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BRANSCHBESKRIVNINGAR INLEDNINGSPK:s -

Bakgrund
ikonkurrenskomrnittén SPKaugustiskrivelse den 19 1989I gaven

marknadskoncentrationavseendeutföra utredninguppdrag bl.a.att en
konkurrensförhållanden tjänsteproduce-viktigare ochi vissaoch varu-

därvid i enlighet medrande branscher. Uppdraget skulle avgränsas en
inne-från Avgränsningenaugusti 1989.projektbeskrivning SPK den 18

tjänstepro-till viktigare ochutredningen skulle begränsasbar att varu-
påinriktade dendelbranscher, till betydandeducerande är sven-som

påockså inriktas ochUndersökningen skullemarknaden.ska varu-
ochellertjänsteområden betydelse för konsumenternaär storsom av

fungera mindre väl.kandär konkurrensen antas
tjänsteområden undersökts. Branscherna harochTotalt har 61 varu-

samråd direkt indirekt för hu-kommittén. elleri med Devalts svarar
tredjedelförden privata konsumtionen ochvuddelen än avmer enav

redovisningen harförädlingsvärdet BNP i samhället. Itotaladet
åtta branscherna sinsemellani avdelningar, därbranscherna grupperats

någon form marknadsmässigt samband.har av

uppläggning
på septem-beskriva nulägetTyngdpunkten i SPK:s studie har lagts att

1990 i varjeber bransch.
för analysolika branschbeskrivningama underlagDe ett en avger

olikaprisbildning i delbranscher.exempelvis konkurrensbeteende och
förståelse förbidra till ökadBranschbeskrivningarna kan därmed en

därigenommekanismer försvagar konkurrenstrycket ochvilka som
effektiv resursanvändning i samhället.motverkar en

så möjligtenhetligtBranschbeskrivningarna disponeratshar som
enskiltförelegat i varjemed hänsyn till de speciella förutsättningar som

De disponeras i enligt följande.fall. stort
varantjänsten storlek ochInledningsvis beskrivs marknadenssamt

utveckling.
konkurrensförhållandena iDärefter beskrivs och analyseras resp.

före-detta avsnitt aktörerna marknaden, dvs.bransch. I behandlas
branschorganisationer, förekomstenkunder och leverantörer, samttag,

horisontell vertikal redovisas olika konkur-eller integration. Vidareav
pårensbegränsningar och vilka effekter dessa har eller kan ha markna-

påNågra exempel konkurrensbegränsningar behandlasden. ärsom
och etableringshinder, offentliga regleringar och olika formerhandels-

mellan företag. avsnittet beskrivs företagens valsamarbete I även avav
förhållandenkonkurrensmedel, lönsamheten, internationella m.m.



påSlutligen behandlas prisbildningen de olika marknaderna. Pris-
sättningsbeteendet och prisutvecklingen analyseras bakgrund demot av

konkurrensförhållandenatidigare redovisade inom bransch.resp.
Till varje branschbeskrivning hör sammanfattande bedömning dären

konkurrenssituationende för viktigaste dragen i branschen analyseras. I
vissa fall sammanfattas inte varje enskild bransch inom sektor utanen

sammanfattande förden bedömningen hela sektorn. Detta gällergörs
byggsektorn där konkurrenssituationen likartad i de flestaärt.ex.

byggmaterialbranscher.

Genomförande
på erhållitsBranschbeskrivningarna informationbygger till delstor som

i samband med SPK:s marknadsbevakning. I vissa fall har informa-
tionsinsamlingen via riktade till företag i branschen. Iskett enkäter

månmöjligaste har berörda företag och branschorganisationer beretts
tillfälle inkomma med synpunkter.att

samordningen utredningen sekretariat be-För har svarat ettav som
stått ocksåöverdirektör Lindörn, varit huvudansvarigBo som pro-av

Birgittajektledare, utredaren Johan Hansing, redaktören Snellsamt
Margueriteoch sekreteraren Backman.

Nedanstående förteckning beskrivna branscherna dedeupptar samt
för beskrivning.utredare som svarar resp.

LivsmedelssektornI
Mejeriprodukter1 BemhardrsønNeilMaria Mkström
Matfett BemhardssønNeilMaria PVtkström
Köttvaror Neil Wikström

spannmålsprodukterBröd och4 Stig-AmeAnkner
Bryggerivaror5 Stig-ArneAnkner

och djupfrysta6 Konserver
produkter Håkan CarlssonEvaHeimerzsson
Dagligvaruhandel SörenDahlén

ÃkerIundAnna-CarinHandelsgödsel Erik Johansson
Jordbruksmaskiner KoppAnna-Karin DahlénBengt
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Byggsektorn
Byggentreprenörer Henrik Tufvesson
Byggkonsulter GöranKarreskog
Byggmaterialhandel FalkenhallBjörn
Cement AndersGerde
Armeringsstål TufvessønHâkanErikssonHenrik
Mineralull GerdeAnders
Byggskivor HansingHâkan ErikssonJohan
Planglas GerdeAnders
Dörrar MonicaRupprechtHjort
Fönster RupprechtHjortMonica
Inredningssnickerier MonicaRupprechtHjort
Golv MonicaRupprechtHjort

och lackerFärger Björn Falkenhall
VVS-produkter14. JulinAndreas

VA-grossisterVVS- och15. JulinAndreas
VVS-installation16. JulinAndreas
E1-grossister17. JulinAndreas
E1-installation18. JulinAndreas

tjänsterOffentligaIII
Kommunala tjänster

Eldistribution ChristinaSzatek
Fjärrvärme ChristinaSzatek

avloppsverksamhetochVatten- IngerFrank
Sotning IngerFrank
Avfallshantering IngerFrank
Hamnverksamhet PeterNilsson

kollektivtrafikLokal och regional WestlingOlof KjellbergArne

Post- och teletjänster
Posttjänster Bo Carell
Teletjänster Bo Carell

IV Energi
Oljeprodukter Jan Carlsson
Naturgas LasseHenricson
Elkraft ChristinaSzatek

FörpackningsindustrinV
Glasförpackningar DahlHans EngmanMarianne

ÅkerlundPlastförpackningar PrytzErikKarin
Aluminiumburkar Anita Kouvatsos
Träförpackningar HansEngman
Wellpapp HansEngman
Kartongförpackningar ÖijerrnarkElisabethAnna
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Vl Massa- och pappersindustrin
Pappersmassa FolkeSjöström
Tidnings- joumalpapperoch FolkeSjöström

VII Konsumentvaror
Kläder HåkanssonUlf
Glasögon ClaesSvensson
Läkemedel MonicaForsberg-Flørby
Dagstidningar IngemarAhlberg
Mjukpapper MonicaFørsberg-Florby
Tryckta läromedel NykvistIngemarMona Ahlberg

hushållsapparaterElektriska ChristinaGripensjö
påVaror och tjänster personbils-

området ÖbergRichardChrister Lemon

tjänsterVIII Privata
Industriell tvätteriverksamhet HelenaPersson
Hotell LennartLundgren
Begravningar LennartLundgren
Reparationer vita EvaBlomkvistav varor
Reparationer och service av
hemelektronikprodukter DagAlexanderssøn
Underhåll datorutrustning RavelinPiaStefan Bergdahlav
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Livsmedelssektom





INLEDNING

denna inledning översiktlig bild livsmedelssektorn, dessI ges en av
förutsättningar. marknadsbeskrivningar förstruktur och Därefter följer

livsmedelsornrådet,viktigastede produktgrupperna inom pro-sex av
duktgrupper tillsammans omfattar % livsmedelskonsum-70som ca av

för produktionsfaktorer itionen, dagligvaruhandeln för vissaochsamt
jordbruksproduktionen. Avslutningsvis sammanfattande bedöm-ges en
ning konkurrenssituationen inom livsmedelssektorn.av

Marknadens omfattning
påinte olika iLivsmedel entydigt begrepp, definieras sättär ett utan

olika sammanhang, bl.a. i livsmedelslagen, jordbruksnämndsstatens
centralbyrånsJN SCB industri-konsumtionsstatistik, statistiska

statistik konsumentprisindex KPI. offentlig statistik haroch SCB:s I
livsmedelsområdet pådärför olika omfattning beroende källa.

Enligt konsumtionsstatistik uppgick konsumtionen livsmedel,JN:s av
vari inkluderas utom starköl vin- ochmalt- och läskedrycker intemen

årspritdrycker, 1989 preliminärt till miljarder kronor,126 motsva-ca
rande 15 000 kr.ca per person.

ingårI KPI livsmedel inte17,5 %. I denna andelutgör varugruppen
öl klass och III, vin eller sprit. Konsumtion hemmet, dvs. denutom

på ingåroch intar inkl.dryck inte heller. Totalt,mat restauranger,
områden,dessa livsmedel femtedeldrygt konsumenternasutgör aven

utgifter.

Livsmedelsindustrin
Inom den svenska livsmedelsindustrin har antalet arbetsställen änmer

århalverats sedan medan minskat 7 %.1970 antalet sysselsatta med ca
Detta har inneburit vidbetydande ökning produktionen störreen av
produktionsenheter utsträckningproduktionsenheter i allt störresom-
dessutom kontrolleras mindre dominerandeoch antalägs ägar-ettav

livsmedelsindu-I tabell vissa basdata svenska1 dengrupper. anges om
från härstrin. Till skillnad i källan, industristatistik, inkluderasSCB:s

dryckesindustrin i livsmedelsindustrin. industristatistiken skiljerI man
nämligen Fodermedelsindu-livsmedels- och dryckesvaruindustri.

intestrin, vilken i industristatistiken livsmedelsindustrin, harräknas till
medtagits i tabellen.
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Saluvimle, töridllngsvärde, anställda och antal arbeta-Tabell antal1
årstâllen Inom livsmedelsindustrin 1988.

Salu- AntalDelbranscher Förådllngs- Antal ar-an-
miI].kr. värde, mII|.kr. ställda betsstâllenvârde,

Slakt- och charklndustrl 16 400 16521 900 4 500
Mejeriindustri 16000 3 100 10 100 97
Frukt- och grönsakskons.lnd. 5 100 2 200 6 500 38
Fisk-och fiskkonservindustri 53700 700 2 3001
Olje- och tettlndustrl 900 73 400 1 100 1
Kvarnlndustrl 800 192 100 700
Bagerilndustrl 000 2696 700 3 700 13
Sockerlndustri 900 82 400 800 1
Chokiad- och konfektyrlndustrl 400 5 100 293 100 1
Övrig livsmedelsindustri 5 100 1800 3 600 53
Matvaruindustrl totalt 600 73867 500 20 000 61

Vin- och spritdrycksindustri 200 71900 800 1
Malt- och Iäskedrycksindustrl 500 2 200 3 800 274
Dryckesindustrl totalt 000 346 400 3 000 5

Livsmedelsindustri totalt 77273 900 23 000 66 600

SCBprel.uppg. SNi-grupporing.Källa: arbetsställenmed anställda,minst5

fåtal företagKoncentrationen har i vissa fall inneburit elleratt ett ett
efter hand kommit dominera vissa delmarknader. Stora delar denatt av

livsmedelsindustrinsvenska domineras företag lantbruks-ägsav som av
kooperationen. företag, förDessa tillsammans närmaresvararsom

defini-45 % livsmedelsindustridet totala saluvärdet inom svenskav
mejeriområdeterad enligt tabell har inom delarmonopol stora av

bageriområdena.och marknadsledande inom köttvaru-, kvarn- ochär
saluvärdet inomKonsumentkooperativa företag har total andelen av

påindustrin fett-% framför allt inom olje- och10 och betydandeärca
industrin inom bageriindustrin.kvarn- ochsamt

före-Utlandsägda företag % saluvärdet. Dessaför drygt 10 avsvarar
påfrämst för choklad- och konfektyr-verksamma marknadernaärtag

frukt-konserverade och djupfrysta 65k-, och grönsakspro-samtvaror
dukter. Utlandsägda finns representerade inom bage-företag även t.ex.
riindustrin knäckebröd övrig livsmedelsindustri kaffe.och inom

består privata före-30 % livsmedelsindustrin inhemskaDrygt av av
olika former företag.blandägda Inom denna kommertag samt av grupp

den nybildade livsmedelsgruppen inom Procordia AB klartatt vara
dominerande. bildats Procordia del iGruppen har attgenom som en en
affär samtliga livsmedelsföretag,med AB Volvo förvärvade Volvos
vilka fanns samlade i Provendor AB. I det Procordia Volvoäger canya
40 % och % aktiekapitalet. Volvos och andelar30staten statensca av

inom livs-röstetalet däremot lika, 42 % vardera. Företagenärav ca
i Procordia tillsammans för 15 %medelsgruppen det svarar ca avnya

i flera fallinom livsmedelsindustrin. Företagendet totala saluvärdet är
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ingår bl.a. ABImarknadsledande inom sina marknader. gruppenresp.
SockerbolagetLithells ochBryggerier, Felix Abba AB, ABPripps AB,

sockerområdet.på Imonopolställningsistnämnda medAB det en-
på svenskaingår denhelt dominerande företagetProcordia detäven

Tobaksbolaget.tidigareSwedish Tobacco Grouptobaksmarknaden -
min-efter handlivsmedelsmarknaden harstatliga inflytandetDet

livsmedelsin-inomstatligt kontrollerade företagenDe enda heltskat.
sprit-vin- ochåterfinns inomi monopolverksamhetendustrin numera

drycksindustrin.
andrasamägande ochtill utökatfinns för närvarande tendensDet en

både livs-svensklivsmedelsföretag, inomintegrering mellanformer av
framför allteuropeiskmedelsindustri svensk och övrigoch mellan -

underutvecklingstendens,nordisk livsmedelsindustri. Denna som-
på livsmedels-koncentrationinneburit ökadtid bl.a. har ensenare

många viktigtpå detföretagmarknaden, beror bl.a. är attattatt anser
inter-inför allt avregleradförbättra sina positioneroch en meranpassa

marknadinrelivsmedelshandel förverkligandet EG:snationell samt av
årbörjanmed 1993.

Utrikeshandel
påvarit starkt inriktadlivsmedelsindustrin har traditionelltDen svenska

Årlåga. 1988har varitden inhemska marknaden och exportandelarna
uppgick exportandelen till % saluvärdet. Deden samlade 7 störstaca av

fiskkonservindustrin cho-exportandelarna finns inom fisk- och samt
saluvärdet.konfektyrindustrin 28 %klad- och med 35ca resp. ca av

år har ökning exportandelarna kunnat konstaterasUnder senare en av
spritdrycksindustrinbageriindustrin skorpor för vin- ochför bl.a. och

vodka.
år tilllivsmedel och uppgick 1988Importen änär större exportenav

importandel för de% tillförseln. Det finns skillnader i14 storaca av
jordbruksråvarubaserade im-industrigrenarolika delbranschema. I är

låga, på svenskaportandelarna i allmänhet vilket till del beror denstor
fiskkon-jordbruksprisregleringen. importandel finns i fisk- ochStörst

livsmedels-servindustrin, %. och importandelar för olika64 Export-ca
områden år 1988 i tabellanges
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del-Tabell Importandelar för livsmedelsindustrin: olikaExport- och2
årbranscher 1988.

lmportandelExportandelDelbranscher
importtillförsel,exportsaluvärde, 96%

Slakt- och charkindustri 74
Mejeriindustri 21
Frukt- och grönsakskonservind. 3010
Fisk- och flskkonservind. 6435
Olje- och fettlndustri 2414
Kvamlndustrl 143
Bageriindustri 69
Sockerindustri 73
Choklad- och konfektyrlndustri 28 31
Övrig Iivsmedelsindustri 249
Matvarulndustrl totalt 147

spritdrycksindustriVin- och 4210
Malt- och Iäskedrycksindustrl 2 6
Dryckesindustri totalt 204

totaltLivsmedelsindustri 147

Källa:SCBprel.uppg.,SNI-gruppering.

Partl- och detaljhandeln
gåttutvecklingenparti- detaljhandeln livsmedel harInom och med mot

betydande intern in-koncentration till handelsblock medtre storaen en
konkurrenssituationen förtegration och samordning, vilket inneburit att

docklivsmedelsindustrin successivt förändrats. Detföretagen inom är
fråga påverkan koncentrationenökadesannolikt ömsesidig denom -

på utvecklingen inom han-inom livsmedelsindustrin har delvis drivit
påverkat livsmedelsin-samtidigt blockbildningen i handelndeln, som

förutsättningar.dustrins
såväl horison-dagligvaruhandeln integrationInom har det skett en

butikskedjor,frivilligatellt bildandet kedjeföretag och somgenom av
parti- och de-vertikalt mindre fast samverkan mellanellermergenom

% dagligvaru-taljhandelsleden. Dagligvaruhandeln för 75 avsvarar ca
specialiseratförsäljningen, butikermedan säljs medresten sor-genom

daglig-timent, kiosker, Totalt finns det i dag 8 500torghandel m.m. ca
vilket innebärvarubutiker inkl. varuhus och stormarknader, att anta-

på Samtidigt har denlet butiker har halverats sedan början 1970-talet.
butikerframför allt mindreomstrukturering fortsatt inneburit attsom

Från delen 1970-taletlagts ned och butiker etablerats.större senare av
småbutiker följdnyetableringarna tillhar dock andelen ökat bland av

ökat utbud s.k. service- och trafikbutiker.ett av
Både parti- dagligvaruhandeln haroch detaljhandelsleden inom un-

strukturomvandling. Ider längre tid kännetecknats kraftigen av en
många, små grossisterna domi-för tidigare specialiseradestället de och

fåtal mycket brettmarknaden företag medett stora ett sor-nu avneras
Dagab förtiment. företagen KF, Ica ochTotalt de störstatresvarar --
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34 fjärdepartihandelsmarknaden. Tillsammans med den störreca av
i södrafullsortimentsgrossisten, med verksamhetBergendahl Son

Öv-dagligvarubutikerna.försäljningen tillSverige, dominerar de helt
varuområden,riga grossister regel specialiserade inom vissaär t.ex.som

storhushåll.på kioskergatukökfrukt inriktade elleroch ellergrönt,
decenniernautvecklingstendens under deEn betydande ärsenaste

tagit allt delpartihandelsföretagen successivt har störreöveratt aven
från Direktdistributionentill butik.leveranserna producerande företag

från därmed minskat. I daglivsmedelsindustrin till detaljhandeln har är
övervägande delenfrämst mejeri-, bryggeri- bagerivaror tilldet och som

förbättratutveckling har troligenfortfarande direktdistribueras. Denna
för mindre dekonkurrensmöjligheterna producenter större.gentemot

kraftigt sitt inflytandeSamtidigt har de handelsblocken ökat övertre
inte minst ivilka produkter erbjuds den svenska konsumenten,som

Mindre producen-omfattande extrapriskampanjerna.samband med de
svårt då levcranska-vanligen krävskan här ha hävda sig det storter att

fåpacitet för i aktiviteter.delta dessaatt

i jordbruketProduktionstaktorer
består, in-produktionsfaktorer förutom jordbrukarnasJordbrukets av
mångfald tjänsterolika produkter ocharbete och kapital,sats av av en

lejt arbete, foderme-olika karaktär. Exempel jordbruksmaskiner,ärav
del, levande djur, gödselmedel och drivmedel.

specifika för jordbruket,Flertalet nödvändiga produkternade ärav
jordbrukarna enda absolut köparna. Konkur-dvs. de eller de störstaär

rensförhållandena på produk-skiljer sig för de olikamarknaderna
bådePå många iföretagskoncentrationen högmarknaderna ärterna. av

på lantbrukskoopera-tillverkar- och handelsled, och vissa marknader är
något ellertionen, själva, företagsägaren idvs. köparna den största

några led. del försäljningen till jordbrukarna skerEn t.ex.stor genomav
den lantbrukskooperativa lantmännenorganisationen.

På varuområden ochvissa finns antal leverantörerdet dock ett stort
återförsäljare. jordbruksmaski-för flestaDetta gäller bl.a. de typer av

Påvaruområde mångfald vissa del-med delmarknader.ett avner, en
återförsäljare.ändå fåtaldominerar leverantörer ochmarknaderna ett

Två varuområden handelsgödsel ochinom jordbrukets insatsvaror,
jordbruksmaskiner, beskrivs i kapitel 8närmare resp.

Båda varuområdena ingår PM-in-produktionsmedelsindexi det s.k.
dex överläggningarna inomutgjort del underlaget för ramensom en av
för jordbruksprisregleringen, vilken beskrivs nedan. Jordbru-närmare

på fått för ökadehöjda priser ersättningket har sina produktergenom
utifrån enligt PM-kostnader i produktionen, bl.a. kostnadsutvecklingen

uppgårindex. Tillsammans handelsgödsel och jordbruksma-värdet av
skiner till i storleksordningen PM-index.30 % av
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uordbruksprlsregleringen
på jord-jordbruksprodukter, den s.k.Pris- och marknadsregleringen

jordbruks-bruksprisregleringen, det främsta medlet i den nuvarandeär
påverkarpolitiken. Regleringen i utsträckning prisutvecklingen ochstor

påpå denkonkurrensen den svenska livsmedelsmarknaden attgenom
prisnivålivsmedelsområdet upprätthållerdel hög inhemskstoren av en

i praktiken förhindrar % värdetoch konkurrerande import. Ca 60 avav
livsmedelskonsumtionen jordbruksprisregleradei landet utgörs pro-av
dukter.

upprätthållasyftarRegleringen till det möjligt svenskgöraatt att en
prisnivå på förutsättningar förjordbruksprodukter ekonomiskasom ger

delmål jordbrukspoliti-produktion inom landet samtidigt övriga isom
sådan prisnivåken uppfylls. fastställts efter överlägg-En avsedd har

ningar mellan för och konsumenternalantbrukarnarepresentanter en
Överlägg-gånger år,eller jordbruksprisförhandlingar.s.k.ett par per

ningarna har i huvudsak vilka prishöjningar skall skeavsett motsom
enligt PM-in-bakgrund ökade produktionskostnader i jordbruketav

dex i livsmedelsindustri regleringenoch den omfattas samt ut-som av
vecklingen jordbrukarnas inkomster.av

står påRegleringen inför förändringar. awaktan detta ochI somnu
åtagandenföljd internationella inom GATT-samarbetet har deen av

priser året.skall skyddas inte Jordbruketändrats under det senastesom
fåttoch den livsmedelsindustri omfattas regleringen har kom-som av

pensation för ökade kostnader prisvägen. Regleringenssätt änannat
prisnivån påupprätthållamekanismer för den gällande avseddaatt

olika fortfarandeprodukter dock i kraft.är
innehållerJordbruksprisregleringen dels gränsskydd, dels mark-ett

åtgärder.nadsreglerande Gränsskyddet skyddar de inhemska produk-
från importkonkurrens. I regel världsmarknadspriserna lägreärterna

de svenska priserna. Vid import betalas avgift, införselavgift.än en
på införselavgiftenStorleken skall i princip skillnaden mellanmotsvara

det enligt jordbruksprisregleringen avsedda svenska priset import-och
hållapriset. alltså förhållandevisDetta gränsskydd det möjligtgör att en

prisnivå,hög svensk importpriserna egentligen lägre. Impor-ärtrots att
blir lika dyr de effektersvenska produkterna. Gränsskyddets ärten som

i förallmänhet de minst förädlade livsmedlen. Ju förädladestörst mer
rå-livsmedelsprodukter, desto mindre andel värdet representerasav av

varuinnehållet.
åtgärderna fåDe marknadsreglerande syfte överskotthar till bortatt

från den svenska marknaden. Dessa överskott skulle verka pris-annars
sänkande. Med hjälp lagringsbidrag tillfälliga mindrekan och över-av

måsteskott normalt utjämnas. vanligtvis tillStörre överskott exporteras,
lägre priser inom landet. Differensen mellan det svenska priset ochän

påexportpriset dåkompenseras med exportbidrag. Andra exempel
åtgärdermarknadsreglerande informationsverksamhet avseddär att

konsumtionenöka och s.k. köttreor.
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åtgärderna tidigarefinansieras demarknadsreglerandeDe av
i sambandregleringsavgifternämnda införselavgifterna, uttassomav

förmalningsavgifterslaktdjursavgifter ochmed produktionen, t.ex.
Jordbruksprisregle-vissa fall statliga budgetmedel.kvarnar, isamt av

vissa de mark-jordbruksnämndringen administreras statens avmenav
regleringsföreningar.frågorna sjudelegerats till s.k.nadsreglerande har

pri-jordbruksprisregleringenpris skall skyddasDet avsergenomsom
priserna i leddettas.k. reglerade ledet. Deti visst led, det ärset ett om

sigRegleringen sträckerjordbruksprisförhandlingarna.Överlagt iman
regleringsledet ochlångt fallför olika produkter. I vissaolika avser

sina oföräd-ersättning förpriset jordbrukarnasdärmed det skyddade
spannmål fall gäller detpotatis. I andraellerlade produkter, t.ex.som

för-eller heltdjurkroppardelvis förädlade produkter slaktadet.ex.som
konsumtionsför-pastöriserad ochförpackade livsmedelädlade och som

livsmedel harregleringen förädlatmjölk. de fallpackad I ett av-avser
jordbruksprisavtal skallprisökning enligtsikten varit eventuellatt en

ochall produktionkostnadsökningar för produkten inomkompensera
hantering inom regleringen.

många led.avseendenpraktiken regleringen iI även senareavser
på djurkropparupprätthålla slaktadeavsedda prisetFör det t.ex.att

in-charkuterivarorpriset styckningsdetaljer ochskyddas även genom
Låga på styck-förselavgifter. importpriser fläskkotlett och andrat.ex.

på sjönk, ochpriset dessaningsdetaljer skulle det svenskagöra att varor
betala de i avtalensvenska styckningsföretagen skulle inte kunnade av-

priserna för djur.sedda slaktade
råvarukost-ocksåfinns förI anslutning till regleringen ett system

RÄK-systemet, utjämna skillnadernadsutjämning, syftedet s.k. med att
råvarukostnader livsmedelsindustri.i mellan inhemsk och internationell

Framtida avreglering
LAGRegeringen tillsatte hösten parlamentarisk arbetsgrupp1988 en

livsmedelspolitiken.för Höstenden gällandegöra översynatt en av
regeringen lade i april 1990avlämnade sitt betänkande och1989 LAG

utgångspunkt föränd-i förslag propositionmed LAG:s fram om enen
vidförändringarrad livsmedelspolitik. Riksdagen har, med vissa ut-

frågan.skottsbehandlingen, fattat beslut i
jordbruksprisregle-riksdagsbeslutetSom resultat kommerett av

in-ringen avskaffas och dendelvis avvecklas. Förhandlingssystemetatt
julimarknadsregleringen med den 1kommer avvecklasterna startatt

produktområdena,Avvecklingsperioden1991. varierar för de olika men
reformen bl.a.skall helt genomförd juli 1995. innebärden Detta1vara

lagringsbidragen på internaoch sikt liksom detupphör, ut-att export-
Övergångsâtgärderpå mejeriområdet.jämningssystemet skall under-

lätta omställningen i jordbruket livsmedelsindustrin. Föroch gräns-
föreslås internatio-skyddet inga förändringar, dendär avvaktar man

nella utvecklingen.



Utgångspunkt åtgärdernaför de efterfrågadebeslutade endastär att
och tjänster skall Någotproduceras i det svenska jordbruket. stödvaror

för eventuella skallöverskott inte Detta medföra minskadtordeges. en
inhemsk jordbruksråvaror.produktion vissa Den svenska marknadenav
kommer dock fortsättningsvis frånäven avskärmad importkon-att vara

så består.kurrens länge gränsskyddet
Gränsskyddets framtid blir pågåendeberoende de överläggning-av

inom frånGATT. Enligt överenskommelse april 1989 har dearna en ca
medlemsländerna förbundit100 sig frysa storleken stödet tillatt av

jordbruket påi land och förarbeta stödet sikt minskas.att attresp.
Därmed minska den kostsamma överproduktionen livs-avser man av

imedel högkostnadsländer och underlätta världshandeln. De gräns-
mångaskydd finns i länder i form Sverige,bl.a. tullar, eller isom av som

Måletinförselavgifter, minskas. marknads-är upprättaatt ettavses
orienterat handelssystem för jordbruksprodukter.

För Sveriges del kommer minskning stödet krävaatten av an-en
passning jordbrukets livsmedelsindustrinsoch priser och produkter.av
Omfattningen den frånsvenska produktionen blir till skillnad i dagav
beroende internationelladess konkurrenskraft. Ett sänkt gränsskyddav
kommer innebära importkonkurrensökad inver-med dämpandeatt en

påkan de svenska priserna.

åtgärder på konkurrensområdetFöreslagna
Regeringen tillsatte i februari 1989 kommitté för utreda hur kon-atten
kurrenspolitiken ytterligare kan förstärkas. I februari 1990 lämnade
konkurrenskommittén livsmedelsområdetdelbetänkande avseendeett
SOU 1990:25, Konkurrensen inom livsmedelssektorn. De lämnade
förslagen livsmedelsområdetstärka konkurrensen inom iattavser sam-
band med den beslutade förändringen i jordbruksprisregleringen.nu
Åtgärderna begränsade i tiden till det s.k. avregleringsskedet.avses vara

föreslårKommittén provisorisk lag marknadsdelning ochmoten
Frånvisst samarbete. fusionerkonkurrenssynpunkt oönskadeannat

inom föreslås åtgärdaskooperativ verksamhet kunna tillämp-genom
ning föreslårnuvarande konkurrenslag. Kommittén vidare att ettav an-
tal kriterier skall uppfyllda för samarbete vid över-att exportvara av
skott skall medges.

Vad gäller förslag i övrigt för stärka konkurrensen livsmedels-att
området återkommakommittén i sitt slutbetänkande. Därattavser

såledeskommer den icke jordbruksreglerade industrin parti- ochoch
detaljhandeln prisinformationsfrågorbehandlas. Dessförinnanatt avses
behandlas i delbetänkande.ett
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MEJERIPRODUKTER1

k-mjölk, grädde,konsumtionsmjölkräknasmejeriprodukterTill ost
dryckesmjölk,innefattar härkonsumtionsmjölkoch Begreppetsmör.

varianterolikaTill grädde räknasoch yoghurt.filprodukter även sy-av
grädde.rad

iså beskrivningende delarBeskrivningen har lagts att somavupp
jordbruksprisregle-lantbrukskooperationen ochbehandlarhuvudsak

Fly-mejeriprodukter.för allakapiteli dettaringen gemensamttas upp
så långt prak-detbeskrivsoch ärtande mejeriprodukter gemensamtost

åtskiljs.delmarknadspecifika förde delartiskt medan är resp.som
medkonkurrerarmejeriproduktvisserligenSmör, är men somensom

två rubrikenkapitel underbeskrivs ivegetabiliska fetter, närmare
Matfett.

marknaderProdukter och1

Produkter1.1.1
gräddeyoghurt,dryckesmjölk, filprodukter,mejeriprodukterFlytande är

varierande gradmejerivaror igräddprodukter.och syrade Dessa är ut-
Svenskaalternativa produkter. Genomför konkurrens attsatta me-av

mjölkråvaranpåmonopolSMR i praktiken harjeriemas riksförening
begränsad.från mycketalternativa mejeriprodukterkonkurrensenär

andra dryckerdock medfärska dryckesmjölken konkurrerarDen som
till-i allMejerierna harmineralvattenläsk, juice, saft,öl, stort settetc.

finnsgrädde. Detochförsäljning filprodukterverkning och även av
råvaror marknadsandeldessvegetabiliska ärgrädde tillverkad menav

utbudPå fruktyoghurt finnsförrelativt liten, 5 %. marknaden ett avca
Mejeriorganisa-produkter.importeradekonkurrerande inhemska resp.

marknaden för fruktyoghurt.dominerar docktionen även
på olikaflera delmarknader medkonkurrerar0st matvaror.typer av

SmörgåspåläggSverige främstTraditionellt har i använtsost mensom
ialltmedfört användsinternationalisering har ävenökad att ost meren

med andranaturligtvisdessert. Osten kan ersättasmatlagning och som
troligen bero-pålägg konsumtioneneller ärmatvarortyper mermenav

produkter.konkurrerandeutveckling direktmatkulturensende än avav

Marknaden1.1.2
utgårpå mejerimarknaden deför produkterna ärDet attgemensamma

Invägningen mjölkfrån mejerier.in vid svenskaden mjölk vägs avsom
konsumtionsmjölk,gick % tillmilj.kg och detta 433 420 1989 avvar

till matfett.till mjölkpulver och 2 %% till ystmjölk, 16 %32
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årStatens jordbruksnämnd JN varje beräkningar direktkon-gör av
sumtionen livsmedel i Sverige. direktkonsumtionMed de to-av avses

fråntala hushållleveranserna producenter livsmedel till enskilda ochav
storhushåll producenternas hemmaförbrukning.samt

Den totala mjölkkonsumtionen årberäknad kilo ochsom per person
någotminskade under 1989. Konsumtionen lätt- och mellanmjölkav

ökade % standardmjölken minskade10 medan 12 %. Konsumtio-ca ca
matfett olja sjönkoch med % och konsumtionen4 även 0stnen av av

något.och grädde minskade Konsumtionen mejeriprodukter totaltav
frånminskade med 3 % till1988 1989.ca

påTabell Dlrektkonsumtion mejerlvaror den svenska marknaden1.1 av
preliminära uppgifter.1989,

Produkt milj.kg milj.kr.

Konsumtionsmjölk 1383.4 8 078
Grädde 71,2 2 556
Mjölkpulver 0,7 45
Ost 131.6 6 987
Smör och margarin 158,6 4 602

Summa 745,51 22 268

Källa:JN.

Mejerivarorna således drygt miljarderutgör 22 kronor den totalaav
livsmedelskonsumtionen på miljarder126 kronor, dvs. 17 %.ca ca

flytandeDe mjölkproduktema konsumtionsmjölk k-mjölk och
grädde färskvaror tillverkas förär omedelbar konsumtion. Begrep-som

konsumtionsmjölk omfattar här dryckesmjölk, ñlprodukter ochpet yog-
År såldeshurt. 1989 den svenska marknaden 383 milj.kg k-mjölk1

och milj.kg71 grädde till värde milj.kr.8 078 2 556ett av resp.
ÅrOstkonsumtionen har ökat sedan början 60-talet. 1960avsevärt av

konsumerade svenskarna enligt jordbruksnämndens konsumtionsstati-
Årstik 7,4 hårdost.85 % 19890stca per person varav ca var var

konsumtionen hårdost.15,6 kg % Total direkt-80per person varav var
konsumtion 1989 132 milj.kg till värde miljarder7 kro-ettostvar ca av

Drygt 30 % den mjölk in mejeriernavägdes vid 1988nor. av som an-
vändes till osttillverkning och tillverkades vid mejeriernatotalt 123ca
milj.kg hårdost.90 % utgjordesöverost varav av

Den svenska mejeriproduktionens volym bestäms i väsentlig grad av
den jordbrukspolitikensvenska och dess gränsskydd.

Mejerierna förpliktigade sina medlemmarsär helaatt ta emot pro-
duktion till och pris och kostnaden för eventuell Överskotts-ett samma
produktion bärs kollektivt alla producenter. Detta min-gör attav en

efterfråganskad påverkar långinte producentpriset siktänannat
och nårmarknadens signaler inte fullt fram till enskildedenatt ut pro-
ducenten.
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mellanFörekomsten internt utjämningssystem lönsamhetenettav av
signa-olika mejerierna inte heller de känner marknadensde gör att av

indirekt se vidare avsnitt 1.2.2..ler änannat
mjölkråvara påFörekomsten överskott marknaden pro-av av ger en

iduktion lagringsbara produkter och mjölkpulversmör, ost vo-av som
Överskottenefterfrågan. förstärkslymer ofta överstiger inhemsk avsom

vidsäsongsmässig variation i volym och fetthalt i den mjölk invägssom
på årmejerierna. bidragit till obalansYtterligare faktoren som senare

efterfråganutbud och konsumtionsutvecklingenmellan är mot magrare
dryckesmjölk.produkter och minskad konsumtion av

erhållsVid tillverkningen mejeriproduktema del bipro-ävenav en
kämmjölk. Mejeribiprodukterna huvud-dukter, vassle och användst.ex.

råvara i livsmedels-, foder- läkemedelsindustrin.sakligen ochsom
Överskott biprodukter i förlust.dessa regel medexporterasav

framgårMejeriprodukternas vikt i konsumentprisindex KPI är, som
ingår matfett.nedan, promille. docktabellen 34,3 I tabellen ävenav

delen matfettskonsumtionen vegetabiliska matfettet.Större utgörsav av

Tabell Mejerivaromas vikter l KPI1.2 1990.

Produkter promilleVikt l KPI

Mjölk och grädde 12,9
Fil 1,3
Yoghurt fraicheoch 2,0creme
0st 10,9
Matfett 7,2

Summa 34,3

Källa:SCB.

1.1 .3 Utrikeshandel
Utrikeshandel med mejeriprodukter till den in-del beroendeär stor av
hemska produktionsbalansen kraftigtoch kan därför variera mellan

år.olika huvudsakligaDe handelsvarorna lagringsbarautgörs pro-av
dukter mjölkpulver.och Varken eller importsmörost, exportsom av

någonkonsumtionsmjölk förekommer i utsträckning. Mjölkstörre är en
färskvara med relativt höga transportkostnader och den skyddas ettav
högt gränsskydd. Den huvudsakliga utgörs över-exporten exportav av
skottsmjölk i form och mjölkpulver till priser inte täckersmörav som

påproduktionskostnaderna. Mejeriexporten kraftigtökade under 1989
tvåprissystemet pågrund mjölk ett frivilligt produktionsbegrän-attav

sande kvoteringssystem upphörde samtidigt konsumtionen inomsom
minskade.landet Under 1989 500exporterade SMR 17 500 smör,ton

smörolja Påoch 16 000 mjölkpulver. för fruktyog-marknadenton ton
frånhurt importeras 5 % den inhemska konsumtionen, i huvudsakca av

Danmark.
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påförhållandenafrånpå skiljer sig öv-Förhållandena ostmarknaden
gränsskyddhögtfinns visserligenmejeriproduktmarknader. Detriga ett

produktdiffe-ställningdominerandemejerierna har starktoch menen
Importensantal importörer.finnsoch detrentieringen är ett stortstor

Två tredje-%.drygt 13konsumtionen 1989volymmässiga andel varav
smält-hårdost resterande volymmedan ärimportendelar utgörs avav

storleki fallandeleverantörsländerna ärmögelost. Deoch störstaost
Finland.Frankrike ochNederländerna,Västtyskland, Norge,Danmark,

tillimporteras% denför 80länderDessa närmare ost somavsvarar
fjärdedelcirkafrån Danmark, denimporten utgörSverige. Störst är en

tillverk-3 % totalutgjorde drygtimporten. Exportenden totala avav
Australien och1989 USA, Japan,mottagarländernaning. De största var

Östtyskland.

Konkurrensförhållanden.21

påAktörer marknaden1.2.1
på meje-totali detlantbrukskooperativa dominansen är närmasteDen

mjölkinvägdpraktiken allriområdet. Mejeriorganisationen i emottar
produk-den inhemskaår 1989 för huvuddelenoch99,9 % avsvarar

mjölkpul-matfetter,smörbaserademejeriprodukter,flytandetionen av
Även harpå konkurrensutsattadelmarknaderde ärost.samt somver

då står huvudleveran-ställning denmejeriorganisationen stark somen
förmarknadernaråvaran. Mejerierna har 80 % osttör resp.ca avav

matfettsmarknaden.%de har 40fruktyoghurt och närmare av
mejeriför-någon de 16imedlemmarMjölkleverantörerna är av

föreningarna1990. Mjölkleverantörernaseptember ägereningarna
Meje-mjölkleveranser.proportion till sinainsatser igemensamt genom

riksföreningmejeriernasSvenskasin anslutna tilliriföreningarna är tur
geografisktMejerimarknadenandelssystem. ärSMR ett upp-genom

iså medlemvarje mjölkleverantörföreningarna ärmellandelad att en
område. Förening-mejeristillhör visstvarje kundviss förening och ett

medlem-mjölk producerasall denskyldigaär att emotta avsomarna
rå-alltså inteområde. konkurrerarFöreningarnainom deras ommarna

erhålla rationali-områdesgränser. i syfteSamarbetesinaöver attvaran
sammanslag-fortlöpandedetomfattande och skerseringsvinster är

föreningartiotalföreningarna. Under 1980-talet harningar mellan ett
mejeriför-koncentrationfusionering. Ytterligareupplösts avgenom

under 1990-talet.eningarna kan väntas
mjölkleveran-liten lokalmejeriorganisationen finns baraUtanför en

medostproducenterantal mindre, privatatörsförening och ett sam-
huvudsakligenprivata ostproducenternafem mejerier. Demanlagt tar

från lantbrukskooperativa mejerierna.mjölkråvara desin
iandelareller har rö-Både mejeriföreningarna heltochSMR äger

ankny-verksamhetbolagbolag. I huvudsak har dessarelsedrivande som
mejeriområdet.tillter
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Mejeriföreningarna självständiga företag och SMR kanär sägas
frågorfungera serviceorganisation bl.a.handlägger rörsomsom en som

regleringsfrågor myndig-forskning och utveckling, ekonomi, och
marknadsföring ochhetskontakter. SMR samordnar även gemensam

kundkontakt nybildat marknadsföringsbolag, Mejeriernaettgenom
Marknads MMAB.AB

alltså såLantbrukskooperationen mjölkinvägning,har allgott som
dvs. all den mjölk de 75lantbrukarna producerar. Avnästantar emot
mejerier i drift till fem icke1989 70 anslutna SMR. Desom var var

för mejerifö-anslutna svarade mindre % invägningen. Störst1än av av
Arla med 33 mejerier % totala mjölkinväg-och 58 denärretagen ca av

mjölkråvaranningen. Mejerierna samlar in hos medlemmarna ochute
långthar driven specialisering vid de olika mejerierna. Dessutom haren

mejerierna omfattande för olika meje-mellantransporterett system av
rivaror varför de fungerar och fördelandeuppsamlandeäven som gros-
sister. Mejerierna direktdistribuerar färska mejerivarorna tillsedan de
butikerna. Detta mejerierna konkurrensfördelar speciellt vid lanse-ger
ring produkter.av nya

Scandmilk, dotterbolag till fram tillMMAB, handhade den 1numera
juli 1990 regleringen mjölkpulver- och vasslepulvermarknaden. Re-av

övergåttgleringsfunktionen därefterhar till regleringsföreningen För-
eningen för mejeriprodukter FFM. Bolaget löser dock fortfarande in

frånallt pulver tillverkarna. Scandmilk kvalitetsuppfölj-förävensvarar
lagerhållningning, försäljningoch mjölkpulver till inhemsk industri.av

skötsExporten däremot dotterbolag till MMAB, Semperett annatav
AB helägt dotterbolag till Arla marknadsför mjölkpulver förär ettsom
direktkonsumtion.

Utöver mejeriprodukterna saluför mejerierna icke regleradeäven
produkter juice, nektar, del fruktsoppor produkteretc.,som en vars
egenskaper medger mejerierna kan samordningsvinster ochgöraatt
därmed utnyttja kapacitet vid mejerierna. Mejeriorganisationens mark-
nadsandelar mindre för dessa produkter förär reglerade.än

Mejeriorganisationen för vissa leverantör.är varugrupper ensam
fråntillDetta dem skillnad konkurrenterna möjlighet kunnaattger er-

bjuda fullsortiment mejeriområdet vilket fördelarkan ävenett ge
konkurrensutsatta delmarknader. Mejerierna sköter själva sin distribu-
tion till kunderna. För eventuella nytillkommande finnsleverantörer
således ingen distributionskanal använda sigatt av.

påDe företagen ostmarknaden Riksost ek för, AB,största Semperär
norskägda KavliO AB, SMR och producentföreningNedre Norrlands
NNP. företag på påDessa hade miljarder1989 omsättning 3,4osten
kronor och de täcker in ca 80 %.marknaden Bortsettmerparten av
från ingårKavli alla de företagen i mejeriorganisationen.största

Riksost helägt dotterbolag till Mejerierna Marknads ABär ettsom
MMAB fungerar försäljningsbolag mejerierna. Riksost domi-som

hårdostmarknaden med marknadsandel. Riks-80-procentignerar en ca
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mognadslagring och bitpaketering Färsk-sköter deläven 0st.ost aven
mejerierna. Ex-liksom övriga mejeriprodukter,säljs däremot,osten av

till MMAB.Swedish Dairies, dotterbolagskerport ost genomav
färsk-svarade 1988 för 97 %den mejeriföreningen,Arla, största av

hård- mögelosttillverkningen.osttillverkningen % och58samt av
mögelost-till 35 %dotterbolag Arla harSemper är ett ca avsom

fungerarmedan resterande 65 % importeras. Sempermarknaden som
säljertillverkas Arlaförsäljningsbolag för mögelost ävensom av men

hårdost.importerad finskegentillverkad dessertost samt
lantbrukskooperativ förening denbranschblandadNNP ärär ensom

ost, förtillverkaren smör och ochenda svenska är agentav mesvaror
förvarumärketimporterad norsk bl.a. det enda importeradeost, mes-

varor.
Dessa före-Smältostmarknaden domineras O Kavli AB och NNP.av

marknaden medanuppskattningsvis 40 %har 60närmaretag resp. av
mindre volym importeras.en

således mycket stark inomlantbrukskooperativa dominansenDen är
också meje-lantbrukskooperationenostmarknaden. Det är som genom

råvaran, då in hos meje-rierna % all mjölkkontrollerar 99,9 vägsav
rierna.

på och äggrossis-motvikt finns privata sidan SverigesSom den ost-
intres-privata handelnsförening, förening skall bevaka denters en som

Även Ostrådettill Sveriges grossistförbund.Den anslutenär somsen.
till Sveri-fungerar informationsorgan för importerad knutetärostsom

finns Foodmark-Pa-grossistförbund. Bland de importörernastörreges
KraftOst, Fralico, MD Foods och General Foods.tur

KMÄSvenska Kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg an-
efterlevs.för kvalitetskraven runmärkningenbakom ostatt avsvarar

KMÄ.jordbruksnämnd förStatens huvudmanär

Importbegränsningarregleringar1.2.2
påverkas jordbruksprisregleringen. DerasMejerivaroma i gradhög av

ochefter överläggningar mellan producent-priser har tidigare fastställts
jordbruksnämnd.konsumentintressen under överinseende statensav

åren. NedanRegleringen kommer dock förändras inom de närmasteatt
beskrivs kortfattat det hittillsvarande systemet.

åstadkomma lönsamhet ochMjölkprisregleringen syftar till denatt
åsyftadlantbrukarnautjämning mellan olika mejeriprodukter gersom

uppnåsprisnivå för mjölken. skallden levererade Detta genom:
gränsskydd-

åtgärdermarknadsreglerande-
på lönsamhets-utjämningssystem skall verka utjämnandeett som-

skillnaderna olika mejeriprodukterna.mellan de
åt-marknadsreglerandeGränsskyddet administreras medanJNav

mejeriproduk-Föreningen förgärder handhas regleringsföreningenav
utjämningssys-överinseende interna regleringen,under JN. Denter av
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för mejeriprodukter, sköts i huvudsak SMR internt, äventemet av men
där under överinseende och i samarbete med FFM.av

Utjämningssystemet såfungerar, enkelt uttryckt, konsumtions-att
mjölk och grädde beläggs med utjämningsavgifter vilka används till att

bidrag till smörproduktion och till lagring och smör, ostexportge av
Återståendeoch andra mejeriprodukter. återbetalasmedel till meje-

rierna påutjämningsbidrag all invägd mjölk.som
Tidigare bestämdes prishöjningarnas totala storlek i jordbrukspris-

på utifrånöverläggningar varefter de lades olika produkter hurut
sågmarknaden och konkurrenssituationen för produkt. Utjäm-ut resp.

ningssystemet verkar för uppnåalla mejerier skall kunnaatt samma
lönsamhet produktmix. möjliggjortDet har dessutomoavsett vo-en

pålymmaximering marknaden prissättningen produktio-ochattgenom
kunnat till marknads konkurrenssituation och pris-nen anpassas resp.

känslighet. prishöjningarna påDvs. priskäns-har kunnat de minsttas ut
liga produkterna konsumtionsmjölk och grädde, medan priserna bl.a.

och matfett priskänsliga hållaskunnatär tackost attsom mer nere vare
lönsamheten i tillverkningen upprätthållits hjälp utjämningsbi-med av
drag. alltså efterfråganUtjämningssystemet kan ha uti-skapatsägas en
från administrativt prisnivåfastställd inte speglar produktsen som resp.
tillverkningskostnader och därför skapar behov mycket högtettsom av
gränsskydd i vissa fall. Utjämningssystemet medför dessutom omför-en
delning kostnaderna för tillverkning och till mjölkkon-smör ostav av
sumenterna.

går på mejeriområdetRegleringen igenom mejeriindustrin ochtvärs
olika produkter reglerade vid olika förädlingsgrad.är Merparten av
mejeriernas kostnader tidigarehar kompenserats inom för jord-ramen
bruksprisregleringen, medan kostnader för vidareförädling efter det re-
glerade ledet inte kompenserats via regleringen. upphov tillDetta ger
gränsdragningsproblem mellan reglerad och icke reglerad produktion
och skapar risk för råvaruleveransbegräns-kostnadsöverföringar,en
ningar, underprissättning biprodukter och icke reglerade produkterav

juice företeelser kan snedvrida konkurrensen orsakaochsom m.m., som
läckage regleringsmedel.av

Riksdagen fattathar beslut förändringar i jordbruksprisregle-om
ringen bl.a. innebär det interna utjämningssystemet för mejeri-attsom
produkter skall förenklas frånför den juli försvinna.1 1995 helt Av-att
gifter inom det får inte användas för exportbidrag.systemet attnya ge
Gränsskyddet kommer kvarstå pådock i internationelladenväntanatt
utvecklingen. Omläggningen jordbrukspolitiken kommer medföraattav

förändringar på marknaderna för mejeriprodukter. När det in-stora
utjämningssystemet på mejerivaror produktprisernabort ochterna tas

kostnadsanpassas blir resultatet troligen antingen anpassningen av
så prisnivångränsskyddet påblir högre de produkter dyraäratt attsom

framställa medan konsumtionsmjölken blir billigare, betydligteller en
mindre produktion kombinerad importmed de produkterstörre somav
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prisnivåndyra tillverka inom landet. inhemska och konkur-Denär att
pårenskraften bli prisutvecklingenkommer dock beroendeatt av

mjölkråvaran. mejeriföreningama möjlighetDe har ävenstörsta atten
bibehålla inom sina mejerierutjämning mellan olika produkteren
medan detta inte möjligt för mindre föreningarna oftadeär ärsom spe-

påcialiserade t.ex. ost.

förhållanden1.2.3 Internationella
träffades i början april 1989Den GATT-överenskommelse avsom

jordbruksområdet.påkommer medföra förutsättningarändradeatt
Överenskom-påverka mejeriindustrins villkor.Detta kommer även att

stödnivån fårmelsen innebär inhemska inte höjas, bl.a.den dvs. attatt
på fårpriser höjas.gränsskydd och jordbruksprisreglerade produkter

Det troligt kommande överläggningar inom GATT kommerär att att
stödnivån.leda till successiv minskningen av

Det mejeriföretaget i världen schweiziska Nestlé be-största är som
driver mejeriproduktion i fyrtiotal länder. Nestlé världensärett ett av

livsmedelsföretag.största

Lönsamhet1.2.4
mål-De lantbrukskooperativa föreningarna annorlundahar delvisen

bådesättning företag. iandra Genom lantbrukarna delägareän äratt
mjölkleverantörer såoch till sin förening vadställer de andra krav än

påaktieägare Medlemmarna service och högaställer bl.a. kravgör.t.ex.
avräkningspriser. Detta avspeglas naturligtvis i föreningarnas nyckeltal
och jämförelse industri inte relevant.medgör äratt en annan

någraI tabell redovisas statistik för identiska1.3 nyckeltal SCB:sur
företag minst förklaras skillnadenmed 20 anställda. Som sagtsovan
mellan mejeriföretagen denoch övrig livsmedelsindustri till delstor av

målsättningen. nivånannorlunda Tabellen dock uppfattning omger en
och utvecklingen inom mejeriindustrin.
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Tabell Vissa mjölktöridllngsindustrt1.3 nyckeltal I och I llvsmedelv,
dryckesvam- och tobakslndustrl.

1984 1985 1986 1987 1988

Mjölkberedningslndustrl SNI 31121
påAvkastning totalt kapital 96 5,0 4,7 3,3 1.1 2,3

Vinst % 1,2 1,2 1.0 0,4 0,6
Soliditet° 96 29,7 30,4 29.9 34.1 33,5

Livsmedels-,dryckesvaru- och tobakslndustri SNI 31000
påAvkastning kapitalatotalt % 8,4 8.5 8,5 8,2 8,7

Vinst % 3,3 3.2 3,1 3,0 3,1
SoIidttet° 96 21,9 23,3 22,3 23,123.4

Resultatefterfinansiellaintäkteri balansomslutning.procentavbResultatetterfinansiellaIntäkteri omsättning.procentav
° Beräknat kapitali balansomslutnlng.eget procentav

SCBKälla: Medianvârde1984-1988.

Beräkningar utförda i branschen liknande bild SCB:s nyck-ger en som
eltalsstatistik.

Finansieringen föreningarna i formsker medlemmarnasav av an-
delsinbetalning förhållandei till levererad mjölkmängd. Föreningarna
rekommenderas hålla påcentralt soliditet %28 denatt en men ge-
nomsnittliga Soliditeten har legat högre perioden. Enligtunder hela
branschberäkningar låg den pågenomsnittliga Soliditeten 35 %ca un-
der 1988 och 1989. Föreningarnas genomsnittliga efter finans-resultat

enligt branschen negativt skäl1989, relaterade ärnetto var men av ovan
Ävensvårtdet värdera effektiviteten i utifrånmejerierna resultatet.att

den genomsnittliga avkastningen lågkapital varieradeocheget var
kring noll i de olika företagen under 1989.

Ett vanligt jämföra de olika effektivitetsätt mejeriföreningarnasatt
på betalningsförmåganär till mjölkproducenterna, dvs. avräk-att se

ningspriset. låg påAvräkningspriset 1989 i genomsnitt kvar samma ge-
nivånomsnittliga året.1988 relativt kraftiga variationer undertrotssom

Lönsamheten inom påmejeriindustrin grund regleringarnasär av
konstruktion starkt beroende den invägda mjölkvolymens utveckling.av
Mejeriernas företagsform dessutom de kan vidareföra ökadegör att
kostnader direkt till medlemmarna alternativt minska föreningens soli-
ditet varför lönsamhetsmått påpekats svåratidigare blirgängse attsom
applicera.

1 Prisbildning.3

1.3.1 Prissättning
påPriserna påverkas,mejeriprodukter beskrivits i mycketsom ovan,

hög grad jordbruksprisregleringen. Priserna produkterde ärav som
helt reglerade har tidigare, med undantag för butikernas ändringar av
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marginaler o.d., ändrats endast jordbruksprisöver-resultatettsom av
läggningarna. gäller bl.a. för dryckesmjölk, filprodukter, grädde,Detta

färskost.och naturell För de flesta dessa produkter saknarsmör av
dessutom lantbrukskooperativa väljerde mejerierna konkurrens. Ibland
dock mejerierna pris-marknadsskäl inte hela den avtaladeatt ta utav
höjningen eller Mejeriema tidigaresenarelägga denna. äratt som
beskrivits lösa in mjölk producerarall medlemmarnatvungna att som

så mjölkråvara påvarför det viktigt möjligtmycketär avsättaatt som
avstå frånden svenska marknaden. Det kan vid överskott bättre attvara

höja priset, höjning beräknas leda till konsumtionsminsk-att om en en
ning in i sin priser interesulterar i ökad till täckertur exportsom som
produktionskostnaden.

påPriset har i regel jordbrukspris-ändrats resultatost ettsom av
överläggningarna eftersom viss hantering bitning ochosten,men av pa-
ketering, sker utanför regleringens varierar ostpriset underävenram

ocksåavtalsperioden. prisetGränsskyddets konstruktion medger kanatt
variera avtalsperioden.under Ostpriset skyddas införselav-ettgenom
giftssystem såfastställdamed prisgränser avgifter fastaoch ärsom
länge tillåts alltsåpriset sig prisgränserna.mellan Inom intervalletrör
priset variera, sig införselavgif-det utanför korrigerasrör gränsernaatt

storlek.tens
Den överenskommelse i april oföränd-GATT 1989togssom av om
gränsskydd har inneburit prisernade reglerade varit oförändraderat att

januarisedan 1989.
Mejerierna har produkter ligger eller mindre utanföräven som mer

regleringen. bådeDeras priser har i höjts i jord-regel samband med
bruksprisöverläggningarna föroch däremellan kompensera de kost-att
nader ligger utanför regleringen. förDetta gäller produktersom som
fruktyoghurt, margarinet smörinnehåll, m.fl.med färskostsmaksatt

någotDessa förädlade produkter för konkurrensär störreutsattamer
mejeriernas marknadsandelar betydande.även ärom

Utöver mejeriprodukterna saluför ickemejerierna regleradeäven
produkter juice, nektar, fruktsoppor Dessa produkter inteäretc.som
mejeriprodukter fråni mening produktionstekniskt ochgängse men

och distributionssynpunkt har de mycket varförtransport- gemensamt
bådedet enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för mejeriernaär att ut-

vidga sin verksamhet med dessa produkter. dessutom meje-Det ger
rierna uppstårmöjlighet utnyttja den överkapacitet i meje-atten som
rierna mjölkkonsumtionen går meje-när För dessa produkter ärner.
riernas Påmarknadsandelar betydligt blirmindre. dessa marknader
därmed prissättningen beroende konkurrenternas agerande.av

1.3.2 Prisutveckling
Under på1980-talet har konsumentpriserna mjölk och grädde ökat med
totalt 143 %. ökning förklaras vissDenna till del ca % den10 av suc-
cessiva åren.aweckling mjölksubventionerna skett de senasteav som
Mjölksubventionerna år peri-har minskats med 250 milj.kr. underresp.
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oden 1987-1989. samband skattereformenl med beslöts ävenatt reste-
mjölksubventioner carande 500 milj.kr. skall bort. Detta sker1 tas

januari medden 1991. Konsumentpriserna matfett och har ökat1 0st
159 169 % under 1980-talet. Som jämförelse KPIkan nämnas attresp.
livsmedel har ökat med 141 % under period, medan KPI totaltsamma
har ökat med 109 %.

påTabell Prlsutvecklingen enligt KPI.1.3 mejeriprodukter 1980 1989-

1980-85 1986 1987 1988 1989 1980-89

Mjölk och grädde 92.5 143,15,2 8,1 5,8 4,8
0st 102,8 7,1 169.07,3 8,8 6,1
Matfett 110,8 4,9 7,0 158.85,5 3,6

KPIlivsmedel 92,0 6,2 5,4 5,6 6,2 141,0
KPItotalt 70,2 3,3 5,2 6,3 6,7 108,9

SCBKPIKälla: komidsindexdec. dec.1989.1979-

Sammanfattande bedömning1.4

Den lantbrukskooperativa dominansen i meje-det totalär närmaste
riområdet. Mejeriorganisationen i praktiken all mjölktar emot som
produceras inom sålandet och för inhemsk produk-allgottsvarar som
tion flytande mejeriprodukter, fetter, mjölkpulver ochsmörbaseradeav

Även på de marknader konkurrensutsatta har mejeriernaärost. som en
då stårstark ställning de råvaran.huvudleverantör Mejeriernasom av

har 80 % marknaderna för fruktyoghurt och de har när-ostca av resp.
40 % matfettsmarknaden.mare av

Marknaden för mejeriprodukter skyddas jordbruksprisregle-genom
ringen från importkonkurrens. Ett gränsskydd i form införselavgifterav
fördyrar upprätthållerimporten och prisnivå vadhögreär änen som

skulle fallet.som annars vara
Mejeriorganisationen all den mjölk dess medlemmartar emot pro-

ducerar. De överskott tilluppkommer marknaden exporterassom
lågt pris, vilket minskad intäkt för mejerierna och sänker de-ett ger en
betalningsförmåga råvaran, frånför mjölken Lantbru-lantbrukarna.ras

karna i fårmejeriförening emellertid betalning för allresp. samma
mjölk, vilka produkter den används till och vilken lönsamhet detoavsett

på dessaär produkter. Det interna utjämningssystemet mejeripro-
dukter innebär betalningsförmåganämligen olikade mejeriernasatt
utjämnas till den del olikheter i ef-produktmixen. Olikheter isom avser
fektivitet mellan mejeriföretagen kommer till i varierandeuttryck av-
räkningspriser till mjölkproducenterna. såledesRegleringen medför att
mjölkproducenternas påverkas efterfråganpris inte utbud och i denav
utsträckning skulle ske fri marknad. Marknadens behov harsom en

svårt påverkadärför uppstårmycket mjölkvolymen och överskottatt
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åtskilligalätt. Detta har lett till försök produktionsvolymerna,att styra
bl.a. har försök kvotera lantbrukamas mjölkproduktion gjorts. Enatt
viss styrning produktionen via utjämningssystemet och medgörsav
hjälp bl.a. kvotering osttillverkningen.av av

alltsåJordbruksprisregleringen medför överskott kan producerasatt
normala marknadsmekanismer omedelbart träder i funktion.utan att

råvaruproduktionenVarken påverkaseller mejeriemas produktion di-
rekt marknaden, de i stället via regleringarna. Signalernautan styrsav
till produktionsledet försvagas påverkasoch konsumentpriserna inte i
den utsträckning de normalt skulle göra.

Jordbruksprisregleringen står inför förändringar. Riksdagen har fat-
beslut bl.a. innebär interna utjämningssystemetdet förenklastat attsom

påför någotsikt upphöra och förstöd omhänderta överskottatt att att
inte kommer kvarståGränsskyddet kommer emellertid i vän-att attges.

på den internationella utvecklingen.tan
Borttagandet den interna marknadsregleringen torde komma attav

medföra marknadssignalerna till primärproducenterna blir tydligare.att
Mejeriföretagen blir sin produktion till inhemsk ef-tvungna att anpassa
terfrågan till vad kan under normala ekonomiskaexporterasresp. som
villkor. Ett borttagande det interna regleringssystemet fordrar dockav
troligen gränsskyddet justeras, på vissagränsskyddetatt attgenom pro-
dukter påhöjs medan det andra intesänks, den i dag internt starktom
subventionerade och smörtillverkningen skall konkurreras Den0st- ut.
svenska marknaden kommer dock fortsättningsvisäven att vara av-

frånskärmad såimportkonkurrens består. Frånlänge gränsskyddet
konkurrenssynpunkt därför minskning gränsskyddet önskvärd.är en av

Mejeriföreningarna områdesindelningtillämpar i bådepraktiken en
vad gäller medlemskap och vid försäljning de färdiga produkterna.av
Föreningarna alltså råvarakonkurrerar inte med varandra, varken om

påeller säljsidan.
Ett slopande områdesindelningenleveransplikten och skulle med-av

föra förbättrad på mejeriområdetkonkurrens förening-atten genom
fåskulle ökat incitament till effektivisering och inbördes kon-ettarna

kurrens. Samtidigt skulle möjligheterna privata mejeriet ökaatt starta
och råvaran.det skulle kunna bli ökad konkurrensen om

Konkurrenskommittén livsmedelsområ-har i sitt delbetänkande
det föreslagit förbud marknadsdelning hänvisning tillmedett mot att en
sådan har skadlig verkan. Lagstiftning förhindrakan visserligen att en
köpare frånsina inköp valfri säljare förening,vägras göraatt men
medför påinte automatiskt föreningarna aktivt konkurreraratt varan-
dras traditionella intresseområden.geografiska
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MATFETT2

Produkter och marknader2.1

2.1.1 Produkter
Matfett margarin, ister matolja. Fetthalten iutgörs smörsmör, samtav

margarin % ister oljor %.och 80 medan den i och 100 Ett väx-är ärca
mellarin 25ande antal margarinet har lägre fetthalt, 60 % i ochen -

% i lättmargarinerna.40
Matfettskonsumtionen sekelskiftet karaktäriseratshar sedan enav

övergång från på årtill margarin till lättmargariner.ochsmör senare
hushållsmargarinKonsumtionen och minskar medan den ökarsmörav

för förlättmargarin och olja. Totalt har matfettsmarknaden konsu-
femårsperioden.mentprodukter minskat med %8 under den senasteca

nå-Användningen matfett i övriga livsmedelsindustrin har dock ökatav
Egentliga substitut till matfett finns inte förkla-got. utansom grupp

stårringen till den i ändradeändrade konsumtionen sökaattsnarare
övergång ochkonsumtionsvanor, till färdiglagadt.ex. matsom en mer

ökat hälsomedvetande.ett

2.1.2 Marknaden
uppgårfettråvarorDen totala inhemska förbrukningen till caav

200 000 dessa vegetabiliskt fettAv 75 % ochutgörston. reste-ca av
rande 25 % animaliskt fett.av

årMatfettsförsäljningen uppgick till1989 85 000 ton varav pro-ca
storhushålldukter för ochdetaljhandeln för 80 %, för 10 %svarar ca ca

industriråvarorbagerimargarin övriga för resterande %.10samt
JN årStatens jordbruksnämnd varje beräkningar direktkon-gör av

sumtionen livsmedel i Sverige. direktkonsumtion deMed to-av avses
från hushåll ochtala leveranserna producenter livsmedel till enskildaav

storhushåll hemmaförbrukning.lantbrukarnas Enligt JN:s kon-samt
årförsumtionsstatistik 1989 konsumtionen matfett 164 900 tonvar av

till milj.kr.värde 4 809ett av
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Tabell påDlrektkonsumtlon2.1 matfett den svenska marknaden 1989,av
preliminära uppgifter.

Produkt milj.kg milj.kr.

Smör 21 765
Bregott 25.5 995
Hushállsmargarin 80,1 1987
Lättmargarln 31 855
Matolja 6,3 207

Summa 164,9 4 809

Källa:JN.

såledesMatfett knapptutgör 5 miljarder livsmedelskon-den totalaav
påsumtionen 126 miljarder kronor, dvs. 4 %.ca ca

Matfett har vikt 7,2 promille i konsumentprisindex KPI.en

2.1 .3 Utrikeshandel
Importen oljor, fetter och oljefrön uppgick till1988 drygt milj.kr.700av
och oljor och fetter till 600 milj.kr. Utrikeshandelnnärmareexporten av
med färdiga matfettsprodukter tämligen obetydlig. Importenär utgörs
främst margarin och konstister medan i huvudsak omfattarexportenav

Storlekensmör. påsmörexporten beroende marknadsbalansenärav av
mejeriområdet då det i huvudsak sig mjölkfettsöver-rör exportom av
skott i form På delmarknaden försmör. matolja importeras dockav

40 % inhemskaden förbrukningen.nära av

på2.1.4 Aktörer marknaden
Matfettsmarknaden domineras fåtalstarkt företag. Störst Mar-ärettav
garinbolaget AB och Svenska mejeriernas riksförening SMR med an-
delar konsumentmarknaden %38 vardera. Margarinbolagetav ca

till lika delarägs Svenska Unilever Förvaltnings och AritmosABav
AB. Svenska Unilever lade påunder 1990 bud Aritmosettsommaren
del Margarinbolaget. En eventuell affär torde bli klar i börjanav av
1991. Konsumentkooperativa Karlshamns Pågendivision Winner och
Produkter AB säljer matfettsprodukter tillverkade Margarin-som av
bolaget har marknadsandelar i storleksordningen 15 5 %. Utöverresp.
dessa företag finns antal mindre företag med mark-ett ett procentspar
nadsandel.

På storförbrukarmarknaden förhållandet likartatär och de företag
konsumentmarknadenär störst dominerar här olika del-ävensom

marknader. Margarinbolaget på storförpackningarär tillstörst stor-
köks- och bagerimarknaderna medan lantbrukskooperativa SMR domi-

på portionsförpackningar och leverera tillär smörnerar ensamt attom
livsmedelsindustrin.

Konsumentmarknaden för matolja till matlagning, bakning och sal-
ladsdressing till viss delär marknad konkurrerar fastmeden egen som
matfett vid matlagning och bakning. Fem företag med huvudsaklig
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utanför matfettsmarknaden dominerar. Ledande AB Fe-verksamhet är
Frilette ochföljt Nordfalks ABlix med 30 % marknaden avca av

Luca % vardera.Di Säljgrupp ZETA med drygt 20Fernando PM AB
FoodiaMazola och ABRelativt CPC Foods ABär ävenstora

Blåvitt.
ingår ledandei KF Industrier AB och landetsKarlshamns AB är

råa, raffinerade oljeprodukter. Karlshamnsproducent härdade ochav
livsmedelsindustrins be-produktion 80 % den svenskamotsvarar ca av

påfettråvaror. särställninghov olje- och Karlshamn AB har mat-av en
somfasta fetterfettsmarknaden företaget leverantörärattgenom av

råvara övriga företagen. Karls-vid margarintillverkning till deutgör
hydreringspro-hamn har den enda anläggningen i landet med s.k.en

håll-fåvari fettet härdas för fastare konsistens och bättreattcess, en
förutsättning för margarintillverkning.barhet. Denna ärprocess en

Aritmos vilkaoch Svenska Unilever Förvaltnings AB, även äger
bo-Margarinbolaget, tillsammans med Karlshamnäger gemensamtett

för inköp bearbetning oljeväxtskörden, Svensklag och den svenskaav
Oljeextraktion Exab. utvinning rapsolja skerAB Exabs svensk ge-av

regleringsföreningen Sveriges Oljeväxtintressenteravtal mednom
SOI.

på mjölkråvarasitt svensk leveran-SMR monopolär genom ensam
smörfett.tör av

råvaruproduktioniSMR och delägarna Exab har sin engenom resp.
såväl övriga mindre fö-stark ställning varandragentemot gentemotsom

eventuella nytillträdande företag marknaden.retag samt gentemot
råvarutill-Enligt företrädare för margarinindustrin innebär intedock

gången något förhindrasproblem för konkurrerande företagen. Dede
från råvaror fråninte köpa sina och viss import sker.konkurrenter,att

påsäljer till den kon-Karlshamns AB konsumentmarknaden endast
sumentkooperativa handeln lagercentraler, butiker och varuhus.-

Margarinbolagets via grossister till de do-produkter distribueras tre
minerande handelsblocken KF, Ica och Dagab.

Distributionen mejeriernas tagitsmatfett har till del överstor avav
KF:s lagercentraler distributionen tilloch Ica-grossistema medan Da-
gab-blocket fortfarande mejeriernassköts mejerierna. Ca 40 %av av
matfett direktdistribueras till butik.

Konkurrensförhållanden2.2

Importbegränsningarregleringar2.2.1
påverkasMatfettsmarknaden jordbruksprisregleringen.i hög grad av

frånPrisregleringspriset 25 mejeri där-storförpackning kg ochavser
ligger innanförmed huvuddelen mejeriernas förädlingskostnader re-av

gleringen. Mejerierna producerar dock smörfettsbaseradeäven marga-
riner för ligger Margarin-och dessa bara smördelen inom regleringen.

råvarukostnader påverkasindustrins fettvaruregleringen.i sin tur av
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Priset rapsolja reglerat via det oljevärdet. bestårs.k. Oljevärdetär av
två delar, världsmarknadspris och rörlig fettvaruavgift. Fettvaru-ett en

påavgiften både inhemska och importerade fetter avsedda förtas ut
livsmedelsändamål, med undantag smörfett och inhemskt slakteri-av
fett. Fettvaruavgiften ianvänds huvudsak beredskapsskäl till attav
upprätthålla prisnivåreglerad oljeväxtfrö inom landet.en

upprätthålla prisnivå påFör inhemsk margarin ligger överatt en som
världsmarknadspriserna ovanståendeförutom avgifter, tulläventas, en

vid import margarin. från7 200 matfett importeraskan tullfrittut tonav
Norge, denna importerasvolym hälften.endastmen av ca

En avvägning mellan smörprisernas utveckling och förändringen av
uppnåoljevärdet, i syfte viss prisrelation mellan ochsmöratt en marga-

rin, har hittills gjorts i samband jordbruksprisöverläggningarna.med
Syftet prisawägningenmed har varit huvuddelen inhemskadetatt av

påsmörfettet skall kunna inhemskaden marknaden.avsättas
Genom margarinpriset med hjälp fettvaruavgiften korrigeratsatt av

så åsyftad prisrelation uppnåtts på marknaden har det inte varit in-att
för margarinindustrin leverantörsprisernaanvändatressant att mar-

garin konkurrensmedel.ettsom
interna påDet utjämningssystemet mejeriprodukter, syfte är attvars

alla mejerier skall ha lönsamhet oberoende produktsamman-samma av
sättning, dessutom blir billigaregör det skulle varitsmöret änatt om

fåttdet bära sina produktionskostnader. Utjämningssystemetegna
fungerar såenkelt uttryckt de lönsamma produkterna, konsum-att som
tionsmjölk och grädde, beläggs med avgifter medan de olönsamma som

och bidrag. Det kan därförsmör konsumtionsmjölkensägasost attges
subventionerar samtidigt margarinpriset fettvaruav-smöret som genom

hållsgiften Syftet med denna subventionering inom mejeriregle-uppe.
ringen finna så mjölkråvaraavsättning för mycket möjligtär ochatt som

bli såmed överskottsfettet lönsamt möjligt. Smö-sättatt ettav som
och dessutom konkurrensutsatta heltär sätt änret osten ett annat

konsumtionsmjölken varför pådet lättare prishöjningarär att ta ut
mjölken.

juniI beslöt riksdagen1990 förändringar skall genomföras i jord-att
bruksprisregleringen. Beslutet innebär interna mejeriregle-bl.a. denatt
ringen frånförenklas för den juli 1995 upphöra. De meje-1att separata
riprodukterna kommer i Påhögre sinagrad bära kostnader.att egna
matfettsområdet skulle smörprishöjning kunna möjligheter tillen ge
ökade ochellermarknadsandelar för margarinindustrin öka utrymmet
för påprishöjningar sådanmargarin. Eventuellt förändringskulle en
kunna leda till ökad lönsamhet inom margarinindustrin vilken skulleen
kunna incitament till nyetableringar.ge

2.2.2 Etableringshinder
Det för svårtnärvarandeär etablera sig matfettsmarknaden. Denatt

mål-beskrivna särbehandlingen smörfettet via regleringen ochovan av
sättningen inhemskt smörfett inhemska marknadendenavsättaatt
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samtidigtsubstitut,föravsättningsmöjlighetemanaturligtvisminskar
nytill-fettvaruavgiften. Enfördyrasproduktionskostnaderdessas avsom

mjölkråvara ochtillgång till svenskförfabrikant skulleträdande att
meje-konkurrenter,till sina etableradehänvisadhärdade fetter vara
skullemargarinindustrinförEnligt företrädareKarlshamn.rierna resp.

matfettsproduktion.något förhinderinte innebäradock detta att starta
svårskullepå raffineringsanläggningsatsningEn attvaraen egen

Handelnsinvesteringskostnader.då sådan innebärgenomföra storaen
bindningar tillkonsumentkooperationens fall,ikoncentration och, nu-

etableringsproblem. Förinnebäratillverkare kanvarande attstora
produkter krävstillverkaresintresseradhandeln skall tro-av en nyvara

så mycket billigareså annorlunda ellermycketligen dessa attäratt en
uppstår påefterfrågan marknaden.

förhållandenInternationella2.2.3
mejeriföreta-lantbrukskooperativaförCentralorganisation deSMR är

Mejeriernanybildademarknadsföring centralt iMejeriernas skergen.
såhuvuduppgiftMMAB. avsättaAB MMAB:s ärMarknads att

mjölkråvara mejeriernamöjligt inom landet,mycket satsarmensom
margariner Bregottsina smörfettsbaseradeinternationellt medäven

i flertal länder.vilka licenstillverkasoch Lätt Lagom, ett
på för speci-världsmarknadenmarknadsledandeKarlshamns AB är

iföretagchokladindustrin. Karlshamn haranvänds inomalfetter som
länder.i flertaltrading- marknadsbolagUSA ochEngland och ettsamt

Unile-SvenskaAritmos ochMargarinbolaget ägs gemensamt avav
brittiskholländska Unile-dotterbolag tillFörvaltnings AB ärsomver

beskrivits hartidigaremargarinproducent. Somvärldens ledandever,
till Margarinbolaget.Unilever för avsikt bli ägareatt ensam

oljorhärdaderaffinerade ochnordiska producenternaledandeDe av
Denofa-Lil-i Sverige,livsmedelsindustrin Karlshamnsfetter föroch är

Danmark.Aarhus Olie iRaision i Finland ochleborg i Norge, Yhtymä
utanför Norden.verksamhetoch Aarhus Oliedessa har KarlshamnsAv

jämför-fettindustriolje- ochDanmarks och Finlands ärStrukturen
påmonopolprincip harDenofa-Lillieborg ibar med Sveriges medan

hemmamarknad.sin
Unilevermargarintillverkningen dominerarnordiskaInom den som

Danmarki Sverige,delägda bolag marknadsledareoch ärgenom egna
Finland.och

fettindustri.inom olje- ochUnilever världens ledande företagär
länder ochmatfett i 40margarin, olja och ärUnilever producerar över

påså skydds-länder. Beroendei alla dessamarknadsledande gott som
fettinnehåll baserasnationella bestämmelsertullar och olika pro-om

In-på inom land.främst försäljningduktionen i de olika länderna resp.
verksamhetflertalet företag medför marknad har dockEG:s öppna

produktsamord-till omfattainom utökat sin verksamhetEG ävenatt
nationsgränserna.ning och handel över
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Prisbildning2.3

2.3.1 Prissättning
påPrissättningen matfettsmarknaden starkt beroende jordbruks-är av

politiska påöverväganden. Priset storförpackat frånregleratsmör är
mejeri, och påverkaspriset margarinäven fettvaruavgiften igenom

erhållasyfte önskad avsättning för det inhemska smörfettet. Ef-att en
målsättningmejerierna har finna avsättning för smörfet-tersom attsom

överskott så återhållsammamed förlust de med pris-ärtet exporteras
höjningar påmedan margarintillverkarna grund med fettva-systemetav

lågtruavgiften har incitament använda priset konkurrens-ett att som
På fåtalsmarknadmedel. uppstår dock lätt beroende mellan deen

leverantörerna i åt.större och regel följs deras priser I regel är även
produktutvecklingen i hög grad likartad och det märkeskonkurrensär
och reklam de viktigaste konkurrensmedlenär priskon-änsom snarare
kurrens. Regleringens konstruktion också företagen hellregör kon-att
kurrerar via extrapriser dåsänkta ordinariepriserän det deärgenom

ligger till grund för fastställandet prisrelationen mellansenare som av
och margarin.smör

2.3.2 Prisutveckling
Under 1980-talet har konsumentprisema på matfett ökat med totalt
159 %. jämförelseSom kan KPI livsmedel harnämnas ökat 141 %att
under period medan KPI totalt har ökat 109 %.samma

Tabell påPrisutvecklingen2.2 matfett enligt KPI.1980 1989-

1980-85 1986 1987 1988 1989 1980-89

Matfett 110,8 4.9 7,0 5,5 3.6 158,8

KPI livsmedel 92,0 6,2 5,4 5,6 6.2 141,0
KPItotalt 70.2 3,3 5,2 6.3 6,7 108.9

Källa:SCBKPIkontidsindaxdec. dec.1989.1979-

Sammanfattande2.4 bedömning

Matfettsmarknaden fåtaldomineras företag. Störst Margarin-ärettav
Ävenbolaget och SMR med vardera 40 % marknaden. Karls-nära av

hamns AB medär 15 % konsumentmarknaden.stort ca av
Karlshamn har särställning rå-företaget fungeraratten genom som

varuleverantör till de övriga företagen. Karlshamn tillsammansäger
med Margarinbolagets för inköpägare bolag och bear-ett gemensamt
betning den svenska oljeväxtskörden Exab AB. Karlshamn harav
dessutom, i egenskap enda företag i landet med s.k. hydrerings-av en

stark ställning marknaden för fasta fetter för vidarepro-process, en
duktion. SMR i sin i på mjölkråvara,och sittär med monopoltur, en-

svensk leverantör mjölkfett. liksomSMR delägarna i Exab harsam av
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råvaruproduktionersina såväl bådestark ställninggenom gent-resp. en
varandra övriga konkurrenter på marknaden.emot gentemotsom

Matfettsmarknaden påverkas i hög grad jordbruksprisregle-även av
ringen. Smörpriset reglerat i kilos25 förpackningär och dess pris sätts
helt inom regleringens Margarinindustrins råvarukostnader påver-ram.
kas fettvaruregleringen. Fettvaruregleringen, del jord-ärav som en av
bruksprisregleringen, upprätthåller, i huvudsak beredskapsskäl,av en

Överskottpåprisnivåreglerad oljeväxtfrö inom landet. smörfettav ex-
till betydligt lägre priser det inhemska priset.än Regleringenporteras

upprätthållaskall därför även prisrelation mellan och margarinsmören
medger del det inhemska smörfettet kan finnaatt storsom en av av-

sättning inom landet. Den inhemska prisnivån på upprätthållsmargarin
dessutom hjälpmed tull.av en

Genom fettvaruavgiften påverkat såmargarinpriset åsyftadatt att
prisrelation erhållits på marknaden har det inte varit intressant för
margarinindustrin använda priset margarin konkurrens-att ettsom
medel. internaDet utjämningssystemet mejeriprodukter medför
dessutom blir billigaresmöret det skulle fåttän ha varit det bäraatt om
sina kostnader.egna

Trots redovisade inskränkningar i påkonkurrensen finns detovan
konsumentmarknaden kraftig märkeskonkurrens mellan fö-deen stora

Dessa försöker marknadsandelar hjälpretagen. med produktut-ta av
veckling och marknadsföring.
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KÖTTVAROR3

marknadochProdukter3.1

Produkter3.1.1
charkuteriprodukter.ochstyckat kötti det följandeMed köttvaror avses

fram-beskrivskonkurrensförhållandena ärför vilketköttstyckadeDet
dominerandei sammanhangetvilka degris,och ärför allt kött nötav

huvud-styckade köttetmarknadsfördadetövrigt kommerIdjurslagen.
skerViss importfår- och lammfrån kalv, häst,sakligen samt avren.

förhuvudsakligenåsna buffel,och avsettfrån djurslag,andrakött t.ex.
svenskadendelförstorhushåll. framför allt älg,Vilt, stor avensvarar

handeln.utsträckning ii litenutbjuds endastköttkonsumtionen men
blandade ochtvåivanligenCharkuteriprodukter indelas grupper,

framgårbestårblandade charkvaroma namnetoblandade. De avsom
ingår bin-vanligenköttråvarorråvaror. Förutom vatten,flertalettav

leverpastej och syltor ärslag,allakryddor. Korvarochdemedel ex-av
kassleroch ärskinka, baconKoktpå charkvaror.blandadeempel ex-

köttrå-består enbartvilkapå oblandade charkvaror,s.k.empel enav
eller saltats.kokats, röktsberetts, t.ex.vara som

roll, delsdubbelbranschbeskrivningi dennaStyckningsledet har en
råvaruleverantör tilldelskonsumentprodukter,leverantör somavsom

Slaktledetcharkuteritillverkningen.tillförädlingsindustri, t.ex.annan
styckningsindustrin.tillråvaruleverantöregenskapsinbehandlas i av

marknadsledarenhosförekommerintegrationvertikalaDen som
för konkur-får betydelseköttvaruområdet slaktledetinnebär ävenatt

leden.renssituationen i de senare

Marknad3.1.2
årkonsumeradeskonsumtionsstatistikjordbruksnämndsEnligt statens

storleksordningenför ifjäderfäexkl.livsmedelköttbaserade1989
styckatkonsumtionenutgjordeprel.. Däravmiljarder kronor27,5 av

charkuterivarorkonsumtionenochmiljarder kronorkött 12 caavca
huvudsakiköttkonsumtionenövrigtImiljarder kronor. utgörs10 av

färdiglagaddjupfrystochköttprodukterdjupfrysta mat.
KöttförKPI viktenkonsumentprisindex ärI cavarugruppen

ochdjupfrystacharkvaror,styckat kött,inkluderar%. Varugruppen3,5
fjäderfä. detta utgörAvochbarnmatköttprodukter,konserverade

procentenhe-1,2charkvarorprocentenheter och1,5styckat kött caca
Förtäringi KPI-posteningår konsumtion köttvarorDessutomter. av

restaurangbesök.dvs.hemmet,utom
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Styckat kött i leverantörsledet miljarderomsätter 13 kronorca varav
inhemsk produktion för i storleksordningen 95 %. Olika styck-svarar
ningsdetaljer har olika användningsområden. delEn konsumeras i

påhemmen eller detaljer fläskkotlett, högrevrestauranger, t.ex. som
filé.eller Andra styckningsdetaljer, tredjedelmellan och häftenen av

råvaravolymen, används i förädlingsled i charku-t.ex.som senare som
teritillverkningen. Gris bådedet viktigaste djurslaget volym- ochär vär-
demässigt och för 65 % den styckade volymen och 55 %svarar ca av ca

värdet i leverantörsledet. Nötkött för 30 % volymen ochav svarar ca av
40 % värdet.ca av
Styckningsindustrin frånkan till skillnad de allra flesta andra bran-

scher inte producera efterfrågasenbart det för tillfället. Djuretssom
anatomi given och det styckasär det bara viss volymnär ger en av resp.

Efterfråganstyckningsdetalj. på olika styckningsdetaljer till gällande
prisrelationer inte djurkroppens uppbyggnad. För delarmotsvarar av

råderdjuret därför säsongmässiga eller underskott föroch vissaöver-
Över-detaljer obalans året.totaltäven och underskottöver regleras

utrikeshandel och lagring mellan säsonger.genom genom
uppgårFör charkuterivaror värdet försäljningen i leverantörsledetav

till i storleksordningen miljarder6 kronor. Blandade charkvaror utgör
huvuddelen såldaden producerade och charkvolymen.av

3.1.3 Utrikeshandel
Utrikeshandeln påverkasmed köttprodukter i utsträckning jord-stor av
bruksprisregleringen. Import och styckat kött sker förexport att ut-av
jämna skillnader i efterfråganutbud och olika styckningsdetaljer.av
Regleringens effekter för konkurrensen på köttvaruområdet beskrivs

längre fram.närmare
Importen sker huvudsakligen komplement, inte al-ett ettsom som

ternativ, till den svenska produktionen beståroch till delexporten stor
överskott lågatill priser. Utrikeshandelns omfattningexporterasav som

varierar därför årenmellan påberoende den inhemska balanssituatio-
År 1988 uppgick köttimporten i form slaktkroppar och styckatnen. av

kött till 6 % tillförseln till den svenska marknaden. Exportenca ut-av
gjorde 8 % den svenska produktionen.ca av

Importen år1988styckat kött uppgick till milj.kg21 förochav ca
charkvaror till 8 milj.kg. Dessutom importerades 5 milj.kg ostyckatca ca
kött, dvs. slaktkroppar. Importen styckat kött till delenutgörs störstaav

styckningsdetaljer för vilka de efterfrågansvenska konsumenternasav
vid gällande prisrelationer är utbudet, vilket begränsas dju-större än av

anatomi. De viktigaste importdetaljerna filé, biff,nöt ärrens entre-av
innanlåroch och gris fläskfilé, kotlett, revbensspjäll och karré.cote av

Nötkött importerades år från1988 framför allt Polen, Australien och
Jugoslavien frånoch griskött Ungern, Danmark och USA.

De charkvaror importeras framför allt skinkkonserver ochärsom
Ävenbacon. produkter olika korvsorter, patéer och parmaskinkasom

importeras. Det varuvarianter inte tillverkas i Sverige, oftaär dyrasom
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underhar ökatKorvimportenrelativt liten marknad.medprodukter
från Danmark, Rumä-främstår. charkvaror skerImporten avsenare

skinkkonserverochbaconoblandade charkvarorPolennien och som
korv.Finlandfrån ochTyskland, Ungernsamt

gris-rnilj.kgår tilluppgick 1988 28styckat köttExporten varavcaav
2rnilj.kg. Exporten26 n1ilj.kg och nötköttutgjordekött avsercaca

vår konsumtionsådana styckningsdetaljer för vilkaformöverskott i av
grisköttstyckatunderstiger utbudet. Förprisrelationervid gällande ut-

exporteradessida.skinka och Dessutomfrämstgörs exporten caav
Mottagarländer förslaktkroppar.griskött i formrnilj.kg ostyckat5 av

år Västtysk-främst1988styckat nötköttsvenskaden exporten varav
ÅrMexico. 1988ochoch för gris USAoch Norgeland, USA exportera-

mottagarländerHuvudsakligaockså rnilj.kg charkvaror.des 4 varca
USA.Västtyskland och

Konkurrensförhållanden3.2

Företagsstruktur3.2.1
marknadensvenskanedanstående tillförseln till dentabell visasI upp-

Fö-industrin import.på ägarkategori för den svenskadelad samtresp.
avsnitt 3.2.4.råvaruledet slakt ikommenterasinomretagsstrukturen

årsvenska marknadentilltörseln till den 1988,AndelarTabell 3.1 pro-av
volymen.cent av

CharkStyckningSlakt

tillverkningInhemsk
30Lantbrukskooperatlonen 4475
4546Privataföretag 24
19Konsumentkooperatlonen 60
65Import 1

100100Totalt 100

både styckatinomLantbrukskooperationen den största ägargruppenär
marknadsledande ochkooperationenstyckat köttoch chark. För är sva-

lantbrukskoopera-styckningen. Denhälften den svenskaför närarar av
åttaföreningarregionalai nioslakteriorganisationen uppdeladtiva är

charktillverk-ochstyckningfrån 1990 bedriver slakt,allahösten som
år för drygtdotterbolag 1988inkl. svaradeföreningarning. Dessa

Skanek, Far-föreningarnastyckningen i landet. är% De30 störstaav
charkuteriverk-ochsin stycknings-Skanek bedrivermek och Scan Väst.

två and-medLivsmedel AB,i dotterbolag, Scan Syd samägtsamhet ett
styck-landetsSydSlakteriförbundet. Scan störstaföreningar och ärra

styckningsverksamhetencharkföretag inomnings- och och omsätter ca
marknaden.%miljarder kronor, motsvarande 131,5 ca av



Slakteriförbundet lantbrukskooperationens riksorganisationär och
handhar vissa frågor för föreningarna. Förbundet hargemensamma en
omfattande affärsverksamhet, ingen produktion. ställetIegen men egen
uppdrar föreningarna ersättning stycka dem. Närmareatt motman
hälften föreningarnas styckning denna s.k. kontraktsstyck-utgörsav av
ning. Slakteriförbundet utjämnar och underskott kött mellanöver- av
olika föreningar och ombesörjer slakteriorganisationens Slakte-export.
riförbundet har dotterföretag verksamma inom styckning och chark,
bl.a. SamfodAB efter Scan Syd landets styckningsföre-är störstasom

År 1988 hade Sarnfod påmarknadsandel 12 %.tag. Företageten ca
påsjälvständigt förhållandemarknaden i till den övriga lant-agerar

brukskooperationen.
För närvarande finns inomtrend lantbrukskooperationen, inteen

påminst köttvaruområdet, försöka stärka positionerna inför kom-att
mande avreglering och ökande internationell påhandel livsmedelsom-
rådet. Detta sker till viss del företagsförvärv inom styckning,genom

främst interna strukturella förändringar. årUndermen genom senare
har del förädlingsverksamheten bolagiserats, och vill inomen av man
lantbrukskooperationen påde nio slakteriföreningarnagärna siktattse
minskas till fyra. Strukturförändringar och kostnadsbesparingar ses som
nödvändiga förberedelser inför väntad ökad importkonkurrens ochen

minskad inhemsk produktion.en
Ca 200 privata företag årsvarade 1988 för %45 styckningen ica av

landet. Primefoodgruppen, innehållande bl.a. flera de privatastörstaav
styckningsföretagen, åretsvarade det för %10 styckningen.närmare av
Sedan dess har upplösts försäljning och nedläggninggruppen genom av
företag. Bland de styckningsföretagenstörsta i landet SLP Styckningär
AB, Meat Master AB, AB Lords Livsmedel, Köttcentralen i Helsing-

Mårtenssonsborg AB, Partiaffär AB och Marco Anics Stycknings AB,
samtliga med omsättning i storleksordningen 150-200 milj.kr.,en mot-
svarande marknadsandelar på %.1-2 De privata företagen har under
1980-talet tagit marknadsandelar från lantbmkskooperationen.

Konsumentkooperationen för %6 marknaden försvarar ca av
styckat kött, dels KF-ägda AB Gomanprodukter, delsgenom genom
konsument- och produktionsföreningsägda stycknings- och charkan-
läggningar.

Importen årutgjorde 1988 5 % tillförseln till marknaden, ochca av
importföretagstörsta ingåendeAB Oär Annerstedt i den Procor-nya

diakoncernen. Hösten 1990 har dock försäljning avi-Annerstedtsen av
serats.

Lantbrukskooperationen slakteriföreningarna och bo-svarar genom
lag Samfod, Scan Dukat Livsmedel bådaAB dotterbolag till Scansom
Invest AB, i sin dotterbolag till Slakteriförbundet och Scan Syd förtur

30 % försäljningen charkuterivaror den svenska marknaden.ca av av
Konsumentkooperationens uppgårmarknadsandel till 20 % ochca
drygt 200 privata företag har tillsammans 45 % marknaden.ca av
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lokal mark-små förenbartMånga och producerarcharkföretag är en
bl.a. Pas-Sardusgruppenmärksprivata företagennad. Bland de större
marknads-AB medi HalmstadCharkdelikatesserochtejköket AB en

LithellsProcordia ABpå inom detLithellsgruppen15 %,andel nyaca
Jöns-marknaden och LarsSkåne-Erik %med 10och AB närmare av
före-charktillverkande%. Antaletcharkuterifabrik AB med 5casons

för 6 %åren. Importen20under dehar halverats senaste catag svarar
marknaden.av

påföretag kött-ochverksamhetsgrenar ärIntegrationen mellan olika
för-lantbrukskooperativavaruområdet Samtligatämligen omfattande.

falli vissabåde charktillverkning,styckning ochbedrivereningar genom
också slaktverksamhet, dvs.samtliga fallhar idotterbolag. De egen

påkooperationenråvara. ställning dettastarkaDen geregen
avsnittbeskrivs fram i 3.2.11.marknaden längre

integreradvertikaltOckså konsumentkooperativa industrinden är
1980-taletbörjansedanstyckning och chark, harvad gäller avmen

Även integration,på sidan förekommerden privataingen slakt.egen
Många pri-charktillverkning.styckning ochvanligaste kombination är

integration förekommerspecialiserade. Horisontellföretag dockärvata
olika ho-såväl charktillverkning. Exempelstyckninginom slakt, som

finnsoch charkstyckningföretagsgrupper inomrisontellt integrerade
i avsnitt.tidigare detta

Lönsamhet3.2.2
inomi olika verksamhetsgrenarnalönsamheten deEn bedömning av

integre-företagenköttområdet försvåras delbetydande äratt avav en
styckningslakt,flera produktionsled,verksamhet inomrade med som
verksam-delbedrivsocheller charktillverkning. Dessutom stor aven
koopera-inom delantbrukskooperationen. Verksamheteninomheten

syftarnågon vinst,i princip intetiva slakteriföreningarna skall utange
råvaran. Be-möjliga pris förbetala medlemmarna högstatill kunnaatt

påsvårt appliceravanliga meningdärför i sinlönsamhet är attgreppet
industrin.delenden av

för bl.a.finnsindustrierlönsamheten i olikanyckeltal förSCB:s
särredo-ingenstyckningsföretagen finnsförcharkuteriindustrin, men

redovisas imestkriteriet, dvs. deenligtklassadevisning. Företagen är
sindelenomsättningsmässigtdenindustrigren där de har störstaden av

sin inte-medingår slakteriföreningarnainteDärförverksamhet. t.ex.
innebärcharkindustrin. Dettai redovisningenverksamhetgrerade av

charktillverkning hu-företag meduppgifterna visserligen somatt avser
samtidigtcharkindustrindelvudsaklig verksamhet, att stor avenmen

i tabellredovisascharkindustriningår. nyckeltal förVissa dessainte av
dryckesvaru-livsmedels-,förmotsvarande värdentillsammans med3.2

tobaksindustrin totalt.och
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Tabell Vissa3.2 nyckeltal l charkuterlindustrin och i livsmedels-, dryckes-
och tobaksindustrln totalt, medlanvârdan.varu-

1984 1985 1986 1987 1988

CharkuteriindustrinSNI 12311

påAvkastning kapitaltotalt % 9,9 11.0 9,7 8,6 11,3
vinstb 94. 2,5 3,2 2,6 2,5 3,0
Soliditet° se 16,5 18,3 22,8 23,9 23,1

Livsmedels-,dryckesvaru-och tobakslndustri SNI 31000
påAvkastning totalt kapital 96 8,4 8,5 8,5 8,2 8,7

Vinst % 3,3 3,2 3,1 3,0 3,1
Soliditet° 96 21,9 23,3 23,4 22,3 23,1

aResultatefterfinansiellaintäkteri balansomslutning.procentavbResultatefterfinansiellaintäkteri omsättning.procentav
° Beräknat kapitalieget balansomslutning.procentav

SCB:sKälla: nyckeltals âkningar,företagmedminst anställda.20

Enligt dessa uppgifter har charkindustrin årenunder haft1984-1988 en
högre avkastning livsmedelsindustrinän helhet. Under periodensom
har Soliditeten byggts till den nivångenomsnittliga för livsmedels-upp
industrin.

Generellt har charkindustrin årunder haft bättre lönsamhetsenare
styckningen.än Lönsamheten inom charkindustrin har förbättrats under

1980-talet efter situation i slutet består1970-talet. Branschenen svag av
dock heterogen samling företag olika storlek och skif-medav en av
tande produktionsinriktning, varför skillnader i lönsamhet före-stora
kommer.

Lönsamheten inom styckningen varierar åren, åretsmellan under
olika och försäsonger olika djurslag. Liksom för charktillverkningen var
lönsamheten dålig ingångenvid långva-1980-talet. Effekter detav av
riga prisstoppet under 1970-talet bidragande orsak, lik-anses vara en

de konsumtionsrninskningar blev följden bl.a. minskadesom som av
livsmedelssubventioner. vissEn förbättring lönsamheten i styck-av
ningen har skett sedan dess. dåliga årBra och lönsamhetsaspekt harur
dock avlöst varandra under delen decenniet.senare av

3.2.3 Branschorganisationer
Inom köttvaruområdet finns flera branschorganisationer. De tillverk-
ande företagen organiserade efterär ägarform. Köttbranschens riksför-
bund inom Sveriges livsmedelsindustriförbund organiserar privata före-

inom slakt, styckning och charkuteritillverkningtag och företräder deras
intressen. Slakteriförbundet frå-förgemensamma svarar gemensamma

för de lantbrukskooperativa slakteriföreningarna och dotterbolagengor
och fungerar branschorganisation för dem. KF Goman harsom en en
liknande funktion inom den konsumentkooperativa kött- och chark-
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ingående Grossistförbundet,i ärköttgrossister,industrin. Sveriges
förbranschorganisation importörerna.

Råvaruleverantörer3.2.4
köttförädlingsindustrin.råvara tillSlakteriindustrin leverantörär av

75 %med drygti slaktledetlantbrukskooperationen dominerandeär
regionala slak-beskrivnabedrivs i tidigareSlakten delandets slakt.av

vilkaVästFarmek och ScanSkanek,teriföreningarna. De ärstörsta
Skaneksslakten i landet.den totalaför 17 16 %23,ca resp. avsvarar

1990fusion höstenytterligarekommer ökamarknadsandel att genom
KBS.SlakteriföreningKristianstad-Blekingegrannföreningenmed

få % denstorleksordningen 30iföreningen kommerDen to-att avnya
Näringsfrihets-andelen 40 %.svinslakt blirslakten i landet. Förtala ca

MD försöktNO marknadsdomstolenhar iombudsmannen stoppa
får domi-alltförföreningenhänvisning till denfusionen med att ennya

på talan.MD ogillade NO:sställning marknaden.nerande
för dryg fjär-tillsammansprivata företagdrygt tjugotalEtt ensvarar

iSlakteriprodukterslakterietprivatadedel slakten. Det ärstörstaav
På privata sidandeni landet.Helsingborg med 5 % slaktenAB ca av

åren flera destrukturförändring skett dehar attsenaste avgenomen
privatadensin verksamhet. Företagenföretagen har lagtstörsta ner

någoningår före-fristående, islakteriervissasidan i huvudsakär men
år bedriver konsu-Sedan 1982med förädlingsverksamhet.tagsgrupp

slaktverksamhet.mentkooperationen ingen
lantbruks-deställningen i slaktledetdominerandeden ärGenom

konkur-till sinaviktigaslakteriföreningarna leverantörerkooperativa
hälftenprivata företagen köperi styckningsledet. De närmarerenter av

i sinsäljerråvara från Styckningsföretagenlantbrukskooperationen.sin
charkuteriindu-vidareförädling i bl.a.sin produktion tillviss deltur av

ochsåledes både färdigaleverantörstrin. Styckningsledet är varorav
domine-produktionskedjan. egenskapi Itill ledleverantör avsenare

rå-betydandelantbrukskooperationeni styckningsledct ävenrande är
avsnitt 3.2.11charkindustrin. Itill sina konkurrenter ivaruleverantör
olika leden.ställning i dekonkurrenseffekter denna starkabeskrivs av

Kunder3.2.5
storhus-vidare tillsäljscharkindustriernas produkterStycknings- och

vad gällerhåll, storhushålls- dagligvarugrossisterellerbutiker, samt,
hälftentredjedel ochvidareförädling. Mellantillstyckat kött, aven

går vidareförädling. Denproduktionsvolym tillstyckningsindustrins
vanligen direktmindre. skervärdemässiga andelen Leveransernaär

råvaran förädlings-många ifall omhändertasmellan företagen. I egen
industri.

distribuerasStorhushållsprodukter konsumentprodukteroch an-
partihandelsledet.viabutiker ellerdirekt till ochtingen restauranger

frånuppgifterenligtdistribueras% konsumentprodukternaCa 70 av
grovstyckatdeltillkött levererasvia partihandeln. Styckatbranschen en
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till Ävenbutikerna vilka själva detaljstyckar och konsumentpaketerar.
butiken får färdigstyckade detaljer packar och prismärker de i hu-om

vudsak själva. Charkprodukter vanligenär paketerade vid leverans, un-
dantaget de charkvarorär avsedda förär lösviktsförsäljning i buti-som
ken.

Partihandeln med dagligvaror domineras totalt de blocken Ica,treav
Dagab och KF. KF:s partihandel frånskiljer sig de övriga attgenom

har köttvaruproduktion inom konsumentkooperationen. Re-man egen
lationerna mellan leverantör och partihandel därför annorlunda iär än

bådade andra blocken.
Leverantörerna köttvaror upplever i utsträckning destorav stora

grossisterna Ica och Dagab den starka säljarköparrelatio-ipartensom
Blockens köparmakt mycket inte minst i sambandnen. stor,anses vara

med de extrapriskampanjerna. Leverantörernastora bl.a. negativaär
till påstorleken SAVA-bidragdet s.k. SamaktiviteterVeckoann0nse-
ring måstede lämna för delta i kampanjerna. Bidragetatt är avsett

finansiera marknadsföringen vid extrapriskampanjer,att enligtärmen
leverantörerna för förhållandehögt i till handelns kostnader.

Leverantörerna upplever vidare hårt fråntryck partihandeln förett
Ävenleveranserna till butikerna skallatt partihandeln. vid di-över

rektleveranser till butik partihandelsledetär angeläget fakture-attom
ring skall ske via dem.

Charkuterivarutillverkare prismärker i utsträckning sinastor varor
med konsumentpriser. I årundersökning SPK:s1988 PM-serieen
1988:14 fann SPK dock prismärkning mångai fall inteatt sker med

butikskedjas rekommenderadet.ex. cirkapriser, vissresp. utan att en
kedjas priser åsättaskanäven avsedda för andra köpare. Buti-varor
kerna visade sig inte alltid medvetna detta. I vissa fall hadevara om

åsattspris produkten i landet och i vilka butikersamma oavsett var
produkten såldes. Enligt charkföretagen skedde detta praktiska skäl,av

på svårighetergrund hållat.ex. isär olika påvarupartier ellerattav
grund höga kostnader för märkning små partier.av av

Om åsättsenskilda pris butikbutikskedjavaror oavsettsamma upp-
kommer prisstelhet klart konkurrensbegränsande.är NO ef-haren som

SPK:s undersökning frågani fåttter och bl.a. vissa de i under-agerat av
sökningen ingående företagen åta sig fortsättningsvis prismärkaatt att
enligt kundernas önskemål.

3.2.6 Konkurrensmedel
Priset det viktigasteär konkurrensmedlet, service och kvalitetävenmen
har viss betydelse säljargument för köttvaruföretagen. Styck-en som
ningsindustrins kunder i förädlingsindustrin beroendeär säkra leve-av

råvara och handelsblocken vill ha leverantörer kanranser ställaav som
med volymer vid kampanjförsäljning.stora För charkvaror finns förupp

närvarande trend i produktutveckling och marknadsföring in-meden
riktning näringsriktiga fettsnålaochmot produkter.mer
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varumärkespro-högförädlade köttvarorandra ärochFör charkvaror
förhuvudsakidäremotbetydelse. Styckat köttfileringen är anonymtav

och le-styckatframgår oftast inteI butikernakonsumenterna. vem som
Underimporterat.svenskt ellerdetinte hellerköttet, ärvererat om

marknadsförsdel köttförändring skett,år visshar dock enensenare
frånkommerköttetpå talarförpackningendekalmed attomsomen

etiskaenligt vissaföttseller harspeciella köttrasdjur normer.upp
konkurrensfördelvisslantbrukskooperationen har här genomen

frånåsätts detaljerstyckadetillgången varumärket Pigghamtill ensom
PigghamköttetScan-H-grisen.grisraser,korsningviss framavlad an-av

motsvarighetindustrinsprivatagriskött. Densaftigare än annatses vara
pri-deomfattning,tillräckliginte ifinnsScan-H-grisentill ännu men

slakterierlantbrukskooperativafråninköpföretagen harvata genom
dockPigghamvarumärkettillgång ärScan-H-grisen.tillmöjlighet att

kostnaderarbete ochlagtförbehållet lantbrukskooperationen nersom
Något varumärkeprodukten.inarbetningenpå ochframtagandet av

på sidanprivatainte dengenomslagskraft finnsmotsvarande ännumed
här.förekommergrisköttvisst ävenvarumärkesnamnäven om

styckatpriset. Föremellertidkonkurrensmedlethuvudsakliga ärDet
prisänd-prisledaremånga finns dockcharkprodukterförkött och vars

på marknaden.prisnivå påverkar aktörerövrigaordinarieringar och
huvud-denolika ochslag,rabattermycket medarbetarFöretagen av

frekventavid deskerkonsumentsakliga priskonkurrensen gentemot ex-
trapriskampanjema.

produktionen och deniryckighetmånga ogillar denföretagTrots att
sådessakampanjernavid ärhandelsblockenstyrning utövar stor vo-av

frånavstår deltagande.lymmässig betydelse ogärnaatt man

förhållandenInternationella3.2.7
produktion ochmellanbalansenPå marknaden harinternationelladen

gällerår, allt vadframförunderkött förbättratskonsumtion senareav
emellertidharföljd. Under 1990priserstigandenötkött, med som

blir framöverutvecklingenigen. Hurförsämratsmarknaden för nötkött
pågående GATT-överlägg-deberoende resultatettill delär stor avav

ningarna.
innebäröverenskommelseGATIträffades i attapril 1989I somen

nivåpå det hadedenmedlemsland frysesijordbruketstödet till resp.
framöverIntentionerna äröverenskommelsen.förvid tidpunkten att

Förformer.i olikagränsskyddbl.a.olika länderna,stödet i desänka
och där-importkonkurrensökadmedföradettaSveriges del torde en

prisnivån.återhållande effektmed en
relativprisnivå på köttoch lägreökat importutbudKanske kan ett en

fram-kött,capita-konsumtionVårkonsumtion.bidra till ökad avperen
År 1989många industriländers.låg andrajämfört medalltför nöt, ärav
får- ochgris-, ka1v-,genomsnitt 49 nöt-,i Sverige ikonsumerade ca

ii EG-ländernamedansammanlagtlammkött ge-manper person,
75och i USA63nomsnitt konsumerade person.percaca

50



i litenendastsvenska marknadensvenska företagen och den ärDe
före-och importomvärlden. Vissomfattning integrerad med export

utsträckningijordbruksprisregleringen avskärmarkommer, stormen
från Utländska företagsvenska marknaden importkonkurrens. är,den

utländsktIngetförutom import, inte verksamma i landet.genom
utsträckningi litenförekommer och svenska företag har endastägande

Lantbrukskooperationen hareller ägarintressen utomlands.verksamhet
nordiskasysterorganisationer iåren inlett samarbete medde senaste ett

marknadsföring,produktutveckling ochforskning,länder vad gäller
liten omfattning.denna verksamhetännu ärmen av

3.2.8 Import- och exporthlnder
jordbruksprisregle-hindret för import köttvarorDet viktigaste ärav

im-Vidare begränsaseffekter beskrivs i avsnitt 3.2.10.ringen. Dess
påställsvissa hygieniska och sanitära kravportmöjligheterna att an-av

Fråntillåtas. mängdprodukter för import skallläggningar och att en
på och klöv-inte möjlig risken för mul-länder import grundär t.ex. av

sjuka.
beträf-svenska reglernaimporterade charkvaror gäller deFör att

innehållsdeklaration uppfyllas. Detta kanfande ingredienser, skallm.m.
från marknaden. Ettvissa svenskainnebära produkter denutestängsatt

exempel de kända röda danska korvama.är
måste produktionsanlägg-Vid de svenska produkterna ochexport

finns i deningarna uppfylla de eventuella sanitära och andra krav som
påkrav ställstilltänkta mottagarländerna. Speciellt höga hygieniska

fåanläggningar för dessa skall till EG och USA. Dessaexporteraatt
för företagen. allmänna uppfatt-krav medför högre kostnader Den

inte uppfylls inom EG.ningen inom branschen EG-kraven alltidär att
Många produktionenskyddar liksom Sverige inhemskaländer den

från vid im-importkonkurrens gränsskydd i form avgifterettgenom av
port.

låga prisnivån på för möj-världsmarknaden har betydelseDen stor
exportbi-ligheterna intresset för svenska köttvaror. Deoch export av

inom för jordbruksprisregleringen för detdrag utbetalas ärsom ramen
för kan skestyckade köttet avgörande för huruvida närvarandeexport

någorlundamed lönsamhet.

3.2.9 Etableringshinder
formella förekommer förutom stycknings-Inga etableringshinder att

måste livsmedelshygieniska krav.och charkuterianläggningar uppfylla
några bestående nyetable-i dag överkapacitet,ochBranschen har

år.ringar inte förekommit I styckningsle-betydelse har under senareav
på råvara,tillgången tidvisdet kan slaktade kroppar, begräns-vara en

företags kapacitetsutnyttjande. kanande faktor för befintliga Detta
försvåra påför företag sig in marknaden.även att tanya

förhållandevis i charkute-Etableringskostnaderna höga slakt- ochär
styckningsindustrinmaskinell utrustning krävsriindustrierna där krävs. I
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påingen arbetskraftmaskinpark där har i stället bristen utbildadmen
tidvis varit år.problem underett senare

rådande blockDen strukturen inom dagligvaruhandeln med tre stora
påverkakan etablerings- och utvecklingsmöjlighetema för mindre före-
Köttvaror, och framför allt vanliga kampanjva-charkprodukter, ärtag.

gåoch block vill möjlighet kampanjer,ha medatt ut storaror resp.
pådelar landet. ställer krav leveranska-gärna över Dettastora storaav

svårtpacitet hos tillverkaren och mindre företag har därför hävdaatt
sig. mindre företagenDe har dock konkurrensfördel störregentemoten
rikstäckande konkurrenter eftersom de kan marknadsföra sig detsom
lokala alternativet.

råderDen osäkerhet inför de förändringar i livsmedelspolitikensom
åren åter-sker under de kommande torde bidra till betydandesom en

hållsamhet såväli etableringen stycknings-, chark- slaktföretagav som
under den tiden.närmaste

3.2.10 Jordbruksprisregleringen
på köttvaruområdet påverkasKonkurrensen och prisbildningen i stor

utsträckning jordbruksprisregleringen. juniRiksdagen har i 1990 be-av
slutat förändringar i regleringen. Huvuddragen i den hittillsvarandeom
regleringen har beskrivits i inledningen livsmedelsektorn. Här gesom
därför köttvaruområdet.endast kort redogörelse för funktiondessen

tillåtsprisetDet reglerade slaktkroppar, vilkas pris mark-attavser
nadsmässigt variera inom vissa prisgränser. Införselavgifternas storlek

hålla påkan ändras för priset inomslaktad kropp avsedda gränser.att
prisnivån på uppnåsFör möjliggöra den avsedda slaktkropparatt att

också Påomfattar gränsskyddet styckat kött och charkuteriprodukter.
nivåstyckade för-gränsskyddets till möjliggöra ellerattvaror anpassas

hindra import justeringar behövas med hänsyn till den inhem-när anses
ska tillförseln. jordbruksnämndDet administrerar regle-är statens som
ringen och bedömer förändras.gränsskyddet skall Charkvarupro-om

råva-duktionen berörs förutom införselavgifter föräven systemetav av
RÅK-systemet.rukostnadsutjämning det s.k. Vid import blandadeav

lågtcharkvaror köttinnehållmed inte införselavgiftbeläggs dessa med
RÅK-avgift.med Effekten blir importen fördy-dock densamma,utan

ras.
De negativa effekterna regleringen torde väl kändaav vara genom

års påRegleringendebatt. begränsar flertal konkurren-sättettsenare
köttvaruområdet.inom prisnivåSystemet imed avsedd slaktle-sen en

det innebär påverka prisnivånmarknadens möjligheter i dettaatt att
led inskränks till prisändringar inom de fastlagda och skyddade gräns-

råvarupriser alltsåStyckningsindustrins administrativt fastlagdaärerna.
ligga inom dessa Import förekomma vill-kan endast degränser.att

kor regleringen någonuppställer, vilket inte verklig Dekonkurrens.ger
såsvenska slaktföretagen behöver, överstigerlänge priset inte den övre

prisgränsen, någoninte frukta importkonkurrens. Styckningsföretagen
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råvarahänvisade till prisnivån.köpa tillär den svenska De möteratt
själva endast i undantagsfall importkonkurrensreell för färdigade
produkterna.

Exportbidrag och gränsskydd innebär marknadens signaler inteatt
når fram till leverantörsledet, bl.a. minskar incitamenten undvikaatt en

påverkanöverproduktion. vissEn har dock slaktdjursavgiftema, som
finansiera delar exportbidragen. Om överproduktionavses av en upp-

påkommer marknad fungerandemed konkurrens verkar emellertiden
marknadens mekanismer prispressande i betydligt utsträck-störreen
ning vad gäller iän dagens regleringssystem.som

3.2.1 1 Marknadsdominans och prisledarskap
Den lantbrukskooperativa slakteriorganisationen har sina slak-genom
teriföreningar och bolag pådominerande ställning den svenska kött-en
varumarknaden. lantbrukskooperationen företagsgrupp inomär största
slakt, styckning, chark, djupfryst och konserver. sinGenom starka ställ-
ning i slakt- och styckningsled med marknadsandelar 75ca resp. ca
45 % kooperationen mångahuvudleverantörär till sina konkurren-av

i förädlingsleden. Riksorganisationen Slakteriförbundet harter genom
sin marknadsreglerande funktion för slakt och styckning inom slakteri-
organisationen betydande marknadsöverblick och de prisändringaren

Slakteriförbundet påaviserat områdendessa följs i mycket stor ut-som
sträckning såvälövriga företag, inom den företags-utomav som egna
gruppen.

Slakteriorganisationen, dvs. Slakteriförbundet och de regionala slak-
teriföreningama, har huvudsaklig uppgift sina slakt-ägare,attsom ge
djursleverantörerna, bästa möjliga betalning för djuren. Slakteriför-
eningama betalar därför såsina leverantörer bra pris möjligt eftersom
avsättning nödvändiga medel för fortsattaden verksamheten. Prisetav
på råvaran alltså inte eftersätts marknadsmässiga principer, vilket

råvaruköparenskulle ha inneburit förmånligasteftersträvat möjligaatt
pris.

Genom sitt prisledarskap i slakt- och styckningsleden och attgenom
själva fastställer påpriset slaktråvaran kan slakteriorganisationenman
marginalerna och därmed lönsamheten hos konkurrenterna istyra

slakt- och styckningsleden. Framför allt den privata styckningsindustrin
har tidvis upplevt detta besvärande. Slakteriorganisationen kansom ge-

sin vertikala integration de flesta andra aktö-sätt änett annatnom
på köttvarumarknaden utjämna lönsamheten mellan olika verksam-rer

heter.
De olika regionala slakteriföreningarna tillämpar i praktiken en om-

rådesindelning detta formellt slopades efter överenskom-trots att en
melse mellan NO åroch Slakteriförbundet 1968. Slaktdjursleverantö-

inom lantbrukskooperationenär hänvisade till den förening inomrema
vilkens geografiska intresseornråde de bedriver sin verksamhet och för-
eningarna säljer inte sin produktion område.utanför sitt Utjämning av

och underskottöver- slaktkroppar och styckningsdetaljer i de olikaav
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charkuteriprodukterochSlakteriförbundet,viareglerasföreningarna
tillfrån föreningdirektintetillfrån föreningsäljs enmenen annanen

såledesområde. konkurrerarFöreningarnaföreningsikunder annanen
varandra.inte med

slakteriför-lantbrukskooperativaslaktdjur till deLeverantörerna av
flera för-sådana ideförening. Som ärimedlemmareningarna är resp.

för-produktion till denhela sinskyldiga levereraeningar egnaatt
för medlemmarnasmottagningspliktå sin sidaFöreningen hareningen.

uppmjuk-vissagjortår föreningarnaharUnderproduktion. senare
tillfälle kanvidmedlemmarnaleveransplikten ettningar attgenomav

ingendeår, i övrigt harfrån leveransplikten underundantas ett men
underlättarLeveranspliktenslakteri.någotsälja tillmöjlighet annatatt

slakterierna, ärråvarutillförsel försäkerställerochplaneringen men
möjlighet förPå finns ingensiktkortkonkurrenshämmande.samtidigt

råva-konkurreraslakteriföreningarandraslakterier ellerprivata att om
föreningar.nioleveransplikt iförekommerseptember 1990I sex avran.

årsskiftetfrånleveranspliktenbortTvå har beslutatföreningar att ta
frågan. NO hartvå diskuterasföreningarytterligareioch1990-1991

leveransplikten.avskaffaskallföreningarnaför attagerat
innebäraskulleleveranspliktenavskaffandefullständigtEtt enav

fåPå dettaråvaran. sikt tordekort snarastkonkurrensökad enom
skulleråvarukostnaderslakteriernaspå råvaran ocheffektprishöjande

råvara skulleerhållamöjligheterökadeföretagensprivataöka. De att
på försäljningssidan.ökande konkurrensmedföra ävendock kunna en
slakteriföretagenförincitamentinnebära atti sinskulleDetta etttur

på prisutveck-dämpandedärmed verkaskulleeffektivitet ochsinöka
slakteriför-förstärkasytterligareskullekonkurrenslingen. Denna om

möjlig-hadedärmeddessaområdesindelning upphörde ocheningarnas
sinsemellan.konkurrerahet ävenatt

påmarknadsdominansinteförekommercharkprodukterFör samma
lantbrukskooperationenstyckningsleden,och äveni slakt-sätt omsom

lantbrukskoo-Denföretagsgruppen.dentotalt störstahär äräven sett
starkharvarumärke Scandessslakteriorganisationen ochperativa en

parti-ikundernaerbjudakanpå marknadenställning att mangenom
möj-godadessutomsortiment. Man harkomplettdetaljhandeloch ett

Något marknadsle-kampanjer.omfattandevidmedverkaligheter att
intekooperationen sägasdockkanpå charkmarknadenheladarskap

där-Marknadenprodukter. ärför vissaprisledandeScanha, äräven om
privataframför allt deföretag därpå antalalltför splittradtill ett stort

marknad.lokaloch ellerspecialiseradeföretagen är stora en
på prisbild-påverkanändåkanlantbrukskooperationen utöva en

råvaruområdetinflytandesittpå charkuterivarorningen storagenom
prisledare.ochviktig leverantördär ärman en

54



Prisbildning3.3

prissättningPrisbildning och3.3.1
förbetydelsejordbruksprisregleringenbeskrivits hartidigare storSom
förköttvaruornrådet. Regleringen sätterprisbildningen ramarnaupp

gränsskyddetpåverkarråvaran, slaktkroppen, ochpåpriset genom
prisnivånockså i led.senare

inompåtillåts slaktade hopparprisetregleringenför attInom ramen
Markna-rnittpriset.åsyftat s.k.pris, detvarieravissa gränser runt ett

dessavariationer inomtillpåverka inskränksprisetmöjligheterdens att
igränsskyddetmarknadensvenska settär stortDengränser. genom

ofta,skerinomPrisrörelserfrån gränsernaimportkonkurrens.skyddad
gånger10-15normaltgris ändraspå ochslaktkroppar nötpriserna av

tillalltår prisändringardessaår. har anpassatsUnder mersenareper
Ändrade tilloch prisgränsermittpriserförhållanden.marknadsmässiga

inneburitpå vanligen intetidjordbruksprisavtal hars.k.följd senareav
tillefter hand. Framskettdessa harprisändringar, utanmomentana

regle-dejordbruksprisavtalmedförde vanligen1980-talet attmitten av
höjdes.omedelbartprisernarade

ingaförändringar harstår införnärvarandeDå förregleringen stora
iPrisändringarjuli 1989.mittprisnivåerna sedansketthöjningar av

ändå tillskettemellertidprisgränserna harbefintligaslaktledet inom de
efterfrå-styckningsindustrinsdvs.i marknadsläget,förändringarföljd av

förhållande till utbudet.igan
Förenk-på följer vanligen säsongmönster.djurslagolikaPriserna ett

ivårefterfrågan på och sägasnötkött under storkanlat varasommar
pågår slaktkrop-prisernaperioddennaförhållande utbudet. Undertill

Föroch höst.något undersjunkaför sedanatt sensommarparna upp
oförändrad elleri tiden, medförskjutetliknandegris är mönstret men

under hösten.årets prishöjningprisnivå början ochundersjunkande
mitt-undertidvistidvisliggerPrisnivån olika djurslagen över,för de

uppnåtidenprisnivån. målsättning i slaktledet överEn är att ge-en
åsyftade pri-regleringenprisnivå det iminstnomsnittlig motsvararsom

set.
styckningsindustrinsinnebärkropparslaktadePrisändringarna att

ocksåråvaruprisförändringIbland medförråvampriser förändras. en
dockprisnivå Vanligen skerstyckat kött.samtidigt ändrad anpass-

för slaktenföljer liksomstyckatPrissättningen ettefter hand.ning
för nötköttmarknadenstyckningsföretagenFör ärsäsongmönster.

styckatFörhösten.vår för gris underochundernormalt bättre sommar,
slaktkropparförkomplicerad attsituationen ändockkött är genommer

de-olikamellanvarierar, delsefterfrågan styckningsdetaljerolikaav
året detalj.förtaljer, dels över resp.

15-20vanligenstyckningsledetpå iskerPrisändringar styckat kött
Även deni pris.höjs, vissa sänksår. styckningsdetaljergånger Vissaper

förändraskanprisnivån olika djurslagenför degenomsnittliga en-
alltsåhållet, sänkas.dera även
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påFörenklat vården säsongmässiga bilden följande undersätt:utser
och efterfråganökar påoch därmed priserna stek- ochsommar
grilldetaljer filé, biff, Efterfrågan påoch fläskkarré.entrecotesom
styckningsdetaljer ingårhuvudsakligen kokas eller i sjun-gryträttersom

då,ker påoch priserna dessa sänks vanligen. Under hösten höjs pri-
på sådana framdelsdetaljer, också påbl.a. bog och högrev,serna men

skinka för efterfråganvilken prisnivånökar. Samtidigt sänks fört.ex.
dådet dyrare efterfrågan påstekköttet detta minskar.

påPrisändringarna således påstyckat kött inte kostnadsanpassadeär
kort sikt, sker för ocheller påverkatill förutan att attanpassas
marknaden. Lönsamheten i styckningsindustrin därför mycketär väx-
lande tiden. tidigareöver Som har beskrivits Slakteriförbundet pris-är
ledande bådeinom slakt och styckning. Slakteriförbundet har mark-en
nadsreglerande funktion inom lantbrukskooperationen, hanterar stora

fårvolymer och därmed god marknadsöverblick. Detta medför deatten
prisändringar Slakteriförbundet aviserar i mycket utsträckningstorsom
följs övriga företag i branschen.av

På charkprodukter föranleds prisändringar i tillverkningsledet fram-
för råvaru-allt ändrade och lönekostnader. Företagen kompenserarav
sig möjligt tämligen omgående på råvaror,för prisändringarom men
prisändringama påverkas till marknadsförhållandenviss deläven av

konkurrenters agerande, prisrelation till substitutvaror och den sä-som
efterfrågesituationensongmässiga för vissa produkter. Vissa företag

ändrar priserna vid på året.bestämda tidpunkter Olika företag pris-är
ledande för olika produkter.

I konsumentledet extrapriset vanligt förekommandeär för köttvaror.
För vissa charkvaror såkan konsumenterna någonalltid finnagott som
variant till extrapris, vissaoch tillverkare säljer i hela sinstort sett pro-
duktion till extrapris. Vid bådedessa kampanjer bidrar vanligen leve-

och handelsleden till mångarantörs- prisnedsättningen. För produkter
kampanjförsäljningen så omfattandeutgör del försäljningen deatten av

s.k. ordinarie någonpriserna knappast fyller funktion vidän attannan
jämförelse framståextrapriserna förmånliga. Denna jämfö-att som
relse blir dådock inte särskilt mångarättvisande, det för produkter sna-

extraprisetär det ordinarie priset.ärrast som

3.3.2 Prisutveckling
I tabell 3.3 redovisas konsumentprisutvecklingen styckat kött och
charkuteriprodukter enligtunder 1980-talet konsumentprisindex KPI.
I tabellen ocksåvisas utvecklingen under tidsperiod för livs-samma
medelspriserna totalt liksom för KPI totalt. Varugruppen köttAnnat

främst kalvkött, innehåller från djurslagkött andraävenavser men
biprodukter inälvsmat.samt
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Tabell 3.3 Konsumentprlsutvecklingen för köttvaror, procent.

1980-1985 1986 1987 1988 1989 1980-1989

Nötkött 105,2 4.3 6,3 7,4 4,8 156,0
Griskött 124,4 7,6 4,0 3,3 5,4 173,7
Annat kött 90,1 3,2 9,2 10,8 9.0 158,8
Oblandad chark 146,0 8,3 5,8 7,3 11,4 236,8
Blandad chark 117,5 6.0 9,3 10,2 11,3 208,8

KPI livsmedel 92,0 6,2 5,4 5,6 6,2 141,0
KPItotalt 70,2 3,3 5,2 6,3 6,7 108,9

Källa:SCBKPIkomidslndexdec.1979dec.1989.-

Som framgår har prisutvecklingen på köttvarorna under 1980-talet varit
snabbare för såvälän livsmedelsområdet helhet för den totalasom som
privata konsumtionen. För styckat kött ochnöt gris gäller detta dockav
inte under de åren, då prisutvecklingensenaste nivålegat i med den
allmänna prisutvecklingen. Under början 1980-talet situationenav var

med prisökningar 25 % år.vissaen annan En starktrunt bidragande or-
sak till detta den successiva minskningen livsmedelssubventio-var av

För charkvaror har den höga prisökningstaktennerna. fortsatt även un-
der år.senare

Sammanfattande3.4 bedömning

Konkurrensen på köttvaruområdet påverkas i huvudsak två faktorer,av
jordbruksprisregleringen och lantbrukskooperationens dominans.

Jordbruksprisregleringen skyddar den svenska marknaden för kött-
från importkonkurrens. Genomvaror gränsskydd i form inför-att ett av

selavgifter fördyrar import hålls priset på produkterna på hög-uppe en
nivå vadän skulle fallet.re Marknadsmässigasom prisänd-annars vara

ringar i det reglerade ledet, slaktledet, begränsas till inom vissa av re-
gleringen fastställda vilketgränser, i sin påverkar råvarupriserna itur

led. Också produkterna i dessa led,senare styckat kött, charkprodukter
skyddas från importkonkurrens införselavgifter.m.m., genom

Exportbidrag medför överskott tidvis producerasattm.m. utan att
normala marknadsmekanismer fullt träder i funktion. Signalernaut till
produktionsledet försvagas och konsumentpriserna påverkas inte i den
utsträckning Överskottende normalt skulle göra. i stället tillexporteras
låga världsmarknadspriser och kompenseras med exportbidrag.

Jordbruksprisregleringen står inför förändringar. Riksdagen har i
juni 1990 fattat beslut bl.a. innebär den interna marknadsregle-som att
ringen upphör, dvs. något stöd föratt omhänderta överskott inteatt
kommer Det stöd tillatt olönsamma överskottges. i dagexport av som
finns kommer treårsperiodunderatt trappas med juliden 1av en start
1991, för därefter helt upphöra.att Gränsskyddet kommer emellertid

kvarstå i väntan den internationellaatt utvecklingen.

57



framtiden,iminskakommerköttproduktionen attinhemskaDen
jordbruksprisre-iförändringarnabeslutadedeföljddels nuavensom

möjlig, dvs. gräns-närblirimportkonkurrensökaddels närgleringen,
strukturförändringarköttvaruindustrin kommerIskyddsnivån minskas.

ochSlakt-företagssammanslagningar.ochnedläggningarskeatt genom
charkin-utsträckning änpåverkas i störrekommerstyckningsleden att

dustrin.
torde kommamarknadsregleringen attinternadenBorttagandet av

Pro-tydligare.blirtill producenternamarknadssignalernamedföra att
efterfrågas i lan-vadtillbättrekommabörduktionen somatt anpassas

Denvillkor.ekonomiskanormalaunderkanellerdet exporterassom
fortsättningsvisdock attkommer även av-marknaden varasvenska

består. kon-Urgränsskyddetså längeimportkonkurrensfrånskärmad
önskvärd.gränsskyddetminskningdärförkurrensaspekt är aven

på detställningdominerandeharLantbrukskooperationen sven-en
både slakt-iprisledarskapochmarknads-köttvaruområdetska genom

till sinaråvarorlevererarföretagKooperationensstyckningsled.och
Lantbrukskoopera-charktillverkning.ochstyckninginomkonkurrenter

råvarutill-påverkamöjlighetställningledandesin atthartionen genom
företag.för dessalönsamhetengången och

kon-och deregleringeniförändringarnakommandede avGenom
lant-genomförs kandeåtgärderna omföreslagnakurrenskommittén
för-emellertid kommaställning attdominerandebrukskooperationens
kanfunktionermarknadsreglerandecentralaSlakteriförbundetssvagas.

markna-överblick överminskar dessdärmedochförsvinnakomma att
prisledare.ställningSlakteriförbundetsförsvagatorde somden. Detta

lant-inomdagenssamordningseffekter systemdeSamtidigt skulle som
försvinna.medförbrukskooperationen

slakteriföreningarnalantbrukskooperativai de flestaMedlemmarna
föreningen.dentillproduktionsinhelalevereraskyldiga egnaär att

konkurrerainte kanpå siktkortslakterierprivata ominnebärDetta att
slopaföreningargång, flera atthärFörändringarråvaran. är avser

leveransplikten.
både vadområdesindelningpraktikenitillämparFöreningarna en

För-produkterna.färdigadeförsäljningvidochmedlemskapgäller av
råvara ellervarkenalltså varandra,medintekonkurrerar omeningarna

på säljsidan.
finns kvardendärföreningarleveransplikten i deslopandeEtt av

konkurrensförbättradmedföraskulleområdesindelningenoch enav
incitamentfå ökatskulleföreningarnaköttvaruområdet ettattgenom

möjlighe-skulleSamtidigtkonkurrens.inbördesocheffektiviseringtill
Ornrå-råvarorna.konkurreraslaktföretagprivataföröka att omterna

lantbrukskoo-beståndsdel i denviktigdock i dagdesindelningen är en
jordbruksprisregleringenförändringDenverksamheten.perativa av

slakteriföreningarnainnebärakommatordestår attför dörren attsom
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i för medlemmarnasavskaffar den mottagningsplikt dag har pro-man
då tjänatsäkerligen leveranspliktenduktion, och har även ut.

svår åtgärda. Konkurrenskommit-Områdesindelningen kan attvara
livsmedelsområdet SOU 1990:25 fö-sitt inomhar i delbetänkandetén

köttvaruområdetpå medmarknadsdelningreslagit förbud bl.a.ett mot
sådan Lagstiftningskadlig verkan.hänvisning till har övervägandeatt en

frånsina inköpkan visserligen förhindra köpare göravägrasatt atten
förening, automatiskt föreningarnavalfri säljare medför inte attmen

intresseområ-påaktivt traditionella geografiskakonkurrerar varandras
den.

dominerasKöttvaruföretagens för konsumentprodukterkunder av
produktionsinriktning ochhandelsblock med inflytande övertre stora

köttvaruområdetpå omfat-prissättning, framför iallt samband med de
påPartihandelnstande extrapriskampanjerna. inflytande leverantörer-

via grossist,val distributionsväg, direktleverans till butik eller sy-nas av
också betydande.nes vara
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SPANNMÅLSPRODUKTERBRÖD OCH4

Produkterna och4.1 marknaderna

4.1 Produkterna
kapitel bageripro-Detta behandlar dels marknaden för bröd och andra

spannmålsprodukter.dukter, dels marknaden för övriga Redovisningen
påvad gäller avsnitten marknader och aktörergörs separat resp.om

marknad, medan redovisningen i övrigt huvudsakligen görs gemensamt
spannmålsområdet.för hela bröd- och Marknaderna för bröd och öv-

spannmålsprodukterriga kan för sig delas i antal del-ettvar upp
hårtmarknader mjukt matbröd, konditorivarormatbröd, kaffebröd,-

kexwafersoch skorpor mjöl, risprodukter,grynprodukter,samt resp.
frukostflingormüslioch vissa snacksprodukter. Gemensamtpasta samt

för samtliga dessa delmarknader tämligen dominansär ett,storen av
två företagföretagsgruppereller tillsammans kontrollerar itre som

Någrastorleksordningen mellan 50 och 75 % marknad. avav resp.
pådessa företag företagsgruppereller verksamma fleradessutomär av

påde nämnda delmarknaderna. Vanligen det företaget del-är största
marknaden prisledande.starkt

råvarubasen spannmålsprodukterDen huvudsakliga för bröd och är
råg,de fyra sädesslagen ris,havre och korn andraävenvete, samt men

spannmålssorter ingårmajs hirs vissa fall. totalaoch i Dent.ex.som
spannmålsråvarorsvenska konsumtionen direkt indirektoch dessaav

i form mjöl och sjönk drastiskt under 1950- och 1960-talet. Denav gryn
nedåtgående trenden i början konsumtionsut-bröts 1970-talet ochav
vecklingen därefter konsumtionenhar varit positiv. totalaDensvagt av

årmjöl och uppgick till 580 milj.kg, vilket 681989 motsvarargryn ca ca
kg Härav utgjorde direktkonsumtionen mjöl ochper person. caav gryn

gryninnehâlletkg, medan mjöl- förädlade22 och i bröd och andra mer
spannmålsprodukter uppgick till 46 kg.ca

spannmålsprodukterBröd och % konsumenternas14utgör to-ca av
tala livsmedelsutgifter exkl. alkohol. Samtidigt för klartdesvarar en

vårandel totala energitillförsel 25 %. Enligt kost- ochstörre nä-av ca-
ringsexpertis påbör denna ytterligareandel öka bekostnad andraav

fettrika produktgrupper. positivDetta innebär möjligheter förmer en
på områdetmarknadsutveckling spannmålsprodukter.för bröd och

spannmålsprodukterI KPI bröd och tillsammans 3 %,utgör ca varav
tiondel påknappt försäljning och intagannatrestaurangeren avser av

och dryck hemmet.mat utom
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4.1 .2 för brödMarknaden och andra bageriprodukter
Marknaden för bröd och andra bageriprodukter åruppgick 1989 till ca

mi1j.kg,430 motsvarande försäljningsviirde 14,5 miljarder kro-ett av ca
i konsumentledet och miljarder9 i producentledet. Det totalanor ca

värdet påkan uppdelas delmarknaderna mjukt matbröd 50 %,grovt
hårt kexwafersmatbröd 10 %, och skorpor 15 %, kaffebröd %10

konditorivaror 15 %. Volymmässigt det mjuka matbrödetsamt är än
dominerande och 65 %utgör den totala marknaden.mer ca av

Från början 1970-talet fram till mitten 1980-talet skedde vissaav av
betydande förändringar i konsumtionsmönstret samtidigt den to-som
tala marknaden för bageriprodukter ökade. Konsumtionen både kaf-av
febröd och konditorivaror sjönk kraftigt samtidigt konsumtionensom av

hårtfrämst mjuktäven matbröd ökade. De olika delmarkna-men av
förhållandendernas inbördes har femårsperiodenunder den senaste

förändrats påytterligare, i oförändrad totalmarknad. En vissstorten
tillbakagång hårtför matbröd ytterligare minskad konsumtionsamt en

kaffebröd och konditorivaror kan konstateras, samtidigt kon-av som
sumtionen mjukt matbröd Frånhar fortsatt åröka. 1989 har dockattav

viss påstagnation mjukbrödsmarknaden kunnaten noteras.
Exporten brödprodukter århar under årökat och uppgickav senare

1989 till 7 % tillverkningen. Hårt huvudsakligenmatbrödca av
knäckebröd skorpor traditionella svenskaär specialiteter ochsamt ex-

dessa produkter betydande.är I dagporten dessa produkterutgörav
värdemässigt 75 % den totala svenska brödexporten. Exportenca av av
skorpor har utvecklats mycket positivt årunder åroch uppgicksenare
1989 till 300 rnilj.kr., vilket sådubbelt mycketnästan värdetca var som

den fram några årtill för sedan helt dominerande svenskaav export-
produkten på brödområdet knäckebröd. Främsta köparland skor-av-

Frankrike ochär Italien. årUnder har ävenpor exportensenare av
svenska pepparkakor ökat, främst till USA.

Förekomsten import på brödområdet varierar mellan olika del-av
marknader i låg,huvudsak bl.a.är effekt den svenskamen som en av
jordbruksprisregleringen. För färskvarubetonade produkter del-
marknaderna mjukt matbröd, kaffebröd lågaoch konditorivaror dockär
import- och exportandelar till viss del naturliga.även Främst beror

på hållbarhetstiddetta kort på relativt höga fraktkostnaderävenmen
följd ömtåligaoch förhållandevolymer i till produktensstorasom en av

viktvärde. Importen därför begränsadär dessa delmarknader och
främst hållbarautgörs brödvarianter matbröd ochtyp grovtav mer

småkakor motsvarandetorra värde %1-2 denetc. totalaett av ca av-
brödmarknaden. Import betydande förekommerstorlek i huvudsakav
endast inom produktområdet kexwafers, uppgårdär importandelen till

35 %. Den importandelen brödmarknaden har ökatsammantagnaca
under tid, intedock i omfattning exportandelen, ochsenare samma som

åruppgick 1989 till 5 %. Exportöverskottet påi utrikeshandeln bröd-ca
området uppgår för närvarande till 300 rnilj.kr.ca

61



spannmålsprodukterövrigaförMarknaden4.1.3
och hus-bageri-innefattarspannmålsprodukterövrigaMarknaden för

mixer,specialprodukter pastaantalhållsmjöl stort som gryn,samt ett
föräd-produktionen ochinhemskafrukostflingormüsli Denoch m.m.

kvarnföretag.landetshuvudsakligen vidprodukter skerlingen dessaav
år 3,5till1989bagerimjöl uppgickexkl.marknadsvärdettotalaDet ca

miljarder kro-drygt 2motsvarandekonsumentledet,imiljarder kronor
leve-kvarnarnasFörsäljningsvärdetproducent-importledet.i avnor

miljarder kronor.uppgick till 2bageriertillmjöl cam.m.ranser av
brödpri-genomsnittliga% det20för mjölKostnaden närmareutgör av

gällerbetydelse vadvissharförhållandena kvarnbranschenivarförset,
brödprodukter.nämndaför tidigareprisutveckling m.m.

spannmålsprodukter ärförädladekommersiellaDen exporten av
snackspro-och vissaflingorbestår rostadefrämstliten ochrelativt av

mjöl levereratsvolymerlängesedanhardukter. Däremot genomstora
mjölproduk-totalau-landsbistånd % denca 10svensktSIDA avsom

på in-grundavtagandeunderdocktionen. SIDA-leveranserna är av ny
före-betydande ochu-landsbiståndet. Importen ärriktning merav

produktområden risprodukter importerashuvudsakikommer tre -
på och%importandel 60-70frukostflingormüsli hartill %,100 en

25 %.pasta ca
decennier framfleraunderprägladeskvarnbranschensvenskaDen

efterfrågan mjöl och andravikandepå 1970-talettill början av en
efterfrågeminsk-med dennaJämsideslivsmedel.spannmålsbaserade

med-kapacitetsutbyggnadtill 1950-taletframgenomfördesning somen
Utvecklingen debranschen.överkapacitet i senasteavsevärdförde en

flertaletkonsumtionökadinneburitåren däremothar15-20 aven
kvarnbranschensförmarknadstillväxtspannmålsprodukter totaloch en

produktionskapacitetmellanbalansbättremedförtvilketprodukter, en
överkapacitet iexisterandefortsattefterfrågan. reduceraFöroch att en

nedläggningi formrationaliseringarpågår för närvarandebranschen av
tillkapaciteten koncentrerassamtidigtkvarnanläggningaräldre somav

produktionsenheter.färre och större
ökadeockså hembakningendärmedhushållsmjöl ochförMarknaden

Därefter har1980-talet.mittenfram tilloch1970-taletunder hela av
åter ungefär den-i dagtillbakagång försäljningenoch ärskettdet en

hushållsmjöl% det80beräknasDet1970-talet. att avcasamma som
hembakningensDärmed kanhembakning.används tillsäljs vo-som

tilluppskattasbrödkonsumtionentotaladenlymmässiga andel grovtav
minskadeden1980-talet. Trotsmitten% i25% i dag,20 mot avcaca

mjölförsäljningtotalahushållsmjöl kvarnföretagensharförsäljningen av
%,med 5ökat1980-talethushållsmjöl mittensedanbageri- och caav

1990 harUnderbrödtillverkning.bageriernasökningtill följd avav en
Möjli-konstateras.kunnathushållsmjölsförsäljningenuppgång ivissen

effekttrolighembakningtill ökadtendensinnebär detta avenengen -
under debageriprodukterflertalet senasteprisökningarrelativt stora
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åren.två hembakning fritidssysselsättning kost-Förutsatt äratt ses som
hälftenvanligen klan mindrenaden för hembakat matbröd änt.ex. av

flertalet kaffebrödsprodukterpriset i butik. Prisskillnaden vad gäller är
betydande.än mer

spannmålsprodukter ökatKonsumtionen de flesta övriga har un-av
både risprodukteroch1980-talet. Bl.a. har konsumtionender pastaav

tioårsperioden.fördubblatsmatris i det under dennärmast senaste
frukostflingormüsli också positiv volymutveck-haftGryn och har en

ling.

Konkurrensförhållanden4.2

påAktörer brödmarknaden4.2.1
företagBageribranschen karaktäriseras mycket antalett stort caav -

uppgå till 1500beräknas drygt400. Det totala antalet arbetsställen1
företag kan uppdelasoch antalet sysselsatta till 16 000. Branschensca

på konditorier. Leveransba-leveransbagerier butiksbagerier inkl.och
omsättningen baragerierna, för % totala80 den menavsom svarar ca

sini branschen, levererar helaknappt 25 % antalet arbetsställenav
storhushåll, butiksbageriernadetaljhandel medanproduktion till och

antalet före-säljer delar sin produktion i butik. detTrots storaav egen
fåtal företagföretagsgrupperi dominansenbranschen är stor,tag ettav

hårtpå förframför bland leveransbageriema marknadernaallt mat-
viktigare företagsgruppe-bröd, mjukt matbröd och kexprodukter. De

påringarna marknaden beskrivs nedan.
bestårbagerigrupp ochAB Skogaholms Bröd Nordens ledandeär av

och Tyskland.17 svenska bageriet dotterbolag i Danmark, Norgesamt
företagen Skogaholms-Med undantag för de korvbrödstillverkande är
regionalalokala markna-bagerierna i huvudsak inriktade sina resp.

produkt-identiskader. Företagen har bassortiment medett gemensamt
produkter.varianter, dock kompletteras med lokalt anpassadesom

de-framför allt inomSkogaholms har stark marknadsposition storaen
korvbröd. Fö-lar det mjuka matbrödssortimentet, främst limpor ochav

AB Cerealia, i sin Svenska lantmännensägs ägsretaget turav som av
råva-tvåriksförbund SLR. ingår ledandeI Cerealia landetsäven av

Mills ochtill bageriindustrin, kvarnföretaget AB Nordruleverantörer
råvarugrossist- KåKåserviceföretagetoch AB.

Pågengruppen består ifrämstAB tiotal bageriföretag belägnaettav
PågenSyd- företagen riksdistribuerandeoch Mellansverige. Tre ärav -

Pååls tillver-Specialbageri endastAB, Bröd AB Hägges ABsamt som
Övriga Pågengruppen fungerarkar konditorivaror. bageriföretag inom

på regionalalokala marknadersjälvständiga företag mensom resp.
finns Brödmästarnasamlade under det koncernbolagetsamordnande -

Pågengruppen medinterntAB. Samtliga företag inom konkurrerar
produktvariantervarumärken, försäljnings-distribution ochegna egen

betydandePågengruppen Skogaholms,organisation liksomhar,m.m.
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mjuka matbrödssortimentet, särskilt vadmarknadsandelar inom det
Ävenformbröd. vissagäller skivat fullkornsbröd och vitt skorpor och

Pågenföre-småbröd konditorivaror föroch produkterärtyper storaav
PågengruppenVad gäller skorpor har betydandeäventagen. export-en

Pågengruppen ingår årförsäljning. kvarnrö-I sedan 1984även en egen
Pågenrelse, Lilla Harrie Produkter ABValskvam AB, företagetsamt

främst marknadsför margarin vegetabiliska gräddprodukter.ochsom
Pågenföretag ingårSamtliga i det familjeägda holdingbolaget Pogen In-

ternational International bageri-BV, Nederländema. Pogen äger även
rörelser i Danmark, Norge och USA.

Både PågengruppenSkogaholms har längre tid stärktoch under en
påsin ställning marknaden, främst förvärv antalett stortgenom av

konkurrerande företag.
Bageriverksamheten inom konsumentkooperationen, Konsumbagar-

består drygt 20 bagerienheter hela landet.större övergruppen, av
finns butiksbagerier.Dessutom 40-tal mindre enheter, främst Hu-ett

bageriverksamheten ca %vuddelen 75 samlad inom företags-ärav
Juvelbagerierna bageriföre-AB, dotterbolag till kvarn- ochettgruppen

ingår i KVI,AB Juvel. Juvel KF Konsumentvaruindustrier ABtaget
Övrigdotterbolag inom Kooperativa förbundet KF. bageriverk-ett

samhet inom Konsumbagar-gruppen bedrivs i bageriföretag drivssom
lokala konsumentföreningar inom Bagerierna huvud-KF. levererarav

svårt nå påsakligen till KFzs butiker och har haft denatt utegna en-
skilda detaljhandelsmarknaden. Däremot Konsumbagar-gruppenmöter

hård i KF-butikerna bagerierskonkurrens privata produkter. Ba-en av
hårtgerierna inom KF tillverkar alla bröd, med undantag försorters

Pågenfrån bådematbröd, och till skillnad Skogaholms och har Kon-
sumbagar-gruppen produktsortiment inom marknaden förbrettett
mjukt kaffebröd. Denna marknad klart dominerad landetsär annars av

småbagerieralla och konditorier.
Det ledande företaget knäckebrödsmarknaden Wasabröd ABär

på ingårhar marknadsandel i Svenska75 %. Företagetsom en ca
Knäckekoncernen schweiziska läkemedels- och livsme-detägssom av
delsföretaget Sandoz anlägg-AG. Svenska Knäcke har även störreen
ning. för knäckebrödstillverkning i mindre iTyskland och Norge.en
Wasabröd har vid sidan knäckebrödstillverkningen inkl. kvarn-egenav
rörelse Filipstad.snackstillverkning OLW vid anläggningen iäven

tvåårWasabröd köpte företag Spisbrödsfabrik AB,under 1987 Falu-
med vilka sedan haft försäljningssamarbete, skorp-länge och detman
tillverkande företaget Skorpmästaren SkorpmästarenAB. Köpet av
gjordes helt inriktning imed med hjälp den Europa redanatt, uteav
väl inarbetade försäljningsorganisationen för knäckebröd, kon-ta upp

Pågenkurrensen med och andra svenska bagerier sälja skorporattom
export.
Vid sidan mindre företag knäcke-Wasabröd finns antal medettav

brödstillverkning, hantverksmässigtflertalet med betydligtett pro-mer

64



duktionsätt Wasabröd.än Medan Wasabröds produktion främst in-är
påriktad sortiment rationellt tillverkadeett bröd i form kuvertbi-av av

deutgörs mindre knäckebrödsföretagenstar sortiment huvudsakligen
traditionella rundkakor. Flertalet dessa mindre företagav har,av trots
generellt högre prisnivå, under tid vuxit ien storlek och tagitsenare

marknadsandelar det marknadsledande företaget Wasabröd. Detav
största dessa företag Leksandsbrödär AB i dag harav %12som ca av
marknaden. Andra knäckebrödstillverkare bl.a.är Siljans Knäcke AB
och Vika Bröd AB.

Ett företag inom bageribranschenannat Göteborgsär Kex AB, som
ABägs Marabou. Företaget marknadsledandeär på kex-av och wafers-

produkter med marknadsandel på 60 %.närmare KF-företaget Juvelen
har 5 % medan resterande 35 % importeradeutgörsca kex- ochav wa-
fersprodukter. Närmare hälften de importerade produkterna mark-av
nadsförs AB Slotts, detäven företaget ägt Marabou. Slottsav mark-av
nadsandel uppgår till drygt 15 %. Marabous totala andel kex-av
marknaden uppgår därmed till 75 %. Det norska konfektyrföretagetca
AS Freia sedan längre tid den dominerande iägaren Marabouen- -ägde tidigare 37 % aktierna i företaget förvärvade årca underav men
1990 även resterande aktier i Marabou. Tillsammans därmedär Freia
och Marabou Nordens ledande choklad- och konfektyrkoncern med
marknadsandelar på 35-40 både% i Sverige och Norge. Inom Mara-ca
bouFreiakoncemen finns antal företag inomett konfektyr-,stort ba-
geri- och snacksornrådena kan förväntas öka det interna samarbe-som

och samordningen inomtet flera områden vad gäller produktiont.ex.
och försäljning, bl.a. för tillsammans förbättraatt sin konkurrenskraft
både inom Norden påoch Europamarknaden.

Några andra företagstörre och företagsgrupperingar på bröd-
marknaden värdaär nämnas. Delicatoatt Bakverk AB detär mark-
nadsledande företaget vad gäller styckförpackade konditoriprodukter,
främst med inriktning på storhushåll, automatförsäljning Polar-m.m.
bröd AB har under år haft framgång med speciell formsenare en av
tillverkning och distribution norrländska brödspecialiteterav ren--klämmor, rågkakor och mjuka tunnbröd. Produkterna djupfryses direkt
efter tillverkning och tinas påförst tillväg eller i butiken. Allbröd AB
är bolagett ägt drygtgemensamt 20-tal friståendeheltett försälj-av
ningsbolag har till uppgift samordna inköp frånsom att antal bage-ett
rier och distribuera deras produkter. Allbröd riksomspännandeär och
sköter delvis distributionen Ång-bl.a. Polarbröd, Delicato, Hägges,
bagarn m.fl. Totalt Allbröd för 4 % landets brödleveranser.svarar ca av

ÅhlénsFöretagen AB och B W Stormarknader AB driver förutom
leveransbageriett även 30-tal varuhus-ett och bake off-bagerier.egna

ÅhlénsSammantaget utgör B W-gruppens bageriproduktion 2 %ca
marknaden. Ytterligare företagsgruppav med 2 % den totalaen ca av

brödmarknaden ABär Almérs Bageri, tillsammans med dotterbo-som
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undersigmarknadsförNybrobagarenSonesson-Reinholds ochlagen
Privatbagarn.namnet

vadkonditoriföretag50-talvidaresamarbetarkonditorisidanPå ett
på Företa-Kaka.Kakamarknadsföring underoch namnetinköpgäller

konditoriförsäljning.all%för 15tillsammans avcasvarargen
på bröd-etableratstidunderproduktionssättNågra senaresomnya

frystaoff innebärbröd. Bake attförbakatoff ochbakemarknaden är
tinarbehovefterkundentilllevereras upp,ojästa degämnenoch som

till 70-gräddatsbröd harFörbakatibrödetgräddarochjäser ugn.egen
vilketkund,tillskicki fryst yt-bageri före leveransvanligti ger%80

snabbmycketochjästidingenför kundentidsbesparingterligare
fryskapacitet.något behovpriset störregräddningstid, till avavmen

livsmedclsbutikernasfrämst ivanligtbrödförbakat är ma-off ochBake
400-500 bu-iteknikenfinnsdagbrödavdelningar. Ibetjänadenuellt ca

i allt störrekunder även ut-utgörsoff-företagensBakeSverige.tiker i
storhushåll.konditoriföretagbageri- ochmindre samtsträckning av

totaladen%ungefär 1-2i dagbrödförbakat utgöroff ochBake av
före-off-produkter ärbaketillverkarnaDebagerimarknaden. största av

bagerigrossistföretagetABDélifranceOff AB och samtBaketagen
Konsumbagar-Skogaholms,främsttillverkasbrödKåKå. Förbakat av

Délifrance.ochgruppen
före-företagenför de störremarknadsandelarnaungefärligaDe

ibrödområdetdelmarknadernaolikainom de angestagsgrupperna
tabell 4,1.

årpå bagerimarknadenmarknadsandelarungefärligaTabell 4.1
procent.1989,

KexKaftebröd,HårtTotal MjuktFöretag
wafers,konditori-bröd- mat-mat-företagsgrupper
skorporbrödmarknad bröd varor

7828bagerier 18Skogaholms - 10202216bagerierKF:s - 101020Pågengruppen 14 - 3758Wasabröd -- 60KexSlotts 6Göteborgs ---
123Delicato ---

9050757065Summa

spannmålsprodukterpå övrigaförmarknadenAktörer4.2.2
lantbruks-Dethandelskvarnföretag.tiotali dag störrelandet finnsI ett

mjölkvarnar ärfemsinaMills medNordföretaget ABägdakooperativt
do-ABCerealia Kungsörneninomsysterföretagetmedtillsammans --

spannmålsprodukter.övrigamjöl ochförpå marknadenminerande
bagerimixer. Fö-bagerimjöl ochmarknadsförochtillverkarMillsNord

inombageriernalantbrukskooperativadeförutomkunder är,retagets
konditoriföretag.ochbageri-övrigalandetsSkogaholmsgruppen, även
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nårEn del dessa Nord Mills leverera mjöl och bage-stor attav genom
KåKårimixer till bagerimarknadens grossistföretagstörsta ett syster-- -

påföretag inom Cerealia. Kungsörnen samtidigt marknadsledandeär
spannmålsprodukter.flertalet konsumentmarknadema för Kungsör-av

hushållsmjölsköter försäljningen tillverkat Mills,Nordnen, som av av
har anläggning för tillverkning specialvarorna mix- ochen pas-av gryn-,
taprodukter. Tidigare importerade och distribuerade Kungsörnen Kel-

Frånloggs frukostprodukter för den 1989svenska marknaden. hösten
förnyades inte agenturavtalet i ställetKelloggs Company, USA,av som
startade marknadsföringsbolag Sverige. tillverkari Kungsörnenett eget

marknadsföroch fr.o.m. hösten sortiment frukostpro-1990 ett eget av
dukter.

tillhör konsumentkooperationen efter Cerealia-AB Juvel och är näst
på spannmålsprodukter.företagen företaget fördet marknadenstörsta

mjölkvarnar special-Juvel har och anläggning för tillverkningtre en av
årEtt beslut under mjölkvarnen1991 lägga nedatt samtvaror. om spe-

cialvaruanläggningen i Mjöltill-Stockholm har dock tagits inom KF.
dåverkningen koncentreras främst till anläggningen i medanGöteborg,

tillverkningen och frukostprodukter enligt företa-helt upphörpastaav -
på grund problem med verksamhetens lönsamhet. Juvels leve-get av

bagerimjöl sker huvudsakligen konsumentkooperativa ba-tillranser av
pågerier, i viss utsträckning pri-har Juvel etablerat sig denävenmen

Hushållsmjölbagerimarknaden. säljer Juvel, förutom till storhus-vata
hållskunder, uteslutande till konsumentkooperativ detaljhandel.

Lilla tvåHarrie Valskvarn AB har mjölkvarnar huvud-och levererar
Pågengrup-delen sitt mjöl till sina systerföretag bagerierna inomav -

Lilla Pågengruppen årHarrie förvärvades därefter1984 och harpen. av
kraftigt ökat sin produktion för bagerier-kunna tillgodose deatt egna

mjölbehov. årLilla Harrie har sin marknadsandelsedan 1984 ökatnas
på frånbagerimjölsmarknaden period4 till 15 %. Underca ca samma

Pågengruppenshar tidigare huvudleverantör bagerimjöl, Nord Mills,av
ungefär motsvarande volymer företagetoch det hartappat numera en

påmarknadsandel drygt 45 %.
Abdongruppen familjeägd företagsgrupp bedriversvenskär en som

spannmåls- och kvarnverksamhet i Sverige, Danmark, Island, Tyskland
och USA. Verksamheten i Sverige sker främst i företagen Valsemöllan

tidigareAB Bröderna ABAbdon för mjöltillverkningensom svarar
påoch försäljning bagerimarknaden företaget Finax harABsamt som

anläggning för tillverkning flingprodukter föroch ochen av gryn- svarar
försäljningen från påsamtliga produkter Abdongruppen konsu-av
mentmarknaden. FinaxGenom har Abdongruppen vidare domine-ett
rande ägarintresse i Kobia Konditorers och InköpsAktiebolagBagares-

landets fullsortimentsgrossist vad gäller bageriförnödenhe-näst största-
Huvuddelen företagen inom Abdongruppen kontrolleraster. av genom

det nederländska holdingbolaget HoldingS Abdon BV.
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Övriga handelskvarnarstörre med sin mjölkvam företagenärvar
Skåne-Möllan AB, AB Strängnäs Valskvarn, Bette Qvarn AB samt
Frebaco Kvarn AB. Frebaco har för tillverkninggrynkvarnäven egen av
olika grynprodukter, müsliblandningar m.m.

Nämnda företag i princip för hela den kommersiella handels-svarar
förmalningen brödspannmål vete råg,och motsvarande 90 %av ca av
landets totala förmalning. Resterande del huvudsakligen för-utgörs av
malning rågmjöl till knäckebröd vid Wasabröd.av

I Sverige finns förutom nämnda företag ytterligare 80närmareovan
mindre handelskvarnar ungefär mångalika kvamarlönekvarnarsamt

ersättning spannmål återlämnasmal sedan ägaren.tillmotsom som
Dessa företag har alla mångamycket liten mjölproduktion och hu-är
vudsakligen foder- och gödselgrossister för lokala lantbrukare.

Kvarnföretagens ungefärliga marknadsandelar för bagerimjöl resp.
hushållsmjöl årunder 1989 i tabell exkl.4.2 knäckebröds- ochanges
kexrnjöl. Marknadsandelar övriga delmarknader kommenteras även
kort i följande.det

Tabell ungefärliga4.2 hushållsmjölmarknadsandelar för årbagerl- och
1989, procent.

Företagföretagsgrupper Bagerimjöl Hushållsmjöl

Nord MillsKungsömen 47 61
Juvel 20 26
Ulla Harrie 15 -ValsemöllanFinax 4 8
Skåne-Möllan 5 1
Bette Qvarn 3 2
SträngnäsValskvam 3 -Frebaco 3 2

Totalt 100 100

Hushållsmixer och tillverkas främst tvåde företagsgrup-störstagryn av
De ungefärliga marknadsandelarna år 60% för1989pema. var ca

Kungsörnen och 25 % för Juvel Ett flertal företag påandra delarca .resterande del marknaden, bl.a. Finax och Frebaco.av
Även pastamarknaden domineras Kungsörnen, har mark-av som en

nadsandel 55 %. Härav 2-3utgörs procentenheter importeradeav
Turelliprodukter. Juvels egentillverkade pastaprodukter har omkring
15 % marknaden och Juvels importerade pastamärke har 3-av egna

%.4 Pastaprodukter märket Barilla, importeras och marknads-av som
förs PM Säljgrupp AB, har marknadsandel 20 %. Vid sidanav en ca

nämnda företag finns flertal mindre, importerande företagettav repre-
påsenterade marknaden.

Marknaden för frukostflingor, müsli till im-40 %utgörsm.m. ca av
porterade Kelloggs-produkter. årKungsörnen hade fram till hösten
1989 agenturförsäljningen på dessa. Kell0ggs har mark-egetnumera
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Övriganadsföringsbolag i Sverige, Kellogg Sverige. betydande företag
på denna marknad Svenska OTA AB, Marabou AB, Juvel och Finaxär

alla med i storleksordningen 10-20 % totala marknaden.av-
Rismarknaden domineras Master Foods AB med varumärketav

på påUncle Bens har marknadsandel 45 %. Andra företagsom en ca
marknaden med andel omkring %10 vardera Juvel, Ica AB, ochären
Ekströms LivsmedelsProdukter AB.

På tvåsnacksmarknaden finns företag med tillverkning detegen av-
Marabou majoritetsägda företaget Estrella AB Wasabröd. Undersamt
år 1989 inledde Wasabröd produktions- och försäljningssamarbeteett

snacksproduktion med det i Finland snacksföre-marknadsledandeom
Ab Chips Oy Ltd. I samband med detta bolagiserades Wasabrödstaget

snacksverksamhet tvåoch verksamheten i Sverige bedrivs i mednu
Chips hälftenägda företag produktionsbolaget Chips OLW AB och-
försäljningsbolaget OLW Snacks AB. OLW Snacks samtidigt hälften-är

i finskadet försäljningsbolagetägare Ab Chips Trading SamarbetetOy.
med Chips tillkom främst för kunna intensifiera konkurrensen medatt

Ävenbåde påEstrella, den svenska och hela den nordiska marknaden.
Estrella har dotterbolag i Finland, Oy Estrella Ab, är samägtett som
med det finska företaget Oy PauligGustav Ab. Vidare har Estrella ett
med Freia och ASMarabou snacksföretag i Norge, Maarud.samägt
Estrella och OLWWasabröd har länge dominerathelt den svenska
snacksmarknaden, Estrella har i dag 45 % och OLW Snacks närmareca

%40 snacksmarknaden. bestårResterande del snacksmarknadenav av
huvudsakligen importerade färdigprodukter. Totalt konsumentvärdeav
för den årsvenska snacksmarknaden uppgick 1989 till drygt miljarden
kronor.

ägarförhållanden4.2.3 Integration och
Flertalet de företagen inom spannmålsområdetbröd- och istörre ärav
varierande bådeutsträckning horisontellt vertikalt integrerade.och
Mest utbredd integrationen inom iantbrukskooperationen.är Lant-
männenföreningarna inom spannmåls-SLR för 75 % allsvarar ca av
hantering i landet. I kvarnbranschen dominerar SLR:s dotterföretag
Cerealia, med dotterbolagen MillsNord och Kungsörnen. Cerealia
ökade bl.a. förvärv konkurrerande företag sin marknadsandelgenom av
på hushållsmjölsmarknadenbageri- frånoch % i början40 1960-ca av
talet till drygt 60 % i början år1980-talet. Under har andelenav senare
minskat uppgåroch för närvarande till 50 %. Under 1970-talet bör-ca
jade Cerealia skaffa närståendesig ägarintressen iäven branscher.
Landets bagerikoncern, Skogaholrns årstörsta Bröd, sedan 1978är
helägt dotterbolag till Cerealia landets ledande bageri-även ägersom
och konditorigrossistföretag, KåKå. Lantbrukskooperationens företag

därmed frånär marknadsledande inom samtliga delbranscher tillax
limpa spannmålsodlinghandel, kvarnverksamhet, bagerigrossiströ--
relse och slutligen bageriverksamhet. Dessutom har Cerealia via lant-
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flera andramedintressegemenskapochbrukskooperationen ägar-en
Arla ochråvaruproducerande företag, bl.a.bageriindustrin viktigaför

Semper.
Även produktion inomintegreradkonsumentkooperationen har en

Konsumba-bageriområdet, ochföretagen inom Juvelmedochkvarn-
produkternatillverkadehuvuddelen desamtidigt avsomgar-gruppen,
detaljhandel.parti- ochkonsumentkooperationensinomkan avsättas

tillverkar bage-bl.a.företaget Karlshamns ABfinnsKFInom även som
Pågengruppen kvarn-integreradPå inomliknande finnsrifett. sätt en

kvarnverksamhetfinnsAbdongruppenbageriverksamhet och inomoch
inom Kobia.bagerigrossiströrelsenkopplad till

olika aktörsgrup-integration mellan devissförekommerDet även
Juvelspannmålsmarknaderna. Cerealia ochpå ägerochbröd-perna

marknadsförtillverkar ochföretaget AB Fermatillsammans mat-som
tillsammansCerealia och Juvellagningsmjölet Idealmjöl. äger även

enda tillverkareSveriges bageriförbund landetsProcordia AB ochmed
Industrihushållsjäst Cerealia och KFJästbolaget AB.bageri- ochav -

Aritmos, med 13två aktieägarna i ABde enskildaAB störstaär caav
ingår livsmedelsföretagenaktierna. I Aritmos bl.a.25 %resp. ca av

Margarinbolagettill hälften ägdaAB, Indra AB och detLars Jönsson
AB.

Lönsamhet4.2.4
företagenmått på soliditet blandNågra genomsnittlig lönsamhet samt

livsmedelsindustri enligt SCB:sjämfört övrigbageriindustrin medinom
åren visas i tabell 4.3.nyckeltalsberäkningar 1984-1988

lör Iivsmedels-, dryckes-lörnyckeltal bageriindustrlTabell Vissa samt4.3
årenoch tobakslndustri 19844988.varu-

19881986 19871984 1985

31170Bagerilndustrl SNI

10,7på kapital 8,8Avkastning totalt % 9,2 8,2 9,8
vinstprocentb 3,83,7% 4.9 3,3 4,4
Soliditet° 20,9 20,9% 23,6 23,920,9

SNI 31000och tobakslndustriLivsmedels-,dryckesvaru-

på kapital 8,2 8,7Avkastning totalt % 8,5 8.58,4
Vlnstprocentb 3,13,1 3,0% 3,3 3,2

23,1Soliditet° 22,3% 23,3 23,421,9

a finansiellaintäkteri balansomslutning.Resultatefter procentav
b finansiellaintäkterI omsättning.Resultatefter procentav
° kapitalI balansomslutning.Beräknateget procentav

anställda.åren medminst20medianvärdeförföretagKälla:SCB:snyckeltalsberäkningar19844988

nyckeltalsberäkningarenligt SCB:si bageriindustrin harLönsamheten
genomsnittliganågot lön-period varit högre denredovisadunder än
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avkast-genomsnittligalivsmedelsindustrin. Denför helasamheten
Även%.uppgått 10tillbageriindustrin haripå kapitaltotaltningen ca

bageriindustrin.något ihögregenomsnittligtvaritharvinstprocenten
Bageriförbundetsiredovisaslönsamhetstalmotsvarande egnaUngefär

framgårberäkningarI dessabranschen.förlönsamhetsberäkningar
ikonditorierleveransbagerierdelasföretagen resp.även att uppom

deFörlönsamheten.iskillnaderbetydandefinnsstorleksklasserolika
konditorierna ärleveransbagerierna t.ex.medelstora samtochmindre

genomsnittetmedan%,på kapital 5totaltgenomsnittsavkastningen ca
ungefärSoliditeten%. äruppgår 12tillleveransbagerierför större ca

uppgår till drygtlivsmedelsindustri ochövrigbageri- ochlikvärdig inom
%.20

Branschorganisationer4.2.5
SvenskatillvaratasbranschintressenbageribranschernasochKvarn- av

organisationerYtterligarebageriförbund.Sverigesochkvarnföreningen
För-tunnbrödsfabrikanter,SverigesFöreningenområdetinom är

Brödin-AB.BrödinstitutetspisbrödsfabrikanterSverigeseningen samt
ochföretaginformationsorgan ägs gemensamt or-stitutet är avett som

bröd ochkonsumtionökadintresseharganisationer avenavsom
Juvel,Kvarnföreningen,Bageriförbundet,spannmålsprodukter, t.ex.

pålanseradeBrödinstitutetspannmålshandel.SvenskochJästbolaget
kampanjochdagenbrödskivorkampanjen 6-81970-talet en nyom

år 1990. Kam-påbörjades underfiberriktLevsamlingsnamnetunder
betydelsekostensmedvetetfolketsvenskamålpanjens göraär omatt

informationsverk-Brödinstitutetsmål förövergripandeför hälsan. Ett
ochbrödtotalkonsumtionen1990-ta1et ökaundersamhet är avatt

35 %.25 ochmellanspannmålsprodukter med
bl.a.BageriförbundetutförmedlemsföretagentillserviceSom en

bagerifö-beräkningarkostnadsindexbranschspecifikamed hjälp avav
faktorkostnader.förändradeföljdtillprisjusteringsbehov avretagens

prisändringsrekommendationerförunderlagBeräkningarna somger
fak-Beräkningarnamedlemsföretag.mindreframför alltutnyttjas avav

underprisändringarockså förtill grundliggertorkostnadsförändringar
medleveransavtalbageriföretagensgälleranbudsperioder vadlöpande

förmaterielverkförsvaretsbl.a.anbudskunder, ansvararsomstörre
livsmedelsupphandling.försvarsenheternasmerparten av

kvarnindustrinföreträdauppgiftbl.a. tillKvarnföreningen har att
livsmedelsbiståndsvensktförmyndigheterde ansvarargentemot som

regleringsför-ochSIDAmedöverenskommelserGenomtill utlandet.
fördel-förKvarnföreningenspannmålshandeleningen Svensk ansvarar

mjöldetolika kvarnarexportkvantiteterningen upp-somavav
biståndsverksamheten.svenskainom denhandlas

kunderochDistribution4.2.6
bageriindu-huvudgrupperidelaskunder kanKvarnindustrins treupp -

bageriettill störrestorhushåll. leveransernaochlivsmedelshandelstri,
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sker regel med bulktransporter fråndirekt kvarn. Till mindre bage-som
rier och konditorier storhushåll sker leveranserna däremot oftastsamt

speciella bagerigrossister, KåKåfrämst och det konkurrerandegenom
företaget Kobia. Konsumentprodukter distribueras regel till buti-som
kerna dagligvaruhandelns grossistföretag. I mindre omfattninggenom
förekommer leveranser frånäven direkt kvarn till detaljhandel.

I princip distribuerar bagerierna själva allt mjukt kaffebrödochmat-
konditorivaror direkt till livsmedelshandelnstorhushåll.samt Trans-

sköts till övervägande delporterna med företagens bilar. Föregna
längre utnyttjas långtradar-transporter även och järnvägstransporter.
Betydelsen jämvägstransporter har dock minskat under deav senaste
åren. Det beror delvis på lagen datummärkning på mjuktatt mat-om
och kaffebröd har inneburit bageriföretagen måste ställaatt avsevärt
högre påkrav snabba och flexibla transporttjänster, något SJ i dagsom
inte alltid kan erbjuda. En del företag, framför allt riksdistribuerande
mindre företag, anlitar rikstäckandeäven regionala brödgrossister runt

i landet. Andra delar bagerisortimentet, hårt bröd och kex-om typav
produkter, distribueras till kunderna via dagligvaruhandelns grossistfö-

och speciella storhushållsgrossister.retag
Huvuddelen alla bagerier har endast lokalt eller regionalt dis-av ett

tributionsområde. De bageriföretag har rikstäckande distribu-som en
tion någraendast fåutgör antalet företag, förprocent av men svarar ca

fjärdedel den totala svenska brödförsäljningen.en av
Det bröd levereras direkt till detaljhandeln förpackas och pris-som

märks i allmänhet bagerierna. Vid denna prismärkning använder ba-av
gerierna regel generella omräkningstal för framräkning butiks-som av
priscirkapris. Storleken dessa omräkningstal har bestämts av
handeln och är regel lika till vilket handelsföretagstorasom oavsett
produkterna säljs. Regionala skillnader förekommer dock i viss ut-
sträckning, främst inom Konsumbagar-gruppens brödsortiment. Moti-

angivits för det bageriernaär prismärkeratt produkterna,ven som som
i stället för detta i butikernagörsatt detär normala för svensksom
livsmedelshandel i dag, främstär kostnadsmässiga. Bruket generellaav
omräkningstal innebär dock samtidigt betydande allmän prisstelheten
och begränsar möjligheterna till konkurrens i detaljistledet.

De butikerna fårstörre regelmässigt leveranser mjukt ochmat-av
kaffebröd 5-6 dagar i veckan i storstadsregioner tvåibland ochäven-

gånger dag lokalatre leverantörer. Mindre dåbutiker, och fram-per av
för allt glesbygdsbutiker, får leveranser mindre ofta riksdistribue-av-
rande leverantörer kanske några gångerendast vecka.per

De enskildastörre butikerna har i allmänhet till tiotal olikaettupp
brödleverantörer. Konsumentkooperationens butiker har regel ettsom
KF-bageri huvudleverantör. Sortimenten kompletteras dock oftastsom
med produkter från andra KF-bagerier från lokala eller riksdistri-samt
buerande privata bagerier.
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Den tidigare relativt säkerhet konsumentkooperativa in-stora som
fådustrier haft sälja sina produkter KF-butikema har underatt genom

år måni viss begränsats. Föreningarna inom konsumentkoopera-senare
tionen har i allt utsträckning börjat komplettera sina butikssorti-större

med konkurrerande företags varumärken. Konsumentföreningar-ment
uppnåsyfte med detta naturligtvis förbättradär konkur-attnas en egen

renssituation övrig handel. Samtidigt har det inneburitgentemot ett
volymbortfall för de industriema, bl.a. Konsumbagar-gruppen.egna

återtar osåltReturtagning bröd, dvs. bageriet förekom-bröd,attav
dåtradition främst i Skåne. Skå-södra Sverige och framför allt imer av

neföretag distributionsområdeutvidgat sitt till övriga landet iharsom
allmänhet fortsatt och detta viktigt konkur-att ta returer sett ettsom

Ävenrensmedel. vissa bageriföretag i övriga delar landet harav av
konkurrensskäl infört olika för returtagning. Returrätten kansystern an-
tingen gälla hela eller enbart delar bageriernas sortiment. Bagerierav

vanligen butikerna fullt iblandersätteraccepterar returer ut,som en-
delvis, förbart mottagna returer.

Av brödmarknadens försäljningsvärdetotala för närvarandeutgörs
15 % med till bageriet fullständigrätt att returneras motca av varor

eller begränsad ersättning. Motsvarande siffra för försäljningen av en-
bart mjukt uppgåroch kaffebröd till 25 %. Med ireturrättmat- ca avses
detta sammanhang inte den i flestade livsmedelsföretag tillämpade

återtaprincipen i tillverkning eller blivit defektaatt transportvaror som
någoni mening.

Datummärkning4.2.7
Datummärkning med bakningsdag blev obligatorisk för mjuktallt

och kaffebröd, frånbakats med jäst eller surdeg, den januari1mat- som
år1989. Efter drygt någramed datummärkning kan saker konstate-ett

Den genomsnittliga tiden mellan det brödet bakats tills finnsdetattras.
tillgängligt i butik har otvivelaktigt minskat. Bageriföretagen ihar
många fall förändrat sina produktions- och distributionsrutiner mot en

påökad andel arbete kvällar och och snabbare utle-nätter tätaresamt
de färdiga produkterna.veranser av

åtgärder,Dessa såhar syftat till i utsträckning möj-att storsom som
ligt kunna erbjuda bröd dagensmed datum, har dock inneburit ökade
kostnader. Dessa kostnadsökningar har naturligtvis varit mycket varie-

pårande för företagen beroende distributionsområdesortiment, m.m.
Bageriföretag och livsmedelshandel datummärkningen i vissattmenar
utsträckning medförtäven ökade kostnader i form antalstörreettav re-

till bageri, alternativt fler kassationer i butik. SPK den be-turer gör
dömningen bageriföretagens och detaljhandelns prisökningar föratt att
kompensera ökade kostnader i samband med datummärkningen har
påverkat prisutvecklingen bageriområdetinom imed storleksordningen

år5 %. SPK planerar under 1991 utvärdering pris-att presentera en av
och kostnadskonsekvensema påinförandet datummärkning mjuktav av
bröd.
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många företagpå gjordemjukt bröd infördesdatummärkningNär
bedömningendensåväl inom bageribranschendetaljhandelninom som
brödvarianterskulle föredrautsträckningi ökadkonsumenternaatt

förväntadesDatummärkningenfärskbrödssortimentet.s.k.inom det
få betydandebagerier skullemindre, lokalamedföradärmed bl.a. att en

företagrikstäckandeexempelvisjämfört medkonkurrensfördel större
också blivit fallet,Till viss del har dettatillverkningsenheter.med

rikstäckande företag, bl.a.samtidigt dessahar större stor-genommen
många fall bätt-marknadsdominans, ileksfördelar, finansiell styrka och

obligato-denförutsättningarde förändradeklarat mötaatt somre av
utbreddainneburit. Det mycketdatummärkningen brödet harriska av

betydandepå innebärextrapriser brödprodukteranvändandet t.ex.av
detaljhandels-eftersomför bageriföretag,konkurrensfördelar större

betydande volymerextrapriskampanjer oftast kräverblockens större
område.geografisktinom ett stort

importbegränsningarJordbruksprisreglering,4.2.8 m.m.
påverkasspannmålsområdetKonkurrensförhållandena inom bröd- och

underförändrasjordbruksprisregleringen. Regleringen kommer attav
iåren i juni Huvuddragenenligt riksdagsbeslut 1990.de närmaste ett

i inled-beskrivitsreglering beslutade förändringar harnuvarande samt
redogörelsedärför endast kortlivsmedelsektorn. Härningen engesom

spannmålsområdet.påfunktion ochför regleringens bröd-
framför alltspannmålsområdet påverkas regleringenochBröd- av

spannmålsråvaran regleringssyste-på inompriset bestämsattgenom
inlösenpriset,spannmålspriset, det s.k.reglerade prisetDetmet. avser

prisnivånbeslutadepriset till odlaren.i praktiken Denutgör upp-som
införselavgifter.formrätthålls hjälp gränsskydd ifrämst med ett avav

mellanprincip skillnadenrörliga iInförselavgifterna och utgörär
spannmålspro-förädladevärldsmarknadspris. Flertaletsvenskt pris och

s.k.råvarukostnadsutjämning detfördukter berörs även ett systernav -
RÅK-systemetRÅK-systemet. ochsvenskalikställaSyftet med är att

förgäller kostnadernalivsmedelsprodukter vadutländska tillverkare av
RÅK-avgifternaÄven uppgårnärvaranderåvaror. rörliga och förär

Vidkg.avgifterna för flertalet brödprodukter till 2-4 kr. export avper
utgår belopp. Detvanligen exportbidrag med motsvarandeprodukterna

regleringen och be-JN administrerarjordbruksnämndär statens som
förändras.gränsskyddet skalldömer och närom

på spannmålsområdet sedan längeRegleringssystemet engenererar
spannmål måste världs-överskottsproduktion exporterasav som

på spannmål betydligtvanligenVärldsmarknadsprisetmarknaden. är
odlarepriset svenskainhemska reglerade ärlägre detän garante-som

medtill delmellanskillnad finansierasför sin skörd. Dennarade stor
påkvarnindustrin allförmalnjngsavgifter. avgifter inomDessas.k. tas ut

spannmål humankonsumtion. närvarandeförmals till För utgörsom
%till 7% priset mjöl ochförmalningsavgiften 25-30 avcauppav

priset bröd.
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påkonkurrensenförkonsekvensernegativainnebärRegleringen
marknadensbegränsarspannmålsområdet denbröd- och attgenom

råvaror. bage-ochprisnivån Kvarn-påverka flertaletmöjligheter att
regleringenfastlagda inomadministrativtråvarupriserriföretagens är

marknadsme-påverkas normalautsträckningliteni mycketoch kan av
regleringenpå villkordeförekommakan endastImportkanismer. upp-

före-svenskaDenågon importkonkurrens.verkligintevilketställer, ger
rå-till köpaspannmålsområdet hänvisadebröd- och ärinom atttagen

begrän-endastprisnivå. företagenSamtidigtinhemsk mötertill envara
lågt produk-förädladesinapå förmarknadernaimportkonkurrenssad

råvarukost-reglerademinskar dock deförädlingsgradMed högreter.
vilketprodukten,på färdigadenför prisetrelativa betydelsenadernas

till importkonkurrens.möjligheterinnebär
ellerfå importrestriktionerfinnsjordbruksprisregleringenFörutom

spannmålsområdet. Helaochinom bröd-betydelsehandelshinder av
för bröd-tullsatsenspannmålsområdet tullfritt, medan däremotär t.ex.

finns i vissahandelshinderuppgår Tekniskatill %.5produkter normalt
hållbarhets-innehålls- ochförbestämmelserfall och utgörs t.ex.av
finns dock ireglerLiknandeför pesticidergränsvärdenmärkning, m.m.

länder.europeiskanordiska ochinom andraflesta fallde även

Prisbildning4.3

Prisledarskap4.3.1
starktKexPågengruppen, och Göteborgs ärWasabrödSkogaholms,

brödområdet.på Kungsör-delmarknaderinom sinaprisledande resp.
delmarknaderprisledande flertaletMills vidareNordoch ärnen

Prisutvecklingen inomspannmålsprodukter.området för övrigainom
lönekost-påverkas förändradespannmålsområdet främstochbröd- av

jordbruksprisre-råvaruprisförändringar förinomnader samt ramenav
rå-samtligaförkostnadernamjöltillverkningVidgleringen. utgör t.ex.

totala kostnaderna. Inom% deförmalningsavgifter 75inkl. avcavaror
bageriindustrininom delarkvarnindustrinövriga delar storasamt avav

25-40 % varderanormaltråvarukostnader och lönekostnaderutgör av
spannmålsområdetochinom bröd-Prisändringarkostnaderna.de totala

halvårsskiftena. Följsamhetengånger år, vid hel- ochnormalt 2sker per
både tidpunktvad gällerprisändringarföretagenstill prisledandede

bageriområdetPåföretag.övrigaregel blandoch storlek är storsom
användandeti prisbildningen dessutomförstärks stelheten avgenom

prisändringsrekommenda-faktorkostnadsindex ochberäknadecentralt
tioner.

4.3.2 Prisutveckling
spannmålspro-för bröd ochivisas prisutvecklingentabell 4.4I procent

förutvecklingenvisasåren till jämförelse även1980 1989. Somdukter
KPI.samtliga livsmedel och totala
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Tabell Prisutveckling för bröd spannmålsprodukter4.4 och under
perioden 1980 1989.procent.-

1980-85 1986 1987 1988 1989 1980-89

Mjöl och 98,1 1,2 4.5 6,6 6,4gryn 137.3
Hårt bröd, kex,
och skorpor 89,9 3.6 6,5 8,2 6,3 141,1
Mjukt matbröd 110,6 4,7 4,8 11,7 12,1 189,1
Kaffebröd 96,7 3,1 8,6 10.5 8,1 163.1

KPl-livsmedel 92.0 6,2 5,4 5,6 6.2 141,0
KPl-totalt 70.2 3,3 5,2 6,3 6,7 108.9

Källa:SCBKPIkomldslndaxdee.1979dec.1989.-

Prisutvecklingen för mjöl hårtoch bröd, kex och skorpor har isamtgryn
varit nivåi med den genomsnittliga prisutvecklingen påstort livsme-

delsornrådet. Prisutvecklingen för mjukt matbröd och kaffebröd har
däremot under perioden varit högre genomsnittet förän samtliga livs-
medel och betydligt högre den allmänna prisutvecklingenän enligt KPI.
Särskilt markant har skillnaden i prisutvecklingen för dessa produkter
och övriga varit tvåunder de åren. Tidigare redovisade kost-senaste
nadsökningar i samband införandetmed obligatorisk datummärk-av

påning dessa produkter för del denna relativt högastorsvarar en av
prisutveckling.

Sammanfattande4.4 bedömning

Konkurrensen inom bröd- sparmmålsområdetoch påverkas i huvud-av
tvåsak faktorer, dominansen fåtaleller kraftigt marknadsle-ett ettav

dande företagsgrupper jordbruksprisregleringen med sina import-samt
begränsande effekter.

Gemensamt för samtliga delmarknader inom bröd- spannmåls-och
området tämligenär dominans två eller före-stor ett,en treav
tagföretagsgrupper tillsammans kontrollerar i storleksordningensom
mellan 50 och 75 % delmarknad. Några dessa företag ellerav resp. av
företagsgrupper dessutomär påverksamma flera delmarknaderna.av
Vanligen det företaget påär största delmarknaden starkt prisledande.
Regionalalokala variationer vad gäller marknadskoncentration och
därmed bl.a. prisledarskapets betydelse finns pådock främst markna--
den för mjukt matbröd.

Den lantbrukskooperativt ägda Cerealiakoncernen har singenom
storlek och integrationen ifrånända råvaruproduktion framåtoch flera
självklara konkurrensfördelar jämfört påmed övriga företag bröd- och
spannmålsmarknaderna. Kvarnverksamheten har säkra avsättnings-
marknader betydande storlek Skogaholms bagerikoncern ochav genom
bagerigrossistföretaget KåKå. Genom sin organisationstillhörighet har
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gäller före-möjligheter till övergripande samordning vadCerealia även
iproduktionstekniska awägandentagsstrukturella, ekonomiska och

lantbrukskooperationensproduktionskedjan. Dessutomhela t.ex.ger
möj-styrelserepresentation i i de olika regleringsföreningamaJN och

information omvärldsförändringar. Styrelserepre-ligheter till snabb om
mån påverka för-sentationen i viss möjlighet indirekt deäven attger

hållanden lantbrukskooperativa företagen.berör desom
Övriga påföretag olika försökt lantbrukskoopera-har densätt möta

påtiva dominansen marknaderna bygga ägarge-attgenom upp egna
specialise-menskaper och utnyttja speciella konkurrensmedel, t.ex.som

på produktgrupperring vissa distributionssättsorter, nya m.m.
Cerealiafortsatt ökad marknadsdominans för harTrenden mot en

tillbakagång,år förbytts viss i fall vad gällerunder mot vartsenare en
kvarnområdet. de mindre företagen har därför delvis kunnatFlera av

sina själv-öka marknadsandelar. Störst betydelse i detta avseende har
Pågengruppensfallet haft.uppbyggnad kvarnrörelseav en egen

På bageriområdet behålla fortsatthar dock Skogaholms kunnat en
mycket stark ställning, bl.a. fortsatta företagsförvärv inom Sve-genom
rige, Danmark och Norge.

Konkurrensförhållandena på markna-mellan de aktörernastora
påstabiladerna och kommer troligen inte ändras mycket kortär att

sikt. möjligt ytterligareDet däremot de företagsgruppernaär störreatt
kan stärka sin ställning de mindre och medelstora företagen.gentemot

extrapriser företagsgrup-Ett användande de störreextremt t.ex.av ger
betydande konkurrensfördel. för övrigt generelltDetta är ettperna en

fenomen för hela dagligvarumarknaden eftersom dominerasden treav
handelsblock med betydande inflytande sortimentsin-överstora t.ex.

riktning prissättning, framföroch allt i samband med extrapriskampan-
jer.

Jordbruksprisregleringen skyddar i utsträckning den svenskastor
frånmarknaden importkonkurrens. gränsskydd i form in-Genom ett av

spannmålsråvarorhålls påförselavgifter fördyrar import prisetsom
spannmålsprodukter råvamandelenFörädlade skyddas vad gälleruppe.

RÅK-systemet.avgifter före-inom Detta innebär de svenskaattgenom
påimportkonkurrens marknaderna för sinabegränsadmötertagen en

lågt förädlade produkter. Med högre förädlingsgrad minskar dock de
råvarukostnadernas påpriset fär-reglerade relativa betydelse för den

diga produkten, vilket innebär möjligheter till importkonkurrens.större
I detta sammanhang kan gäller färskvarubetonadedetnämnas näratt

lågabrödprodukter importandelar viss naturliga. berortill del Dettaär
på hållbarhetstid påfrämst kort fraktkostnaderhögaäven som enmen

ömtåliga förhållande viktföljd och volymer i till produktensstoraav
värde.

stårJordbruksprisregleringen inför förändringar. Riksdagsbeslutet i
juni förändring den1990 nuvarande reglering innebär bl.a. attom en av

övergångsperiodinterna marknadsregleringen efter kommer atten
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någotupphöra, dvs. förstöd omhänderta överskott inte kommeratt att
Det svenska gränsskyddet kommer emellertid ikvaratt attges. vara

på samlad internationell aweckling.väntan en
Borttagandet den interna marknadsregleringen positivt efter-ärav

det innebär råvaruproducenternamarknadssignalerna till blirattsom
tydligare. Produktionen ef-bör komma bättre till vadatt anpassas som
terfrågas i landet eller kan ekonomiskaunder normalaexponerassom
villkor. påDen reella importkonkurrensen de svenska bröd- och
spannmålsmarknaderna kommer dock fortsättningsvis be-även att vara

så består. Frångränsad länge gränsskyddet konkurrenssynpunkt där-är
för minskning gränsskyddet önskvärd. Konkurrensbilden kommeren av

påförändras marknad avregleras och för internatio-öppnasatt en som
nell konkurrens. En ökad importkonkurrens positiva ef-sannoliktger

bådefekter i form förbättrad på råvarorprispress färdigpro-ochav en
dukter.
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BRYGGERIPRODUKTER5

marknadenochProdukterna5.1

Produkterna5.1.1
kolsyradeöl,traditionellt utgöraskan sägasBryggeriprodukterna av

still-mineralvattenoch förpackatcider samtläskedrycker inkl. vatten
utsträckningvarierandehar ibryggeriföretagen ut-Flertaletdrinkar. av

oftatillverkarochproduktsortimentsinakompletteratökat och numera
måltids-fruktsaftbaseradenektar ochjuice,dryckerandraäven t.ex.-

ingår i här redo-inteprodukternalättdrycker. sistnämndaDedrycker
särskiltdettauppgifter intevisade anges.om

Marknaden5.1 .2
rniljar-år till 14,51989uppgickförsäljningsvärdetotalaMarknadens ca

bryggeriproduk-Försäljningsvärdetkonsumentledet.ider kronor av
miljarder kronor, närmaretill 9producentledet uppgicki varavterna ca

konsume-volymentotalaDendryckesskatter.utgjordesmiljarder2,5 av
åruppgickpå marknadensvenskadenbryggcriprodukterrade samma

hälften ellerför knapptsvaradeliter, ölmiljonertill 0401 cavaravca
marknadensflertaletVolymutvecklingen förliter.miljoner500 pro-av

femårs-denår god. Undervarit mycketflera senastehar underdukter
från 720%,45medkonsumtionen ökatden totalaperioden har ca

inneburit denår bl.a.harår 1989. Dettatill 040 attmiljoner liter 1984 1
nivå ipå ungefäråter tillbakaölkonsumtionentotala är somsammanu

bort.mellanölet1970-talet innanmitten togsav
mineral-ochöl-, läsk-svenskajämförelse deninternationell ärI en

iTillväxtpotentialen bran-låg.relativtcapitavattenkonsumtionen per
fortsatt god.därförschen bedöms som

im-capitakonsumtiontotalkonsumtion,visar samtTabell 5.1 per
och1986åren 1984,1976,underbryggcriprodukterförportandelar

innan1970-taletnådde i mittenölKonsumtionen1989. topp avenav
min-Därefterjuli 1977.mellanöl bort den 1öl Bskatteklassen togs

1980-talet.mittentillframkonsumtionen ändaskade den totala avav
läskedrycksmarkna-både ochfrån år öl-har däremotUngefär 1984

underölkonsumtionsökningentillkraftigt. Orsakernavuxitderna av
År dagligvaru-iförbudetslopadesår 1985flera. mot attärsenare

påKvalitetenpå helger.ochfolköl kvällarklasssälja ölhandeln
på sortimentdetdenbetydligt högrevidare änöl klassdagens är var

försvann.mellanöletefter detdirekterbjöds konsumenterna attsom
i dagolika öltypermarknadsföringenutbudet ochSamtidigt är avse-av

Även introduk-klass III.ochbåde gäller klassdetnärvärt större,
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innehållandetionen burkstorlek för öl klass II, 50 tidi-motav en ny
45 cl, torde ha bidragit till ökad konsumtion. Vad gäller kon-gare en

sumtionsökningen för läskedrycker troligen den främsta orsakenär ett
kraftigt ökat förpackningsstorlekar.utbud Förpackningarstörreav av

innehållerplast, s.k. PET-flaskor, oftast 1,5 eller liter har blivit2som
på årallt vanligare marknaden och dessa svarade 1989 för 35 %ca av

den totala läskedrycksförsäljningen.

Tabell Marknaden lör bryggerlprodukter totalkonsumtlon, konsum-5.1 -
irention förcapita impomndelarsamt 1984, 19861976,per

och 1969.

1976 1984 1986 1989

klass m miljjit. 24,5 106,8 122,3 164,7
cap,lit. 3,0 12,8 14,6 19,4per

importandel.% 13,9 7,8 11,8 8,9

klass milj.lit. 342,9 165,8 199.8 232,4
cap,lit. 41,7 19,9 23,9 27,4per

importandel,% 3,6 11,0 9,7 8,9

Öl klass l miIjJit. 108,0 100,2 98,0 99,7
cap,lit. 13,1 12,0 11,7 11,7per

lmportandel,% 0,0 0,0 0,0 0,0

Summaöl mililit. 475,4 372,8 420,1 496,8
lit. 57,8 44,7 50,2 58,5per cap,

importandel,% 3,4 1 8,0 1

Kolsyrad läsk miljJit. 232,5 258,0 321,3 409,0
cap,lit. 28,3 30,9 38,4 48,2per

importandel,% 4,4 7,1 10,1 6,2

Mineralvatten miljlit. 53,8 65,0 76,0 97,0
cap,lit. 6,5 7,8 9,1 11,4per

importande|,% 0,2 1,1 1,7 1,9

Stilldrink miljJit. 37,0 24,7 29,2 36,3
cap,lit. 4,5 3,0 3,5 4,3per

importandel.% 10,63,1 8,8 8,1

Summaâsk milZlit. 323,3 34 542,37 426,5
vatrenstiIdrink cap,lit. 39,3 41,7 51,0 63,9per

importandel,% 3,5 8,5 4,31

TOTALT miljJit. 798,7 720,5 846,6 1039,1
BRYGGERI- cap,lit. 97,1 86,4 101,2 122,4per
PRODUKTER importandel,% 3,5 8,2 5,66,6

SvenskaKälla: bryggareföreningen.

Exporten bryggeriprodukter relativt liten ca inhemsk2 % totalärav av
tillverkning främstoch mineralvatten Ramlösa. Deutgörs störstaav

någotexportmarknaderna Danmark och USA. Importenär är mer om-
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konsumtion. Deuppgår inhemsk% totaltill drygt 5fattande och av
och stilldrinkaröl klassöl klass III,importprodukterna ärstörsta som

im-hälften detpå Ungefäromkring 10 %.importandelalla har aven
Bryggerifrån företaget Faxedet danskaklass II-ölet kommerporterade

Hushåll importerar förA Cloetta AB. Cloetta öv-importerasS och av
frånSverige. FörutomPerrier tillfranska rnineralvattnetrigt detäven

från NederländernaTyskland,öl huvudsakligenDanmark importeras
bryggeriprodukter 2 %,Tjeckoslovakien. I KPIoch utgör varav unge-ca

påförsäljning produkternafär fjärdedel restauranger.aven avser
licenstillverkningbetydandeförekommerVid sidan importen enav

li-ölkonsumtionen%utländska varumärken. Drygt 10 utgörs avavav
m.fl..Löwenbräu Mot-Tuborg, Carlsberg,censtillverkade produkter

Pepsi-% Coca-Cola,50siffra för läskedryckersvarande är närmare
m.fl..Seven-UpCola,

Konkurrensförhållanden5.2

påAktörer5.2.1 marknaden
genomgåttdecenniernaBryggeribranschen har under de senaste en ge-

anlägg-strukturförändring inneburit fortlöpandenomgripande ensom
ägarkoncentration. början fanns det 150nings- och I 1950-talet caav

med anställda för och läskedrycker,tillverkningsställen minst fem öl-
någon finns 30-tal till-vilka tillhörde koncerner. I dag70 14 ettavav ca

ingår någonhälften i koncer-verkningsställen vilka störretreavav
uppgårnerägargrupperingar. i bryggeribran-Totalt antalet anställda

tillschen 4 500 personer.ca
bryggeriprodukter domineras i dagMarknaden för störretreav

ochbryggerikoncerner AB Pripps Bryggerier, Spendrups Bryggeri AB-
ägarförhållanden, antal tillverk-Tabell 5.2 visar nuvarandeFalcon AB.

företagenningsställen beräknade marknadsandelar församt
framgårårför bryggeriprodukter bl.a.marknaden 1989. tabellenAv att

Pripps ochdet via Procordia AB finns indirekt ägarsamband mellanett
Falcon.

De nämnda bryggerikoncernerna samtliga i princip rikstäckandeär
fö-mindre, privatavad gäller öl- och läskedrycker. Därutöver finns tre

Åbrobåde läsktillverkning Nya Bancomed öl- och AB Brygeri,retag
påstarka sinaBryggerier AB och Appeltofftska Bryggeri AB allaär resp.

lokalaregionala endastmarknader, totalmarknaden har demen av
dotterbolaget1-3 % vardera. Företaget Ramlösa medAB Hälsobmnn,

tillverkar tillsammansPorla Brunn AB, enbart mineralvatten och är
påPripps dominerande delmarknaden.med de helt företagen den

uppgår %.Ramlösas andel den totala bryggerimarknaden till 2-3av ca
uppgår iVid sidan importen, till %, finns marknadendrygt 5av som

läskvattentillverkning,övrigt Ica-fö-tiotal företag med enbart bl.a.ett
BOB Industrier AB.retaget
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Ägarförhållanden,Tabell 5.2 antal tillverkningaatillen beräknadesamt
marknadsandelar lör företagen pl marknaden lör bryggeripro-
dukter.

ÄgareFöretag Antal tlll- Marknads-
verknlngs- andelar
ställen 1989, %ca

Pripps Bryggerier Procordia 5 50,0
HålsobrunnbRamlösa Procordia 2,52

Falcon Unilever 51 96 4 18.0
Bryggeri Falken° 40 %

InvestPersson 969

Spendrups Bryggeri Fam.Spendrup 9675 3 19,0
Anställdaoch
övriga %25

Åbro Bryggeri Fam. Dunge 1 3.0
Appeltofftska Bryggeriet Fam.Krönlein 1 1,0
Banco-Bryggerier Eriksson Keiistrup° 1 1
Övriga företag 12 2.0
Import 5,5-

Totalt 30 100.0

aÃgt ochVolvostaten medvardera 429G röstvärdet.resterandeaktierav innehasfrämst störreca av av
institutioner.
bRamiösasprodukterdistribueras övrigabryggerier.huvudsakligenPrippsochFalcon,ochförsälj-av
ningsvolymernaingåri angivnamarknadsandelarför bryggeri.resp.
° Ãgt Procordia ochUnilever90,1i. 9,995.avdTlLL-Bryggorlerstidigareägare.
° Fr.o.m.oktober1990ägsBanco-BryggerierföretagetVitrendAB.av

5.2.2 företagsförvärvBetydande
Ägarstrukturen i den svenska bryggeriindustrin ändrades betydligt un-

årder 1989. Spendrups förvärvade det tidigare KF-ägda företaget AB
Wårby Bryggerier och Falcon förvärvade TILL-Bryggerier AB. Falcons
förvärv TILL direkt Spendrups förvärv Wårby, ef-ettav var svar av

både Spendrups och Falcon konkurrerartersom detutgöraattom
främsta alternativet till marknadsledande Pripps. Genom sina för-resp.

har Spendrupsvärv och Falcon i dag påmarknadsandel närmareen
20 % vardera.

I samband med Procordia år 1990 AB Volvo förvärvade livs-att av
medelskoncernen Provendor AB, knöts Ramlösa Hälsobrunn tilläven
Procordias bryggerigrupp därmed ytterligare stärktes. Tillsammanssom
har de Procordiakontrollerade företagen Pripps och Ramlösa andelen
på drygt 50 % den totala svenska marknaden för bryggeriprodukter.av
Om försäljningsbolaget Falcon där Procordia via Bryggeri AB Falken-
har minoritetsintresse uppgårmedräknasett marknadsandelen till ca-

På70 %. enskilda delmarknader andelen dock förär mine-större t.ex.-
ralvatten 80 %.över
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5.2.3 bryggerlföretagenDe ledande
Marknaden för bryggeriprodukter domineras sedan länge avAB Pripps
Bryggerier. Pripps årbildades 1963 sammanslagning landetsgenom en av
vid tvådenna tidpunkt bryggerikoncerner Prippsstörsta Lyckholm i-
Göteborg och Stockholms Bryggerier. Prippskoncernen ihade slutet av
1970-talet, bl.a. efter antal företagsförvärv, skaffat sig när-ett stort en

monopolliknande ställning marknaden. Marknadsandelenmast upp-
dågick till dåvarande% inkl.70 dotterbolaget Bryggeri Falken.ca

årPripps sedan Dåägs 1986 Procordia. förvärvade Procordia fö-av
AB Gambrinus tidigare dåvarandeBrygginvest AB, denretaget äga-

till Pripps och Falken. Gambrinus ägdes till 75 % tillochren statenav
25 % Volvo. något årFalken hade dessförinnan 1985 frikopplatsav
från Pripps och blivit systerbolag i stället för dotterbolag till Pripps.
Falken ägs Procordia 90,1 % och Svenskagemensamtnumera av
Unilever Förvaltnings 9,9AB %, medan Falkens säljsprodukter via
det Unileverkontrollerade distributions- och marknadsföringsbolaget
Falcon AB.

Från slutet 1970-talet fram till mitten 1980-talet minskadeav av
Prippskoncernens marknadsandelar från 70 % till under %.50 För-ca

Falken längre ingick i koncernen, tappade Pripps underutom att pe-
rioden ytterligare %10 marknaden till konkurrerande bryggerifö-ca av

Under årende har Pripps andelar dock stabiliserats ochretag. senaste
uppgår i dag till 50 %. Pripps någotsedan länge dominerandeärca mer
på läskedrycksmarknaden på ölmarknaden.än Bl.a. har Pripps genom
licensavtal med Coca-Cola Company tillverka och säljaensamrätten att
samtliga Coca-Colaprodukter Coca-Cola, påFanta och Sprite den
svenska marknaden. Pripps licenstillverkar drycker för brittiskaäven
Schweppes PåInternational ölområdetLtd. licenstillverkar Pripps
danska Tuborg och australiska Fosters.

Falcon AB årstartade sin verksamhet 1985 i samband med Bryg-att
geri Falken frikopplades från Pripps. dåFalcon ägdes gemensamt av
Svenska Unilever 55 % och Falken 45 %. årEfter förvärvet TILLav
1989 ändrades ägarbilden i någotFalcon och Unilever äger numera
51 %, Falken %40 och tidigareTlLLzs AB Perssonägare Invest äger
9 %. Företaget marknadsför och distribuerar i dag Falkens, TlLLzs och
det Unileverägda företaget Novias dryckessortiment. Falcon har även

årsedan 1988 marknadsföraensamrätten och distribuera mineral-att
tillverkat Ramlösas dotterbolag Porla Brunn. I Falcons sorti-vatten av

ingår bl.a. licenstillverkadedenäven läskedrycken Seven-Upment samt
licenstillverkade ölmärken danska Carlsberg, och detre tyska Kalten--

berg och König Ludwig Dunkel. Varumärket Seven-Up Pepsicoägs av
Inc. USA.

Falcon har sina starkaste marknadsfästen i de sydvästra Falken och
TILL delarna Sverige. TILL har mycket stark regionalnorra av en

förankring i Norrlandslänen där marknadsandelen uppgåberäknas till
45 50 %. Det betyder TILL Prippsoch jämstarka i Norrland.äratt-
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år samband mediredan 1987Falcon börjadesamarbete medTlLLzs
PrippstillverkadesäljaochdistribueraförloradeTILL rätten attatt

och sälja Fal-tillverkafick i ställetCoca-Colaprodukter. TILL rätt att
fickDessutomSeven-Up.licensproduktencoladryck XL-Cola samtcons

ölCarlsberglicenstillverkade danskadistribuera FalconsTILL rätt att
restaurangmarknaden i Norrland.

till Spendrups1983Bryggeri AB bytte underGrängesbergs namn
påintroducerades börsensmed företagetAB i sambandBryggeri att

marknadregionaltidigare varit inriktatOTC-lista. Efter haatt en
ökadepå riksdistribution och1970-taletföretaget i slutetsatsade av
bidrogutvecklingTill dennamarknadsandelar.därefter stadigt sina

Löwenbräulicenstillverkaår 1978 erhöllföretagetbl.a. rätten attatt
för den svenska marknaden.starköl

fram till mittenfrån 1970-taletPripps under period slutetNär aven
främst Spendrupsdettappade marknadsandelar1980-talet somvarav

framgångsrikt marknads-SpendrupsPripps bekostnad.växte som
Pripps kunde underprivata alternativet tillförde sig det sammasom

från % tillmarknadsandel, 4sinperiod i tredubbladet närmaste caca
%.11

ii bryggerietinvesteringarProduktionsökningen krävde stora
år 1984. För-fördubblats sedankapacitetenGrängesberg, där änmer

ytterligare kapa-Wårby år Spendrups tillskott1989värvet ett avgavav
viktiga Stockholmsre-i denföretaget blev etableratcitet samtidigt som

svenskatotala% den den25gionen, beräknas utgöra avcasom
för bryggeriprodukter.marknaden

finansieringtillförutsättningarbörsintroduktion skapadeSpendrups
Även förvärvetinvesteringarna i Grängesberg.kapacitetshöjandedeav

3-årsperiod,2Wårby, milj.kr. underberäknas kosta 400 encaav som -
aktieemissioner.utsträckning finansieras viaikommer stor att

starkareSpendrupsPripps i likhet med Falcontill ärI motsats men
varumärkenVid sidanläskmarknaden.ölmarknaden än egnaav

ochtyska Löwenbräulicenstillverkar Spendrups fyra ölprodukter -
PåSteinlager.australiskabelgiska ArtoisKaiserdom Edel, Stella samt

läskområdet två och Canada Dry.licenser Pepsi-Colahar Spendrups -
samgåendet medWårby, företidigarePepsilicensen delades med som

konsumentkooperativatillverkade Pepsi-Cola för denSpendrups
beslutatföretaget Pepsico Inc. harmarknaden. amerikanskaDet att

år låta tidigare licensFalconsfr.o.m. 1991 Spendrups överta varu-
varumärkeninternationellt välkända ärmärket Seven-Up. Licenser

i Sverigekonkurrenskraftför bryggerier.viktiga svenska Spendrups
licenser hosPepsico samlar sinadärför betydligtstärks attgenom

Spendrups.
med starkasortimentSpendrups bl.a. byggtFörutom ettatt upp

årförsäljningsframgångar kan-underföretagetsmärkesvaror är senare
privata alterna-profileringen detfrämst följd den starkaske somaven

bland breda kundgrupper,Pripps. hartivet till Detta rönt stort gensvar

84



marknadsle-tillstark konkurrentbehovtydligen upplevt ett av ensom
Spendrupsvidkan detsammanhangdettadande Pripps. l attnoteras

ABbåda handelsföretagen Icaandra deblandOTC-introduktion köpte
i företaget.aktieposterDagab mindreABoch

familjen Spendrup, ärvid sidanaktieägare,Spendrups störstanäst av
aktiepostårLRF 1989 köpteriksförbundLantbrukarnas somensom

%5aktiepostLRF:sTrefond Invest.innehaftstidigare motsvarar caav
röstvärdet i företaget.av

KF:skommission förWårbys iverksamhetår 1985 bedrevstillFram
idotterbolag KFsjälvständigtWårbyingickräkning. Därefter ettsom

Foodiabl.a.ingickKVI. I KVIKonsumentvaruindustrier AB även
anledning-Juvel. Enoch ABCirkel ABGoman-Produkter,ABAB, av

Wårby skullekommissionärsförhållandet upphördetill attatt vararna
marknadsföra sinaför lättare kunnainom KF, bl.a.friare roll attges en

nå pri-i denWårbys försökpå marknaden.privataprodukter den utatt
motstånd, kanskehårtdockproduktermed sina möttehandelnvata

andraWårby, med vissalikhetiSamtidigt tappadeideologiskt.främst
konsumentkoopera-marknadsandelar inom deKVI-företagen, egnaav

konsument-följddel direkttillbutikerna. Dettativa attstor avenvar
handel,privatmedsig i konkurrensensjälva hävdaförföreningarna, att

med privatasortimentsinabörjade kompletteraomfattningi allt större
företags varumärken.

i högWårbybryggeriet bidrogförmarknadsandelarnasjunkandeDe
Wårby hadesåldesår till Spendrup.1989undertill företagetgrad att

bryggeriföre-tid varit detår längre störstafram till 1986 under nästen
År 1988%.10-11marknadsandelPripps medefter an-vartaget en

8,5 %.delen endast ca

Leverantörer5.2.4
mälterietbryggeribranschenanknytning till ärdirektföretag medEtt

tillgo-för1970-taleti börjanbildadesFöretagetNordmalt AB. attav
frånfriståendemaltråvara företagför dedose behovet varsomav

betydande. FörmaltproduktionvidStordriftsfördelarna ärPripps. att
kunnaförutsättningarPripps skulle hasidanföretagen vid att pro-om

singjorde ipå Prippsrationellamaltducera sätt cen-egensomsamma
samordna dennödvändigtmälteriverksamhet dettraliserade attvar

tillNordmaltför sig. ägstidigare företagen skötteverksamhet varsom
25 %och tillPolttimoLahdenmälteriföretaget Oyfinska50 % detav
medföretagetSLR, förserriksförbundSvenska lantmännens somav

Övriga Spendrups,kornråvaran. företaget25 % ägs gemensamt avav
Åbro. bryggeriernatill svenskadeFörutom leveranserFalcon och ex-

whisky-tillmaltproduktion, bl.a.sindelNordmalt storporterar aven
destillerier i Skottland.

företagdebryggeribranschentill ärviktiga leverantörerAndra som
ensamleve-i detförpackningar. PLM AB närmasteolika ärtillverkar

aluminiumburkar. PLM ärochreturglasförpackningargällervadrantör
härPET-förpackningar,leverantörendominerandedenäven menav
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någrafinns dessutom andra svenska tillverkare importoch vissen av
råvarorbetydelse. Vad gäller socker och läskedrycksessenser deär mest

betydande vid sidan malten. Sockerbolaget AB leverantörärav ensam
socker till bryggerierna, medan det finns flertal företag till-ettav som

verkar läskedrycksessenser. Företagen tillverkar regel smakessen-som
för flera vanligaste sortemasmakema påde läskedrycker sock-ser av -

erdricka, apelsin, julmust Samtidigt har varje företag vanligen ettm.m.
eller flera helt Någramärkesprodukter. de tillverkarnastörreegna av

någraoch deras märkesprodukter Fruktus Fabriker Pommac,ABärav
Syd, FlavoringSolo, AB Loranga, Old Secco, AB Roberts Champis

CubaAB Saturnus Cola, Trocadero.samt

5.2.5 Distribution och kunder
Bryggeriemas kunder kan indelas i huvudgrupperna dagligvaruhandel,
kiosker och gatukök, Systembolaget AB och storhus-samt restauranger
håll. Dagligvaruhandeln den kundgruppen och förär största svarar ca
55 % de totala volymerna. En betydande allmän utvecklingstendens
hela livsmedelsmarknaden under de decennierna deärsenaste att stora
grossistföretagen Ica, DagabKF och successivt tagithar alltöver en

fråndel leveranserna producerandestörre företag till butik. Direkt-av
fråndistributionen livsmedelsindustrin till detaljhandeln har därmed

minskat. I dag det främst mejeri-, bageri- bryggeriprodukterär och som
till övervägande delen fortfarande direktdistribueras. I bryggeribran-
schen börjar dock valet distributionssätt viktigarealltettav ses som
konkurrensmedel och andelen grossistdistribuerade produkter har ökat

år.under senare
bryggeriföretagenAv Falcon det företag i utsträckningär störstsom
på grossistdistribution. I storleksordningen %35-40 Falconssatsat av

Ävenförsäljningsvolymertotala säljs i dag via grossister. övriga företag i
branschen utnyttjar dagligvarugrossister i viss utsträckning ettsom
komplement till sin distributionsapparat. Grossistdistribution haregen
kostnadsfördelar, distributionssystemet begränsas bl.a. attmen av gros-
sister intenormalt hanterar returglasförpackningar eller produkter som
skall levereras till eller Systembolaget.restauranger

I bryggeriverksamhet finns betydande stordriftsfördelar, framför allt
vad gäller distributionsekonomin. Detta innebär bl.a. företagatt stora
med hög marknadstäckning och geografiskt väl awägd anläggnings-en
struktur har betydande kostnadsfördelar mindre konkurren-gentemot

Så länge direktleveranser vanligare grossistdistribution tordeär änter.
optimal distributionsekonomi avståndet fråninnebära bryggerietatten

till kunden helst inte bör överstiga mil. naturligt-30-40 Denna gräns är
vis mycket ungefärlig och beroende hur bryggeriet har byggtär uppav
sin organisation depåer, återförsäljarevad gäller bilar ocht.ex. egna
m.m.
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ägarförhållandenändrade5.2.6 Effekter av
bryggeribranschen.iår företagsförvärvgenomfördes fleraUnder 1989

Wårby TILLoch Falcons förvärvSpendrupsFörutom samtresp.av
PrippsRamlösa ochvilket innebarProcordias förvärv Provendor, attav

två företagsförvärv i bran-genomfördes ytterligareblev systerföretag,
mindreår BryggeriPripps köpte Sofiero ABunder 1989.schen ett-

specialpro-läsktillverkning ochhuvudsaklig inriktningbryggeri med
tillsysterföretag Banco-Bryggeri AB, tidigaredukter. Kopparbergs

året Royalschweiziska företagetBryggerier, under detövertogs av
förmineralvattenfortsättningsvisBryggeriet skall enbartBlum. tappa

exportmarknaden.
någon gradtvå i nämnvärdsistnämnda företagsköpen torde inteDe

konkurrensförhållandena sedanpåverka Sofiero hadei branschen. ett
vissalegotillverkningmed Pripps, bl.a.länge väl etablerat samarbete av

ombudsförsälj-specialprodukter och udda förpackningsstorlekar samt
samtidigtPripps Bryggeri litetning drycker. Kopparbergs är somav

systerföreta-tagits tidigareproduktionen viktigare produkter över avav
Banco.get

påverka kon-förvärv förväntasSpendrups och Falcons kan däremot
iägarkoncentrationen totalti Samtidigtkurrensen branschen. som

både starkareoch Falconbranschen stärktes ytterligare, blev Spendrups
till tidigare helt dominerande Pripps.motparter

behålla Wårbys försäljningsvolym.tidigareSpendrups fick inte hela
Wårby i prin-öppnadesbindningarna mellan KF och bröts,Genom att
övriga företag, dvs. Spendrupscip hela den kooperativa marknaden för

på bryggerierövrigatvingades konkurrera i villkoratt stort samma som
Wårbys till eventuellt leveransav-tidigare säkra leveranser KF. Ettom

Wårbys tidigareSpendrups och KF skulle ha kunnat säkratal mellan
varit särskilt intres-torde havolymer, varken Spendrups eller KFmen

sådan varit belast-lösning. leveransavtal skulle haserade Ett enav en
uppfattatsför eftersom övriga kunder kunde haning Spendrups, det av

konsumentkooperationen dvs.alltför stark koppling till sammasom en -
Wårby tidigare Samtidigt skullegrundläggande problem upplevt.som

ha konsument-KF leveransavtal med Spendrups begränsatettgenom
på derasföreningarnas valfrihet profilenmöjligheter och vad gäller

fått behålla iUppskattningsvis Spendrupsdryckesavdelningar. har
Wårbys till konsument-storleksordningen % tidigare leveranser80 av

kooperationen.
bryggeribranschengenomförts iDen kraftiga omstrukturering som

några Bryggeri-faktorer.under tid följd samverkandeärsenare en av
år. På marknadväxandekraftigtmarknaden har ökat under senare en

öka sinfinns för företag har ambitionengoda möjligheter att egensom
både nyinveste-marknadsandel. För Spendrups och Falcon, trotssom

naturligtringar fortsatt utökad kapacitet, dethaft behov stegettav var
samgående kom-företag ledig kapacitet. Dessutomsöka med medatt
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bådeWårby geografiskt ochpletterade TILL företagen mycket väloch
produktmässigt.

Distributionskostnaderna i bryggeriverksamhet betydande. Förär att
på konkurrenskraf-Spendrups och Falcon sikt skulle kunna utgörat.ex.

på troligen nödvändigttiga alternativ till Pripps riksmarknaden detvar
påsigför dem sina distributionskostnader etablerasänka attatt genom

någonytterligare geografiskt lämplig i landet.ort
och Pripps via detDen ägargemenskap finns mellan Falken ge-som

moderbolaget Procordia innebär mycket koncentra-stormensamma en
samtidigttion branschens produktionskapacitet till ägareav en som

begränsning i möjlig-ägargemenskapen skulle kunna Falconsutgöra en
heter till konkurrens med Pripps.

Försäljningbolaget Falcon alla varumärken producerasäger avsom
ProcordiaFalken samtidigt Unilever aktiemajoriteten i Falcon.harsom

produktionsapparathar däremot kontrollen Falken, dvs. denöver som
huvudsakliga för Enligt SPK:sden grunden Falcons verksamhet.utgör

bedömning fungerar den interna mellan Pripps och Fal-konkurrensen
rå-Stordriftsfördelar förefaller ieventuell samverkancon. m.m. genom

dande marknadssituation mindre fördelarna konkur-än attvara genom
mellan Pripps samlade volymen ochoch Falcon maximera den ut-rens

Ägarrela-såvälnyttja möjligheterna grossistdistribution.till direkt- som
tionen några hårda påhar dock inte för grundbl.a.utsatts attavprov,

årenmarknaden för bryggerivaror fem vuxit med iunder de senaste
år,storleksordningen för tillväxt i6-8 % vilket skapat utrymmeper

samtliga företag. Det finns dock möjliga framtida utvecklingsskeenden
innebär ägarrelationen och Pripps skulle kunnamellan Falkenattsom

ifrågasättas, både möjligheterna till fortsatt effektiv ochvad gäller en
ohämmad intern förkonkurrens företagsgrupperna och riskenmellan

försämrad total konkurrenssituation inom bryggeribranschen. Enen
kraftigt vikande marknad i kombination Unilever ellermed att t.ex.

försvenska skulle besluta sig för sälja de aktieinnehavstaten att som
närvarande dem inflytande i bryggeriföretag exempelärger resp.
händelser till drastiskt förändrad konkur-skulle kunna bidrasom en

Frånrenssituation därföri branschen. konkurrenssynpunkt skulle det
ägarkopplingönskvärt med minskad eller helst helt borttagenvara en

ProcordiaPrippsmellan FalconFalken.och

Lönsamhet5.2.7
Allmänt försämrades i bryggeribranschen betydligtlönsamhetensett

år lågmellanölet relativtbort period med lönsamhetnär 1977. Entogs
följde därefter och för flertalet företag fram till mittenvarade den av

femårsperioden1980-talet. Under försäljningsutveck-den harsenaste
lingen varit mycket positiv för flertalet produkter, vilketbranschensav
bl.a. inneburit resultatnivåer förbättrats,och lönsamhet generellt haratt
dock med variation mellan olika företag. En betydande lönsam-stor
hetsförbättring har skett inom Pripps, följd före-bl.a.t.ex. attsom en av

årenshittills klarat de kraftiga volymökningar omfat-taget senaste utan
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distributionskapaciteten.ochproduktions-inyinvesteringartande
förföretagen, äveninriktadelokaltde mindrevissaförFrämst menav

desjunkit underdäremot senastelönsamhetenSpendrups hart.ex.
påframför alltdettaberoråren. gäller Spendrups attVad genom-man

ökadekraftigtför klarainvesteringarkapacitetshöjandefört attstora
Även marknadsfö-förkostnaderbetydligt ökadeförsäljningsvolymer.

många företagtillbidragitharrabatter,formerolika attring, främst av
ökade volymer.lönsamhet,sjunkandeuppvisat trots

bryggeriernasolika delarregel mellanvarierarLönsamheten avsom
produktenkundgruppvilkenberoendefalli vissasortiment och även
returglas-på traditionelladelönsamhetenGenerellt sämretill.säljs är

på PET-sor-ochburk-engångsförpackningarpåsortimenten än samt
medandagligvaruhandeln,viasäljs främstRetursortimentettimenten.

kioskhan-vanliga iburkprodukterengångsförpackningar och är t.ex.
två lön-devanligenmineralvattenochstarköl mestSamtidigtdeln. är

lön-totalabryggeriföretagensbetyderprodukterna. Detta attsamma
uppbyggdproduktmixderas ärberoende hurmycketbl.a.samhet är av

på.inriktatseventuellt harförsäljningenvilka kundgrupperoch
företa-soliditet blandlönsamhetNågra mått genomsnittlig samt

enligttotaltlivsmedelsindustrinjämfört medbryggeriindustrininomgen
tabell 5.3. Lön-åren visas i1984-1988nyckeltalsberäkningarSCB:s

redo-underberäkningarenligt SCB:sbryggeriindustrin harisamheten
gäl-totalt vadlivsmedelsindustrinnågot förhögreperiod varit änvisad

Även lig-vinstprocentenpå kapital.avkastning totaltgenomsnittligler
solidi-samtidigtbryggeriindustrin,något ihögregenomsnittligt somger

livsmedelsindustrin totalt.nivå förungefärliggerteten somsamma
någrapåår förutomför 1985 berorlåga lönsamhetstalen attDe extremt

årdåliga dettaförhållandevis resultatuppvisadefaktisktbryggeriföretag
boksslutsperioder.på ändradeeffekteräven av
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förTabell Vissa nyckeltal bryggerllndustrl för Iivsmedelv,5.3 samt
dryckesvaru- och tobaksindustrl.

1984 1985 1986 1987 1988

SNIBryggerllndustrl 31330+31340

på kapitalAvkastning totalt % 11,1 3,6 10,2 9,3 8,1
Vinst 96 5,3 1,5 4,6 4,4 3,1
S0llditet° 96 28,0 20,9 24,4 24,9 22,3

Llvsmedels-,dryckesvaru- och SNI 31000tobakslndustrl

på kapitalAvkastning totalt 96 8.4 8.5 8,5 8.2 8,7
Vinst % 3.3 3.2 3.1 3,0 3.1
SolIditet° % 21 23,3 23,4 22,3 23,1

Resultatefterfinansiellaintäkteri balansomslutning.procentav
b finansiellaintäkterResultatefter l omsättning.procentav
° Beräknat kapitali balansomslutning.procenteget av

808:: årenKälla: nyckeltalsberåknlngar medianvârde19841988, förföretagmedminst20-
anställda.

Konkurrensbegränsande5.2.8 avtal
Konkurrensbegränsande avtal relativt vanligt förekommande inomär
bryggeribranschen. flestaDe avtalen gäller distributionssamarbete
mellan bryggeriföretag tillverkaredistribu-och mindre, lokalastörre

Ävenområdesindelning, exklusivbestämmelser avtaltörer om m.m. som
reglerar överenskommelser licenstillverkning utländska märkes-om av

och samarbete mellan bryggerier och vanligt fö-ärrestaurangervaror
rekommande. vid på ingångnaNO har flera tillfällen haft synpunkter

därför, framföravtal och har allt överläggningar med berördagenom
sådanaföretag, försökt undanröja avtalsbestämmelser kunnasom anses

ha skadlig verkan enligt årkonkurrenslagen. Under fördes1990 t.ex.
förhandlingar mellan NO och Svenska bryggareföreningen rördesom

årunder mycket vanlig form exklusivavtal brygge-mellanen senare av
rier och Avtalen bryggeriregel rättrestauranger. ett attgav som vara
ensamleverantör eller huvudleverantör till den avtalsbundna restau-

Bryggeriets motprestation bestod vanligen i medver-attrangen. man
kade vid finansiering fatölsanläggningar och utrustningav annan genom

Ävenlån, borgensåtagandenfördelaktiga ospecifi-olika formerm.m. av
cerade förhandsutbetalda marknadsföringsbidragrabatterbonusoch

främsta syfte förstärkamed bindning till och bero-att restaurangens
ende bryggeriföretaget vanliga i företag haravtalen. Branschensav var
efter förhandling åtagitmed NO sig till-förändra avtalen och inteatt
lämpa avtalsbestämmelser NO kritiserat med stöd konkurrens-som av
lagen.

5.2.9 Produktskatter m.m.
årbranschens totala försäljningsvärdeAv 9 miljarder kronor 1989ca

utgårutgjorde dryckesskatterna miljarder2,5 kronor. Dryckesskattenca
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såld bryggeri ellerliter dryck och inbetalas till tillverkandestatenper av
utgårmaj dryckesskattimporterande företag. Fr.0.m. den 7 1990av

följande liter:med belopp per

för alkoholhalt viktprocent2:70 kr. öl klass 2,8max.-
alkoholhalt viktprocent11:25 kr. för öl klass III, 4,5max.

0:40 kr. för kolsyrad läskedryck-
kr. för läskedryck.0:20 annan-

för klass lättöl alkoholhalt viktprocentSkatten öl 1,8 0:40varmax.
dåfram Samtidigtkr. liter till den 6 april 1988, den bort helt.togsper

Åtgärdernapå frånhöjdes kraftigt,skatten starköl 7:85 kr. till 9:50 kr.
alkoholpolitisk syftetkaraktär och stimulera alkoholsva-attavvar var

dryckesalternativ. Utredningen indirekta i sittskatter föresloggare om
SOU 1989:35betänkande slopande vissa mindre indirektaett av

påbl.a. dryckesskattenskatter, kolsyrad och läskedryckannan
stilldrink. Syftet främst undvika administrativtskatterär äratt som

samtidigt bidragetkrävande till statskassan begränsat i dettaärsom
år.fall 200 milj.kr. förslag genomfö-Dessa kommer troligen attca per

årförst 1993.ras
De svenska dryckesskatterna höga internationellt denär sett, men

påverkarsvenska marknaden de lika för därföralla och inte konkur-är
rensförhållandena.

utgår på påFörutom dryckesskatt bryggeriprodukter liksom flertalet
övriga förpackade drycker förpackningsskatt. För förpackningar meden

uppgår engångsförpack-skatten till 8 förpackning och förörepant per
ningar dock förpackningar uppgårpapper tilleller skattenav papp

på från10- 25 beroende fyllnadsvolym. I delbetänkande för-öre ett
packningsutredningen SOU 1990:85 lämnades till regeringensom un-

förslåsder hösten på engångs-l990 bl.a. höjning nämnda skatteren av
förpackningar föreslåstill 65-175 För returförpackningar höj-öre. en

frånning till8 12 förpackning.öre per
bryggeriornrådetInom finns det vissa importhinder i form tullarav

importavgifter.och andra För läskedrycker och mineralvatten finns inga
tullar, för uppgårmedan de klass och III till 10, 12 14 kr.resp.

100 liter. finnsDessutom vissa import- utjämningsavgifter inomochper
RÅK-systemet,s.k. råvaru-det avsikt utjämna skillnader iär attvars

kostnader malt och socker mellan och bryggeriindu-svensk utländsk
RÅK-avgifternastri. rörliga uppgår för till iär närvarande stor-men

leksordningen både20- 30 kr. liter för100 öl- och läskedrycker.per
Vid utgår exportbidrag med motsvarande belopp.export

5.2.10 Branschorganisation
Samtliga svenska ölbryggerier i bryggareför-medlemmar Svenskaär
eningen, flertalethar landets läskedrycks- mineralvat-även ochsom av
tenföretag mångamedlemmar. i fallBryggareföreningen företrädersom
bryggeriföretagen organisa-kundgrupper, andrastörregentemot t.ex.
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fråga överenskommelsermyndigheter i avtal,statligationer och om
öka in-Bryggareföreningenolika aktiviteter försökerGenom ävenm.m.

Bryggareför-produkter.konsumtionen branschensför ochtresset av
vad gälleri samhällsdebattenför ofta branschens talaneningen även

miljövårds- alkoholpolitik. Bryggareföreningenfrågor ochrört.ex. som
bryggeriernasvåren alkoholhalten isänka1990 beslutett atttog om

från viktprocent.4,5 till högst 4,0standardsortiment starköl, högstav
till sänkningbidragaAnledningen härtill kan strävan att enses som en

målvår för FN:s med-alkoholkonsumtion enligt WHO:stotalaav
för-sänkningen underlättalemsländer. kan sättäven ett att enses som

Bryggareför-för beskattning starkölet.ändring gällande regler avav
förespråkar meddifferentiering till flera skatteklassereningen enen

skattenivån alkoholhalten, vilket skullestarkare koppling mellan och
lättvin. Reglerna förförbättra starkölets konkurrenskraft t.ex.gentemot
utredning tillsattalkoholbeskattningen för närvarande över avses av en

finansdepartementet.

Internationalisering5.2.11
förbätt-övriga försöker företag för närvarandel Sverige och Europa att
årpositioner inför förverkligandet EG:s inre marknad 1993sina avra

på inomExempel dettaökat samarbete mellan EG och EFTA.samt ett
försök etablera sig de dan-bryggeribranschen bl.a. Procordiasär att

Wårby deltognorska bryggerimarknaderna. budgivningenska och I
vidare flera utländska bryggerikoncerner.

tid visat intresseProcordia och Pripps har under stort attsenare
bryggeriet medverksamheten inom Norden. norska Hansa,bredda Det

förtotala marknaden15 % ölmarknaden och drygt 10 % denca av av
åretår Procordia hadebryggeriprodukter i Norge, förvärvades 1989 och

livsmedels- ochinnan förvärvat 10,1% aktierna i Norges störstaav
AS. Procordia dock tvingatsbryggerikoncern Nora Industrier har av-

i efter norska Prisdirektora-veckla sitt Nora beslut detavengagemang
ansåg bryggeriindustri bli-Procordias inflytande norskövertet, attsom

vid försälj-för Procordia huvudintressenternavit ävenstort. var en av
AS,bryggeriet Bryggeri dockningen det danska Faxe som senareav

ABryggerierförvärvades danskt bryggeriföretag Jyskeett annatav -
bryggerikoncern forenedetill 35 % Danmarks DeJyske ägs störstaav

vårenA Tub0rg förde ProcordiaCarlsberg. 1990Bryggerier S Under
förhandlingar Toubryggeriet samarbete ellermed det norskaäven om

%aktiemajoriteten i företaget. Tou har 7eventuellt Övertagande caav
bådebryggerimarknaden bl.a. Noraden totala norska och harav

199010 % Carlsberg 20 % Under höstenoch danska ägare.som
inte Procordia kommer förvärvablev det dock klart Nora och attatt - -

aktiemajoriteten i Tou.
sin konkur-Procordia kommer företagsgrupp ökaDet attnya som

både livsmedelsmarkna-renskraft den svenska och den europeiska
fall samordnafinnas möjligheter i vissaden. torde detFrämst attstora

Framförmarknadsföringsinsatser.distributioninköp, försäljning, och
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varumärkestro-intestorhushållsmarknaden, därpågällaallt kan detta
profileringbehovspeciellaföretagsenskildakombination medihet av

Även mediasatsningarutökadesamband medi ut-viktig.alltid likaär
samord-kostnadsbesparandeocheffektivmöjligheter tillñnnsomlands

olika företagen.dening mellan

Prisbildning5.3

Prlsledarskap5.3.1
övrigainnebärprisledarskapmycket markant attPripps har ett som

möjligt efter,samtidigt, ellerregelbryggeriföretag snarast genom-som
på Eventu-produktgrupper.prisändringar Prippsför resp.somsamma

avi-vissnormalt kräverhandelnvanligenfördröjningar berorella att
Även andraflertaletgenomföras.prisändringar kanseringstid innan om

både vadPrippsutsträckning följerpåfallandebryggeriföretag i stor
detförekommerprisändringarpå förtidpunktenstorleken och attgäller

prisnivå vissa konkurre-något annorlundaibland harföretagen en
produktvarianter.rande

år, vårgånger och höst.tvågenomförs normaltPrisändringar per
prisänd-ytterligarevanligenmedfördryckesskattenFörändringar ettav

år.ringstillfälle per

Prisutveckling5.3.2
produktermarknadensförprisutvecklingen ivisastabell 5.4I procent

samtligaförutvecklingenjämförelse visasåren till 1989. Som1980 även
totala KPI.livsmedel och

periodenunder 1980-för bryggeriprodukterPrisutvecklingTabell 5.4
procent.1989,

1980-1989198919881986 19871980-85

104,111,111,9Låskedrycker 4,8 2,453,0
112,412,418,3klass l 3,8 2,050,9

Öl 112,76,9 6,93,4klass 68,9 6,6
156,68,0 12,27,5klass 84.8 6,6

141,05,6 6,25,4KPIlivsmedel 92,0 6,2
108,96,3 6,75,2KPItotalt 3,370,2

1989.dec.SCBKPIkomidsindexdec.1979Källa: -

ölbåde ochläskedryckerförprisutvecklingenkanDet noteras att
KPItotalasåväl livsmedelför samtligaI lägreklass änavsevärt somvar

berorvilket bl.a.år ökat klartDärefter har dessa1987.t.o.m. mer,varor
medsambandbryggeribranschen ipå inom nyttökade kostnader ettatt

har dessutomPrishöjningarinförts.för returglasbackar har ge-system
detalj-ersättning tillför särskildnomförts för skapaatt utrymme nyen

returglas.hanteringarbetskrävandeochförhandeln dess utrymmes- av
Prippsföretag,marknadsledandepris-branschens ochVidare började
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årBryggerier, under 1989 införa prisgruppssystem förett nytt re-
turglassortimentet. Produkterna indelades i fem prisgrupper skiljssom

med olika markering kapsylema. Pripps syfte med prisgruppssys-
bl.a. de olikaär delarna returglassortimentet förbätt-temet att ge av

rade och kostnadsrelaterade marginaler.mer
Ett fullt genomfört med prisgrupper skulle innebärasystem väsent-

ligt ändrade förutsättningar för den inom detaljhandeln mycket vanligt
förekommande försäljningen läsk och lättöl i helback till enhetspris.av
Ett enhetspris för övrigt ofta kraftigt nedsattär s.k. lockpris.ettsom
Bryggerinäringen har i olika sammanhang uttryckt sin tveksamhet be-
träffande detta försäljningssätt. Skälen härför främsthar varit att pro-
dukter med detta försäljningssätt sin märkesproñl samtidigttappar som

dåligdet bådelönsamhet för bryggerierna och handeln. Handelnger
har dock pånegativt Pripps ändrade prisgruppssystemreagerat som

bl.a. innebär vissa hanteringsproblem och begränsar kun-man menar
dens valfrihet vid helbacksköp och därför har inte kunnatännusystemet
genomföras fullt ut.

Prisutvecklingen för öl klass har i följt den allmänna prisut-stort
vecklingen enligt totala KPI, medan bl.a. kraftigt höjd pådryckesskatt
öl klass III har medfört prisutvecklingen för denna produktgruppatt
klart överstigit den allmänna prisutvecklingen. Den svenska alkoholpo-
litiken främst de riktlinjer årsi 1977 alkoholpoli-styrs av som angavs
tiska beslut. Där fastslogs det skatteinstrumentet skall användas ak-att
tivt. påPriserna alkoholhaltiga drycker åtminstoneskall höga ochvara
följa den allmänna prisutvecklingen.

Sammanfattande5.4 bedömning
Konkurrenssituationen på marknaden för bryggeriprodukter efterhar,

tids relativt lugn i början hårdnat1980-talet, i takt med denen av
marknadstillväxt årbörjade ägarförhållandena1985. De ändradesom
under årende har inneburit frånökade aktiviteteräven företa-senaste

i syfte behållasöka eller utöka sina marknadsandelar. Samtidigtattgen
har lönsamheten, tvåfrämst för de ledande bryggerikoncernerna,av
Pripps FalconFalken,och frånökat stadigt mitten 1980-talet framav
till i dag. I Pripps fall detta till del följdär företaget hittillsstor atten av
klarat kraftiga volymökningar omfattande nyinvesteringar iutan pro-
duktions- distributionskapaciteten,och detta i till konkurrentenmotsats
Spendrups, lönsamhet sjunkit under påperiod, främstvars samma
grund kostnadskrävande nyinvesteringar för företagets kraf-mötaattav
tigt ökade försäljningsvolymer. FalconFalkens goda lönsamhet del-är
vis följd bra produktmix, dvs. relativt liten försäljningen av en en av
lågmarginalprodukter inom returglassortimentet försälj-stormen en
ning högmarginalprodukten starköl.av

Förekomsten prisledarskap vanlig inom flera delar livsme-ärav av
delsmarknaden. Pripps har påmycket markant prisledarskapett
marknaden för bryggeriprodukter innebär övriga bryggeriföre-attsom
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påprisändringar Prippsregel genomförtag pro-samma som resp.som
på för Prippsfinns kort sikt inget talar varkenduktgrupper. Det attsom

påetableratsprisledarskap eller den högre prisutvecklingstakt som
två åren minska. Spendrups lönsam-marknaden under de skallsenaste

några initiativ tillhetssituation innebär företaget knappast kanatt ta
åtgärder, riskerasärskilt prispressande heller kan Spendrups attutan

Samtidigthöja sina priser Pripps.minskade marknadsandelar änmer
Procordia ochfinns hos bakom Pripps och Falconägargruppema -

Även både iUnilever kostnader,högt ställda lönsamhetskrav. ökade-
bryggeri- handelsled, i samband med utveckling och redanoch av nya

på aktivtexisterande förpackningssidan fortsattsamtretursystem en
påpåverka prisutvecklingenprishöjande alkoholpolitik kommer att

produkterna.
Pripps via detDen ägargemenskap finns mellan Falken och ge-som

moderbolaget Procordia innebär mycket koncentra-stormensamma en
tion produktionskapacitet till samtidigtbranschens ägare, somav en

begränsning i möjlig-ägargemenskapen skulle kunna Falconsutgöra en
Frånheter till konkurrens med Pripps. konkurrenssynpunkt skulle det

därför önskvärt med minskad eller helst helt borttagen ägar-vara en
ProcordiaPripps Falconkoppling mellan Falken.och

få lågafinns importhinder, eller inga tullarI dag direkta bl.a. mycket
påalls finns vissa import- utjämningsavgifterprodukterna. Dock och

RÅK-systemet.inom relativtdet s.k. Samtidigt importkonkurrensenär
begränsad, endast 5 % marknaden impor-drygt den totala utgörsav av

förklaringar bl.a.terade produkter. Till detta finns flera av--
ståndstransportbegränsningar, tillverkareinnebär utländskaattsom

svårt fågenerellt har tillräcklig lönsamhet vid längreatt transportav-
stånd. tillfrämsta anledningenHöga transportkostnader troligen denär

pålicenstillverkning företeelse just bryggerimarkna-utbreddäratt en
vidden. Undantag gäller möjligheten tillräcklig lönsamhetvad att

import finns högmarginalprodukter starköl och mine-dock t.ex. som-
frånralvatten vid import grannländer, distribu-produkter närasamt av

områdeerade direkt till butikerna i eller via daglig-visst begränsatett
och li-varugrossister. Märkestrohet till redan etablerade starka svenska

utrymmesbegränsningarcenstillverkade utländska varumärken samt
förhållandeninom dämpandehandeln exempel verkarandraär som

på importvolymerna.
Inom kort kommer i princip samtliga bryggeriprodukter i Sverige att

frånsäljas i julireturglas, aluminiumburk och den 1 1991retursystem -
återfyllbara PET-plastflaskor. Eftersom andra länder haräven annor-

lunda inga naturligtvis de svenskaeller alls, utgörsystem retursystem
på område utländska till-reglerna detta konkurrensbegränsning fören

verkare.
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KONSERVER OCH DJUPFRYSTA PRODUKTER6

såmarknadsbeskrivning upplagd den i avsnitt 6.1 be-Denna är att
handlar hela marknaden för konserverade och djupfrysta produkter. I

ingåendeavsnitt djupfryst kon-6.2 beskrivs delmarknademamer resp.
fisk. Slutligen finns i avsnitt sammanfattande bedöm-serverad 6.3 en

konkurrensförhållanden påning för konserverade ochmarknadernaav
frysta produkter.

Totalmarknaden6.1

6.1 Produkter och marknader
Den totala marknaden för konserver och djupfrysta produkter är stor

föroch mycket heterogen. Man kan egentligen inte tala marknadom en
konserver djupfrysta flesta företagoch produkter. Eftersom de ärsom

inomverksamma totalmarknaden och differentierade med till-är stora
frånändå utgåverkning inom flera motiveratdelmarknader detär att

denna marknadsdefinition för bild produktions- och ägar-att ge en av
förhållanden.

på årUppskattningsvis tillproducerades totalmarknaden 1988 varor
påi korrigerarvärde industriledet drygt miljarder kronor. Om7ett man

för importen och miljarderuppgick till 2,6 kronorexporten resp.som ca
0,9 miljarder kronor konsumtionen mil-värdet den svenska 9var caav
jarder kronor i industriledets priser.

Ser i stället storleken KPI-vikt har helamättman som gruppen en
på ingårvikt drygt %. konsumtion djupfrysta och konser-2 Dessutom av

verade i Förtäringprodukter KPI-posten hemmet, dvs. restau-utom
rangbesök.

Marknaden har i det följande till fisk-, kött-,avgränsats att avse
frukt- och djupfrysta. Tillgrönsaksprodukter konserverade i burk eller
detta såserkommer vissa torkade produkter soppor, och lik-även

såsernande ketchup, i flaska. Produkter liggero.d.samt senap, som
utanför den djupfrystdetta avgränsade marknaden glass, helsätt är
fisk djupfrystaoch hela styckningsdetaljer kött. Inte heller dryckerav

ingårjuice och saft i marknaden.som
Den totala marknaden kan i sin delas i antal delmarkna-tur ettupp

på sådana ider. Exempel ganska uppdelade delmarknader finnsgrovt
framgårtabell 6.1. I tabellen totalkonsumtion importandel.ochäven
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för djup-för delmarknaderImportandelTotalkonsumtion ochTabell 6.1
konserverade produkter.ochfrysta

ImportandelTotalkonsumtion
milj.kr. procent

biötdjursproduiaei 65och 4571Fisk-,kräft-
32Köttprodukter 3711
68Grönsakeroch bär 2723
23frukt och bâr°Beredningar 2684av

färdigrätterdKompletta 1300 ..m.m.° 23Diversesmaksåttningspreparat 1000

3 från jordbruks-år uppgiftergäller ochär bearbetning prel. statensTotalkonsumtion 1989 en av
år preliminär.nämnd.importandelgäller 1988ochär

b produkter.torkade.röktaellersaltadeDjupfrystaochkonserveradei burkdvs.
° ochi burk djupfrystaefterrättssopporkonserveradeSyit,marmelad. saft krämeroch samtsamtmos,

torkadeprodukter.
d Djupfrysta,konserveradei burkochtorkadeprodukter.
° såser. vinäger.Senap.ketchup, dressing,ättikaoch

Konkurrensförhållanden6.1.2

påAktörer marknaden
många företag verk-djupfrystmarknaden för konserver ochInom är

fåtal dominerar. Alla del-företagDet dockär ett stora somsamma.
ofta starka varumärken harmarknader uppdelade i därär storsegment

på marknaden verk-redovisas demarknadsandel. I tabell 6.2 största
delmarknader där de verksamma.företagen och de ärsamma

där de är verksamma.största företagen och de marknaderTabell De6.2

ÖvrigtDjupfryst Konserver

köttfisk grönsakerFöretag fisk grönsaker kött

XAbba X
XXBoB
XCPC XFoods

Dafgård XX X
XXEkströms
XX XFelix X X

X XFoodia X X X XX
Indra X X X
Kraft
General XFood X

XLithelis X
XMaster Food
XNovla

Scanfood X XX X X X
XSemper X X X X X

Slotts X
Svenska
Nestlé X X XX X X X

a ingår såser vissfärdigmato.d. kanHär bl.a. djupfrystaochkonserverade ochtorra, somsoppor,
någon smaksättningspreparat.hänförasdirekttill deandra diversesamtgruppernaav
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framgårSom tabellen det mycket vanligt företagär verksammaärattav
inom flera delmarknader. Detta avsevärd styrka och möjlighetger en

kompensera kostnadsökningar höjda prisermed där marknadenatt ger
möjlighet. Till ovanståendedenna bild bör fogasstörst fleraäven att av

ingårföretag i koncerner med mycket diversifierad verksamhet. Bilden
förstärks pådetta tittar ägandet och vilka ägarbindningarav om man

finns mellan olika företag.som

Företagsstruktur
påDen denstörsta ägargruppen svenska marknaden den Pro-är nya

cordiagruppen. Den livsmedelsgruppensammanslagna inom Pro-nya
cordia kommer företagutgöras verksamma inom flertaletatt av av
livsmedelsindustrins olika delbranscher. årDen omsättningen förtotala

uppgå1989 beräknas till i storleksordningen miljarder18-19 kronor och
företagen i i flera fallär marknadsledande inom sinagruppen resp.
marknader.

De företag ingick i gamla Procordia och har verksamhetsom som
inom marknaden för konserverade djupfrystaoch produkter livs-är

Önosmedelsföretagen Ekströms LivsmedelsProdukter AB, AB samt
hälsokostföretagen Friggs Naturprodukter AnjoAB, AB och Bran-
kato AB.

Från Provendor tillförs Procordia fiskkonservföretaget Abba AB,nya
djupfryst- och konservföretaget Felix AB charkföretagetsamt

Lithells.AB
Företagen i för sigär marknadsledande fleragruppen var

marknader och konkurrerar några få områ-med varandra endast inom
Önosden. Felix, månoch i viss tillverkarEkströms ochäven marknads-

för del likartade varuområdetprodukter inom frukt- och grönsaks-en
konserver, sylter, krämer, gurk- och rödbetsinlägg-t.ex. samtsoppor
ningar.

Bland övriga svenskägda företag bådafinnsstörre de lantbrukskoo-
perativa företagen Semper AB, mejeriföreningendenägs störstasom av
Arla ekonomisk förening, och Scanfood Produktion Försäljningoch AB

Scan Invest i sinägs AB, dotterbolag till Slakteriförbundet.tursom av
Semper marknadsför bl.a. barnmat, välling, flingor, pannkakor, spe-

cial-, nutritions- och industriprodukter. Företaget marknadsledandeär
på barnmat och delar ostmarknaden och har ställningstarkävenav en
på storhushållsmarknaden. årSempers omsättning milj.kr.1089var
198889.

Scanfood tillverkar och marknadsför förädlade djupfrysta och kon-
serverade köttprodukter och andra livsmedel för konsument- och stor-
hushållsmarknaderna. Scanfood marknadsledandeär segmenten
djupfrysta och konserverade påköttprodukter konsumentmarknaden.
Företaget har omfattande storhushållssortimentäven har dockett men
inte lika stark ställning denna årmarknad. Scanfoods omsättning
1989 631 milj.kr.var



Dafgård köttföretag efterprivataAB landetsGunnar är näst största
ingående familjeägt ochProcordia Lithells.det i AB Företaget ärnya

på frysta kött- ochspecialiserat styckning och produktion kylda ochav
både på konsument- ochcharkprodukter. Företaget verksamtär stor-

hushållsmarknaderna.
på storhushållsmarknadenIndra marknadsledande företagAB är

för djupfrysta färdigrätter. Indramed 25 % marknaden omsatteca av
år kött-mi1j.kr. Färsprodukter, pannkakor, i322 1989. samtpytt panna

produktområden.Indras Via dotterbolagetoch grönsaksrätter är stora
marknadsförs djupfrysta fisk-Ekomat Sweden AB importeras och även

tårtprodukter. ñskföretaget ABoch Nyligen köpte Indra Festabäven
vilket företagets ställning ñskprodukter.stärker

livsmedelsområdetAritmos. Aritmos inomIndra AB ägerägs av
charkuteriföretaget och hälftenägare i Marga-Lars Jönsson ABäven är

livsmedelsföretagen andrarinbolaget AB. Utöver Aritmos radäger en
årföretag vilket avsevärd finansiell styrka. Aritmos hade 1989ger en en

omsättning mi1j.kr.3 883
partihandelsblocken omfattande importDe hartre stora egen aven

vissa livs-konserver. Utöver importverksamhet Ica och KFäger egna
medelsföretag.

i sinBOB Industrier AB, Ica Företagen AB ärägs tursomav
årtilldotterbolag Ica Handlarnas AB. BOB 578 mi1j.kr. 1988.omsatte

tillverkar och säljer olika inom frukt- ochBOB mängd produkteren
grönsaksområdet, bådesafter, sylter till konsu-och marmeladert.ex.

storhushålls- till-och bagerimarknaden. dessa produkterUtöverment-,
Påverkas färdigmat. säljsläskedrycker och konsumentmarknadenäven

BOB:s Ica-butikerna.produkter dock bara i Ica Företagen AB äger
livsmedelsområdetinom kafferosteriet Ica Rosteri AB och kon-även

fektyrföretaget Svea Choklad.AB
ingår KVIFoodia i KonsumentvaruindustrierAB KF AB ärsom

helägt dotterbolag till Kooperativa förbundet. 904Foodia AB omsatte
årmi1j.kr. 1989.

Foodia verksamt inom flera delar livsmedelssektorn. Inomär av
storhushållssektorn också Foodiahar Foodia brett sortiment. harett

dålikhet företa-dock i med BOB begränsad konsumentmarknad,en
i säljs i handelsblockets buti-produkter endast detstort settgens egna

ker, dvs. butiker.Konsums Icasresp.
KVI Cirkel AB säljer kaffe, och kryddor,äger även tesom

köttvaror,AB Goman Produkter Kvarn och Bageri AB Juvel och tex-
tilföretaget Slitman % kooperationen i Norden36 detsamt av av ge-

ägda konfektyrföretaget Nordchoklad. Utöver KVIAB ägermensamt
KF rad industriföretag och tjänsteföretag.storaen

årn1i1j.kr. underKF-koncernen 46 200 1989. KF har 1989omsatte
sålt Wårby då fått för-AB Bryggerier företaget ökande problem medut
säljningen privatai takt med konsumentföreningarna börjat säljaatt va-

Då Foodia liknande aviserade KF tidi-rumärken. hade problemäven
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svårtdetta företag till dock hittasalu. KF hadeävenatt attgare var
någon köpare till företaget varför beslutat omstrukturerahar attman
företaget och fortsätta driva det i regi.att egen

På företag,den svenska marknaden finns rad utlandsägdaäven en
ingåendeföreträdesvis i multinationella koncerner.

ingårFoods i den världsomspännande CPC In-CPC AB koncernen
ternational WinborgsInc. med huvudsäte i USA. Under mark-namnet
nadsför livsmedelsprodukter tillverkade iCPC Foods AB Sve-ärsom

Frånrige. i importerade livsmedelsproduktersysterbolag Europa mark-
nadsförs under Knorr, Maizola, Maizena, och Dex-Dextropurnamnen

storhushålls-på bådetrosol. har försäljning ochFöretaget konsument-
marknaderna. Omsättningen för milj.kr.CPC Foods AB 412var
198889.

ingårKraft General Foods Scandinavia i Philip Morris-koncernen
ihar verksamhet 44 länder och miljarder kronor.147omsättersom ca

Koncernen Kraft General Foods Scandinavia säljer och marknadsför
såser,dressing, mjukost, kaviar, fiskkonserver o.d. under varumärkena

Kraft och Mills. Margariner marknadsförs Mills,under Formanamnen
Solei,och kryddor under Kockens och kaffe undernamnet namnen

år 198889Gevalia och Maxwell House. Omsättningen för företaget var
milj.kr.1 222

MasterFoods AB helägt dotterbolag till Mars Inc., USA. Bolagetsär
verksamhet omfattar försäljning livsmedel och djurmat, i huvudsakav

från närståendeimporterade bolag tillhörande Mars-koncernen. Om-
årsättningen för företaget 1988 milj.kr.496var

Novia Livsmedelsindustrier AB Svenska Unilever Förvalt-ägs av
nings i sinAB holländska Unilever NV. Unilever harägstursom av
verksamhet i år75 länder och miljarder215 kronor 1989. Inomomsatte
livsmedelssektorn har Svenska Unilever, förutom i Novia, ägarinfly-

i försäljningsbolagettande Falcon AB, Glace-Bolaget AB och Marga-
rinbolaget AB. Novia Livsmedelsindustrier AB tillverkar och marknads-

såser,för främst och desserter säljs under varumärkenteersoppor, som
Blå Band, Bong och Lipton. Novia marknadsledande med delarärsom

bådesitt sortiment storhushållsmarknaderna.konsument- ochav
Omsättningen för årföretaget 1989 milj.kr.438var

AB Slotts Maraboukoncernen tillverkar och marknadsförägssom av
livsmedelsprodukter inom smaksättning ketchup, ochsegmenten senap
chilisås, drycker, frukostflingor mellanmål. tidigareoch Marabous stör-

AS årnorska Freia har iägare under 1990 köpt samtliga aktiersta
Marabou gjortoch det till helägt tilldotterbolag, byttett samt namn
AS Freia Marabou. Koncernen Nordens ledande konfektyrtillver-är
kare. Marabou bolagen Göteborgs Kex snacksföretagetäger även AB,
AB Estrella och sockerkonfektyrföretaget MarabouAB Malaco. är
majoritetsägare i ASNorges ledande snacksföretag hälf-Maarud och

i snacksföretagetdanska Danisco. Freia därmedtenägare Marabou har
%50 snacksmarknaden i Norden.ca av
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Findus ochjanuari ABNestlé hette fram till den 1 1990Svenska AB
år ingår schweiziskai denmilj.kr. 1988. Svenska Nestlé2 242omsatte

år 1711988livsmedelskoncernen Nestlé S.A. Koncernen omsatte ca
länder. Svenskasäljer sina produkter i 150miljarder kronor och ca

Nescafé,Findus,marknadsför livsmedel under varumärkenaNestlé AB
Wienerbagarn. FöretagetBuitoni, After Eight, Strövels ochZoégas

de flesta del-säljer omfattande sortiment inomtillverkar och ett
på livsmedelsområdet. uppdelat i divisio-Svenska Nestlémarknader är

affärsområdenföretagets och dotter-djupfryst och kolonial därnerna
affärsområdena,ingår. kolonial, kaffe,bolag sedan De fem största
år % fö-svarade för 90grönsaker, färdigmat och fisk, 1988 närmare av

ingåraffärsenheten kolonialtotala omsättning. Inom t.ex.retagets
pastasåser saft, säljs under varumärketmarmelader, ochbarnmat, som

också marknadsledandeFindus. affärsenhet finns detInom denna
grönsaksmixer, bärsnabbkaffet Nescafé, Produktgrupperna grönsaker,

ingår ijuicer i affärsenheten grönsaker. Flera produkternaoch av
på affärsenhetenställning marknaden. Idenna har mycket starkgrupp

både påingår för försäljning kon-färdigmat djupfryst färdiglagad mat
storhushållsmarknaderna. fisk innefattarAffärsenhetenochsument-

affärsområdenafisk. sista femfryst fiskñlé och panerad Den de storaav
kaffemärkena Guldmocca ochkaffe där Svenska Nestlé har Zoégas,är

Övriga främst färdigmat,Kalaskaffe. affärsenheter kylda produkter,är
bageri, djupfrysta djupfryst deg för s.k. bakeaffärsenheten bakverk och

marknadsförsoff affärsenheten djurmat. divisionen kolonialInomsamt
konfektyrprodukter.Nestlékoncernens choklad- ochäven

Integration
för djupfrysta produkter förekommerInom marknaden konserver och

pånågoninom integration. Exempeloch mellan olika led ofta form av
dagligvarukedjornas import bl.a. konserver, Icavertikal integration är av

Foodia och dedess dotterbolag dess dotterbolagoch BOB, KF och
båda sinaföretagen och ScanfoodSemper ägare ärsom genom

råvaruproduktionen.integrerade integration före-med Horisontell
så till vissa Procordia-gruppen,kommer vida koncerner,att t.ex. nya

påflera konkurrerande företag marknad.äger samma

Branschorganisationer
ingår ofta iinom djupfrystbranschenFöretag verksamma konserv- och

DLF,flera olika organisationer, Dagligvaruleverantörers förbundt.ex.
DjupfrysningsbyrånSveriges livsmedelsindustriförbund ochSLIM,

påGrossistförbundet. branschorganisationerfinns speciellaDessutom
sill-,flera delmarknader, Fiskbranschens riksförbund och Sverigest.ex.

fisk- och skaldjursproducenters förening SSFS.

Leverantörsstruktur
relativtKännetecknande för djupfrystbranschenkonserv- och är ett

råvarornahögt förädlingsvärde, inte alltid delendvs. den störstautgör
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löner, avskriv-Förädlingskostnadenkostnaden för slutprodukten.av
försäljningförpå med kostnadermaskiner m.m. tillsammansningar

många gånger likaminstmarknadsföring emballageoch är storsamt av
På produktermindre förädladevissa delmarknader medbetydelse. sva-

försäljningsvärdetråvaran delenför den övervägandedock Lex.avrar
djupfrystaråa djupfrysta fiskblockför djupfrysta färsprodukter, samt

grönsaker och bär.och konserverade
marknaden råvaruleverantörerna starkt kon-På för köttprodukter är

rå-integration mellanstark vertikalcentrerade. Det finns dessutom en
inom lantbrukskoopera-köttförädlande företagvaruleverantörer och

tionen.
råvara tillhalvfabrikatföretag levererar ochKoncentrationen somav

finns vissafiskförädlingsindustrin inte speciellt markant, detävenär om
kvantitativa import-relativt Däremot denleverantörer ärär stora.som

på beredningsin-problem förregleringen vissa fisksorter, bl.a. torsk, ett
dustrin.

Grönsaksråvaran på alternativet förofta kontraktsbasis därodlas
spannmålsodling jordbruksprisregleringenvarförbonden ofta är

påverkar på svenskodlade grönsaker.indirekt prissättningen
försäljningsvärdet föromkring 10 %Emballaget beräknas utgöra av

På för emballagedjupfrysta och konserverade produkter. marknaden
koncentrationensåsom plåt- och glasburkar aluminiumtuber ärsamt

fö-Aluminium Packaging dominerandestark med PLM och Hydro som
på kartongkapslarDjupfrysta förpackas isinaretag segment. varorresp.

hårdare. företag konkurreraroch här konkurrensen betydligt Fleraär
på maskinerInköpsbindningar i formöveretablerad marknad. attaven

måste från företag vanliga marknadenmaterial köpasoch ärsamma
Åkerlundför kartongkapslar. kartongkapslarStörsta leverantören ärav

Rausing med 40 % marknaden.ca av

Kundstruktur
På koncentrationen inom handeln stark. Par-konsumentmarknaden är

SverigeDagab. l södratihandeln domineras Ica, KF och är ävenav
grossisterviss storlek regionalt. Utöver dessaBergendahl Son AB av

specialise-fåtalfinns mindre, lokala grossister och antal ärettett som
grossistledochvissa produkter. Bindningarna mellan leverantörrade

samaktiviteterveckoan-SAVAistarka avtal, medverkanär genom
ytterli-nonsering vertikala bindningar tenderar stärkasDessa attetc.

bl.a. bonus- och rabattsystem.gare genom
ifrån bindningar KF de-starkareEtt undantag trenden är attmot

med KF:sin konkurrerartaljhandelsledet släppt märken egensom
på bindningen mellan produ-livsmedelsindustri och lättat litedärmed

grossist inom det ledet.ochcent egna
pågåendeorganisation och DagabsdecentraliseradeIcas omor-nya

förbättring för mindre leve-i fall innebära vissganisation kan bästa en
områden regioner kanmindre geografiskaIndelningen irantörer.
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mindreförsäljningavtaldet lättare upprättakomma göra att avatt om
på marknad.lokalkvantiteter en

bindningarvertikalainte de starkastorhushållsmarknaden finnsPå
för-ñmis,På marknaddennapräglaskonsumentmarknaden av.som

på storhus-sigspecialiseratflera grossisterblocken,de treutom som
Martin Olsson.Servicegrossistema ochhållssektorn, t.ex.

Konkurrensbegränsningar
radprodukterkonserverade och frystapå förmarknadenfinnsDet en

livsme-handelshindertekniskatullar,i formimportbegränsningar avav
jordbruksprisre-tilli anslutningregleringarkaraktär ochdelshygienisk

gleringen.
bestämmelserförekommerlivsmedelshygieniska hinderBland om

produktbenämningarinnehållsdeklaration,färgämnen,tillsatser, m.m.
godkändapå anläggningar skallochländerVidare ställs krav att vara

köttprodukter. kanfå Sverige Detta utestängatillför exportera enatt
från svenska marknaden.denprodukterdel

köksväxterprodukter. Frystaför vissaTullavgifter betydelseär av
tullfria köksväxter är% tull. Heltchampinjoner har 10-16och t.ex.

ellerkonserveradechampinjonerejsparris,majs, paprika, samtsvamp
tullfri. Iifiskprodukterberedda Importen är settstorttomater. an-av

regleringsavgifter.förekommer dockñskprisregleringenslutning till
RÅK för prisut-råvarukostnadsutjämningIndustrins är ett system

före-svenskaneutraliserarlivsmedelsberedningar. Systemetförjämning
påprisnivån Sverigeipå grund den högrekostnadsnackdeltags av

RÅK-systemet kanråvaror företag.utländskaregleradevissa gentemot
utjämningsavgiften,de företag för vilkaorättvisupplevas somavvara

betalasutjämningsbidraget,överstigerberedningar,för allauttas som
råvaminnehåll.efterut

jordbruksråva-effekter importenJordbruksprisregleringen har av
råvarorsvenskapå olika skyddarrad produkterInförselavgifter enror.

industrinsprodukter ochtillverkningen förädladepåverkarvilket av
leverantörer.valmöjligheter av

frånfiskerinäringensvenskaskyddar denFiskprisregleringen som
påimportregleringarinnehåller kvantitativabl.a.utländsk konkurrens

möjlighetintefiskråvara. beredningsindustri harSvensk attsamma
snedvridervilketråvara konkurrentersina utländskabilligköpa som

importbegränsningarkvantitativaingafinnskonkurrensen. Däremot av
fiskprodukter.beredda

radförhållanden marknadenpå flerafinns grundDet eta-enav
bådekoncentrationstarkkaraktäriserasBranschenbleringshinder. av en

för-försäljningskanaler. Dettaproducenterimportörer ochvad gäller
påsigetablerasvårar potentiella konkurrenteravskräckerför eller att

medfrån företagensvarsåtgärder etableradedeeftersommarknaden
företagen kanetableradeochDefinansiell styrka kan väntas. storastor

Ef-sortimentet.iinmärkegrossistensätta tasett nyttt.ex. ompress
delmarknaderpå fleraoftast verksammaföretagende ärtersom stora
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pådet möjligt för dem tillfälligt dumpa priset denär även att av nya
konkurrenter hotade delmarknaden och igen de förlorade intäkternata
på andra delmarknader.

långsiktigafinansiella för affärsförbindelserDet krävs stora resurser
något påmed de grossistföretagen eftersom ställerdessa kravtre attav

tillhandahållas.vissa volymer skall kunna säljaDet ganska lättär att en
svårare långsiktigatillfällig kvantitet relationer medupprättaattmen

långsiktigtgrossist. förutsättningarna förEn kontakt meden av en en
grossist produkten säljer vissa volymer. För klara volymenär att att

SAVA-aktiviteterkrävs det ofta deltar i grossistens centralaatt man
vilket i sin kräver förbilagervolymer. grossistledet ochAtttur stora

svårt påsälja och distribuera direkt till butik grund de starkaär av
bindningarna mellan grossist och detaljist.

Stordriftsfördelar vad gäller inköp, tillverkning, produktutveckling,
marknadsföring och försäljning redan etablerade företaggör störreatt

Åkostnadsförsprång. småhar sidan företagandra kan ha fördelett en
vad gäller flexibilitet och lägre overheadkostnader. förädladJu mer en
produkt desto krav ställs produktutveckling. Oftaär har destörre
marknadsledande företagen Påvälkända och inarbetade varumärken.

barnmatsmarknaden har FindusSvenska Nestlé och Sempert.ex. ge-
åren arbetat Bådastark kundlojalitet för sina produkter.nom upp en

företagen har varit med sedan barnmatsprodukter introducerades i slu-
svårt1940-talet. slåDetta det för mindre företagochgörtet attav nya

påsig in påmarknaden eftersom det krävs satsningar marknadsfö-stora
ring vid lanseringen varumärke.ett nyttav

förhållandenInternationella
påföretag ochellerSvenska samarbetsavtal förvärv inom landetsatsar

och Norden i Europa för förbereda sig inför interna-även ute attmen
tionaliseringen i och med EG:s inre marknad. Man det kom-attanser

påkrävas företag förhandlingsstyrkamed för överlevaatt stora attmer
marknaden efter måstedet I dag svenska företaggränserna öppnats.att

känner den svenska för någotmarknaden liten förvärv iär göraattsom
påEG-land för komma förbi de höga tullskydden EG-marknaden.att

Enligt nyligen beslutad ändring i EFTA-konventionen kommer deen
kvantitativa frånimportrestriktionerna för sill och torsk EFTA-län-
derna fr.o.m. januariden 19941 slopas. Det oklart kvarva-äratt om

fiskprisregleringrande därefter kommer kunna finansieras medäven att
påprisregleringsavgifter importeradesvenska och fiskprodukter. Jord-

så-bruksnämnden och fiskeristyrelsen utreder för närvarande ettom
dant förenligt med EFTA-konventionen.ärsystem

6.1.3 Prisbildning
Marknaden prisledarskap påpräglas med varumärkenstarka deav
flesta delmarknader.

Prishöjning grund budgeterade kostnadsökningar vanligt fö-ärav
utifrånrekommande, ofta förväntad inflation och löneutveckling. De
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konsumentproduktema 2-prisändrarföretagenflesta prisledandestora
DLFzsStorhushållsproducenter följer för detgånger år.3 mesta re-per

årggr fasta tidpunkter.vidkommendationer och ändrar 6
pris-kan läggadelmarknaderinom fleraföretag verkarStora utsom

tillrelateradkostnadsökningfinns. Enmarknadsutrymmehöjningar där
på produkt.siktviss produkt kan kort uttas annanenen

priserbjudandeextrapriskampanjerRabatt- och bonussystem samt
i alltoch konkurrerarkonkurrensmedelblivit allt viktigarehar ett man

ordinarie priser.utsträckning medmindre
tjänarmedförinom handeln dennaProcentmarginalprissättning att

motståndinnebära minskatpå kandyra produkter. Detta motettmer
uppfattaspriser kanrisk för högreleverantörsprishöjningar och att som

betraktasdärför iblandpriser kanintäktsförstärkande i handeln. Höga
Från fram-livsmedelsindustrin har dockförsäljningsargument.ettsom

kvalitethögprocentmarginalerförts handelns även gör attatt varor av
introduktio-vidmissgynnas, framför alltförädlingsvärdeoch med högre

marknaden.nen
djup-prisutvecklingen förframgår skiljer sig intetabell 6.3Som av

från prisutvecklingen förkonserverade produkterfrysta och nämnvärt
hela livsmedelsgruppen.

årligen,KonsumentprisutvecklingTabell procent.6.3

1989 1980-891980-85 1986 1987 1988

Djupfrystaoch
konserverade

147,8produkter 5,1 5,5 5,4 7,497,3

141,0KPIlivsmedel 6,2 5,4 5,6 6,292,0
6,7 108,9KPItotalt 70,2 3,3 5,2 6,3

SCB dec. dec.1989.Källa: KPIkorttidslndex 1979-

och konserverad fiskDjupfryst6.2

Produkter marknader6.2.1 00h
i flera delmarknader,för kan delas inMarknaden djupfryst fisk t.ex.

t.ex. fiskpinnar och fiskgratänger.djupfryst fiskfilé, panerad fisk
laxt.ex.omfattar inte djupfryst fiskmarknadsbeskrivning helDenna

djupfrysta skaldjur.och inte heller
fiskfärsk och konserveradDjupfryst fisk konkurrerar förutom med

djupfrysta konserveradefiskbullar med kött och ocht.ex. även t.ex.
tillalternativDjupfrysta hamburgare kanköttprodukter. t.ex. ettvara
påkonkurrerarfiskpinnar fiskgratänger kanske i första handoch

alltsåfärdigrätter. Marknadsindelningenmarknaden för kompletta är
inte helt självklar.

fortsättningeniför fisk-, kräft- och blötdjurskonserverMarknaden
två tillfiskkonserver in i dels produkter störstakan delas somgrupper,
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delen produceras i Sverige, dels produkter i huvudsak importeras.som
bestårDen förstnämnda bl.a. sillkonserver, kaviar och fisk-gruppen av

bullar medan tonfisk, makrill, sardiner, och skaldjur imusslor huvudsak
importeras.

På för fiskkonservermarknaden finns intedel produkter ären som
substituerbara med produkter inom i ställetutansamma varugrupp,
fyller liknande påbehov produkter Kaviarandra marknader. t.ex.,som
konkurrerar Smörgåspålägg,med andra alternati-medansnarast sorters

till skaldjurskonserver främst färskatorde eller frysta skaldjur.vet vara
fiskkonserverFör vissa ansjovis och matjessill kan viddett.ex.som spe-

ciella tillfällen jul midsommar svårthuvudöver taget attsom resp. vara
finna direkta substitut. Med andra för fiskkon-0rd kan marknadenäven

i sin delas i antal delmarknader.tur ettserver upp

Marknadens storlek
Värdet svenska folkets årkonsumtion 1989 djupfryst fisk uppskat-av av

jordbruksnämnden till inkl. moms2 000 milj.kr. i konsument-tas av ca
ledet. Det 1,6 % den livsmedelskonsumtionen.totalamotsvarar ca av
Konsumtionsutvecklingen djupfryst fisk låghar varit relativt underav

Från1980-talet. 1980 1989 ökade konsumtionsvolymen medt.o.m.
10 %.

årSverigeI producerades djupfryst1987 15 000 fisk tillton ettca
ivärde producentledet 383 milj.kr.av

År 1988 importerade Sverige djupfryst fisk till värde 555ett av ca
milj.kr. årImportvolymen uppgick till 23 O0 Samma exporteradeston.
djupfryst fisk för 45 milj.kr. eller 1 000 ton.ca

I KPI vikten för djupfryst fisk inkl. skaldjurär 3,1 promille.
Konsumtionen årfiskkonserver uppgick under 1989, enligt statensav

jordbruksnämnds beräkningar, till inkl. moms vilket2 500 milj.kr.ca
2 % den livsmedelskonsumtionen.totala Ungefär hälf-motsvarar ca av

påkonsumtionen fiskkonservmarknaden utgjordes sillkonser-ten av av
och kaviar. Volymen konsumerade exkl.fiskkonserver kräft- ochver

blötdjur stått åren.har i Frånstilla under de 1980stort sett senaste
1989 ökade den med endast 1%. periodUnder hart.o.m. ca samma

konsumtionsutvecklingen för delgruppen konserverade kräft- och blöt-
djur varit relativt hög, 30 %.nästan

Den inhemska årproduktionen uppgick till1987 knappt 28 00 ton
eller 900 milj.kr. i producentledets priser. fulltInte 6 000 ton exportera-

Årårdes till1988 värde omkring milj.kr. uppgick im-160 1988ett av
portvärdet till milj.kr.400 och importvolymen till drygt 00014 ton.ca
Omkring 70 % importvärdet utgjordes kräft- blötdjuroch samtav av
tonfisk och makrill. Importen för övervägande delen försälj-svarar av

påningen marknaden för dessa produkter.
Fiskkonserver 5,1 promille samtliga och tjänster i KPI.utgör av varor

ingår bådeDessutom konsumtion djupfrysta och fisk-konserveradeav
produkter i KPI-posten Förtäring hemmet, dvs. restaurangbesök.utom
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Konkurrenstörhållanden6.2.2

på marknadenAktörer
fiskpå för djupfryst ärkonsumentmarknadenföretagenDe störstatre

säljer sinaNestlé AB,Svenskaoch Foodia ABFrionor AB samt som
förföretagenFindus. Deunderprodukter trevarunamnet casvarar

försälj-%på resterande 25försäljningen marknaden. För75 % avav
Flertaletganska antal varumärken. varumär-ningen stortett avsvarar
i Sverige.importerats och sedan packatsfiskkena avser som

Frio-storhushållsförpackningarPå djupfryst fisk i ärmarknaden för
produk-Foodia har ingenföretagen.Svenska Nestlé deoch störstanor

marknadsandelarSvenska Nestléssektor. Frionors ochtion inom denna
pånågot konsumentmarknadenstorhushållsmarknadenpå lägre änär

storhushållsmarkna-företag betydande andelarca %. Flera har20 av
medelstortFestab,företaget Rättdet danska Dagensden, ettsamtt.ex.

storhushåll Indra.nyligen köptsfrämst säljer till ochföretag avsomsom
Frio-Nestlé,På har Svenskamarknaden för konsumentpackade filéer

% vardera.ungefär lika marknadsandelar, 30och Foodia stora canor
fiskpinnar,Marknaden för färdiglagade fiskprodulcter gratänger

försälj-för 50 %Svenska Nestlém.m. domineras ca avsom svararav
storhushållsmarknaden. Nestlépå både Svenskakonsument- ochningen

Även Frionor harmarknadsandel fiskgratänger.särskilt höghar en
på djupfrysta färdigla-försäljningen marknaden förbetydande andel av

fiskprodukter.gade
förför fiskkonserver domineras Abba ABMarknaden svararsomav

%Omkring 80försäljningen den svenska marknaden.hälften avav
konsumentför-påförsäljning den svenska marknadenAbbas utgörs av

på fiskkon-marknaden förprodukter. Abba verkar i huvudsakpackade
och djupfrystaviss försäljning salladerhar även t.ex.avserver, men

sillkon-fiskkonservsortiment medskaldjur. Företaget har brett t.ex.ett
ochkaviar, fiskbullar, importerade konserverade musslor ton-server,

jämförelsevis försäljnings-sortimentet bidrar till högfisk. Det breda en
då konkurrerandepå för fiskkonserver de flestaandel totalmarknaden

någranågon delmarkna-företag begränsat sin verksamhet till ellerhar
der.

fisk-förtotalmarknadenFoodia AB Abbas konkurrentstörstaär
Även tillverkning bl.a.Foodia sortiment medhar brettkonserver. ett av

för-fiskbullar. för 10 %sillkonserver, kaviar och Foodia avsvarar ca
svårt säljaFoodiasäljningen marknaden. Eftersom KF-ägda har att

detalj-inom KF:sutanför kooperationen det endastsina produkter är
storhushållsmarknaden Foodia konkurre-handel och Abba ochsom

rar.
På dominans särskilt markant,vissa delmarknader Abbasär t.ex.

försäljningen.för %fiskbullar där Abba 90nästansvarar av
Även %har drygt 60kaviarmarknaden domineras Abba avsomav

Övriga Foodia, norskägdaförsäljningen. företag denna marknad är
AS produ-Delikatesser AB, norska FormaKavli AB, Falkeskog som
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Konservfabriker. Mills BoviksMills kaviar Boviks ochABsamtcerar
Kraftkaviar marknadsförs försäljningsbolaget General Food. De treav

Foodia, Bovik tillsammans förproducenterna Forma och 20-svarar
påförsäljningen kaviarmarknaden.30 % av

På glassill, matjessill, gaffelbitar, ansjo-marknaden för sillkonserver
något vik-vis, saltsill m.m. Abbas marknadsandel lägre, 40 %. Deär ca

tigaste till Delikatesser Foodiakonkurrenterna Abba Falkeskog AB,är
tillsammans för % delmarkna-och CPC Foods AB 30ca avsom svarar

mind-dens försäljning. sillkonserver 15-talDessutom produceras ettav
påkonservföretag flertalet belägna Klädesholmen i Bohus-ärre varav

län.
Falkeskog Delikatesser grossistföretag säljer och dis-AB är ett som

tribuerar sillkonserver direkt till butik. del andraFöretaget har även en
i sitt sortiment, majonnäsbaserade sallader. Fört.ex. att garanteravaror

kvalitetprodukternas under lagringstiden har Falkeskog valt självatt
sköta distributionen ända fram till butikshyllan hjälp fyrtio-med ettav
tal franchisingbasis med bilar och lagertermi-representanter egna
naler i Sillkonserverna säljslandet. under Falkeskogsrunt om som

produceras mindre konservföretag belägna väst-trevarunamn av
och sydkusten.

Skaldjurskonserver, tonfisk, makrill och sardinermusslor ärsamt ex-
på fiskkonserverempel till delen importeras. Destörsta tre storasom

påpartihandelsblocken dominerar butikernaimporten marknaden. I
säljs dessa ofta under livsmedelskedjornasvaror egna varunamn
Eldorado, Pacific etc..

frånAbba, importerar tonfisk, musslor och skaldjur bl.a. Koreasom
och Thailand, för % tonfiskförsäljningen och 10-15 %20svarar ca avav
försäljningen skaldjur säljsoch musslor. Varorna under Abbasav varu-

På finns försäljningsbo-marknaden antal ochäven ett agentur-namn.
lagerhållning,lag, Foods importerarB S AB, med ellert.ex. utan som

och säljer fiskkonserver till grossist distribuerar direkt tilleller större
butiker.

Sur- och saltströmming tillverkas tiotal företag längs Norr-ettav
landskusten.

Integration
I Sverige finns mindre fiskarägda privatägda förstahands-antal ochett

förutom förstahandsförsäljning bereder och fryserävenmottagare som
bådefisk. företag färdiga halvfabrikatDessa producerar produkter och

torskblock. Företagen fungerar ofta legotillverkare de störresom
också.företagen, försäljning under varumärke förekommeregetmen

fråntidigare finns fram tillSom integration tillverkningnämnts en
butiken inom konsumentkooperationen KF-ägda Foodia. Kon-genom
sumentföreningarna dock i utsträckning in andraallt ävenstörretar
fabrikat varför butikernautbudet och konkurrensen i ökat. Trotsute

svårtdetta kan det för konkurrenter sälja till vissa konsument-attvara
föreningar.
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Blekingefiskarnasfinns företag, Sydfilé, i vilketDet även samägtett
centralförening BFC % och Foodia 30 %.70äger

djup-grossistblock viss importSamtliga har ävenstora aven egen
fiskprodukter.frysta

Branschorganisationer
in-riksförbund FR organisation företräderFiskbranschens är somen

sill-, ñsk- och skal-dustrin och handeln inom ñskbranschen. Sveriges
fråndjursproducenters förening SSFS, 20-tal medlemmarhar ettsom
riks-främst fiskkonservindustrin, i sin i Fiskbranschensmedlemär tur

årliga Islandförbund. SSFS bl.a. i de förhandlingarna medär part om
på vidpriser kvantiteter sill. cirkaprislista gälleroch SSFS ut somger en

försäljning sill Sveriges fiskñlépro-salt till grossister och detaljister.av
ingårförening i Fiskbranschens riksförbund.ducenters

Leverantörs- och kundstruktur
påde företagen fisk det baraAv marknaden för djupfryststörre ärtre

Foodia beredningsverksamhethar i Sverige.som
ñskñ-Svenska Nestlé köper huvuddelen konsumentpackadedenav

från ASlén sitt danska Nordfilét Bornholm. Fisk-dotterbolag
frånpinnar importeras systerföretag i Norge. Djupfrysta torskblockett

råvara till m.m. till de-köper Svenska Nestlé övervägandegratänger
från åtföretag förstahandsmottagning.len svenska sigäven ägnarsom

Frionor säljbolag djupfrystaköper deär ett rent merparten avsom
från AL.fiskprodukterna moderbolaget Norsk Frossenfisk Norge har

dock omfattande fiskreglering fast-bl.a. innebär prisernaatten som
Råfisklag försvårarställs Norges och för svenska företagäven attav

direkthandla med norska ñskföretag. tidigare nämnda ändringen iDen
EFTA-konventionen innebär kvantitativa importrestriktionernadeatt

frånför färsk sill ja-och torsk BETA-länderna avvecklas fr.o.m. den 1
Överenskommelsennuari 1994. innebär viss avregleringäven aven

Norges ñskreglering avseende till bl.a. Sverige.exporten
Den svenska beredningsindustrin kvantitativa import-grundär av

tillåtstorskråvara.regleringar i praktiken hänvisad till svensk Import
dålig tillgång på råvara.bara det svensk dock problemnär är Det är att

hitta tillfällen,leverantörer kan och vill leverera endast vid dessasom
påinte affärskontakter.har etablerade Detta beror bl.a. attom man om

råder förhållandedet brist i Sverige ofta utomlands.är samma
gPå dominerar för. förstahandsför-västkusten Svensk Exportfisk ek.

torskråvara påsäljningen central-och Sydkusten Blekingefiskarnasärav
förening betydande.mest

tillåtsFör övriga fisksorter, kolja, i allmänhetrödspätta, sej ocht.ex.
någon tillgång påimport eftersom det inte finns fisksorter ijämn dessa

Sverige.
Råvaran till matjessill, ef-saltsill och kaviar importeras till delstor

råder råvarabrist vis-det svensk kvalitet. Sverige harhögtersom av
serligen överskott sill inte storlekar och den kvalitetdemen somav
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efterfrågar.industrin sillråvaraSvensk tillanvänds främst glassillinlägg-
ningar. sillråvaraDen svenska leverantören producentägdastörsta ärav
förstahandsmottagaren Svensk Exportfisk bedriver bered-ävensom
ningsverksamhet dotterbolaget SE-Trading. konservfö-Flertaletgenom

påfiléar inte själva köper frånhalvfabrikat svenskaretag utan tunna
eller få-utländska beredningsföretag. SverigeI finns endast ettnumera

företagtal kvar sill.bereder Dessa belägna sydkus-ochär väst-som
ten.

Skarpsillen används till ansjovis bristvara. Konservindu-ärsom en
strin köper till råvara.delen Försäljningensvensk skarpsillstörsta av
sköts Västkustfiskarnas Service Västkustfiskarnas SVCABav som
före kommer fast pris.säsongen med köparna Denöverens ettom

fångasskarpsill år.efterkvoteras köparnas förbrukning tidigaresom
påPriset från åretsill importeras dåIsland ligger fast undersom av-

tal bl.a. pris årligenoch betalningsvillkor skrivs med detom organ som
för förhållandeden isländska sill. Samma gäller förexportensvarar av

den isländska råvara Någonsockersaltad kaviar.tillexporten av rom
organisation Islands finns varken i Danmark eller Norgemotsvararsom

varje köpare förhandlar direkt med sina ileverantörer dessa län-utan
der. De på10 mindre konservföretagen Klädesholmen harca en ge-

inköpsorganisation fåför förhandlingsstyrkastörreatt gent-mensam
leverantörerna råvarupris.och därmed lägreemot ett

fiskråvaranFörutom emballaget för relativt del till-storsvarar en av
verkningskostnaden. plåtburkarnaGlas- och tillverkas PLMav som
dominerar marknaden helt. Det finns möjlighet tilldock import,en

Östeuropa.frånfrämst Kaviar säljs i aluminiumtub. Hydro Aluminium
Packaging dominerar påtubtillverkningen den svenska marknaden.

Fiskkonserver både storhushålls-tillverkas för konsument- och
Påmarknaden. konsumentmarknaden säljs produkterna i huvudsak via

de dagligvarugrossisterna Ica, KF och Dagab. Det förekommertre stora
mindreäven producenter och importörer säljer direktoch levereraratt

till butiker Påoch varuhus. finnsstörre marknaden dessutom tidi-som
rikstäckande försäljningsbolag Falkeskog distri-nämnts medettgare

bution direkt till butik. Falkeskog har lagerterminaler runtsom egna
i landet konkurrerar inte företagenbara med inom branschen utanom

blockensmed de lagercentraler.även tre

Imponbegrânsningar
Den svenska fiskprisregleringen innebär för importerabl.a. detatt att
oberedd tillstånd fråntorsk och sill krävs jordbruksnämnden. Importli-

beviljas fisk tillgåviss kvalitet inte finns i Sverige. Detattcens om av
någotbrukar därför inte problem för industrin importerastörre attvara

sill storlekar silloch hög kvalitet. Oberedd mindre storlekstörreav av
gårfiskas i Sverige dock inte importera denäven ävenattsom om

tillåtsskulle billigare utomlands. Utländska fiskare inte heller attvara
landa tillåtasfisk i Sverige i för fis-dagsläget. Detta kommer dock att

från dåkare inom juliEFTA 1992 dessa regler ändras.
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be-kvantitativa importregleringens betydelse för den svenskaDen
påpriset torskredningsindustrins konkurrenssituation Omär stor.

på kvantitativa importregle-skulle sjunka världsmarknaden hindrar den
Ärpå följa i takt.ringen priset den svenska marknaden medatt samma

på priset idäremot torsk världsmarknadendet ävenont uppom pressas
får väljafiskare, betalt, kanSverige eftersom svenska de bättre attom

fångsten Likaså förstahandsmottagarelanda utomlands. har svenska
till svensk in-möjlighet torsken i stället för sälja denatt exportera att

efterfrågan på kö-dustri. Eftersom färsk fisk i Europa ochär stor ute
svårt för svensk industri konkurrerabetalar bra kan det attvaraparna

råvaran. förhållande konkurrensnackdelden svenska Detta ärom en
importbegränsningarför beredningsindustrin eftersom inga kvantitativa

beredda ñskprodukter förekommer.av
utgårUtjämningsavgift för importerade fiskprodukter.vissa beredda

fi-övrigt importen fisk fiskprodukter i tullfri. FörI ochär stort settav
utgår inteñskinförselavgift. gällerléer bl.a. torsk och kolja Dettaav en

frånfisk EG- och EFTA-länder.
på svenskfångadEn prisregleringsavgift i all saltvat-tas ut stort sett

laxtensñsk för konsumtion undantagna bl.a.avsedd human ärärsom
ål på Avgiftenoch importerad fisk och fiskprodukter.och motsvarande

fårfinansierar pristillägg fiskaren inom för fiskprisregle-det ramen
pågår prisetringen. Huvuddelen prisstödet till sillñskarna eftersomav

år lågt påsill i flera prisstödetvarit grund överskott. Genomstoraav
försvåras efterfrågan.anpassningen till marknadens

Etableringshinder
livsmedelstillverkare första problemen hurFör nystartad deär etten av

deskall sälja sina produkter. Koncentrationen i grossistledet ochman
försvårarvertikala bindningarna grossistledet och detaljistledetmellan

påför och mindre företag sälja sina produkter konsument-attnya
Ävenmarknaden. distributions- försäljningsformer hindrasandra och

de starka vertikala bindningarna.genom
Frånvaro storhushåll grossis-ägarmässiga bindningar mellan ochav

storhushållsmarknaden också gjort i grossistle-har konkurrensenter
hårdare påbetydligt konsumentmarknadendet denna marknad än

och de leverantörerna inte heller lika dominerande. Dessutomstörre är
storhushållsmarknadenhård påinte likavarumärkeskonkurrensenär

ocksåvilket mindre sig gäl-det lättare för leverantörer göragör att
lande.

Tillfälliga partier importerats billigt relativt lättadjupfryst fisk ärsom
im-sälja. koncentrationen i grossistledet till fördel förHär kanatt vara

någranå speciellasnabbt kan marknadportören stor utansom en
svårt ochmarknadsföringsinsatser. för mindreDäremot kan det vara

långsiktigtmedelstora producenter och importörer attsatsarsom mer
komma grossisterna ochmarknaden. gäller bli listad hosDetut att

uppnås.såbutikerna försäljningsvolym Kansedan bearbeta vissatt en
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frånhålla åker listan. Ofta använderbortinte denna volym manman
försäljningsbolag.sig dessa företag av

På leverantörsledet medkoncentrationen ikonservmarlmaden är stor
på delmarknader. starkaflesta DenAbba klar marknadsledare desom

koncentra-i delvis förklaraskoncentrationen producentledet kan attav
förhandlingspartnersgrossistledet tvingat fram jämbördigationen i som

påtillräckligavissaklarar leverera volymer kan satsaatt samt resurser
orsak.Stagnationen marknaden kanmarknadsföring. annanvara en

småIngångskostnaderna inte dei relativtbranschen är om man som
Svårig-på maskinell tillverkning.företagen avanceradstörre satsar mer

Stordriftsfördelarligger oftast i nödvändig kunskap saknas.heten att
tillverkning inköp.finns vid och

såmarknadsföringförsäljning kan detVad gäller attvara man an-
telefon direkt till varuhustingen skall liten och sälja sinavara varor per

rådsåocksåbutiker i haroch närheten, ellerstörre stor attvara man
säljkår igrossister detaljister Sve-med bearbeta och runtatt omegen

försäljningsbolag.rige. företag blir ofta hänvisat till DenEtt medelstort
påverkapågående antagligen inteinternationaliseringen kommer att

på då flesta fiskkonserverkoncentrationen marknaden de ärnämnvärt
framgångsrikt lyck-speciella för mindre företag har dockNorden. Flera

öka Man harbearbeta marknaden utomlands och kunnat exporten.ats
sålts.aldrig föruttill länder där sillkonserver Fö-lyckatsäven exportera
dåfå fortsätta ökakommer dock problem exportenretagen att att avse-

finns Sverige har för närvarandevärda tullhinder volymen ökar.när en
på år fullttullfri för till EG vilkenkvot 200 är ut-ton export snartper

nyttjad.

Konkurrensmedel
tvåi säljs minst tredjedelar den djup-Enligt bedömningar branschen av

ordinarieinte med detfrysta till extrapris. konkurrerarfisken Företagen
Starkapriset i första ordinarie pris minus rabatt.hand, medutan varu-

för deimage kvalitet kännetecknandemärken med är annarsen av
marknadsdominerande företagen.

På bo-för kvantitetsrabatter,konsumentmarknaden fiskkonserver är
grossistochtillfälliga prisnedsättningar mellan leverantöroch andranus

konkurrensmedelgrossist ofta viktigaremellan och butik änsamt som
Även förför extraprisandelendet ordinarie priset. konserver är stor

extrapriserkampanjrabatter ochvissa Trots andelenattvarugrupper.
före-bevisligen marknadsledande företaget Abbadetär attstor uppger

inarbetat varumärke.främst konkurrerar med kvalitet och vältaget ett

Lönsamhet
nyckeltalsberäkningardjupfryst fisk redovisas i SCB:sKonserverad och
ingår.i där färsk och rökt fiskävengruppen gemensam

livsmedelsindustrin totalt kan konsta-fiskindustrin jämförs medOm
så redovisadefiskindustrin hela den i tabell 6.4under gottteras att som

ll2



soliditet livsmedels-avkastning, vinstprocent ochperioden har lägre än
industrin totalt.

SNI 31140 och inyckeltal l Flak och fiskkoneervindustriTabell Vissa6.4
SNI 31000.Livsmedels, dryckesvaru- och tobaksindustri

årenMedianvirde 1984-1988.

1986 1987 19881984 1985

SNI 31140Fisk och fiskkonservlndustrl

på kapitalAvkastning totalt % 5,3 6,5 3,95,4 6,2
vinstb % 2,4 2,9 2.3 3,1 1,7
Soilditet° % 14,7 13,0 16,716,6 18,3

tobaksindustrl SNl 31000Livsmedels-.dryckesvaru-och

påAvkastning kapitaltotalt 96 8,78.4 8,5 8,5 8,2
vinstb se 3.0 3,13,3 3,2 3,1
SOIiditet° % 23.121,9 23,3 23,4 22,3

Källa:SCB:snyokeltalsbeäkningar.
Resultatefterfinansiellaintäkteri balansomslutning.procentav
bPesultatefterfinansiellaintäkteri omsättning.procentav
°Beråknat kapitali balansomslutning.eget procentav

Kapacitetsutnyttjandet i djupfrystfiskbranschen närvarandeförär
lågt, våren på svå-mycket troligen under 50 % 1990. beror främstDet

Ävenråvararigheten i torsk. finnsi fiskkonservbranschenatt tag
viss överkapacitet vilket bl.a. har lett till satsningarde export som
beskrivits ovan.

6.2.3 Prisbildning
Den enskilt viktigaste faktorn till-i prisbildningen för djupfryst fisk är
gången på fiskråvara. Dåligt årets månaderväder förstaunder när

årets slådelen fiskas höjdatorsk kan igenom i kraftigtstörre t.ex.av
priser. Importandelen hög varför prisbildningen gäller djupfrystvadär
fisk förhållanden,starkt beroende internationella främst till-även är av
gången råvara.av

tvåövrigt påI de företagen marknaden, Svenska Nestléstyr stora
Findus Frionor, prisbildningen övrigaoch marknaden. Priserna

måstemärken för produkterna skall sälja ligga under de marknads-att
ledande företagens.

åretAbba prisledande inom fiskk0nservbranschen. I början änd-är av
priserna för då åretsAbba hela sortimentet förväntade kostnadsök-rar

ning kalkylerats. Utöver denna prisändring företagetbrukar göra en
Övrigaåret.eller prisjusteringar företag inom branschenunderett par

följer oftast Abbas ändringar och lägger Abbas priser.sig understrax
Tillgången på råvaraoch kvaliteten för prissätt-har betydelsestor

ningen.
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I tabell visas prisutveckling6.5 för djupfrysta konserverade fisk-och
produkter, för livsmedel föroch KPI totalt.

Tabell årligen,Konsumentprlsutveckling6.5 procent.

1980-85 19% 1987 1988 1989 1980-89

Djupfryst fisk 74.2 22,1 10,1 -4,1 4,0 124,5
Konserveradtisk 66,6 10,6 5,1 7,2 6,7 121

KPI livsmedel 92.0 6,2 5,4 5,6 6.2 141,0
KPItotalt 70.2 3.3 5,2 6,7 108,96,3

Källa:SCBKPIkomldslndoxdec.1979dec.1989.-
Skillnaden i prisutveckling mellan djupfryst konserverad fisk ochoch
KPI livsmedel på råvaruprisernaberor främst i fiskindustrin haratt va-
rierat efterfrågamed skiftande och utbud. Den kraftiga ökningen av
priset för djupfryst årenfisk på efterfrågan1986 och 1987 berodde ökad
på råvaror i Europa i kombination med minskat inhemskt utbud. Pris-

årsänkningen påunder 1988 berodde påmotsvarande utbudetsätt att
fiskråvara ökade på årende höjda priserna innan.ettav som svar

Sammanfattande6.3 bedömning

Många delmarknader för konserver och djupfrysta livsmedelsprodukter
kännetecknas företagskoncentration i industri och handel. Industri-av
ledet domineras diversifierade ingåendeföretag, ofta i koncer-storaav

Ävenmed finansiell styrka. i livsmedelshandeln koncentra-ärstorner
tionen hög. I grossistledet dominerar de fullsortimentsgrossis-tre stora

Ica, KF och ocksåDagab, har starka band med sina kunder iterna som
butiksledet. dominerandeDe industriföretagens etablerade kontakter
med de handelsblocken innebär konkurrensnackdelar för mindretre
industriföretag. bådeDetta gäller för befintliga mindre företag och för
eventuella nyetableringar. Framför allt ställer de omfattande s.k.
SAVA-aktiviteterna påkrav industrin vad gäller kampanjbidragstora
och leveranskapacitet.

På så samtliga något någramarknadssegment finns ellergott som
Övrigamarknadsledande företag påprisledare. företag del-ärsom en

måstemarknad för kunna sälja sina sigprodukter lägga underatt strax
det prisledande och dessutom ofta lämna ytterligare rabatter och bonus
för fåhuvudöver sina iprodukter handeln.att taget ut

Det skillnader i konkurrenssituationär olika delmarknader.stora
På vissa måstedelmarknader dåligdock konkurrensen betecknas som
med klar marknadsdominans tvåför eller företag.ett

På storhushållsmarknaden inte koncentrationen lika accentueradär
på konsumentmarknaden, framför inte i grossist-allt och storhus-som

hållsledet. Det inte hårdahellerär varumärkeskonkurrenssamma
storhushållsmarknaden.
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finnskoncentrationenproblem förknippade medUtöver de ärsom
importrestriktioner i vissa fall hindrar importkonkurrens. För attsom

råvaror kvantitativa importbe-finns tullavgifter ochskydda svenska
in-påverkar produkter ochgränsningar tillverkningen förädladesom av

ñskområdetPå innebärdustrins valmöjligheter leverantörer. t.ex.av
frånråvaror importkonkurrens.fiskprisregleringen svenska skyddasatt

för svenska bered-innebär ibland konkurrensnackdel denDetta en
råvara. Samti-ningsindustrin vilken i första hand hänvisad till svenskär

obehindrat.import förädlade ñskprodukter ske relativtdigt kan av
på vilket för-förekommer exporthinder vissa marknaderDet även

svårar tekniska handelshin-för framför mindre företag. Tullar ochallt
såpå blihindra mindre företag ochder kan sättväxaatt exportgenom

den inhemska markna-konkurrenskraftigare och mindre beroende av
för fiskkonserver finns vid till EG.den, höga tullar exportt.ex.
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DAGLIGVARUHANDEL7

Tjänsten och marknaden7.1

Till dagligvaror räknas, förutom livsmedel, kemisk-tekniskavissa varor,
tobak, tidningar och blommor.pappersvaror,

Med dagligvaruhandel i vid bemärkelse all försäljning dag-avses av
ligvaror i parti- och detaljistled, inkl. försäljning kiosker,genom
torghandel Dagligvarubutiker dagligvaru-butiker med brettäretc. ett

ocksåsortiment och minst % livsmedelsförsäljning. Hitmed 50 räknas
livsmedelsavdelningarna i varuhus och stormarknader.

Utöver dagligvaror har de flesta dagligvarubutikerna ellerett mer
husgerådmindre omfattande sortiment specialvaror, kläder,s.k. t.ex.av

fritidsvaror.och
Partihandeln med dagligvaror riktar sig till dagligvarudetalj-dels

storhushåll.handeln, dels till olika former av
årDen totala försäljningen dagligvaror i Sverige 1989 138av var ca

miljarder kronor. Härav svarade livsmedel för 106 miljarder kronor.ca
Dagligvarornas andel KPI cirka 22 %.ärav

Konkurrensförhâllanden7.2

7.2.1 Butiksstrukturen I dagligvarudetaljhandeln
Dagligvarubutikema för cirka fjärdedelar dagligvaru-tresvarar av
försäljningen, medan säljs butiker med specialiseratresten genom sor-
timent, kiosker, årtorghandel fanns omkringTotalt det 1989 8 500m.m.
dagligvarubutiker inkl. varuhus och stormarknader. tidigare kraf-Den
tiga minskningen butiksbeståndet har och har under 1980-mattatsav

uppgått år.talet till butiker100-200 Samtidigt har omstrukture-per
ringen fortsatt. inneburitDen har framför allt mindre butiker lagtsatt
ned Frånoch butiker etablerats. och med delen 1970-större senare av
talet småbutikerhar dock andelen nyetableringarna.ökat bland Detta

småbutiksprofilersammanhänger med tillkomsten s.k.t.ex.av nya som
service- trafikbutiker.och

Fortfarande små.del dagligvarubutikerna relativtär När-storen av
två årtredjedelar hade omsättning milj.kr.1989 under 10mare en

Dessa butiker försvarade knappt fjärdedel dagligvarubutikernasen av
totala försäljning.
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Företagsstrukturen I partlledet7.2.2
partihandelsledet inomdetaljhandelsledet hardet gällerLiksom när

strukturomvandling. Ikraftigkännetecknatsdagligvaruhandeln enav
dorni-många, små grossisternaoch specialiseradetidigarestället för de

fåtal mycket brettföretag medmarknaden ettett stora sor-avneras nu
föroch Dagab,KF, Icaföretagen,timent. Totalt de störstatresvarar

med denpartihandelsmarknaden. Tillsammanscirka fjärdedelartre av
med verksam-fullsortimentsgrossisten, Bergendahl Son,fjärde större

dagligvarubuti-försäljningen tillheltSverige, dominerar dehet i södra
Övriga vissaspecialiserade inomregelgrossisterkerna. är varuom-som

kundkategorierolikaråden, inriktadefrukt och ellergrönt,t.ex. som
storhushåll.kiosker gatukök eller

vertikal IntegrationHorisontell och7.2.3
butiks-flertaleti svensk dagligvaruhandelutmärkande drag ärEtt att
drygtomfattningbestår i begränsadenda butik. Endastföretag enav
ingårkonsumentkooperationenutanfördagligvarubutikerna%10 av

butikerbutiker. Flertaletflera ägdabutikerna i företag med gemensamt
inomsamarbetesådana docki flerbutiksföretag har nära ettäven ett--

dagligvarubutikerfåtal % allablock. Endast 20ellerstora ca avgrupper
står utanföromsättningensammanlagt mindre 10 %med än grup-av

pema.
därdetaljistkooperativ rörelsebeskrivasIca-gruppen kan som en
ABIca-handlamasIca-förbundet ochköpmännen, Icahandlarna, genom

marknads-distribution,inköp,fördeäger resursernagemensamma
i1990omorganisationenbedrivs efterföring Denna verksamhetm.m.

följande bolag:
Partihandel AB,Ica-
Detaljhandel AB,Ica-

dagligvaruområdet produk-förinomIca Företagen AB, svararsom-
storhushåll,tilltionsföretagen och försäljningen samt

bl.a. samordnar verksamheten.Ica AB som-
funktioner-Icabutikerna och deBindningarna mellan gemensamma

Hitolika avtal.formaliseradei omfattningstarka ochär stor genomna
säljs tillIcabutikförhindrarhembudsskyldigheten,hör bl.a. att ensom

inköpstrohetutomstående medgivande, och kravenutan gruppens
% sinaIcabutikerna 80till partiledet. Totalt köperdet varorca avegna

behand-bindningarpartihandeln. olikaDeden typerna avgenom egna
avsnittlas i 7.2.4.närmare

konsumentföreningar-135konsumentkooperationen det deInom är
i sindagligvarubutikerna. Föreningarnaoch driver ägs turägerna som

verksamhetföreningarnasSamordningenkonsummedlemmarna. avav
huvudsak-Varutillförseln skerKooperativa förbundet, KF.sker genom
inombindningarna koo-vertikalaligen KF:s lagercentraler. Degenom
årpå betydelsefullt underperationen har ändrats sättett genomsenare

fått in andrautsträckning möjlighetföreningarna i större att taatt varu-
varuområden produktion. Dettainom där KF harmärken även egen
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förbättrathar konsumbutikernas konkurrenssituation, har samti-men
digt inneburit problem för tillverkningsföretag,KF:s inte kunnatsom
kompensera minskade försäljningenden till konsumbutikerna för-med
säljning till övrig handel.

tredje består tvåDet s.k. blocket i butiksledet huvudsakligen av
grupperingar, D-gruppen och Saba-gruppen. D-gruppen omfattar buti-
ker samverkar D-gruppen företag tillAB. Detta ägs störresom genom
delen D-gruppsbutikerna. Ca 38 % Axel Johnson Saba AB seägsav av
vidare nedan beträffande Saba-gruppen. Liksom fallet med Ica finnsär
det starka bindningar inom D-gruppen. i finansie-D-gruppen deltar
ringen nyetablerade butiker och i inledningsskedetdärmed huvud-ärav

övergårtill butiksföretaget, vilket efter hand i köpmannensägare ägo.
behållerD-gruppen dock rninoritetsandel i företaget. Vidare finnsen

det hembudsskyldighet vid avyttring rörelsen och leveransavtal medav
grossisten Dagab. viktigasteDe butiksprofilerna inom D-gruppen är

ingårVivo Vidareoch Matnära. bl.a. vissa kedjeföretag,lokala t.ex.
friståendeMetro och tidigare lågprisbutiker,antal anslutits tillett som

bl.a. finansiella skäl.gruppen av
bestårSaba-gruppen de Axel Johnson Saba AB ägda företagenav av

Åhléns AB varuhus, B W filialfö-Stormarknader AB och Hemköp
ingårmed dagligvarubutiker. Dessutom servicebutikskedjan Jourretag

Livs i Saba-gruppen har, liksom D-gruppen, Dagab hu-gruppen. som
vudleverantör. ocksåHär föreligger ägarmässigt samband eftersomett
Dagab helägt dotterbolag tillär Axel Johnson Saba AB.ett

Den viktigaste utanför de blocken Bergendahls-ärtre storagruppen
med verksamhet i bestårsödra Sverige. butikerDennagruppen av som

samverkar med eller, i vissa fall, Bergendahl Son AB,ägs av som
ursprungligen grossistföretag. Efter omorganisation 1989 drivsär ett en
detaljist- och grossiströrelserna i dotterbolag.separata

De nämnda tillsammans för fjärde-än treovan grupperna svarar mer
delar detaljhandelsförsäljningen dagligvaror. för-När det gällerav av

sådanasäljningen i butiker definieras dagligvarubutiker domi-som som
de se 7.1.helt tabellstoranerar grupperna

Tabell Marknadsandelar7.1 1989, procent.

Grupp Andel all Andelav av
detaljhandels- dagligvaru-
försäljning butikernasav
dagligvaror försäljning

Ica-gruppen 34 45
Konsumentkooperationen 21 26
D-gruppen 12 15
Saba-gruppen 7 6
BergendahIs-gruppen 2 2
Övriga 24 6
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torghandelingår dvs. kiosker,säljkanaler,övriga andraI gruppen
ocksåår 1989hördeTill dennaprocentenheter.med 20 gruppcam.m.

riksnivåpå 1%.marknadsandelstockholmsföretaget Metro med aven
ingår i D-gruppen.nämntsFöretaget somnumera

i förstaalltså konkurrensendagligvaruhandelnförUtmärkande är att
stårbutikerdeolika blocken ochdehand sker mellan gentemot som

olikaocksånaturligtvis förekommeräven detutanför dessa t.ex.attom
dendel härvidlagvarandra. viktig ärEnkonkurrerar medIcabutiker
ochlogotypmarknadsföringen, i formsamordnade t.ex. gemensamav

viktigtpå extrapriser. Etttyngdpunktannonsering, medgemensam
butikslägen.också bevakningintensiviinslag konkurrensen är aven

plan-kommunaladetbegränsadetableringsrättenEftersom är genom
Förbegränsad.tillgången på butikslägenlämpligamonopolet attär

finns bl.a.i kedjankvarförvärvatbutikslägendesäkra stannaratt man
se nedan.hembudsregler

bindningaroch vertikalaHorisontella7.2.4
t.ex. inomflerbutiksföretagenkonsumentkooperationen och iInom

detföretag. Närförening ochSaba-gruppen butikernaägs resp.av
privata köpmän.består främstIca och D-gruppengäller avresp. grupp

tillsyftarbl.a.bestämmelser,reglerasför deltagandeFormerna somav
fortbestånd. minst harInteoch säkra dessstärka attatt gruppen

anslutits till ellerbutik,syftereglerna till eta-attatt garantera somen
Regler-hembudsregler.inte lämnar densammainomblerats gruppen

investeringarmiste deockså inte skalltillsyftar att omgruppenna
butiksetableringen.samband medgjort idensom

omfattasbutikerD-gruppensIcabutiker och delFlertalet stor aven
köpmandenregler innebärhembudsregler. Dessaavtal attgenom av

kedjanmåste erbjuda deni första handvill sälja sin butik attegnasom
sin butik.kedjan medlämnakan inte hellerköpa butiken. Han

förhållanden bin-finns det andrahembudsreglernaVid sidan somav
kedjansålunda vanligt ägermyckettill kedjan. Detbutikender är att

hyreskontraktet.står för primärai varje fall detbutiksfastigheten, eller
kedjan.inormalt till medlemskapetkopplasButikens hyresrätt

begränsningkraftiggivetvis mycketHembudsskyldigheten innebär en
praktikeninnebär irörelsefrihet. Deni berörde köpmannensden att

små möjligheterharmissnöjd med sitt medlemskap,hanhan, attärom
butik.kedjanlämna utan att starta en ny

hembudsreg-innebärkedjaföretag utanförochFör resp.personer
det inte äretableringsmöjligheternabegränsninglerna attgenomen av

D-gruppsbutikellerIca-kedjans medgivandemöjligt övertaatt utan en
hembudsavtal.omfattas avsom

hyresförbehåll kraftfullaochinnebär hembudsreglerFör kedjan
bidragitfåravgångar från hakedjan ochförhindramedel att anses
frågaintressantställning. En ärbefästa kedjornas starkastarkt till att

fortbestånd nuvarandeiför kedjornasväsentliga dessa reglerhur är
Uppenbartbort. ärbli reglernaföljderna skullevadform och togsom
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kedjans attraktionskraft butikerna jämfört kedjorhos med andra ochatt
på Likasåägandeformer oftare skulle ställas direkt skulleprov. sanno-

ocksålikheten öka för företag och därmed andra butikstyperatt nya
påskulle marknaden, vilketuppträda borde innebära ökad konkurrens.

uppståviktig faktorEn det gäller vilka effekter skullenär ärsom
påutvecklingen priserna butiker och butikslägen. Det brukar hävdasav

från hållakedjornas sida motiv för hembudsreglerna just äratt ett att
sådantillbaka upptrissning dessa priser, eftersom skulle för-en av en

svåra omöjliggöra föreller enskild köpman etablera butik.atten en
påStegrade butikernavärden skulle ställa högre krav finansiell

styrka hos köparen. Följden skulle sikt kunna bli den nuvarandeatt
strukturen enskildamed köpmän i samverkan skulle med denersättas
struktur förhärskande i andra västeuropeiska länder, dvs. medärsom

Fråganstarka flerbutiksföretag. alltså dels vilken sannolikhetenär är
sådanför utveckling, dels den alternativa inne-strukturen skulleen om

bära bättre konkurrensförutsättningar den nuvarande.än
När det gäller utvecklingen påvärdet butikslägena kan det hävdasav

köpare knappast skulle förräntakunna för högt pris eftersomatt etten
påkonkurrensen marknaden hållaskulle hindra honom högreatt varu-

priser konkurrenterna. såDet inteän torde dock helt säkert attvara
skulle bli fallet. påPriskonkurrensen dagligvarumarknaden sker före-
trädesvis med hjälp någotextrapriser, medförbl.a. betydandeav som
svårigheter för konsumenterna urskilja skillnader i faktiskklart pris-att
nivå. Dessutom finns tillgå,det andra konkurrensmedel detnäratt t.ex.
gäller butiksutformning, sortiment, service, marknadsföring etc., som
kan kunderna sådanahögre priser. Vidare kan faktoreratt acceptera

lägre kostnader och försäljningsvolymstörre de högre ka-uppvägasom
pitalkostnaderna prisnivå.högreäven utan

Ovanstående sådanagäller butiker där köpmannen ärresonemang
huvudägare och därmed skulle kunna butiken fritt hembuds-avyttra om
och hyresbindningarna upphävdes. När det gäller nyetableringar kan
läget bli annorlunda i och med kedjan vanligen huvudägare. Nu-äratt
varande innebär köpmannen successivt ökar sin tillägarandelsystem att
dess kedjan endast har minoritetspost. Utan hembudsregleratt etc.en
kan behållakedjan i stället välja butiken,ägandet dvs. den frivil-att av

övergårliga kedjan till bli kedjeföretag.att ett
Sammanfattningsvis kan hembudsskyldighet och liknandesägas att

regler för kvarstårbutik i kedja tvekan äratt garantera att utanen en
konkurrensbegränsande. Samtidigt det troligt borttagandeär att ett av
sådana få påregler skulle kunna betydande konsekvenser marknadens
struktur, med starkt ökat inslag flerbutiksföretag.t.ex. ett av

Förutom ocksåolika slag horisontella bindningar finns det verti-av
kala bindningar, innebär hårdarebutiken tillknyts blocketsattsom par-

förhållandetiled. Ett direkt binder butiken till grossisten avtalärsom
köptrohet. I Ica-stadgan talas butikens och skyldigheträtt attom om

siganvända Ica-rörelsens i möjligaHit hör bl.a. störstaattav resurser.
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Någonfrån partiled.eller via Icassitt varubehovutsträckning täcka
inte. Inomdockvilken grad köptrohet krävsprecisering som gesavav

föreskriven minsta in-vissliknande bestämmelserfinnsD-gruppen om
tidigarefrån konsumentkooperationen har,Dagab. Inomköpsgrad som

på från tillverk-inköp dettidigare starka kravetdetnämnts, egna
i huvud-fortfarandeDäremot föreningarnaningsledet brutits ärupp.

lagercentraler.inköpen via KF:shänvisade tillsak göraatt
ytterligare faktorerformell finns detbindningarFörutom natur,av

uppnå köptrohet.högi praktiken effektiva medelkan att envarasom
ökar med storle-innebär bonusprocentenHit hör bonussystem, attsom

på årsinköpen. för varube-Vidare kan datoriseradeken nämnas system
tillgång försortimentsanalyserbutikerna tillställning, bl.a. gersom

inköp.gjorda
bindningarvertikalasäljaren fördelarna med dessaFör är typer av

försäljningsvolym. Han kanvissuppenbara. Han närmast garanteras en
förhållandenefter stabila det gäller kundernasdessutom planera när

geografiska fördelning har dettaoch inköpsmönster. Sammantaget
också förutsättningar för rationella lösningar det gäller lager-närgett
planering, varuflödesplanering Rabattskalor och bonusregleretc. gyn-

också Parti-inköpsmönster butikerna.för säljaren önskvärt hosettnar
också genomgått kraftig rationalisering, lett tillhandeln har ett som

datoriseradefärre och distribunaler, snabbare vamflödenstörre samt
rutiner för beställning och transport.

Samtidigt karaktären hos de vertikaladen konkurrensbegränsandeär
eftersom innebär betydande delbindningarna uppenbar de att en av

försäljningen given.i kan Benägenheten attstort sett tas genom-som
påtaglig, före-föra rationaliseringar visserligen varittekniska har men

från direkt priskonkur-har i utsträckning varit avskärmadetagen stor
från andra framför allt de avtalsbundna kra-leverantörer. Det ärrens
på konkurrensbegränsande egenskaper.köptrohet har dessaven som

Försäljningsvillkor eventuelltrabatt- och bonusskalor kan ut-varasom
så påverkar olikaformade butikerde konkurrensen mellanatt t.ex. av

storlek, skulle inte konkurrensbegränsande karaktärha ommen samma
butikerna fritt kunde välja mellan olika grossisters villkor.mera

7.2.5 Kundkort
påfå effekterEn relativt företeelse, sikt betydande kon-kanny som

kurrensen i dagligvaruhandeln, olika former kundkort och kund-är av
sin gratis ellerklubbar. I enklaste form kundkortet, kan varager som

förmåneravgiftsbelagt, vissa i form speciella rabatterbjudanden. Enav
vårenbetydligt form underutvecklad kundkort denär typ,mera av som

införts för medlemmarna i innebär1990 Konsum Stockholm. Systemet
Påregistrerasmedlemmens inköp med hjälp kortet. denatt sam-av

årmanlagda inköpssumman under lämnas bonus, där bonuspro-ett en
stigande inköpssumma. finns liknandeökar med Det exempelcenten

får detaljerad information storlekendär kunden dessutomsystem om
på gjorda inköp, fördelningen etc.varugrupper
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olikainformationbutikerna värdefullKundkortsystemen kan omge
individuellmöjligheter tillinköpsvanor och bl.a.kundgruppers m.m. ger

viktigare syfte kan dockutformning direktreklam. Ett ännu attvaraav
tillgång tillkortet kundenköptrohet. Specielltöka kundernas enom ger
sådan effekt.förmodas haprogressivt utformad rabattskala kan det en

nå kanMöjligheten till högre bonusprocent änväga tyngreatt upp en
pris i butik.tillmöjligheten enstaka inköp lägregöraatt ett annanen

brukfinnas risk för utbrettDet kan med andra 0rd att ett avmeraen
mindrekonsumenternakundkort med bonus skulle komma göraatt
mellanför priskonkurrens. stället skulle konkurrensenmottagliga l

årbutikernakedjoma i till sigför knytahandla ett tagetattommera
hjälp attraktiva bonusskalorkunder med etc.av

företagEtablering7.2.6 av nya
fåtaltidigare redovisats domineras dagligvaruhandelnSom ett grup-av

frånsådan viktigt kon-marknadssituation deteller block. Med ärper en
påin markna-möjlighet kommakurrenssynpunkt aktörer har attatt nya

olikainnovatörer affärsidéer,den. Speciellt gäller detta med t.ex.nya
lågpriskanalerlågprishandel. ocksåformer Visserligen etablerasav

på låg-exempelinom stormarknader flertaletblocken t.ex. nyamen- -
lådbutiker, blocken.exempelvis utanförpriskoncept, s.k. har etablerats

ilång lågprisbutiker etableratsDet finns rad exempel somen
upplåtits ochför detaljhandel med dagligvaror,lägen inte somsom

etableringen skett.därdärigenom kommit i konflikt med den kommun
svårigheternaetableringsfall illustrerar delsDenna överatttyp av

svårigheternatillgång kunnabutikslägen,huvud till dels atttaget
butiksutformningen.välja läge den tänktaett som passar

förinomEftersom etableringsrätten inte fri reglerasär utan ramen
tillgången bli-till goda butikslägendet kommunala planmonopolet har

såväl Till-trång utanför blocken.vit för etablerare inomsektoren som
vidsärskild tonviktkommunala planmonopolet medlämpningen detav

ingående ochi PBLdiskuterasden plan- och bygglagen, PBL, meranya
konkurrenskommitténdagligvaruhandeln, tilletableringar i rapport

rapportserie 1990:1.hösten SPK:s R1990
för mark-skall planerkorthet innebär PBL kommunenI upprättaatt

bl.a.bindande,användningen. översiktsplan, inteI är angesen som
stormarkna-områden förvilka kommunen planerar avsätta t.exattsom

områdebygglov skall detaljplan för berörtder. Vid prövning upp-av en
detaljpla-Iplan bindande till dess planDenna upprättas.rättas. är ny

upplåtasområdet industri- eller handelsverk-förskallnen anges om
industriverksamhet.Därvid hänförs partihandel tillsamhet.

ocksådetaljhandel livsmedel har kommunendet gäller medNär
sådanförmaximalamöjlighet i detaljplanen denbestämma ytanatt

handel.
befintlig handel,detaljplan berördaInnan skall parter, t.ex.antasen

samråd.tillfälle tillges
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för tidigti nämnda detSPK konstaterar den ännu ärattrapporten,
några effekter. här aktuelladen lagens Idra slutsatseratt av-om nya

förhållningssätt etableringar inomtillkommunernasseenden, t.ex.
påverkabefintliga handelns möjligheterdagligvaruhandeln och den att
lagstift-frågor förändringen jämfört med tidigarebedöms dockdessa

marginell.ning vara
på trång bli-tillgången har detbutikslägen blivit sektorEftersom en

tillmöjligheternaaktivt bevakaangelägen uppgift för blockenvit atten
otvi-butikslägen har blockenetableringar. denna konkurrensI omnya

etablering vid sidanmöjligheter den sökervelaktigt större än avensom
bådedet gällertorde i regel ha kompetensblocken. De närstörreen

likasåetableringsfrågor,praktiska proceduren iformella och denden
uthållighetvilketfinansiella bl.a. ären-störrestörre omger enresurser,

också redanpå viktig fördeltiden. Inte minst detdena drar är attut en
och fastighetsägare.etablerad och därmed känd hos kommunervara

utomstående ti-svårigheterna förstärks givetvis deför etablerare av
i vissa kedjor.digare beskrivna hembudsreglerna

områdenlågprisbutiker så otillåtna för-ofta i beroretablerasAtt
svårt få på butiks-påmodligen inte enbart det allmäntäratt att tag

också bil-försäljningen sker iligger i företagens affärsidélägen. Det att
inne i stads-ligast möjliga lokaler och i trafikorienterade lägen. Lokaler

svårare utnyttja för bilburnakan därför för dyra ochkärnorna attvara
kunden

idagligvaruförsäljningVissa uppenbara ovilja medgekommuners att
industriområden liksomi utkanter i lägentätorternasetc. externa som

lämpliga för stormarknader ofta motiveradkan är ut-t.ex. av envara
bostadsområ-vilja skydda befintlig handel i ochtalad tätortscentraatt

farhåga ochMotiven härför kan förden. att centrum utarmasvara en
dagligvaruhandel inom rim-omtanke konsumenternas behovom aven

sådan hållningavstånd. etableringarligt En restriktiv vissamot typer av
Åtminstoneocksågivetvis konsekvenser för befintliga blocken.har de

från tänka sigkedja har det uttalats mycket väl skulle kunnaatten man
lågprisbutiker luckra-etablera det kommunala planmonopoletatt om

så kedjan själv välja lämpligades kunde lägen.attupp
delvisolika intressen ochFör kommunen gäller det vägaatt samman

åt-mål sinmotstridiga i etableringspolitik. Det ligger i sakens attnatur
gärder syftar till förhindra vissa etableringar för skyddaatt att ensom
befintlig butiksstruktur, olika önskvärd, kanskäl bedömssom av vara

tillräckligtmedföra konkurrenstrycket marknaden inte blir stort.att
också de redanSkyddandet befintlig butiksstruktur innebär attav en

etablerade företagen skyddas Vidare kankonkurrenter.mot nyanya
frånbutiksformer konkurrenskraft marknaden.hindras sinprövaatt

också förmåi försöktdessa skäl har NO rad fall kommunerAv atten
tillåta lågprisbutiker. etableringarna redanetableringar fall därIav

tillstånd ii strid förskett med de kommunala planerna har NO talat ett
efterhand anvisande alternativt butiksläge.eller av
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få till mark-tillträdesvårigheterna huvudefterNäst över tagetatt
försvårar fort-etablering ochfaktorerfinnas andranaden kan det som

Specielltinköpsmöjligheterna.inte minstföretag. Hit hörförlevnad nya
frånpå direktköp leve-verksamhetlågprisbutiker grad sini högbygger
behandlasgrossistdistributionFrågorna kring direkt- ochrantörerna.

nedan.närmare
deförhållande anledningkan finnas ärEtt attnoteraatt nyasom

år på-ilågpriskaraktär underetableratsbutiksföretag senaresomav
blocken.på anslutits tillellerfallande grad köpts sätthög annatupp av
skäl kanfinansieringsproblem. EttoftaAnledningen annatuppges vara

svårigheterna företag utanför blockenförnämndade attvara ovan
övrigt bakom Metrosligger förbutikslägen. Detta skälkomma an-

förklaringytterligarei 1989. Entill slutetslutning D-gruppen somav
övergår till blockenföretag efter ärframförts till attett tagatt nya

finns skälDetuppbyggnadsskedet avklarat.grundarna tröttnar ärnär
köpts D-påpeka lågprisföretag, anslutits till elleratt att avuppsom

inrikt-oförändradvidare meduppenbarligen kunnat drivasgruppen,
ning.

grossistdistributionDirekt- eller7.2.7
breddatgrossistföretagen alltmerdecennier har deUnder storasenare

medfullsortimentsgrossister. De kantilloch utvecklatssitt sortiment
debutikerna med huvuddelenförseandra ord som nor-varugrupperav

ocksåutveckling haringår dagligvarubutiks sortiment. Dennaimalt en
distribueradestidigaredelinneburit allt destörreatt varor somen av

främstgår detfrån via grossist. Numerafabrikant till butik ärdirekt nu
övervägande delentillbageriproduktermejeri-, bryggeri- och som

direktdistribueras.
varit de ratio-övergå grossistdistribution har bl.a.tillMotivet för att

di-lager ocheffektivare utnyttjandeinaliseringsvinster legat ett avsom
ocksågrossisterna har detgrossistföretagen. Förstributionsapparat hos

erbjuda butikernakonkurrensfördel kunnainneburit ettatt meraen
grossisternadistributionen harsortiment. Genomkomplett överatt ta

också fått styrka leverantörerna.ökadoch därmed blocken gentemoten
nödvändigtvisintedistributionen innebärförgrossistenAtt ansvarar

lagerhålls detOfta bedömshos grossisten.allaatt meravaravaror
från tillleverantörendistributionen sker direktfysiskarationellt denatt

varuflö-för inköp ochi fallGrossistens roll dettabutiken. är att svara
desplanering.

starka ställ-grossistföretagensavspeglar deföreteelseEn storasom
sådana faktureringsavtalsåväl butikning leverantör ärmot somsom

skallleverantörendirekt hosinköp butikeninnebär görävenatt som
begränsadutför mycketgrossisten. Grossisten härfaktureras via en

bonusberättigadefaktureringen öka denfunktion, kan vo-men genom
frånlymen leverantören.

Även butikernaspeciellt deblocken förekommer det störreinom att
alternativ.attraktivtfrån fabrikant importörellerdirektköp ettsomser
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sidan grossisten har vissbutikernas inköp vid denAtt om-av egna en
våreni flera vid distriktstämmorfattning avspeglas bl.a. uttalanden Icas

året.inte varit önskvärda under1990 butikernas köptrohet denattom
årlågprisbutiker direktköpunder harFör de etableratssom senare

från viktig faktor vid sidanfabrikanter och importörer varit mycketen -
låg möj-sortiment, servicegrad förbegränsat enkla lokaler och attav -

lågprisbutikernalåg prisnivå. iinköpen harliggöra När det gälleren
klipp.utsträckning utnyttja tillfälliga överskottspartier s.k.kunnatstor
maxi-Vidare de utnyttja leverantörernas extraprisrabatterhar kunnat

avstått frånmalt köpa in varupartier med rabatt och attatt storagenom
många lågpris-till ordinarie pris. blivit det förköpa Resultatet har

uppenbarligen tidenbutiker typiska flytande sortimentet. det helaAtt
på svå-påförekommer tillfälliga överskottspartier marknaden tyder

Fråganrigheter för fabrikanterna tillverkning. i vilkenplanera sin äratt
mån försäljningendetta sammanhänger med den ryckighet i som

medför.extraprissystemet
månreguljära direktköp inköps-Mera lönsamma för butiken i denär

såpriset grossisten.lägre hos För skall fallet krävs bl.a.är än att vara
ocheller hållabutiken relativt lagerharäratt stor ett stortattresurser

uppnå lågpris-för tillräckligt kvantitetsrabatter och bonus. Deatt stora
ocksåbutiker överlevt marknaden hafthar dessa egenskaper,som

lådbutikersmåmedan i regel haft kortare livslängd.etc. en
Hur prisrelationema mellan direkt- grossistköp i högoch berorär

pågrad försäljningsvillkor,leverantörens speciellt utformningen av
lågpris-kvantitetsrabatts- frånoch bonusskalor. har framförts olikaDet

företag det skett väsentlig förändring dessa villkor under deatt en av
åren, nåvilket inneburit de kvantiteter krävs försenaste att att uppsom

till högsta kvantitetsrabatt höjts kraftigt.

Utländsk7.2.8 konkurrens och Internationellt samarbete
Någon fråndirekt konkurrens utländska dagligvarubutiker förekommer

naturliga skäl inte i form viss gränshandel. hellerInteänannatav av
påhar det, till i länderna kontinenten och i Danmark,motsats mot t.ex.

någonförekommit etablering i butikskedjor.landet utländskaav
Anledningen till främst förmodas diskuteradedetta kan devara ovan
svårigheterna in geografi för-komma marknaden. Sveriges ochatt
hållandevis Frånocksåringa folkmängd kan bidragande orsaker.vara
handelshåll ocksåhar framförts förklaringen ligger i lön-attatt
samhetsnivån lågför i dagligvaruhandel för utländ-svensk lockaär att

intressen samtidigt effektivtska de svenska butikerna drivs ettsom
sätt.

ocksåI takt med de ökande integrationssträvandena i Europa har
den dagligvaruhandeln utanförsvenska börjat söka samarbete landets
gränser.

Ica inledde under med1989 samarbete AMS väst-tre storaett --
europeiska detaljistföretag. Efter ytterligare företag anslutitshand har
till alliansen. inriktas främst inköp och frak-Samarbetet samordnade
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marknadsföring. Däremot har Ica förklarat inte harter samt att man
några samgåendeavsikter idelta det ägarmässiga planerasatt som

någramellan övrigade deltagande företagen.av
också inlettIca har nordiskt samarbete avseende bananimportett

med, förutom norskt och företag, finskadanskt den motsvarighe-ett ett
ocksåtill Ica, Kesko Oy. Ica och Kesko anslutits tillten som numera,AMS, fördjupathar under 1990 sitt samarbete begränsatettgenom

korsvist ägande.
många årKonsumentkooperationen samarbetar sedan med koopera-

tiva företag i andra delar världen Internationella Kooperativaav genom
Alliansen, ocksåIKA. KF associerad medlem i Euro iär numera coop
Bryssel.

påverkasSaba- och D-grupperna framför allt Axel Johnsonsav enga-
i västtysk handel. Sedan januari företaget1990 delägare medärgemang

styrelserepresentation i SPAR Handels AG, Hamburg. Spar Väst-är
tysklands femte dagligvaruföretag med partihandelsföretagstörsta
kopplade till detaljhandel. Totalt finns det SPAR-kedjor i 19 länder.
Dessa ocksåsamarbetar i SPAR International, där Axel John-numera

ingår.ABson
Samarbetet med SPAR innebär bl.a. Axel Johnsons dotterbolagatt

Saba Trading somholländskt dotterbolag tillsammansägsettgenom
med SPAR importSPAR:s tropiska frukter.övertar av

Dagab, dotterbolag till Axel Johnson AB, har samtidigt blivitärsom
i SPAR:s inköpsorganisation, Gedelfi.partner

D-gruppen, påverkasdelvis Axel Johnson AB, främst in-ägssom av
direkt affären de förbättrade inköpsmöjligheter kan bliav genom som
följden för huvudleverantör Dagab, En tänkbar konsekvensgruppens av
samarbetet skulle kunna etablering i Sverige SPAR-butiker.vara av

frånEnligt sådanuttalanden D-gruppen utveckling i och för sigär en
möjlig, finnsdet för närvarande inga riktningen.planer i denmen

Gemensamt för de refererade fallen internationellt samarbete ärav
de huvudsakligen påsikte inköpssamarbete och logistikvinster.att tar

För de svenska företagen och kedjorna detta möjligheter i sittattger
inköpsarbete innanför EG:s Vidare blir de samverkandegränser.agera
företagen tillsammans mycket inköpare, vilket kan förbättradestora ge
inköpsvillkor. i också fåDetta kan sin förkonsekvenser den svenskatur
livsmedelsindustrin, hårdnandehar bemöta denna konkurrensattsom
från utlandet. För de svenska konsumenterna kan sigvänta ettman
breddat sortiment, påmed inslag importvaror. Beroende i vil-större av
ken grad blockens förbättrade inköpsvillkor kommer konsumenterna
till ocksågodo finns det möjligheter till prissänkningar.

framgått åtminstoneSom referaten påräknar inte, kortav ovan man
sikt, med samarbetet skall leda till etableringar iutländska Sverige.att

sådanSnarare har kedjornas agerande beskrivits gardering motsom en
etablering, stärkande den organisationen. Inte hellergenom av egna
finns många pådet exempel etableringar dagligvarubutiker isvenska av
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påpåfinns dock dagligvaru-utlandet. Det exempel aktörernaatt
i Sverige genomfört utlandsetableringar inom andra bran-marknaden

LindexGulins flerascher. kan Ica-företagen etableringar iHär nämnas
länder och KF:s i sovjetiska varuhus. Ett exempel, somengagemang

påinte dagligvaror,dock renodlat till planer etableraB Wzsär är att
tillstormarknader, börja med i Norge.att

Prisbildning7.3

iUtmärkande för prissättningen i dagligvarubutikerna dels denär att
påhög utsträckning kedja cirkapri-baseras rekommenderadeav resp.

bådadels omfattande extrapriser.den mycket användningen Iser, av
frågafallen det horisontell prissamverkan inom kedja, medär om resp.

ocksåinslag vertikal samverkan.av

Cirkapriser7.3.1
Med cirkapriser vertikalt av leverantör, horisontellt avelleravses
branschorganisation eller kedja försäljningspriser.rekommenderade

såledesHit räknas inte flerbutiksföretag,prislistor inomgemensamma
Metro. Cirkapriserna inom huvudsakligendagligvaruhandeln ärt.ex.

horisontella. Ursprungligen det branschorganisationer utfär-somvar
dade cirkapriserna, i och framväxten butikskedjor Icamedmen somav

såoch Vivo dessa helt cirkaprissättningen. Dennaövertog gott som
ocksåinnebär vertikalt admi-samarbete i och med den löpandeett att

nistrationen uppdatering och distribution Cirkapriserna vanligenav
partiledet Ica lagercentraler.sköts Partihandel, Dagab, KF:sav

påläggför prissättningen, fastställandet cirka-Ansvaret dvs. de somav
priserna skall beräknas efter, ligger i kommittéerdock i butiksledet,

ocksåförmed butikerna. vanligen i deDetsamma gällerrepresentanter
fall fabrikanter cirkaprislistor, för direktdistribueradeutger t.ex. varor.

Det grundläggande motivet för cirkaprissättningen den avlastarär att
butikerna mycket omfattande och uppda-det arbetet med kalkyleraatt

också småpriserna för de tusentals artiklar normalt finns itera som
butikers också buti-sortiment. Cirkaprissättningen möjligheter förger

upprätthållakerna i prisprofilkedja skapa ochatten en gemensam
konkurrenterna.gentemot

Till följd konkurrenslagen detförbudet bruttopriser 13 § ärmotav
tillåtet fårinte för under-kedja prislistor intet.ex. att uten ge som

frånalltsåskridas. fullt möjligt för awika cirka-Det butikernaär att
priserna. praktiken följsamhetsmätningar utförtsI visar dock avsom

gäl-SPK avvikelserna brukar begränsad omfattning, detnäratt vara av
således cirka-ler butikernas ordinarie priser. Man kan konstatera att

prissättningen medfört och bristandebetydande grad prisstelheten av
inomkedjekonkurrens, i varje ordinarie priser.fall det gäller Dennanär

månbild förhållandet finnasmodifieras dock i viss det kandet attav
prisnivåer riktadealternativa cirkaprislistor med olika i region, t.ex.en
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sådana fårcirkaprisaltemativtill olika butikstyper. Antalet fasta dock
varit för litet till förutsättningar förha med hänsyn de vitt skildaanses

priskonkurrens föreligger tillmed hänsyn storlek, lokalisering,som
frånbutiksutformning, prisni-kundstruktur Avvikelser den gängseetc.

vån åstadkommitsi huvudsakligenhar stället med hjälp extrapriser.av
Förutsättningarna för individuell anpassning den ordi-en mera av

narie prissättningen till butikernas konkurrensförutsättningar dockhar
Såledesföljdökat till datoriseringen. har butikerna i förutvarandeav

år fåIca E01 sedan flera haft möjlighet individuella cirkapriseratt
Individuell prissättning, IPS. Uppdateringen cirkapriserna vid leve-av
rantörsprisändringar sker fortfarande butikencentralt, bestämmermen

frånhur priserna skall avvika den cirkaprislistan. Liknan-gemensamma
ocksåde finns i andra kedjor. Inom D-gruppen utvecklasävensystem

fråndär avvikelserna cirkapriset in i butikens iläggs datorsystem egen
stället för hos grossisten.

Utvecklingen datorbaserade för individuell prissätt-systernav mera
ning tekniska möjligheter till den hittillsvarande prisstelhetenattger
inom mån ocksåblocken bryts påI vad detta blir fallet beror hurupp.

utnyttjas i praktiken. För närvarande tycks utnyttjandetsystemen vara
relativt begränsat. En viktig faktor naturligtvis vilka kostnader detär
innebär för butiken Sålundautnyttja förväntades lca Eolsatt systemet.

dåIPS-system spridning avgiften för butikerna bort 1989.större togs
betydelse för ocksåAv effekter vilken kompetensärsystemets som

finns i butik det gäller priskalkylering och det stödnär systemetresp.
för simulering påverkarhur olika ändringar den totala brut-t.ex.ger av

tovinsten i butiken.
Även prisnivåerna på varunivåstelheten det gäller totalt ochnärom

kan minska kvarstårmed hjälp de nämnda dock risken försystemenav
ibland omotiverad samstämmighet det gäller förtidpunkten ochnären

storleken prisändringarna. Anledningen härtill byg-är att systemenav
på information aktuella inköpsprisändringar inläggsattger samma om

samtidigt i varefter de priserna beräknas automatiskt. Försystemen nya
också skall individuellahänsyn till avvikelser i in-att systemet ta

köpsvillkor och inköpsmönster behöver därför butiken själv försvara
uppföljningen inköpspriserna.av

En faktor iverkar riktning individualise-ökandemotsatt motsom en
ring prissättningen påden prismärkning uppdragärav varorna som

utförshandeln fabrikanterna. Leverantörsprismärkningen, ärav av som
påvanlig bl.a. bröd och charkvaror, motiveras de totala kostna-attav

hållasderna för prismärkningen kan tekniska kostnadsskälAv ochnere.
kan butik fåha begränsade möjligheter individuellt pris märktatt etten
på Det i flerahar fall visat sig leverantören valttvärtom att attvaran.

pris, påIcas cirkapris hela varupartiet, vilkensätta t.ex oavsettsamma
butik eller kedja levereras till. Se Prismärkningt.ex.som varorna av
charkvaror, alltsåSPK:s PM-serie 1988:14. Följden priskonkur-blir att

fråga frånför i spel. NO har denna,sätts agerat motrensen varan ur
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frånockså fått utfästelserharoavsiktliga, prisstelhet ochhandelns sida
indivi-möjliggörskall utveckla metoderfabrikanterna deatt merasom

prismärkning.dualiserad
pris-medsammanhänger heltnämnda problemenDe att varorna

mån sådanpå prismärkning kanden ersättasmärks förpackningen. I
någon prisangivelsegodtagbar, formför konsumentenmed avannan,

också deleverantörsprismärkning därmedochbortfaller behovet av
fallskulle i varjeför prisstelhet. Dettabeskrivna riskerna oönskaden

standardiserade för-igcnomförbart det gällerkunna när varorvara
enhet matbrödviktpackningsstorlekar dvs. med t.ex.sompersamma

pris iharvissa charkuterivaror, där alla enheteroch sammaav varan
butiken.

cirkapriser kan detmotiv för meddet gäller kedjornas arbetaNär att
rikt-också på Gällandeveckoannonseringen.skäl peka den s.k.attvara

ordinarie prisför extrapriser förutsätterlinjer ävenatt somanges
därvid cirka-annonsering godtasjämförelse. kedjornasI gemensamma

eventuelltogörligt depriset ordinarie pris, eftersom det är att angesom
individualiseringolika ordinarieprisema i butiker. En ökad avresp.

mindreprissättning innebär cirkapriset blir alltbutikernas ordinarie att
Möjligeni varje butik.representativt vad gäller det ordinarie priset

cirka-finns risk kedjans intresse använda sigdet kunnaattatt avaven
föri veckoannonseringen benägenhet verkapriset hämmar dess att en

individualiserad prissättning.
cirkapriserSammanfattningsvis användandetkan konstateras att av

något också bekräftatsmedför risker för prisstelhet,uppenbara avsom
fårSPK:s följsamhetsmätningar. Samtidigt cirkapriserna ettanses vara

Datorise-värdefullt för i mindre butikerna.hjälpmedel varje fall de
individualiserad cirka-ringen har medfört helt möjligheter tillnya

också möjlig-prissättning. Efter hand butikerna tekniskabör kunna
från kon-heter sköta sin prissättning helt självständigt. Det äratt

imöjligheter utnyttjaskurrenssynpunkt angeläget dessa tekniskaatt
möjliga utsträckning.största

7.3.2 Extrapriser
på varierandeExtrapriser, dvs. tillfälligt nedsatta priser mindre ochen

formen fördel sortimentet, kommit bli dominerandehar den heltattav
SPK-undersökningpriskonkurrens inom dagligvaruhandeln. Enligt en

påExtrapriser LMU beräknadeslivsmedel. Bilaga 9 till SOU 1987:44,
årungefär 1987 sketredjedel försäljningen i dagligvarubutikernaen av
mindre till-till extrapris. Efter hand har andra former elleräven av mer

lågpriser domi-fälliga utvecklats, dock rubba extraprisernasutan att
nans.

Kedjornas horisontell prissamver-extrapriser utgörgemensamma en
ingårregion ochkan i och med de gäller för alla kedjans butiker iatt en

Både sådanai veckoannonseringen. dessa ochden extra-gemensamma
ocksåi butik innebär vertikal samverkanpriser bara gällersom en en

för prisnedsätt-eftersom fabrikanterna till deldet är storsom svarar
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ningarna rabattgivning och dessutom finansierar marknads-genom som
föringen annonsbidrag till kedjomabutikerna. Härav benäm-genom
ningen SAVA, dvs. SamaktiviteterVeckoannonsering.

Extrapriserna och veckoannonseringen har tvekan verksamt bi-utan
dragit till blockbildningen inom dagligvaruhandeln pådeatt ettgenom
effektivt arbetat insätt den profilen. Samtidigt har dennagemensamma
kraftiga markering de prisaktiviteterna minskatav gemensamma ut-

för inomkedjekonkurrens. Man kan dockrymmet tendens till attse en
framför allt butiker i ökandestörre omfattning siganvänder av egna ex-
trapriser. En orsak till detta kan det kan ligga fabrikanternasiattvara
intresse över del rabattema sådanastörre tillatt butiker.styra Enen av
ytterligare orsak kan de butikerna, rimligenstörre har för-attvara som
utsättningar hålla prisnivålägre små butiker, väljeratt än arbetaen att
med extrapriser i stället för med prisnivå.lägre ordinariemera en

SAVA-systemet har påtagligahaft effekter också för konkurrens-
förhållandena i leverantörsledet. Enligt nämnda SFK-undersök-ovan
ning beräknades ungefär hälften försäljningen i de marknadsledandeav
leverantörsföretagen ingå i kampanjaktiviteter, dvs. andel istörre änen
butiksledet. Samtidigt beräknades de totala prisnedsättningarna vid
kampanj i butiks- istörre leverantörsledet.än förklaringEn tillvara
denna skillnad kan leverantörsrabatter i viss omfattning förde-attvara
las till andraom varor.

fleraAv skäl har leverantörerstörre bättre möjligheter smådeän att
delta i kedjornas säljprogram. Dels krävs detgemensamma attresurser
samtidigt kunna förse samtliga butiker i kedjaregion med ien varor
tillräcklig mängd, dels skall företaget ha ekonomiska betalaattresurser
annonsbidrag Till följd den centrala betydelse SAetc. VA harav som -
deltagandet SAVAi kan förutsättning för kommarent attav vara en
in i kedjornas sortiment förhållandennämnda klar konkurrens-ger en-

Ävenfördel för leverantörer mindre.stora leverantörerstörregentemot
hävdar dock den fasta SAVA-kostnaden i formatt annonsbidrag ärav
för hög. Följden blir minskar för varumärkesannonseringatt utrymmet

åtgärderoch andra för öka konsumenternas köptrohet. Dettaatt samt
förhållandetdet extraprissystemet i sig konsumenternaatt gör be-mer

byta påverkarnägna märke, naturligtvis ocksåatt konkurrenssituatio-
i leverantörsledet.nen

Extraprissystemet är betydelse för konkurrensförutsättning-storav
såväli leverantörs- handelsledet det vilket detarna sättsom genom

påverkar konsumenternas prismedvetande. ständigtDe växlande pri-
försvårar, för inte omöjliggör,säga prismedvetenhet i bety-attserna en

delsen känsla för vad rimliga prisrelationerär mellan olikasom varor.
Många säljs till mycket del till extrapris. Samtidigt drivs detstorvaror
ordinarie priset för för kraftiga prisnedsättningar.att utrymmeupp ge
Följden blir konsumenterna många gånger får felaktigatt uppfatt-en
ning förmånligheten i priserbjudandena. ocksåDet risk förärom stor
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den singrundar uppfattning på veckoannonsernaatt kan fel-som en
aktig bild de faktiska prisnivårelationerna mellan olika butiker.av

För konkurrensen på marknad skall effektivatt krävsen attvara
också köparna väl informeradeär olika alternativ och därmed kanom
fatta väl underbyggda beslut. Här spelar kunskaper relationernaom
mellan pris och kvalitet hos olika prisnivåskillnadersamtm.m. varor om
mellan olika inköpsställen viktig roll. Kunskaper detta slagen av gynnas
inte det nuvarande extraprissystemet.av

En effekt extraprissystemet detär har framväxtenattav gynnat av
former lågprisbutiker. Genom jämföra sina priser med dennya attav

högre ordinarie prisnivån i övriga butiker har de kunnat förstärka in-
låg prisnivå.trycket Ett hållamedlen inköpspriserna harav attav nere

också varit konsekvent utnyttjande fabrikanternasett extraprisrabat-av
Sättet den ökademöta konkurrensen från lågprisbutikernater. att har

ofta varit ökade insatser extrapriser. Det finns ocksådock exempelav
där handeln i stället med sänkta ordinarie priser, delvissvarat genom

kampanjrabatterna kunnatatt medersättas sänkningar de ordinarieav
inköpspriserna.

Sammanfattningsvis kan extraprissystemet påverkarsägas kon-att
kurrensförhållandena dagligvaruområdet på så genomgripandeett

mångfacetteratoch det svårtsätt mycketär bedöma denatt samladeatt
nettoeffekten konsumenternas synvinkel. Trotst.ex. det otvivelak-ur att
tigt innebär mycket livlig konkurrens prisermed har samti-en systemet
digt egenskaper motverkar effektiv konkurrens. Hit hör desom en t.ex.
nämnda negativa effekterna på konsumenternas prismedvetande.

7.3.3 Procentkalkylering
Prissättningen inom dagligvaruhandeln sker till övervägande del med
hjälp påslagprocentuella omräkningstal, ofta ligger fast underav som

längre period. Systemet innebär i princip höjning inköps-en att en av
priset med %2t.ex. procentuella höjning försäljnings-ger samma av
priset, vilket i sin Öres-höjd marginal i kronortur och ören.ger en
marginalen för alltsåändras vid de tillfällen inköpspriset änd-en vara

handelns kostnader föroavsett sälja ändrats ellerras, attom varan
just vid detta tillfälle. Avsikten är praktisktäratt systemet, attsom
tillämpa, skall påbalans sikt mellan marginal- och kostnadsänd-ge
ringar, helaöver sortimentet. Merasett omfattande ändringar deav
procentuella marginalerna relativtgörs någon gångsällan, år.t.ex. per

Sammanfattande7.4 bedömning

Utmärkande för svensk dagligvaruhandel denär starka ställning ettsom
fåtal beståendeblock, grossist- och detaljistföretag i samverkan, harav
på marknaden. Omkring fjärdedelar försäljningen i dagligvaru-tre av
handelns gårpartiled de företagen,största KF, Icatre ochgenom
Dagab, och i detaljistledet har butikerna inom motsvarande block sam-
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så homogentdock inteställning. Blockendominerande är upp-ma
består sinsemellanantyda,benämningen kanbyggda utan avsom

ellerfristående butiker, ärägarmässigtoftastolika,mycket mersom
grossistföretag.och desstill blocketfast anknutnamindre

samverkansformernadelblockbildningen ochiDet är somen av
problemområdena det gällernågra aktuella närdefinner mestavman

horison-starkadagligvaruhandeln. Dekonkurrensförhållandena inom
fungeraväsentliga avseendenfår vissablocken ibindningarnatella att

på hembudsregler,dedettaEtt exempel ärhelintegrerade företag.som
ikvarbutikensäkrasyftar tillhyresklausuler stannarattattetc. som

någon anledning vill läm-köpmannenvid ägarbyte eller avomgruppen
bestårgrossistbutik ochbindningarna mellanvertikalaDegruppen.na

på ochrabatt-köptrohet,formulerade kravmindre klartellermerav
butik,denbindningarkonsekvens dessa ärbonusvillkor En attavm.m.

begränsadeerbjuder, hargrossistenmissnöjd de villkormedärsom
möjligtintedetFramför alltvälja inköpskällor. ärandramöjligheter att

block. Dettatill grossisten iblock bytabutik iför annatettattetten
pådämpande konkur-förhållande begränsningar verkarinnebär som

grossistledet.renstrycket i
butikerså dehåller fastförklaring till blockenEn ettatt omgrepp
mångadeninom kaneller etableratsanslutits till varagruppensom

butikertillgången Etableringen ärgånger butikslägen.knappa av
Bevakningenplanmonopolet.via det kommunalafri,inte avutan styrs

uppgift för blocken.blivit viktigbutikslägen harpotentiella en
bevakningpå blockensbutikslägen,dvs. knapphetfaktorer,Dessa en

befintliga butiker,obenägenhet släppaoch deraslägen att sam-av nya
mark-utomstående insvårt kommaförtill detverkar göra attatt

butiksformer interisker förinnebär i sinDettanaden. att t.ex.tur nya
påkonkurrenskraftsinmöjligheterfår tillräckligt goda prövaatt

marknaden.
möjligtdetetableringsfrågornas betydelsepå centrala ärMed tanke
skulleplanmonopoletrestriktiv tillämpningmindreatt aven annan,

dagligvaruhan-på inomfå konkurrensenvitaliserande effekterkunna
oftafråga nyetableringarisyftet restriktivitetenEftersom meddeln. om

bli snabbaresannoliktföljdenbefintlig handel skulleskyddaär att en
butiksbeståndet.omstrukturering av

gång butik och kon-mellanvertikal bindning, dennaformEn avny
kund-formerolikaviss spridning. Det gällerbörjatharsument, av

intekanköptrohet. Mansyftar till höja konsumenternaskort, attsom
framgångsrika, kanfrån sådana blirderiskernabortse systern,att om

erbjudan-till enstakai för grad endasthögkonsumenternagöra att ser
gällerdetvaksammablir mindre närochden och bonusprocent t.ex.

kanprisnivå Härvidlagbutikerna.faktisk mellanskillnader i se enman
svårt för konsumen-mycketdettill extraprissystemet,parallell görsom

såvälmellanprisrelationernafaktiskabild deklarattterna aven
olika butiker.mellanolika varor som

132



förformenår dominerandemånga den heltsedanExtrapriserna är
efterExtraprissystemet hardagligvaruhandeln.inompriskonkurrens

mycketpå detagerande göri sättin allahand vävts ettparters som
synvinkel.konsumenternaseffektersvårt dess totalabedöma t.ex.att ur

också i höghandelneffekter förhaftdet inte enbartKlart utanär att
eftersomkonkurrensförhållandena leverantörsledet,ipåverkatgrad

mellan leverantöreni samarbeteextrapriskampanjer skerflertalet nära
och handeln.

till delfortfarandedagligvaruhandelnPrissättningen inom storstyrs
datoriseringentilltagandedencirkapriser. I takt medhorisontellaav

cirkaprisalterna-fleramedgerbörjat utvecklashar dock system somnya
förutsätt-butikernasolikatill deeller mindretiv, anpassasmersom

prisstelhet. Detcirkapriser innebär ärtillföljsamhetningar. En hög
individuelltpåbörjade utvecklingenvikt dendärför motattstor meraav

iprissättningsbesluten störstadrivs vidare ochpriseranpassade att
utsträckning fattas i butiken.möjliga

någon konkurrens.utländskförinteDagligvaruhandeln är utsatt
imarknadengrupperingarnaochde företagenDäremot har större

främstföretag,utländskasamarbete medomfattning inlettallt större
hårdnande kon-innebärakan bl.a. kommaavseende inköp. Detta att en

för svenska tillverkarna.kurrens de
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HANDELSGÖDSELa

8.1 Produkten och marknaden

8.1.1 Produkten
Handelsgödsel används främst för förbättra avkastningen i jord-att och
skogsbruk i trädgårdsodling. Det finnssamt dels enkla, dels samman-

gödselmedel. De enkla bestårsatta kväve N, fosfor P eller kaliumav
K, och de kombinationerär dessasammansatta NP-,ämnen, NK-,av
PK- NPK-gödselmedel. De använda enskildaresp. produkternamest är
kvävegödselmedel i form kalksalpeter och kalkammonsalpeter.av

Kalkammonsalpeter används för gödsling såväli jordbruk som
skogsbruk, vanligen kvävegödselgiva ocksåseparat korn-som men som
plement till eller i blandning med fosfor- och eller kaliumgödselgivor.

Tillverkningen NPNPK-gödselmedel sker utgångspunktmed frånav
fosforsyra och salpetersyra, eventuellt i kombination med svavelsyra.
Produkterna i fråga neutraliseras med ammoniak, varvid det färdiga
NPNPK-gödselmedlet erhålles.

Handelsgödsel efterfrågas till sin helt dominerande del jordbru-av
kare. Försäljning och förbrukning därförär i jordbruksbygderstörst så-

Östergötland,Skåne, Västergötland, Hallandsom och Mälardalen. Av
den totala försäljningen handelsgödsel den svenska marknadenav är
drygt 95 % avsedd för jordbruk medan främst går till skogsbruk,resten
trädgårdsskötsel och industriell användning.

Den substitutionsmöjlighet finns för handelsgödsel stallgöd-ärsom
sel. Det gäller främst för de jordbrukare har djur. I praktiken fung-som

stallgödsel och handelsgödselerar komplement till dåvarandra,som
jordbrukaren i första hand använder sitt stallgödsel och sedan komplet-

med konstgödning.terar Andra alternativ förändradär odlingsteknik.
En metod odlingär gröngödselgrödor, rödklöver, tillför jor-av t.ex som
den dels kväve biologisk fixering, dels organisk substans.genom

8.1.2 Marknaden
Under 1970-talet förelåg i Sverige stabil marknadssituation på göd-en
selområdet, med de sammanslagna företagen Supra ABsenare och
Norsk Hydro AS helt dominerande leverantörer. Under decennietsom
inträffade kraftiga kostnadsökningar för industrin, främst på grund av
prisstegringar på råvaror och olja svenska devalveringar. De ökadesamt
priserna på handelsgödsel ledde till minskad förbrukning, främsten av
gödselmedel innehållande fosfor och kalium.

Internationellt skedde dock fortsatt uppbyggnad gödselmedels-en av
industrin. Detta kom i början 1980-talet skapa påobalansattav en
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någotmarknaden, bl.a. avspeglade sig i kraftigt ökad konkur-som en
på dåden krympande Europamarknaden. Samtidigt ökade bl.a.rens

från såutbudet statshandelsländema i markant. Situationen komöst
småningom leda fram till omfattande förstrukturomvandling denatt en
västeuropeiska gödselmedelsindustrin.

För den svenska producenten, Hydro Supra AB fortsättningsvis för-
Supra,kortat har utvecklingen inneburit successivt minskad mark-en

i Sverige.nadsandel Ett viktigt inslag vad gäller utvecklingen den
årsvenska marknaden har under frånvarit tillkomsten importsenare av

statshandelsländema, import lågaskett till priser och underen som som
åren 1985-1988 kraftigtökat i volym.

Tillförsel påhandelsgödsel den svenska uppgickmarknaden göd-av
selåret 198788 till 1341 000 uppskattningsvis motsvarandeton netto,

påvärde årliga2238 milj.kr. i jordbrukarledet. Den förbruk-ett ca
ningen handelsgödsel i Sverige i jordbruk, skogsbruk harav m.m. som
framgår figur minskat åren.8.1 under de senasteav

Förbrukningsmönstret åren påhar under de ändrat karaktärsenaste
så förmarknaden enkla kvävegödselmedelsätt successivt ökatatt sam-
tidigt NP- och NPK-gödselmedlen minskat.som

Figur Förbrukningen Sverige påI handelsgödsel fördelat8.1 enkla ochav
gödselmedel, 198182-198889,sammansatta tusen ton.

tusen ton
1600.0v
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0Vo
198182 198283 198384 198485 198586 198687 198788 198889

I OÖEnkla sammansattagödselmedel Totalt Däravskogsgödsel

Killa:Staternajordbruksnimnd.

Förbrukningen tvåihandelsgödsel jordbruket koncentrerad tillärav
året.perioder under på vårenStörre delen används mindreoch delen

hösten. Försäljning årets månader från bådesker dock under alla
tillverkare importörer.och

Tillförseln fördelad på inhemsk produktion och import för perioden
framgår1985-1988 figur 8.2.av
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gödselmedel Sverige 1985-1988.Tillförsel tillFigur 8.2 av
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kostnadernaförbetydelsehandelsgödsel harPrisutvecklingen för stor
indirekt dedärmedochproduktion jordbruksproduktervid sven-av

för jordbruketproduktionsmedelsprisindexlivsmedelsprisema. Iska
lantbmket, harförkostnadsutvecklingenPM-index, totalt mätersom

mellanvarieratandelhaft vägd1980-taletgödselmedel under somen
och 13 %.10

överläggningarobundnajordbruksprisreglering med s.k.Nu gällande
praktiken kompenseratsåtminstone ibönderna,innebär att grupp,som

enligt PM-index.produktionskostnader,för ökade mätta
ingår iintehandelsgödselimporteradPå grund prisernaattav
underprisutvecklingen överskattatsindexPM-index har den i uppmätta
underlegatåren då importpriserna har avsevärtfyra-femde senaste

kraftigt ökatkvantiteternaprisnivån importeradedeochden svenska
tillförseln.totalasin andel denav

Konkurrensförhållanden8.2

Företagsstruktur8.2.1
gödselområdet, nämli-producentendastSverige finnsI ennumera

1970-taletbörjanibildadesFöretaget,Hydro Supra AB. avsomgen
Superfosfatfabriker, AB Sven-FörenadeABfusion företagenavgenom

till detdotterbolagoch Kväveverket,Salpeterverken ärska numera
AHydroföretaget Norsknorska

gödselmedel harproducentHydro världensNorsk störstaär menav
uppgår tillOmsättningen närmarevärldsmarknaden.%endast 3ca av

SupraNorsk Hydro1970-talet har utöverSedanmiljarder kronor.20



Storbritanni-i Europaantal producenterupp medsamarbetatköpt ett
MellanösternFrankrike ochVästtyskland ochNederländerna,en,

Qatar.
för-HydrosNorskmoderbolag.helt sitt norskaSupra ägs nästan av

95 %ägarandelennorska1981. Den ärskedde i oktoberSupravärv av
Svenska%%, resterande 575 medan ägstill juli denfram 1989 avvar

tillfrån fram1970-taletSLR ägarandelriksförbundlantmännens vars
%.juli 2519891 var ca

fort-Hydro gällerförhållandet och Norskmellan SupraBeträffande
samband medordes iutfästelserfarande de statengentemot som

förinnehåller riktlinjervissaochförvärv SupraNorsk Hydros somav
produktio-ingår utfästelsenDäri bl.a.verksamhet.fortsattaSupras att

mån dessaskallanläggningar i görligastevid Supras mot an-svaranen
mån ökadi denVidare skall Norsk Hydro,läggningars kapacitet. en

förmåga med-utifrån, eftertillförsel till Sverigesamordning medför
bort-från kompenseraranläggningartill Suprasverka export somen

prissätt-tillämpautfästelse skallYtterligare Suprafallet. är att enen
på marknaden intesvenskaställning deninnebär bolagetsning attsom

mark-sin kostnads- ochinformerafortlöpande SPKmissbrukas och om
påprishöjningar gödselmedel.anmälanadssituation samt

industri,kemiskövrigGödselmedelsindustrin, liksom delstor aven
Tillverkningen kännetecknasstordriftsfördelar.präglas stora an-avav

tvåSverige finnskontinuerlig produktion. I störreläggningar och an-
ochligger i Landskronagödselmedelsproduktion. Deläggningar för

Köping.
gödselmedelstillverkningproduktionsanläggningarna för ärEftersom

harSverigeför nyetablering betydande. Ikapitalkostnadernaärstora,
strukturra-decennierna. I stället harnyetablering skett deingen senaste

produktionsenhe-nedläggning mindretionalisering med fusioner och av
två anlägg-tillkapaciteten har koncentrerats Suprasorts ochter

ningar.
denvikande marknaden skettanpassning till denDen sven-avsom

på område minskninglett tillproduktionsstrukturen detta harska aven
årfrån 1985 till 800250antalet anställda i Supra 1 per-caca personer

vidytterligare minskning till under 700i april 1990. En personersoner
planerad.utgången 1990 ärav

minskat alltsedansuccessivtproduktion gödselmedel harSupras av
produktionskapacitetSålunda totala1980-talet. har företagetsmitten av

frånår till425 000sedan 1985 minskat 1för färdiga gödselmedel
165 0001 ton.

behållits ochintakthar i huvudsakAnläggningen i Landskrona pro-
på föruppgår linjetill fördeladduktionskapaciteten där 815 000 ton, en

tillverkning140 ton, linje förkvävegödselmedeltillverkning 000 enav
tillverkningslinje förNPKNP-gödselmedel 350 ton000 samt enav

325 ton.PK 000

137



Anläggningen i Köping föremåldäremot har varit för betydande
nedskärningar och har endast kombinerad linje för NPK ochnumera en
NP-gödselmedel kapacitet 350 000 ton.

Den faktiska svenska produktionen här berörda gödselmedelav
åruppgick till1989 822 00 vilket innebar kapacitetsutnyttjandeton, ett

på 70 % år90 % 1985.näramotca
Vid tillverkningen handelsgödsel råvarorna för delav storsvarar en
kostnaderna. Produktionskostnadema därför i hög beroendeär gradav
inköpspriser råvaror.för Eftersom flertalet dessa köps i utländskaav av

valutor, bl.a. US-dollar, tillverkningskostnademaär känsliga föräven
förändringar i växelkursen. Supra någonhar inte längre råvarutill-egen
verkning samarbetar med Hydrokoncernen rå-vad gäller inköpmen av

vilket medför intemprissättning påverkakan kostnadsbilden.attvaror,
Supras försäljningAv i Sverige år838 00 1989 utgjorde 460 00ton

fråneller 55 % import Norge.ton ca

Figur Supras8.3 produktion, och inhemsk försäljningexport av
gödselmedel, tusen ton.
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Av Supras egenproducerade gödselmedel har under perioden 1985-
1988 andelen i frånSverige minskat 58 %till %.46avsattssom ca ca

138



Figur Supras försäljning8.4 l Sverige, tusen ton.
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Supras försäljning i Sverige har under början och periodenslutet tillav
drygt hälften bestått egenproducerade produkter, 55 %, medanav ca av
Supra importerade gödselmedel för resterande delen, 45 %.svarat ca

I den vikande totalmarknaden det frånär endast Supra tillexporten
utländska köpare systerföretag, bibehållithar i oför-resp. stort settsom
ändrade kvantiteter, drygt 500 såväl000 medan Supras produktionton,

import har minskat kraftigt, med 20 % femårs-37 % undersom ca resp.
perioden.

Supras koncentrerad tillär relativt närliggande marknader iexport
ÅrVästeuropa. 1989 gick 24 % till de nordiska länderna,exportenav

34 % till kontinentala Europa, 31 % till Storbritannien och % till11 öv-
riga världen.

8.2.2 Importtöretag
En betydande import från Norge sker fårSupra, leve-storagenom som

från moderbolaget Norsk Hydro. Denna import svarade underranser
den delen 1980-talet för mellan 10 och 25 % för-totalasenare av av
brukningen NP- och NPK-gödselmedel.av

Mera friståendebetydande importörer gödselmedel har varitav
SLR, Solfer AB, Skandinaviska Gödningsimporten AB och Biokraft

tvåAB. De har under gåtthösten 1989 i nybildatsenare ettsamman
bolag, AB Skandinaviska Gödningsimporten. Samtliga lantmännenför-
eningar har försäljning importerade frångödselmedel västländer ochav
drygt hälften föreningarna säljer importvara från öststater.av
Lantmännenföreningarna för 60 % importenden totalasvarar ca av

Övrigaexkl. Supras import. friståendefem importörer svarade 1989
för 20 % den resterande västimporten och 80 % öststatsim-ca av ca av
porten.
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Östeuropa Underfrån markant.ökatår importenharUnder senare
år uppgick1988denmedan8 900år öststatsimporten1985 toncavar

Tyngdpunkten130 %.ökning med hela 1Dettatill 109 500 ärton. enca
främstpå kalkammonsalpeterliggerimporteni deldenna somav

Östtyskland NPK-impor-ochmedan NP-från Rumänienochkommer
Rumänien.dominerasten av

från övriga länder, främst Väst-till SverigegödselmedelImporten av
fortfarandeåren avsevärtochrelativt stabil under ärvarithareuropa,

Östeuropa.frånfrån såväl Norgeimportenstörre än som
frånmarknadsandelarimporten har SuprasökadedenGenom egen

förfrån till 27 %55 %minskat1985-1988periodenproduktion under
frånochNPK-gödselmedelfrån förtill 58 %73 %kalkammonsalpeter,

198889gödselåretUnderNP-gödselmedel.% för% till 4480 uppges
ytterligare.Sverige ha minskatmarknadsandelar iSupras

Östeuropa ökat sintidfrån underharImporten sammantagetsamma
från till%kalkammonsalpeter, 1från för% till %0 31marknadsandel,

NP-gödselmedel.från för% till %och 5 11NPK-gödselmedel% för7
Även marknadsan-från sinNorge har ökatexkl.import denövrig

frånNP-gödselmedelsåvitt ochNPK-gällerSverige, dock endastdel i
dock ök-talfrån %. absoluta% till 44 I ärrespektive 15till %26 % 34
kalkam-För000000 11relativt begränsade, 8ningarna ton.resp.

marknadsandel, 43-oförändradrelativtövrig importharmonsalpeter
ökning i absoluta tal.viss%,44 trots en

Integration8.2.3
uppnåtts för-förbrukarhåll i och medfrån harintegrationVertikal att

och SLRföreningarkooperativt ägdasinabönderna,brukarna, genom
min-har dockhandelsgödsel. Dettatillverkarenägarintresse hoshar av

från tillverkningssidan skerIntegrationfrån % till 5 %.25skat genom
fråga råvaruinköp. IiHydrokoncernensamarbetar medSupraatt om

vissaintegration i formhorisontellåterförsäljarledet förekommer av
SLRGödslings AB ägsexempel Skogensägarsamband. Ett är som av

och Supra.

Branschorganisationer8.2.4
finns ingeni SverigegödselmedelsproducentDå finnsdet endast en

importåterförsäljarledetför producentledet. Ibranschorganisation
lantmännenförening-för 17paraplyorganisation deSLRfungerar som

nämnda Sup-redanbolag förutomi radägarintressenSLR har enarna.
dotterbolag,helägtCerealiaGödsling AB, äroch Skogens t.ex. somra

internatio-bl.a.upppgifterSLR:soch ästbolaget. ärShipping AB JAgro
forskning.marknadsföring ochinformation,service ochhandel,nell

Kundstruktur8.2.5
försvarade SLRslutförbrukaretillförsäljningenden totalaAv ca

vilket1989,under1988 och 979 000under950 000 motsvararton enton
importföretag.friståendesäljs viadel%. Resterande75-80andel
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lantbmkskooperationen ettavsnitt harföregåendeframgåttSom av
tillver-gödselmedel. Dedistributioneninflytande överdominerande av

inköpsor-välorganiseradföretagenimporterande möterochkande en
lantmännenförening-verksammaregionalt17deformganisation i av

importörer.utsträckning fungerarockså i som egnastorsomarna,
domine-gradiföreningar höglantmännenföreningarna är treAv

Skånska lantmännen,nämligenhandelsgödsel,köparerande avsom
gödsel-%för 60ODAL. DessaVästsvenska lantmän tre avsamt svarar

lantbrukskooperationen.inomförsörjningen
förLantmännenberoendetotaltföretaget ärgällerSupraFör avatt

kunnaförefallerimportföretagen attmedan ageraåterförsäljningsin
vadföreningarnatillkonkurrentdirektfungerafritt och som enmera
tillgödselmedel, dvs.förbrukarenslutligetill denleveransergäller av

sålantbruk100 000 gottfinns knapptSverige somIlantbrukaren. varav
handelsgödsel.förbrukaretordesamtliga avvara

Importbegränsningar8.2.6
ochOutsiderbekämpning1970-taletfrån börjanSPK-utredningI aven

34871 vi-SPKgödselmedelsbranscheninomhemmamarknadsskydd
demellan västeuro-samarbeteförekommitlängesedandetsades att

hemma-sinaskyddaförgödselmedelsproducenterna attpeiska resp.
distributionssys-ochpris-detbl.a.visadeUtredningenmarknader. att

sårbart.gödselmedelsindustrin i Västeuropabyggts vartem upp avsom
bjödsdeprissättningenÄven utkundekvantiteter störaobetydliga om

vidtillämpadesvadgödselår prisertill lägre änpågåendeunder som
staff-medprissättningupprätthållakunnagödselårets början. För att en

halandvarjegödselmedelsindustrin i attviktigt fördetskalallad är
förekommittidigareUppgifter harmarknaden. omhelakontroll över

hemmamark-sinskyddaförsöktHydroNorskhjälpmedSupraatt av
exportö-sig inhotatdelsskettskall ha attnad. Detta gemangenom

medupphörafåså demsökaför sätt atthemmamarknader attrernas
tillensamrättmed demavtalasjälvadelssina leveranser, att omgenom

importen.svenskaden
kontinentalafortfarandeuppfattasmarknadenskandinaviskaDen av

ochHydroNorskdå kontrollerasstängd, denrelativttillverkare avsom
på fö-tvådessamellankonkurrensfinns ingenKemira. Det resp.finska

svenskaoch dennorskadenkontrollerarHydrohemmamarknad.retags
företa-förmöjliggörDettafinska.denkontrollerarKemiramarknaden.

de öppnahemmamarknaden änhålla priserhögre meraattgen
söderut.längremarknaderna

också dis-nyligentillshadeFinland ochiensamtillverkareKemira är
lågN-gödselmedel ärFinlandtilldär. Importentributionsmonopol av

Ke-Sverige.ochVästtysklandDanmark,imarknadernamedjämfört
marknaden.svenskanärbelägnadeninte tillmira levererar

1 avsnitt8.3.1.Se
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Den norska marknaden domineras Norsk Hydro,av exponerarsom
N-gödselmedel till Sverige i princip inget till Finland.men

Under 1980-talet har dock förändring skett då oberoendeen expor-
törer lyckats komma in på den svenska marknaden. Bl.a. kan västtyska
BASF till Sverigeexport på:s den ökandeett konkurrensenses som svar
från Norsk Hydro på den tyska marknaden.

Under fråntrycket den ökade importen har Supra hos kommerskol-
legium initierat utredning det förekommiten import tillav dum-om
pade priser. I slutet 1989 fick kommerskollegiumav i uppdrag av rege-ringen undersökningatt starta huruvida dumpningen förekommer vid
import kalkammonsalpeter frånav Rumänien och DDR NP ochsamt
NPK från Rumänien. Däremot bifölls inte kommerskollegiums yrkande
på motsvarande undersökningen rörande importen från Polen, Tjecko-
slovakien och Ungern. Exporten från Rumänien visade sig dock vara avmycket liten omfattning och Supra drog dessutom tillbaka anmälan vad
gäller DDR-varan. Därför lades undersökningen ned åtgärd.utan

8.2.7 Etableringshinder
Supras dominans kan förklaras de strukturella etableringshindergenom

finns. Stora grundinvesteringarsom krävs och det föreligger ett stort
kapitalbehov vid nyetablering. Hydrokoncemen har också överkapaci-

såväl i Norgetet Sverige, vilket delvis kan innebärasom strategiskeninvestering för förhindraatt nyetablering. Norsk Hydro har dessutom
investerat i kostnadsreducering och vertikal integration insatsvaror och
transporter.

Det finns dock inga formella hinder för ytterligare etablering dot-avterbolag till utländska tillverkare gödselmedel och möjligheternaav att
importera betydandeär bakgrundmot den ringa diversiñeringsgra-av
den inom produktområdet. De årens kraftigasenaste ökning impor-av

visar förutsättningarnaten att för aktiv importkonkurrens finnsen och
importen bör på alla främjassätt för fungerande priskonkurrensatt en
på detta område skall uppnås.

8.2.8 Statliga påavgifter gödselmedel
Sedan år 1982 har gödselmedelsavgift, prisregleringsavgiften,en tagits

vid försäljningut handelsgödsel. Pengarnaav används till via jord-att
bruksregleringen finansiera ökade kostnader för marknadsreglerande
åtgärder, bl.a. exportbidrag vid spannmålsexport.

År 1984 infördes speciell miljöavgift handelsgödselen inne-somhåller kväve eller fosfor. Syftet med den är miljöhänsyn minskaatt av
användningen sådana gödselmedel.av

Avgifterna beräknas utifrån produkternas innehåll växtnärings-av
ämnena kväve, fosfor och kalium. Högst avgiftsbeläggning har fosfor,
därnäst kväve. Avgifterna uppgår för närvarande 1990 till sammanlagt
3:63 kr. fosfor, 1:72 kr.per kväveren och 0:76rent kr.per per

kalium. Avgiftenrent är, omräknad gödselmedel,ton 480 kr. förper ca
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kalkammonsalpeter, 670 kr. för NP-gödselmedel och 600 kr. förca ca
NPK-gödselmedel NPK 20-5-9.

Prisreglerings- och miljöavgiftens 198788storlek uppgick till sam-
manlagt 25 % försäljningsvärdet till jordbrukama. Detta ärca av en
kraftig frånökning gödselåret6 % 198283 då avgifter detta slagca av
först infördes. Totalt inbringade dessa avgifter 198788470 milj.kr.ca

prisregleringsavgifter för 380 rnilj.kr. och miljöavgiftervarav svarar ca
för 90 milj.kr. Denna kostnadsökning har inte jordbrukarna kunnatca
kompensera sig för påhöjda priser sina livsmedelsprodukter.genom

Tullsatserna importerade uppgårgödselmedel kr.tontill för24
kalkammonsalpeter och till 7 % importvärdet för NP- och NPK-av
blandningar.

8.2.9 Supras avtal med staten
Supras konkurrensbeteende delvis den i avsnitt 8.2.1 berördastyrs av
utfästelse årföretaget 1981 gjorde med hänsyn tillsom gentemot staten
den koncentration marknaden skapatsstora successivasom genom
fusioner. Företaget har där bl.a. förbundit sig tillämpa prissätt-att en
ning innebär dess ställning den svenska marknaden inteattsom
missbrukas. SPK skall fortlöpande hållas informerat Supras kost-om
nads- intäktsförhållandenoch i förväg underrättas planeradesamt om
prishöjningar och skälen till dessa.

Vidare skall företaget sådanaanmäla förändringar till regeringen
i väsentlig grad ändrar företagets verksamhet eller dess ägande.som

Det marknadsläge inträtt under delen 1980-talet medsom senare av
den alltmer ökande importen, neddragningar Supras tillverkningav
inom landet och den minskade vikt kan läggas vid beredskaps-som
aspekterna försörjningen gödselmedel, aktualiserar översynav en av
Supras avtal med staten.

8.2.10 Försörjning gödselmedelmed beredskapsaspekter-
Motiven beredskapsskäl slå vakt inhemskatt produktion göd-av om av
selmedel har under de åren försvagats års för-1987avsevärt.senaste
svarsbeslut förutser helt andra och möjligheter tillstörre krisimport

kortare varaktighetavsevärt eventuell kris isamt tidigare för-änav en
svarsbeslut. En konsekvens härav beredskapslagringär gödsel-att av
medel hittills inte har varit lika aktuell.

Skälen beredskapsskäl inhemskvärna produktionatt göd-av om av
selmedel har dessutom blivit i och med ingen inhemskattsvagare pro-
duktion ammoniak nyckelråvara vidär gödselproduktionav som en- -
längre finns.

I samband med den svenska marknaden för gödselmedel utveck-att
las i riktning allt andel importerade frånstörre gödselmedelmot öst-en

uppkommer fråganemellertidstaterna antagandena möjligheterom om
till Öst-krisimport gäller importen frånkommer Väst- elleroavsett om
europa.
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förhållandenInternationella8.2.11
år betydande struk-råder antaltidigare sedanI Europa nämnts ettsom

vi-överkapacitet ochgödselmedelsindustrinförturproblem genom
pri-sänkningi generellhar resulteratmarknader. Dettakande aven

på marknader ikraftigt skildapå varierargödselmedel. Prisernaserna
påprisernalåg exempelvis svenskaberäkningar deEnligt vissaEuropa.

pri-198889 motsvarandegödselåret %drygt 50NPK-blandningar över
norska% deBelgien och 25-30Frankrike och överi Västtyskland,ser

priserna.och danska
förhållandet ändratsSverige detbranschföreträdare i harEnligt un-

iliggagödselåret 198990 i Sverigeoch prisernader meruppges nu
nivå övriga Europa.med

överkapaci-gödsel ochanvändningeffekterna minskadUtöver avav
förmarknadernavästeuropeiskatillverkningen har dei utsattstet en

Östeuropa.från statshandelsländer ivissapriskonkurrensbetydande
uppstått i Europa.spotmarknadUnder 1980-talet har en

på västeuropeiskapå fleragödselmedel kanpriserTidigare höga
antal kon-företagsstrukturen. Ettsäkerligen tillskrivasmarknader stora

Storbritannien, CdFiVästtyskland, ICIoch Hoechst iBASFcerner -
Ke-Sverige och NorgeFrankrike, Hydro iChernie i NorskAZF samt

på företags hemma-andrakonkurreramira i Finland har tvekat att-
måttligtvaritså försäljningskvantiteternaskett harmarknader och om

från ni-awikit etableradealltförtill priser inte mycketochstora som
våer.

iföretagenmultinationellaKemiraNorsk Hydro och deär största
utifrån multinationellvilket innebär de arbetarVästeuropa, stra-att en

gällermarknad, vadnationelltegi. Företagens agerande attt.ex.en
internationelltdärför iminska kapaciteten, börutöka eller ett per-ses

alltså företaginte betraktasspektiv. Supra kan ett agerar en-somsom
marknadsförhållanden.utifrån nationellabart

till kalkammonsalpe-substitutdetta kalksalpeterexempelEtt är
ifrån anläggningar NorgeNorsk Hydroster viktig biproduktärsom en
produk-utsträckning.till Sverige i Suprasoch storexporteras egnasom

omfattning, har lagtstion, dock begränsad ner.var avsom
säkrautökaföroch Kemira har under 1980-taletHydro attagerat

följandefrämstpå EG-marknaden. Hydrosina positioner opererar
Västtyskland, Nederländerna,Sverige, Danmark,marknader: Norge,

Finland,finns iKemiras marknaderStorbritannien.Frankrike och
Storbritannien.Belgien ochDanmark, Nederländerna,

Lönsamhet8.2.12
på markna-den svenskatidvis prishöjningarnatidigare starkaTrots de

framgår nedanstående resultatsammanställning Suprasden har som av
varitår främstOrsakerna harförsämrats efter 1983.lönsamhet kraftigt

fö-exportpriserlägreförsäljningsvolym i Sverige ochminskad attsamt
kostnadsökningar. Densig förkompenserainte kunnat senasteretaget

harmiljöavgifternaPrisreglerings- ochprisökningen skedde 1984.reala
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handeln medochTillverkningenutvecklingen.förbetydelsehaftäven
betydelse-också internprissättningenHydrokoncerneninom görvaror

full.

åren 1989.resultat 1982Sammanställning över Supra:Tabell 8.1 -

19891987 19881986198519841982 1983

boksluts-föreResultat
dispositioner och

-105,7-27,146,440,355,3 19,4102,8milj.kr. 89,9skatter,

påiRäntabilitet %
avkastnings-det

2.5 1,10,56.515.8 10,4 negkrävandekapitalet 15,8

resultatetoch detvikande marknadenbakgrund denMot un-svagaav
förstrukturomvandlinggenomföraår attbeslöt Suprader att ensenare

tillleddeDetkostnadsläget.högaoch sänka detproduktionenanpassa
kalksal-kväve fosforgödsel ochtillverkadeKöpingifabrikdenatt som

ocksåår avslutades1987. Sammai septembernedlades ammo-peter
kalkammonsal-tillverkatfabrikureatillverkningen. Denniak- och som

december 1988.lades ned den 1peter
fabriken i Kö-kvarvarandei deninvesteringar gjortsSamtidigt har

tillkalkammonsalpeterproduktionenflyttaförping kunna överatt av
198990 utslagfulltberäknades underinvesteringarDessadenna. ge

därmedharfrån 000till 350kapacitetsökning 270 000och tontonen
uppnåtts.

rationaliseringallmängenomförtsstrukturplanen harUtanför en
perio-Underbortfallit.arbetstillfällennågot hundratalmedfört attsom

från till1300minskattotaltanställdahar antaletden 1984-1990 ca
%.eller med 40drygt 800 ca

Prisbildning8.3

Tillverkare8.3.1
medavtaletför Supra ochrådande tillverkningsdominansen statenDen

inta-harSupraprissättningsbeteendet.stelhet imedförthar tidigare en
sjunkitkostnadernahållning prissänkningartill närawaktandegit en

stigit.kostnadernaprishöjningargenomföra närvarit snabbt attmen
exempelbristfällig. SomvaritpriskonkurrensenDetta tyder ettatt

åri börjanskeddeoljeprissänkningardedetta kan nämnas avsom
Suprasänkas.priset kundeinnebarkostnadsmässigtoch1986 attsom

gödselåret denvid början detpriser förräninte sinasänkte dock nyaav
bl.a.Motiveringendå %.uppgick till 10Prissänkningenjuli 1986.1 var

månadsvis sti-med denföreligger i ochlåsning prisernaden somav
lö-gödselåret, närvarandeförtillämpas undergande prisskala somsom

därpå.åretår majjuni och den 31mellan den 1 ettper
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Produktionen sker kontinuerligt inom gödselmedelsindustrin, medan
några höstmånader.förbrukningen vår-sker under Tillverkarenoch

efter utnyttja maskiner, arbetskraft och transportmedel ratio-strävar att
åretnellt uppstår.under hela alltför lagringskostnaderutan att stora

uppnåFör detta har prissystem införts syftar till spridaatt ett attsom
året.kundernas inköp Systemet prisskalabygger där prisetöver en

gödselåretsvid dålägst början förbruknings-är och högst vid dess slut
påligger. Beroende gödselmedel priset gödsel-underärtoppen typ av

årets månad måna-sista mellan 15 % och % högre priset första20 än
åretden. Anledningar till kunderna söker sprida sina inköp bliröveratt

då skatte-, räntekostnads- eller prismässiga kunden föredrarattgenom
själv lagra vårbruket dåprodukten framför hem den under ochatt att ta

betala högre pris. En jämförelse kvartalsvis visar delenstörstaett att av
frånförsäljningen tillverkarledet sker under fjärde kvartalet.

återförsäljarnasTyngdpunkten för importörernasoch gödselmedelsför-
säljning ligger dock andra kvartalet, dvs. vid förbrukningstop-motmer
pen.

gödselårDen prislista kommer i början gäller normaltut ettsom av
året. råvarukostnadsökningar,hela Kraftigadet inkl. valutakursförän-

dringar, kan dock medföra prislistan justeras under löpande gödsel-att
år. påverkasPriserna också påavgifterde och skatter läggsav som

uppgårhandelsgödsel. De tidigare för till %närvarande 30sagtssom ca
försäljningsvärdet till förbrukarna.av

HydroKonstellationen Norsk Supra SLR kan ha medverkat till att-
prisnivån.driva den svenska har varit möjligtDetta med den kon-upp

struktion svensk jordbruksprisreglering påhaft där ökade kostnader
jordbrukets insatsvaror fått påbelasta priserna jordbruksprodukter in-
nanför högt gränsskydd.ett

Återförsäljare8.3.2 importöreroch
återförsäljareMarginalerna påverkarhos gödselmedel prisernaav som

fårförbrukarna betala. Lantmännenföreningarnas marginaler vid för-
säljning till förbrukare förhållandevis frånvarierar kraftigt 5 % tillca

%25 mellan olika regioner till följd skillnader i fraktkostnaderca av
konkurrensförhållanden.och sig margi-Hos Lantmännen skiljer även

nalerna mellan Supras produkter och produkter importerade SLR.av
Genomgående marginalen importerad handelsgödselär större än
övrig från återförsäljarhållhandelsgödsel vilket förklaras med kring-att
kostnader risktagandeoch vid import. Ytterligare förkla-är större en
ring till påde högre marginalerna importerade gödselmedel torde vara

lågade priser vilka främst vissa östeuropeiska erbjuder deexportörer
rådersvenska importörerna prisnivåoch den relativt höga i Sverigesom

vid jämförelse med andra europeiska marknader.en
År 1988 den genomsnittliga marginalen i lantmännenförening-var

% för importvara11 för siff-och 10 % inhemsk Motsvarandearna vara.
för 1989 %12 9 %. Skillnaden kan dock ännu störreror var resp. vara

då frånimportvaran ofta säljs direkt magasin medan inhemskt gödsel
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från friståendevilketsäljs i säck lager, medför högre kostnader. De im-
årengenomsnittliga marginal 20 % 1988 och 1989.portörernas var ca

8.3.3 Prisutveckllngen
Prisutvecklingen för handelsgödsel kan beskrivas hjälp produk-med av
tionsmedelprisindex PM-index, delindex kalk.för handelsgödsel och

gödselåret 198081Sedan har priserna stigit fördubblatsstarkt änmer-
på råvarukostnadergrund höjda energi- och utvecklingensamtav av-

prisreglerings- åroch miljöavgiftema. Under prisut-1986 bromsades
påvecklingen sjunkandebl.a. grund energipriser fallande dollar-ochav

kurs överkapaciteten i den europeiska gödselmedelsindustrin.samt
Därefter priserna legat i stilla vissa kostnadsökningarhar stort sett trots
inom produktionen tillden svenska och distributionen. Detta kan stor

lågprisimporten fråndel tillskrivas den ökande antal öststater.ett

Figur Prlsutvecklingen för handelsgödsel PM-Index, 198081enligt8.5 -
1988as 1980:100.
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DI ÖPM-indextotalt gödselDelindex Delindex avgifterutan

Sammanfattande bedömning8.4

påKoncentrationen den svenska för handelsgödsel högmarknaden är
både producentimportledet återförsäljarledet.i och i Hydro Supra AB

årenenda inhemska handelsgödsel. harär producent De senasteav
något då fristå-dock koncentrationsgraden i förstadet minskatledet

importörer pående lyckats etablera sig Framförmarknaden. allt detär
Östeuropaimporten från friståendehar vuxit. importöremaDe ärsom

fåtaligadock fotfästeoch derasännu marknaden osäkert. Lant-är
fristående frånförsöktha prissätta företagmännen ut ettuppges

marknaden och gjortSupra har dumpningsanmälan öststatsim-moten
hos kommerskollegium. Undersökningen lades dock ned.port
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imperfektioner. Jord-Samtidigt lider svenskaden marknaden av
prisnivånhålla i Sve-bruksprisregleringen kan ha bidragit till att uppe

rige, kostnadsmedvetande. Enden skapat översynatt ett svagtgenom
propositioni denregleringen har genomförts och resulterat omenav

året priserna haframtida jordbrukspolitiken. dockDet senaste uppges
påver-förhållande faktorersjunkit i till övriga Västeuropa. Andra som

uppgårprisreglerings- miljöavgifter tillkar prisläget ochär casom nu
% i förbrukarledet.30 värdetav

dåNyetablering tillverkande företag inte trolig initiala in-är storaav
vesteringar expansiv. Sup-krävs och marknaden inte kan betecknas som

dåliga också från nyetablering.lönsamhet torde avskräcka Däremotras
åt-möjligt importen sin marknadsandel ytterligaredet kan ökaär att -

då iminstone till den nyinvesteringar lagerdet krävsgräns störreupp
medeller säckningsutrustning. En utveckling liknande den i Västeuropa

ökad importkonkurrens, förändrad friare pris-marknadsstruktur och
sättning möjlig.är
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JORDBRUKSMASKINER9

marknadenochProdukterna9.1

Produkterna9.1
och red-maskinerbeskrivningi dennajordbruksmaskinerMed avses

exkl.inomgårdsutrustning,s.k.i jordbruketanvändsskap samtsom
skogsmaskiner.

i traktorerjordbruketinom görsmaskininvesteringamaDe största
på redskapexempeloch harvarskördetröskor. Plogar äroch an-som

kategori hörsåmaskiner. denna ävenTillochliksomvänds t.ex. sprutor
användningVidbetupptagare.specialredskap monterasvissa t.ex.som

påvanligen traktorn.redskapen
används ibl.a.sådan utrustninginomgårdsutrustningMed somavses

mjölk-foderautomater,vattenhoar ochladugårdar, automatiskat.ex.
ochningsmaskiner transportören

Marknaden9.1 .2
jordbruksmaskinerförmarknadenpå svenskamått denstorlekenEtt av

jord-jordbruketmaskininvesteringar istatistikden statensöverär som
i jordbruksma-investeringarnatotalaJN utarbetat. Debruksnämnd

framgår in-tabell 9.1Imiljarder kronor.till 3,4skiner uppgick 1988 ca
fastaomräkning tillåren Vid1980-1988.vesteringsutvecklingen under
PM-det s.k.produktionsmedelsprisindex,jordbruketspriser har använts

in-samarbetsnämndenslantbruksekonomiskaindex, utarbetats avsom
dexgrupp.

åren 19881i maskiner 1980InvesteringarJordbruketsTabell 9.1 nya -
löpande priser.och fasta

i mI|].kr.Total Investering
År priserFastaLöpande priser

1001988

40142 1691980
20142 2621981
823482921982

5 0793 2411983
5 0303 5051984

52043 4561985
3 1672 6481986

119385721987
3 4293 4291988

JN.Källa:
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åren till någotUnder 1982 1983 Ökade investeringsvolymen i fastamätt
årenpriser. Under de följande minskade volymen för under 1988tre att

öka med 10 %. de totala investeringarna i jordbruksmaskinerAvca
1988 utgjordes %45 traktorer och skördetröskor. investe-Dessaca av
ringar i traktorer åren påoch skördetröskor har de legatsenaste unge-

nivå påfär med lägsta notering 1981 %41 och högstasamma en ca en
pånotering 1984 52 %.ca

Investeringssiffrorna redovisar investeringarendast i maskiner.nya
ocksåEn betydande marknad finns emellertid i handeln med begag-

nade jordbruksmaskiner. denna marknad omfattandeAtt visar bl.a.är
utredningSPK:s Traktorer och skördetröskor, marknad och prissätt-

ning R1986 och 1988 1989:12.
såldes så mångaEnligt denna utredning det dubbelt begagnade trak-

bådaoch skördetröskor åren.maskiner under de Vidaretorer som nya
visade utredningen såldaungefär 90 % det totala antaletatt av nya

såldestraktorer och skördetröskor med inbyte begagnad maskin.av en
ocksåMarknaden för reservdelar omfattande.är

ocksåSPK har genomfört enkätundersökning de företagen av som
leverantörer jordbruksmaskiner under 1989, totalt hundratal,ettvar av

för kartlägga konkurrensförhållanden.branschens marknads- ochatt
försäljningLeverantörernas jordbruksmaskiner uppgick 1989 tillav

miljarder2,8 kronor, exkl. Försäljning reservdelar ingickca moms. av
inte i undersökningen. frånImportandelen har ökat 60 till 80 %ca un-
der 1980-talet.

Konkurrensförhållanden9.2

påLeverantörerna9.2.1 marknaden
leverantörMed de företag tillverkar eller importerar jord-avses som

bruksmaskiner. återförsäljareMaskinerna levereras oftast till som se-
dan säljer vidare kundtill slutlig jordbrukare.

Enligt SPK:s fanns påenkät det cirka hundratalet leverantörer den
svenska marknaden under 1989. sjunkitAntalet har kraftigt under den

tioårsperioden; fanns gånger så många1979 det leve-nästansenaste tre
Knappt hälften leverantörernarantörer. bedrev 1989 tillverk-av egen

ning i Sverige. Enbart importverksamhet förekom %hos 40 leve-ca av
Den resterande andelen, dvs. %rantörerna. 10 leverantörerna,ca av

bådehade tillverkning i Sverige och importverksamhet. Deegen sven-
någraska tillverkarna med undantag, Alfa-Laval Agriär t.ex.som

Scandinavia AB och småVäderstad-Verken AB, och medelstora före-
årsomsättning påmed till milj.kr. importerande fö-20 Detag en upp ca

också småtill del och medelstora företag.är störreretagen en
Bland finns årsomsättningdem dock flertal företag medett stora en

mellan 200-400 milj.kr., Lantmännens Maskin LMB ochABt.ex.
Svenska John Deere AB.
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någon ochingår tredjedel i koncern,leverantörernaAv avca en
försvensk koncern. Dessa leverantörerhälften idessa casvararca en

försäljning. Svenska koncerner ärtotala% branschens216 avresp. ca
utländskadeSaab-Scania. AvVolvo ochAlfa-Laval, Electrolux,t.ex.

KvernelandJohn Deere C0,Ford Co,märks Motorkoncernerna t.ex.
AS Oy.och Valmet

intresseor-lantbruksmaskiner,Leverantörsföreningen för ärLELA,
branschen.företag isåväl tillverkandeimponerandeganisation för som

frågor branschenremissinstans ibl.a. rörFöreningen fungerar somsom
myndigheter.statligaorganisationer ocholikasamarbetar medoch den

anslutna till LELA46 st. 1989flesta leverantörerDe större var

1989Leverantörernas marknadsandelar9.2.2
tillsammansföretagenframgår svarade de fyratabell 9.2 störstaSom av

Sverigeijordbruksmaskinerförsäljningentotala% denför 40 avavca
påmarknadsandelLMB medleverantören1989. Den största caenvar

%, Olema ImportcaJohn AB 9följt Svenska Deere%,16 närmast av
caCo ABca % och Ford MotorMaskin AB 7ca %, ValmetAB 7

Svenskadotterbolag tilloch Olema%. svenska företagen LMB är6 De
John DeereBolagen.SLR Olle Olssonriksförbundlantmännens resp.
medamerikanskatill de koncernernadotterbolagoch Ford är samma
Valmet Oy.finska koncernendotterbolag till denValmetoch ärnanm,

på jordbruksmaskiner lLeverantörernas marknadsandelarTabell 9.2
varuområde.år fördeladeSverige 1989 per

Markmdsandel i procent:
DefyraTredjeVaruområde Största NästFörsäljning

totaltstörstastörstamiI].kr. leverantören största1989,

70LMB 17Traktorer 20 171 129

Skördemasklner,
51LMB 8tröskor 2B 9exkl. 389

BergsjöTransportredskap
43Trlrna 1017 11306vagnar

Väder-Jordbearbetnlngs-
81stad 15redskap 32 28234

Såddsprldnings- Alfa-
60Laval 10redskap 23 18206

77LMB 12Skördetröskor 15188 39

Torknings-
68Vestmek 10utrustning 37 10146

Alfa-Foderberednings-
71Laval 644 16maskiner 451

Alfa-Mjölknings-
99Laval 4anläggningar 85 853

7 38LMB 9Totalt 162 796
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varuområdetingårvaruområde produktslag. Inomflera olikavarjeI
slåttermaskiner ochbl.a.finns produktslag,skördemaskiner t.ex. sex

hackar.
varuområdena, marknadsande-några traktorer,de nio ärI t.ex.av

andrarelativt jämstora. Ifyra leverantörernaför delama största varu-
harområden, finns leverantörtorkningsutrustning,t.ex. ensomen

finnsvanligen%, samtidigt detmarknaden, 40andelstörre somcaav
ochellermarknaden,några 10 %med varderaleverantörer ettavca

sig till 3-4 %små för harantal leverantörerstort avuppvarsom
jordbruksvagnar, har leverantörproduktslag,marknaden. Vissa t.ex. en

genomsnittnågra få dominerande ställning. Ileverantörer medeller
för varje produktslag. Anta-leverantörerfinns enligt SPK:s enkät 12ca

småmånga relativtoftastleverantörer, dvs.varierar mellan 6 och 30let
marknadsan-litenvarje vardera harföretag inom produktslag, ensom

del.
leverantörinom produktslagförekommer dock endastDet attett en

mark-Alfa-Laval harmonopolliknande ställning. Dethar är ensomen
på på mjölkningsmaskiner. Nedanförnadsandel 85 % marknadenca

varuområden.några viktigabeskrivningföljer närmare aven

Leverantörer traktorer9.2.3 av
totalautgjorde 40 % leverantörernasFörsäljningen traktorer ca avav

levereradesTraktorerförsäljning jordbruksmaskiner under 1989. avav
leve-miljard De fyraföretag till värde drygt kronor.12 1 störstaett av

leverantö-för % försäljningen. Densvarade 70 störstarantörerna ca av
IH ochmed märket Caseberäknat omsättningen LMB envarren

på AB, Johntidigare Scantracmarknadsandel 20 %, följd Valmet,ca av
och Fendt.Massey-FergusonOlema med märkenaDeere, samt

år traktorer denfanns leverantörertio sedan det totalt elvaFör av
tvåför cirkasvaradefyra leverantörernasvenska marknaden. De största

trak-tillkom fleraförsäljningen. början 1980-talettredjedelar I avav
efterfrågan, vilket innebarökadtorleverantörer i samband med atten

Dockminskade.för de fyra leverantörernamarknadsandelen största
vilketmitten 1980-talet,investeringarna inom jordbruket iminskade av

förvär-agenturövertaganden. Volvo BMmedförde nedläggningar och
tillverkningenflyttadesValmet 1978 och under 1980-taletvades suc-av

cessivt till Finland.
såg ungefär likadanför traktorerSammanfattningsvis marknaden ut

fyrademed omkring elva leverantörer, största1989 1979 varavsom
har docktillverkningen70-75 % marknaden. Den svenskahade upp-av

importerades 1989.Samtliga traktorerhört.

Leverantörer skördetröskor9.2.4 av
åtta leverantörerimporterades och marknadsfördesskördetröskor av

inte. För-på tillverkning förekomsvenska marknaden 1989. Svenskden
till milj.kr.i leverantörsledet uppgick 200säljningsvärdet ca
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totala% den80för knapptsvaradeleverantörernafyra störstaDe av
marknadsan-LMB medleverantörernaförsäljningen. De största envar

LMBAB.och SagromasDeereFord, Johnpå följd%,40del avca
HollandNewsäljer märketFordClaas IH.tröskmärkenamarknadsför

Fortschritt.märketoch Sagromas
på svenskadenskördetröskorleverantörernioTotalt fanns av

försvaradeleverantörernaår fyrasedan. Deför tio störstamarknaden
ifannsskördetröskortillverkningvissförsäljningen. En%80 avavca

Sverige.
medledande leverantören1980-talet deni mittenblevLMB enav

Sam-fleratagitpå efter ha%, övermarknadsandel 40 agenturer.attca
1980-slutetpå marknaden. lnågra leverantörertillkomtidigt avnya
någ-mellanfusionerstrukturrationaliseringvissskeddetalet genomen

leverantörer.ra
1989princip likadaniskördetröskorsåg förSåledes marknaden ut

många leve-likabåda åren ungefärdePå marknaden fanns1979.som
omkringmarknadsandelhadefyrade störstarantörer, envarav

upphört helt.emellertidtillverkningen harsvenska%. Den80

mjölkningsmaskinerLeverantörer9.2.5 av
karaktärise-1980-taletundermjölkningsmaskiner harförMarknaden

haftoch hartillverkning, harharAlfa-Laval, enattrats egensomav
mjölkningsma-försäljningentotalaställning. Denmonopolliknande av

85 %.förAlfa-Laval stodmilj.kr.till 53uppgick 1989skiner cavaravca
mjölk-åren danskaimportörunder deEmellertid har senaste avsex en

marknaden.svenskasig in denbrutitAB,ningsmaskiner, Mjölkman
därmed denochmarknaden8 %under 1989hadeMjölkman varavca

På fannsmarknadenmjölkningsmaskiner.leverantörennäst största av
företag.ytterligare tre

Leverantörernas kundstruktur9.2.6
tidigaresålde 1989, nämnts,underundersökta leverantörernaDe som

figur 9.1kronor. Avmiljardervärde 2,8tilljordbruksmaskiner ett av ca
fördeladejordbruksmaskinerförsäljningframgår leverantörernashur av

kundkategorier 1989.på olikasig
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Leverantörerna: försäljning fördeladFigur jordbruksmaskiner9.1 av
olika kundkategorier 1989.

Leverantörer

ÖvrigaLantmännen Återförsäljare

kundJordbrukareSlutlig

framgår återför-figuren huvuddelen försäljningen skedde tillAv att av
såldessäljare, direkt till slutligmedan den resterande andelen använ-

hälften tilldare. leverantörernas totala försäljning gick knapptAv
fördelning varit ungefärLantmännen. Under 1980-talet har denna den-

samma.

Återförsäljarna på9.2.7 marknaden
återförsäljare år tilljordbruksmaskiner 1989 uppskattasAntalet caav

MRF, i maskinhandelssek-360 Motorbranschens riksförbund varsav
återförsäljarnation 70 % medlemmar.ärca av

återförsäljarledetFörsäljningen jordbruksmaskiner i sker dels avav
fristående återförsäljare, dels de regionalteller leverantörsägda av av-

till SLR. Den verti-lantmännenföreningarna, anslutnagränsade ärsom
återförsäljar-fembegränsad. Endastkala ägarintegrationen mycketär

företag sina leverantörer 1989.ägdes av
återförsäljare, i medeltal 40,Varje har regel flertalleverantör ett

någon sinför sig vanligen inte dominerande andel le-hade avsom var
såldeförsäljning. lantmännenföreningar jord-totala Deverantörs som

försäljningsställen.bruksmaskiner hade tillsammans hundratalett
återförsäljare till produktmärkeVanligen har ensamrätten etten

försäljningsområde, återförsäljareninom sitt geografiska sig ärvare
fristående tillhöreller Lantmännen.
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På för jordbruksmaskiner finns det utbudmarknaden ett stort av
modellvarianter. Enligt branschen det främsta konkur-märken och är

återförsäljarna och leverantörerna inte priset,rensmedlet för ettutan
tillkunnig service. Närhetenlager reservdelar, personal och godstort av

också konkurrensfördel.kunderna storvara enanses

Lantmännen9.2.8
Iantmännenorganisationen omkring jordbrukare95 000 ärägssom av
uppbyggd enligt kooperativa principer och bestod 1989 SLR, 17 re-av

lantmärmenföreningar potatisföretagetgionala och Solanum. I koncer-
också ochingick LMB, AB Vestmek t.o.m. 1989, Lactamin ABnen

inom livs-Cerealia. sistnämnda företaget hade fyra dotterbolagAB Det
medelssektom.

både återförsäljarledetverksamma i leverantörs- ochLantmännen är
jordbruksmaskiner därför viktig rollinom handeln med och har bl.a. en

på figurmarknaden, 9.2.se

lterförsäljarledet.Lantmännens leverentörs-Figur verksamhet l och9.2

Ieverantörsledet:på företag lExempel

Kverne-Alfa- ÖverumLMB
landLaval

SLR
masklnprogramsammanställer

lantmännenförenlngarnaåt

lantmännenförenlngar,14
försäljningsställen100-talet

k
kundjordbrukareSlutllg

Källa:Lantmännen.

återfinns importI leverantörsledet LMB. SLR överförde 1983 all av
jordbruksmaskiner i aktiebolag. 16 % dendetta LMB med to-ca avvar,

försäljningen enskilde dentala 1989, den leverantörenstörste sven-
för skördetröskor, skörde-ska marknaden. Speciellt marknaderna

maskiner stark ställning.och traktorer har LMB en
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sammanställasamordningsorganisationSLR attgenomagerar som
frånmaskiner LMBlantmännenföreningarna medmaskinprogram

Alfa-Laval. Dessaochfristående Valmetnågra leverantörer,och t.ex.
försäljning lant-sini helakanaliseradeleverantörer stort sett genom

någraytterligare leverantö-fanns detmännenföreningarna. Dessutom
lantmännenför-produktersålde sinadelstor genomavenrer som

Överums Väderstad-Verken AB.Bruk ochABeningarna, t.ex.
Återförsäljarledet lantmännenför-totalt 17bestod 1989 14 avav

säljer i konkur-föreningar. LMBsålde tillendast dessaeningar. LMB
sigför kanvarje föreningeftersomandra leverantörer,med varrens

Lantmännenförening-från fristående leverantörer.in produkterköpa
utanförnågon utsträckningmaskiner idock inte störreköptearna

geografisktFöreningarna, ärunder 1989.maskinprogramSLR:s som
hade till-sinsemellan,områden och inte konkurrerari olikaindelade

återförsäljarledet hade Lantmän-försäljningsställen. I100casammans
jordbruksmaskiner, vilketför ärmarknaden% den totala40 avnen ca

1980-talet.har haft underandel deungefär samma som

offentliga regleringarImportbegränsningar andraoch9.2.9
tullar ochjordbruksmaskinerfinns för ärimportbegränsningarDe som

för maskiner medgällerhandelshinder. Tullfrihettekniskavissa ur-
På jordbruks-och andratraktorereller u-länder.i EFTA-EG-,sprung

påutgår tullavgift 5,3från övriga länderkommermaskiner resp.ensom
3,8 %.

Mellanfrämst traktorer.finns berörhandelshindertekniskaDe som
typgodkännande, buller-beträffandefinns skillnaderSverige och EG

pånivå traktorer.kraftuttagoch
förslagvåren mednaturvårdsverk 1990kom underStatens attett om
från traktorertillåtnapå för utsläpphögstakrav gränsett avgaserav

Något sådant finnskravtill 1995.möjligen införasförberedas ochskall
något land i Europa.inte iännu

införas i Sve-kommertypgodkännande jordbrukssprutorEtt attav
försvåra ochimportentypgodkännande kanjuli 1991. Dettarige den 1

typgodkännandetkandå handelshinder. Dessutomblir teknisktett
svenska tillverkarna,mindre,konkurrensproblem för demedföra om

kostnader.godkännandeförfarandet medför höga
ingått dei SPK:s enkätföretag ärEnligt imponerandede nuva-som

förnågon betydelse derasinteimportbegränsningarna störrerande av
affärsverksamhet.

Sverige ochföreskrifter mellantekniskaSkillnader l9.2.10
EG

föreskrifterpå områden direktivolikaSverige vissaEG och har resp.
motsvarandeEG-direktiv därfinns detfrämst traktorer. Delsgällande

föreskrifter därvissafinns detföreskrifter saknas och delssvenska mot-
förhållandet, be-därsistnämndaEG-direktiv saknas. Detsvarande en

områden:följandeföreligger, gällermellan reglernatydande skillnad
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frånavvikertraktorerdefinitionensvenskaTypgodkännande: Den av-
ochlastfår utrustad bäraEG-traktornEG:s. att passagerarevara

lastbil.klassificerassådant i Sverigefordonmedan ett som
bullernivå dess-i EG,något änBullernivå: lägreSverige krävsI en-

med hytt.måste förseddtraktornutom vara
på dettaföreskriftervissaArbetarskyddsstyrelsen harKraftuttag:- förDirektivetdirektiv.från ärEG:sområde, skiljer sigsom

omarbetning.undernärvarande

återförsäljaravtalOmrådeslndelning19.2.1 genom
vidhadeskördetröskorochtraktorerleverantörerSamtliga stora av

återförsäljare.sinamedavtalskriftligaenkätundersökning 1989SPK:s
före-cirkapriserrekommenderadeleverantörenFörutom utatt ger

områdesindelning,avtalsklausulåterförsäljaravtalenikommer omen
försäljningfår tillåterförsäljaren ensamrättinnebärvilket pro-avatt

några fall före-område. Igeografisktvisstinomdukten avgränsatett
aktivtåterförsäljaren inteinnebärklausuldessutomkommer attsomen

avtalsinaiharleverantörerfår sitt distrikt. Ettsälja utanför enpar
konkurrerandenågonfår säljaåterförsäljare intederasklausul attom

detta.först underrätta leverantörenprodukt attutan om
åter-sinaavtal medmuntligafyrtiotalharövriga leverantörerAv ett
åter-angåendeavtalalla dessa leverantörerharförsäljare. I stort sett

får vid köpåterförsäljarnarabatterhurförsäljarrabatter, dvs. avstora
försälj-tillavtal ensamrätthälften harDrygtleverantörernas omvaror.

också avtalinformellaområde, några har attvisstinomning omett
märke.konkurrerandesäljaåterförsäljarna inte skall varor av

för-tillåterförsäljarens ensamrätthar förleverantörerEtt argument
åtar service ochsigåterförsäljarenviss produktsäljningen är attav en

försälj-återförsäljarenfåråtagandereservdelshållning för dettaoch
område.visstinomningsrätten ett

reservdelshållning serviceochåterförsäljarensharleverantörenFör
förhållanden ärkonkurrensmedel. Dessabetydelsemycket stor somen

från leveran-återförsäljaravtalenförsåledes viktigastede argumenten
lantmännenförening-synvinkel. Ett är attt.ex.törernas annat argument

område. denAvgeografisktvisstinomarbetartill sin struktur ettarna
inomautomatiskt ensamrättfår försäljningsställena ettanledningen

område.
återför-slutaförviktigaste skälenåterförsäljarna deFör är attett av

sittinomprodukterfår till sinaoftastde ensamrättensäljaravtal att
område.

prissamverkanHorisontell9.2.12
deåterförsäljarledetiförekommerprissamverkanHorisontell genom

i dessochi MRFmedlemmaråterförsäljarföretag ärdrygt 250 som
marknadsprislistor,tvåårligenmaskinhandelssektion. MRF utarbetar

jord-begagnadeförinbytespriserochrekommenderade marknads-där
hurosäkertdäremotDettraktorer är storbruksredskap anges.resp.
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följsamheten i praktiken till listor. Vidare utarbetar MRFdessaär en
mall för uthyrning skördetröskor, bl.a. hyr-traktorer ochav som anger
priser för olika maskiner. Marknadsprislistorna och mallen förtyper av

ocksådärföruthyrning för sig konkurrensbegränsningar och harär var
registrerats i kartellregister.SPKzs

leverantörerSamarbete9.2.13 mellan
förekommer i viss utsträckning, bl.a.Samarbete mellan leverantörer

bakgrund för utvecklingsarbete och mark-de höga kostnadernamot av
nadsföring produkter. Bland dessa överenskommelser kan näm-av nya

samarbetetraktormärkena Valmet och Massey-Fergusonnas vars re-
i marknadsförs traktorn undersulterat stortraktorn Mega. Dock Mega

två olika märken och i konkurrens med varandra.

Prisbildning9.3

återförsäljarledetPrissättningen9.3.1 i
någraSamtliga leverantörer traktorer skördetröskor ochoch störreav

leverantörer jordbruksredskap cirkapriserrekommenderadeutav ger
återförsäljare,till sina vid försäljningen till slutlig kund. Ianvändasatt

åter-ingådetta Cirkapris fri till slutlig enbart tillkan leverans kund eller
ingårförsäljare. ihopsättningDessutom ofta, inte alltid, service ochmen

någrajordbruksmaskinen. finns inte indikationer det före-Det attav
cirka-kommer samarbete mellan leverantörerna fastställandetom av
bådepriserna. Prisvariationerna mellan olika märken ganskaär stora,

ingår i prisetvad gäller själva cirkapriset i kronor och vadmätt som
förutom maskinen. Vidare varierar kraftigt.rabatterna ganska

Vid försäljningen slutligetraktorer och skördetröskor till denav
kundenjordbrukaren återförsäljaren olikadet vanligt lämnarär att

återförsäljarföreningensformer rabatter leverantörens eller re-av
kommenderade cirkapriser.

SPK:s undersökning prissättningen traktorer och skörde-1988av
såldatröskor visade omkring % det totala antalet trakto-90att av nya

såldesoch skördetröskor inbyte begagnad maskin. Denmedrer enav
dåcirkapriset uppgickgenomsnittliga rabatten det rekommenderade

relativt kraf-till %. Vanligen dock inbytesmaskinen2 övervärderasca
övervärderingtigt jämfört med marknadsvärdet. Denna kan ses som en

rabatt till jordbrukaren. övervärderingen inbytes-Inkluderasextra av
årmaskinen % vidden genomsnittliga kundrabatten 12 1988var ca ny-

försäljning inbyte begagnadtraktorer och skördetröskor med av enav
maskin.

påVid undersökning och skördetröskorSPKzs rabatten traktorerav
%. utfall1979 den genomsnittliga rabatten vid inbyte 13 Dettavar ca

alltså vid undersökningen 1988.detsammanästanvar som
förPriserna jordbruksmaskiner betydelse jordbruketshar storen

redovisade prissättningen främst följd leve-ekonomi. Den är atten av
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skördetrös-cirkapriser för traktorer ochrekommenderaderantörernas
genomsnitt möjligaikor betydligt högre de priser ärär än utatt tasom

förhållande kanbakgrund till dettahänsyn till marknaden. Enmed vara
utifrånindex beräknas bl.a.för PM-index. Dettaberäkningsprincipema

påcirkapriser trak-rekommenderadeförändringar leverantörernasav
påprisernade faktisktskördetröskor och inteoch uttagnatorer av

dessa maskiner.
årliga jordbruksprisöverlägg-utgjort underlag för dePM-index har

förhållandettill jordbruket. Detkostnadskompensationenningarna och
återförsäljarefrån och jord-intresset leverantörer,kan ha motverkat

änd-hålla Med hänsyn till dencirkaprisökningarna.brukare tillbakaatt
vil-för närvarande oklartjordbrukspolitiken detinriktningenrade ärav

fårPM-index i framtiden.ken betydelse
på detoch skördetröskorprissättningen traktorer görDen nuvarande

marknadspriser. Förolikasvårt jämföra maskinersför jordbrukarna att
måstemaskin denvidolika alternativ köpkunna utvärdera ettatt av en

cirkaprisemas storlek och dels be-jämföraenskilde jordbrukaren dels
inbytesmaskin.eventuell Detvärderingendöma rabatterna och av en

få överblicksvårt för enskilde jordbrukarenfaktum det denär attatt en
priskonkurren-maskin kan motverkakostnaden förden totala en nyav

på marknaden.sen

Prisutvecklingen9.3.2
konkurrensbevak-för löpande pris- ochföljer inom denSPK ramen

på jordbruksmaskiner mark-genomförsningen de prisändringar avsom
framgår genomsnittliga leve-tabell denadsledande leverantörer. I 9.3

återförsäljare perioden 1983 1989.rantörsprishöjningarna till under -

på skördetröskor ochprisökningar traktorer,Tabell Genomsnittliga9.3
åren jämfört medövriga jordbruksmaskiner 1983 1989-

PPI.producentprisindex

Genomsnittligaprisökningar, %
19891986 1987 1988983 1984 19851

Traktorer 5 10 43 514 2
skördetröskor 6 8 63 10 65
Övriga 3maskiner 2 713 6 5 9

4Totalt 7 4 812 4 5
PPI 4,3 7,6 6,37,6 3,7 2,09,1

Källa:SPKochSCB;Statistiskameddelanden1983 1989.-

på maskineroch övrigarelativt kraftiga prishöjningarna traktorerDe
årstill följd 1982 de-förklaras höjda importpriser1983 kan bl.a. avav

År smårelativt pris-valvering den svenska kronan. 1984 uppmättesav
prishöjning-på bakgrund tillökningar skördetröskor. Entraktorer och

på växelkurser ochbl.a. höjdaskördetröskor 1985 och 1988 vararna
importprishöjningar.stora
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Sammanfattande bedömning9.4
antal leve-kännetecknasför jordbruksmaskinerMarknaden stortettav

ocholika märkenåterförsäljare. medoch Utbudet ärrantörer stort
medförmånga produktslag, Dettamodellvarianter inom flertalet att

välja mellankundenjordbrukaren vanligen kani inköpssituationen
likvärdiga.oftast kan betraktasflera maskiner, somsom

alltidpriset inteflera faktorer, där ärValet maskin bestäms avav
återförsäljaren, servicebranärhet tillavgörande. Enligt branschen är

påverkarfaktorerandra viktigareoch reservdelslagerett stort som
maskinvalet.

samtidigt inbytejordbruksmaskin oftaVid skerköp ett avav en ny
då faktorpå blir viktiginbytesmaskinenbegagnad maskin. Priset enen

på maskinen.priset för densamtidigt blir indirekt rabatt nyaensom
1989:12Rskördetröskor,i utredningen Traktorer ochSPK har

relativtåterförsäljarna inbytesmaskinernaövervärderarkonstaterat, att
Priset inbytesma-försäljning maskin.kraftigt vid samtidig en nyav

före-särskilt bakgrundviktigt konkurrensmedel,skinen är motett av
maskiner.cirkapriserkomsten rekommenderade nyaav

återförsäl-bådefinns i leverantörs- ochKonkurrensbegränsningar
några medföretagfinns, inom produktslag,jarledet. I leverantörsledet

Alfa-marknadsposition. främsta exempletdominerande Det ären
mjölkningsmaski-på förmonopolliknande ställning marknadenLavals

Även Lantmännenfö-återförsäljarledet koncentrationen hög.i ärner.
jordbruks-försäljningenreningarna för % den totala40 avsvarar ca av

maskiner.
områdesindelning,återförsäljarledet vilket innebärförekommerI att

tillåterförsäljaravtali finns klausulerleverantörernas ensamrättom
marknad.geografiskt avgränsadförsäljning viss produkt inomav en

Återförsäljaren får den lokalaord märkesmonopolmed andra
cirkaprissättningmarknaden, vilket med leverantörernassammantaget

prishöjande effekter.konkurrensen och leder tillbegränsar
återförsäljarledetockså iHorisontell prissamverkan förekommer ge-

priserrekommenderademarknadsprislistorMRF:s avsernom som
åter-till MRF-anslutnariktar sigbegagnade traktorer och redskap. De

återförsäljarnaförsäljare, flertalet marknaden.dvs. av
främstjordbruksmaskiner berörförtekniska handelshindrenDe

bullernivåpå ochlägretraktorer och svenska särkravt.ex.avser
avvikerreglerkraftuttag och traktorhytt. Dessaskyddsutrustning som

och hög-från för jordbrukssprutori Typgodkännandemotsvarande EG.
införas ifrån traktorer kravför avgasutsläpp väntasärgränssta som

övrigaåren finns i Eu-inteSverige inom de och ännunärmaste som
importberoende dettill SverigesSärskilt med hänsyn ärstora avropa.

kontrollmetoder förvikt föreskrifter, typgodkännande ochstörsta att
så underlät-internationellt, handelnjordbruksmaskiner samordnas att

den svenskaprisdämpande verkanskulle sannoliktDettas. en
marknaden.
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tillverkarejordbruksmaskiner förekommerPå förmarknaden att
produktutveck-bedrivervarandra,medsamarbetar t.ex. gemensamma

investerings-de högavanligen reduceraAvsiktenlingsprojekt. är att
Frånföretaget.enskildaalltid bäras detinte kanvilkakostnaderna, av

fö-mellansamarbeteemellertid viktkonkurrenssynpunkt detär attav
bliEffekten kanmarknadsdelning.tillsamtidigt leder attinteretag en

på geografiskasinkonkurrensverksamhetbedriver sinföretag utan
marknad.

jordbrukspolitikensvenskadenförestående omläggningenDen av
minskar.jordbruksenheterochantalet jordbrukaremedför troligen att

efterfråganminskadblisådan utveckling tordeföljdEn enav en
råder i dagbedömning över-Enligt branschensjordbruksmaskiner. en

jord-utbudalltförpå ochmarknadenföretagetablering stortett avav
på markna-efterfrågan. Utvecklingenförhållande tillibruksmaskiner

istrukturförändringardärför tillledajordbruksmaskiner kanförden
koncen-ytterligare ökadåterförsäljarled ochbåde ochleverantörs- en

övergångs-underemellertid skärpaskanKonkurrensentration. ett
på vikandebehålla sina positionerdå försökerföretagenskede, att en

marknad.
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BEDÖMNINGSAMMANFATTANDE

1986-års livsmedelsutredning LMU, SOU 1987:44, Livsmedelspriser
och livsmedelskvalitet studerade bl.a. orsakerna till den höga prisut-
vecklingstakten för livsmedel under 1980-talet. Utredningen fann inget

på någontydde anmärkningsvärd lönsamhetsförbättring skettattsom
inom jordbruk, livsmedelsindustri eller parti- och detaljhandel med
livsmedel dåunder den aktuella tioårsperioden. Inget enskiltsenaste
led kunde heller enligt utredningen lastas för prisutvecklingen. Utveck-
lingen förklarades i stället antal samverkande faktorer, ettettav sys-

genomgåendetemfel. Ett problem lågaenligt utredningen det mot-var
ståndet bakifrån kommande prishöjningar. Kostnadsökningar kanmot
alltför lätt vältras tillöver led i kedjan,nästa och slutligen till konsu-
menterna.

lågaDen kostnadskänslighet påLMU pekade följdärsom en av en
ofullständig påkonkurrens livsmedelsområdet. viktigasteDe konkur-
rensbegränsande företeelserna dels jordbruksprisregleringensär inver-

påkan importkonkurrens och marknadsmekanismer, dels koncentra-
tionen i industri- och handelsleden.

Jordbruksprisregleringen

Jordbruksprisregleringen skyddar gränsskydd i form inför-ettgenom av
selavgifter delar den svenska livsmedelsmarknaden från im-stora av
portkonkurrens. påverkarDetta i betydande grad konkurrensen och
prisnivånprisutvecklingen såvälför jordbruksprisreglerade råvaror som
förädlade livsmedelsprodukter. Gränsskyddets effekter dock i all-är

lågförädlademänhet förstörst produkter. Fri prisbildning frioch kon-
kurrens har till del med administrativ styrning priserna.stor ersatts av

åtgärder,Marknadsreglerande exportbidrag och det internat.ex.som
utjämningssystemet på mejeriområdet, medför producenternaatt av-

frånskärmas marknadens signaler. effektEn detta blir delarstoraav
det jordbruksprisreglerade området från producenternassträvanav en

sida finna avsättning för det produceras, inte producera detatt attsom
efterfrågas.som

För beskrivning pånärmare regleringens effekter områ-olikaen av
den hänvisas till marknadsbeskrivningarna avseende mejeriprodukter,
matfett, köttvaror spannmålsprodukter.bröd ochsamt

Riksdagen beslutade i juni 1990 jordbruksprisregleringen delvisatt
skall awecklas. Förhandlingssystemet avskaffas och den interna mark-
nadsregleringen awecklas med den juli1 1991. Detta innebär bl.a.start

exportbidragen avskaffas liksom utjämningssystemet mejeriom-att

162



rådet. föreslåsFör gränsskyddet inga förändringar.dock Skyddet skall
hållas på nivå pånuvarande i awaktan utvecklingen de internatio-av

förhållandena, pågåendenella dvs. resultaten de GATT-överlägg-av
ningarna. åtgärdernaSyftet med de beslutade livsmedelsprodu-är att

skall bli lyhörda för marknadens signaler, dencenterna mer men sven-
ska frånmarknaden kommer fortsättningsvis avskärmadäven att vara

såimportkonkurrens består.länge gränsskyddet
Även faktorerandra bidrar till begränsa importkonkurrensen.att

förhållandevisDet relativt glesbefolkade Sverige liten marknad iär en
utkanten Europa. Vidare finns speciella bestämmelser ingredien-av om

innehållsdeklaration, returförpackningar förhållandenDessaser, m.m.
kan bidra till presumtiva avhåller frånsig sig tillsökaexportöreratt att

Mångaden svenska marknaden. livsmedel för färskvaror, vil-övrigtär
långvägaket minskar förutsättningarna för distribution därmedochen

för importkonkurrens.
På fiskområdet innebär fiskprisregleringen fiskråvarorsvenskaatt

kvantitativa importrestriktioner frånskyddas importkonkurrens.genom
Den fiskberedningsindustrinsvenska därmed i första hand hänvisadär

råvara.till råvara fårsvensk Import endast det inte finnsske närav
råvarasvensk i tillräcklig omfattning, import förädlade fiskpro-men av

dukter ske tämligen obehindrat. företagSvenska däremotmöter
vissa marknader exporthinder för förädlade för fiskkonser-produkter,

finns tullar vid till EG. innebärDetta konkur-t.ex. exportver en
förrensnackdel den fiskberedningsindustrin.svenska fisk-Den svenska

prisregleringen för närvarandeär under översyn.

Livsmedelsindustrin

Den livsmedelsindustrinsvenska kännetecknas koncentration, delsav
ägarkoncentration inom livsmedelsindustrin helhet, dels enskildasom
företag med stark ställning olika delmarknader.

Lantbrukskooperationen den och förär största ägargruppen svarar
45 % det totala saluvärdet inomnärmare livsmedelsindustrin. Koo-av

perationen verksam inom jordbruksråvaror,förädlingär svenska dvs.av
områden jordbruksprisregleringen råvarordär medför importenatt av
och importkonkurrensen för färdigförädlade livsmedel liten. Koope-är
rationen påhar monopolställning mejeriområdet och marknadsle-är
dande inom köttvaru-, bageriområdena.även kvarn- och Verksamheten

på områdenviktiga mejeri, spannmålär slakt, uppbyggd regionalaav
kooperativa föreningar inte konkurrerar inbördes. Till bristdennasom
på konkurrens bidrar föreningarnas mottagningsplikt, leveransplikt
inom områdesindelningmejeri och slakt och viktiga inslag i den-
lantbrukskooperativa affärsverksamheten. Ett borttagande leve-av

områdesindelningenransplikten och skulle medföra förutsättningar för
förbättrad konkurrens föreningarna skulle ökat inci-att etten genom

till effektivisering och inbördes konkurrens. Samtidigt skulletament
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råvarorkonkurreraföretagprivataförmöjligheterna förbättras att om
från jordbruket.

mottagnings- och le-innebäraavregleringen kankommandeDen att
internadenroll. Utansinha spelatveransplikterna kommer utatt

överskottsproduktionomhändertaförmedelmarknadsregleringens att
med-åta sigtroligen intefortsättningsvisföreningarna emotkan att ta

föreningarnaomfattning. Omi obegränsadproduktionlemmarnas
bin-medlemmarnamottagningsplikten kan knappastavskaffardärmed

delarmåste sälja hela ellermöjlighethaleveransplikt; dedas att avav
inte intres-föreningen ärdenproduktion till köparesin egnaannan om

serad.
delbetän-konkurrenskommitténsiOmrådesindelningen behandlas

mark-förbudlivsmedelsområdet 1990:25,SOU därpå motkande ett
vis-föreslås. Sådan lagstiftning kanområdepå jordbruketsnadsdelning
in-från valfri säljare,köpaförhindra köpareserligen vägras menatt en

på varandrasaktivt konkurreratvingasföreningarnaintenebär attatt
marknader.regionala

andrafinns ägargrup-lantbrukskooperationen ävenFörutom ett par
Livs-livsmedelsindustrin.svenskainflytande inom denmed stortper

hu-och VolvomedProcordia,inom detmedelsgruppen staten somnya
båda inomverksammakonsumentkooperationenoch ärvudägare, stora

ledande inombådainom de ärindustrin. Företagdelar gruppernaav
livsmedelsområdet.delmarknaderolika

mark-företagvanligt ärPå många livsmedelsmarknader detär ettatt
varumärkenfåtal dominerar. Starkaföretagellernadsledande ettatt

iStrukturenpå många delmarknader.förekommerprisledarskapoch
bidragit till koncentra-få haroch köparepartihandelsledet med stora

Även litenhet harmarknadenssvenskadentionen i leverantörsledet.
fler-förinte platshelt enkeltkoncentrationen; det finnsbidragit till ett
dockföretagendelmarknad. De svenska ärinomföretagtal stora resp.

jämförelse.internationellsärskilt vidinte stora en
koncentrationytterligaretillnärvarande tendensfinns förDet en

exempel kanlivsmedelsindustrin. nämnasSomsvenska attinom den
producentför-sammanslagninglantbrukskooperationen avgenom
områden därförstärksytterligarepositionernaeningar gärna attser

slaktverksamhet.mejeri- ochinomdominerande,redan är t.ex.man
formerandragår också samägande ochutökatUtvecklingen mot av

både livsmedelsindu-inom svensklivsmedelsföretag,samarbete mellan
livs-nordiskframför alltÖvrig europeisksvensk ochstri och mellan --

på fleratroligenberorutvecklingstendensermedelsindustri. Dessa sam-
Många viktigtdetföretag ärverkande faktorer. attatt anpassaanser

inhemskakommandeförutsättningar inför densinaoch förbättra avre-
internationelljordbruksområdet, avregleradpå alltmergleringen en

marknad medinreEG:sförverkligandetlivsmedelsmarknad samt av
Östeuropatid skett iår förändringarbörjan 1993. De senaresom

struktur.och derasföretagenockså de svenskakravställatorde nya
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förutsättningarbättrepå skapaolikadärför sättförsökerFöretagen att
Europamarknaden.påkonkurrenskraftiga denkunnaför nyaatt vara

högmedgerpå hemmamarknaden,ställningdominerande enEn som
för skapanödvändigtvinstnivå, vissa företag utrymmeattsomanses av

utlandsmarknader.mediesatsningarkostsammaofta mycketför bl.a.
möj-så attraktivföretagsstruktur ärSamtidigt eftersträvas somsomen

sökerlivsmedelskoncerner part-europeiskaligt för större ensomt.ex.
viddistributionssamarbeteochellerproduktions-eventuelltför enner

marknaderna.på nordiskasatsning de
nå-iDanmark, ellerietableringMånga svenska företag att enanser

få tillgång till allaförförutsättningviktigEG-land, attärannatgot en
erbjuda. Dettakunnamarknad kommerinreEG:sfördelar attde som

EFTA,ochEGsamarbetsavtal mellaneftersträvarSverige ettatttrots
iFörhandlingslägetvarumarknader.tillgång varandrastillfrimed bl.a.

många störrenågot Vidareoklart.frågan närvarandeförden är anser
vuxit urharefterhanddelivsmedelsföretagmarknadsdominerande att
utvidgadtillNordenheladärförförsökerland och görasitt nyeneget

hemmamarknad.

Dagligvaruhandeln

parti-dagligvaruhandeln, dvs.kännetecknaslivsmedelsindustrinLiksom
bety-dagligvaror,andralivsmedel ochmeddetaljhandelnoch enav

KF ochIca,företagdominerarpartiledetkoncentration. Idande tre -
detpå 75 %. GenommarknadsandelsamladmedDagab mercaen-

grossisterdessamellansamarbetetformaliseradestarktmindreeller
förenkling talavissmed trebutikerbutikskedjor kanoch omenman

detaljistledet.iställningdominerandemotsvarandeblock, har ensom
be-haftnaturligtvishandelsleden harikoncentration storstarkaDenna

halivsmedelsindustrin, och kaninomutvecklingen antastydelse för va-
företagochfärrekoncentrationen till störretillbidragande orsakrit en

extraprisernarolldominerandeminst har deni led. Intedettaäven som
leveran-dagligvaruhandeln störreikonkurrensmedelfått gynnatsom

innebärExtrapriskampanjerna attmindre.jämfört medtörsföretag
vilketantalvolymersäljersamtidigtmånga butiker ett varor,stora av

Vidareleveranskapacitet. ärproducentenskravställakan stora
tillSAVA-bidragens.k.kampanjerna, deideltakostnaden för att

möj-begränsadeharmindre leverantörersådan storlekhandeln, attav
delta.ligheter att

varierar,blockeninom ettSamverkansformerna gemen-sommen
bind-vertikalaochhorisontellastarkapekakandragsamt man

viktigavissairörelsefrihetbutikernasinskränkerkraftigtningar, som
praktikenidetinköpskanaler, därbl.a. valetgälleravseenden. Det av

tillgrossisternafrån demöjligt bytainte annan.är stora enatt aven
tillleveransernamed varandradirektdärför intekonkurrerarDessa om
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butikerna. I stället förekommer det i viss utsträckning framför alltatt
butiker fråndirektinköpstörre gör leverantörerna.

Vidare omfattas delar butikerna hembudsreglerstora av av m.m.,
frånhindrar dem fritt förhållande,lämna Detta iattsom gruppen.

kombination tillståndsgivningmed ofta restriktiv från kommunernasen
sida till nyetableringar, svårtdet för företag pågör komma inattnya
marknaden.

Prissättningen i dagligvarubutikerna baseras i påutsträckningstor av
kedja rekommenderade cirkapriser, vilket lett till betydanderesp. en

samstämmighet i de ordinarie priserna mellan butiker i kedjasamma
lokalt eller regionalt. Eftersom delar ocksåextrapriserna ärstora av

innebär detta begränsning priskonkurrensen mellangemensamma en av
butiker inom kedja. På tid har det dock börjat utvecklassamma senare

för individuellt anpassad prissättning.system mera
Liksom fallet inom livsmedelsindustrinär ocksåfinns det inom

handeln utveckling internationalisering.större För dagligvaru-moten
handelns del har den tills vidare formen samarbetsavtal med utländ-av
ska handelsföretag, bl.a. avseende inköp. Dettagemensamma samar-
bete kan komma innebära ökad konkurrens för inhemskade till-att en
verkarna.

Produktionsfaktorer i jordbruket

Koncentrationen bådehög iär leverantörs- och mångahandelsled för
jordbrukets insatsvaror och andra produktionsfaktorer. Detta gällerav

viktiga varuområden handelsgödsel fodermedel.t.ex. ochsom
Tidigare har jordbruket efter överläggningar inom för jord-ramen

bruksprisregleringen fått kompensation för ökade produktionskostna-
Ävender påhöjda priser jordbruksprodukter. den enskildegenom om

jordbrukaren priskänslig, kanär med eller mindresystemet auto-mer
matisk kompensation för kostnadsökningar ha medfört jordbrukarnaatt
varit mindre känsliga för prisökningar deän skulle ha varit.annars
Även det faktum jordbrukarna själva, Svenska lantmännensatt genom
riksförbund och de lantbrukskooperativa lantmännenföreningarna,

områdenvissa är i leverantörs- ochellerägare handelsled kan hastora
medfört minskad priskänslighet. Lantmännenföreningarna förär öv-en
rigt regionala och liksom de kooperativa producentföreningarna inom
livsmedelsindustrin konkurrerar påintede varandras geografiska om-
råden. För jordbruksmaskiner tillämpar privata företag iäven handels-
ledet marknadsdelning. Detta sker exklusivavtal mellan leveran-genom

återförsäljare.ochtörer
Genom den kommande omläggningen dåjordbrukspolitiken, detav

hittillsvarande för kostnadskompensation upphör, kommersystemet
jordbrukets priskänslighet öka. Avregleringen kan dock kommaatt att
bidra till ökad koncentration då marknaden för insatsvaror och and-en

produktionsmedel för jordbruket kommer minska. Resultatet kanra att
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förintresse denkan utländska leverantörersbli färre leverantörer, bl.a.
dåövergångsperiodpåverkas.marknaden komma Undersvenska att en

påbibehålla krympandesina positionerföretagen eftersträvar att en
emellertid förväntas öka.marknad kan konkurrensen
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BYGGSEKTORN





INLEDNING

Byggnads-Byggproduktionen betydelse för samhällsekonomin.har stor
bruttoinve-hälften totalainvesteringarna för drygt samhälletssvarar av

år bostadsinve-byggnadsinvesteringarna 1989steringar. svaradeAv
steringarna för drygt 44 %.

Såväl övriga byggnadsinvesteringar uppvisar klartbostads- ettsom
på såvälråderVid högkonjunktur brist byggma-konjunkturmönster. det

utbildad arbetskraft vilket medför snabba pris- och lönesteg-terial som
lågkonjunktur förbyts situationen; och byggmate-ringar. Vid byggnads-

får bland bygg-rialindustrin lönsamhetsproblem och arbetslösheten
åren vidtagitnadsarbetare blir problem. statsmakterna harett genom

åtgärder konjunktursvängningar.olika för lindra effekterna dessaatt av
och investeringsav-Under 1980-talet användes ROT-programmett.ex.

gifter i stabiliserande syfte.
iUnder delen 1980-talet ökade det totala byggandet om-senare av

såväl samhällets ochfattning med ökning bostadsbyggandet somen av
investeringar i anläggningar. Detta harnäringslivets byggnader och

på följandemedfört kraftig överhettning byggmarknaden och däraven
kostnadsökningar i olika led.

Regleringar
för den underEtt utmärkande drag bygg- och bostadssektorn är att

årens föremål åtgärder frånlopp varit för reglerandemängd stats-en
makternas sida. Det framför allt bostadsproduktionen och boendetär

har inslag regleringar och statliga subventioner.storasom av
mål.har fram för uppfylla olika bostadspolitiskaSystemet växt att

huvudmåletbostadspolitiska inneburit alla, tillDet har sedan länge att
tillgångrimlig skall till i bostads-kostnad, ha bra bostad braen enen

uppnå målmiljö. främsta medlet för har varit generellaDet dettaatt
subventioner i syfte stimulera stigande bostadsstandard i hela be-att en

årståndet. flitigtBostadssubventionerna under debatteratshar senare
dels grund de följd ökat bostadsbyggande utgöratt ettav som en av

påbelastning statsutgifterna, därför den skattereformdelsstor atten
genomförande finansierasunder till betydande delär genomsom en

minskade bostadssubventioner.
Hyressättningen regleras den för hyressättningen,genom norm

funnits Bruksvär-bruksvärdesystemet, sedan slutet 1960-talet.som av
får fördesystemet innebär hyran för lägenhet inte överstiga hyranatt en

praktikenlägenheter med hänsyn till bruksvärdet likvärdiga. Iärsom
innebär allmännyttigaden hyresstruktur gäller i desystemet att som
bostadsföretagen för ägarkategorier.normerande övrigaär även
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statligfram medomfattande regelkomplex växtVidare har ett norm-
ombyggnad. Dessutomvid ochgivning utförandet bostäderför ny-av

prövningsärskildförtypgodkändabyggmaterialskall att utanvara
ingå i byggnadsverk.kunna

samlad diskus-ingenbranschbeskrivningarna försförInom ramen
konkurrenssi-effektsubventionernasregleringarnas ochsion kring

i ställethänvisasintresserade läsareninom byggsektorn. Dentuationen
Konkurrensförhållanden och bosek-inom bygg-SPK-utredningentill

utförli-diskuterasregleringar1990:1 effekternaSPK därBtorn av
gare.

delbetänkandekonkurrenskommitténspresenteradesaugusti 1990I
direktiven1990:62. Enligtbyggbosektorn SOUinomKonkurrensen

utredningsarbete, läggai sittförsta fastill kommittén skall den, som en
för förbättrapå genomförasrelativt kort sikt kanfram förslag attsom

boendesektorn.inom bygg- ochfunktionssättmarknadens
problemområdenolikadiskuterasdelbetänkandet identifieras ochI

förslagöverväganden ochradKommitténinom sektorn. presenterar en
Samarbetet mel-sammanfattas under rubrikernadelbetänkandetisom

handelshinderByggnonner ochFinansieringssystemet,lan företag, samt
förslagNågra överväganden ochkommitténsBmksvärdesystemet. re-av

hänvisas till be-utförlig diskussionförfereras nedan,kort men en mer
tänkandet.

kommittén bl.a.företagBeträffande samarbete mellan attanser
entreprenadföretagen normalti konsortier mellan desamarbete största

prissamarbetehorisontelltförbudinte förekommabör att ett motsamt
bör övervägas.

kostnadskontrollockså länsbostadsnämndensKommittén attanser
produktionskostnadsbelåning förinförasskallskall slopas, att

parallellprojekts.k.konkurrensupphandlade projekt och attsamt
öka.markanvisningstävlingar böranvändningen av

de-ytterligare begränsavill kommitténBeträffande byggnormerna
för experimentbyg-förutsättningaroch skapa godataljregleringarna

typgodkännandeförfarandet ochockså förenklaKommittén villgande.
typgodkän-utfärda vissaföreslår provningsanstalt skallstatensatt

den svenska bygg-effektivt öka konkurrensennanden. Ett sätt
informellaavskaffa formella ochenligt kommitténmarknaden är att

antidumpningsåtgärder utnyttjas medExempelvis börimporthinder.
harmoniseras med EG:s.byggreglerrestriktivitet och svenskastor

reformerasbörhyressättningssystemetkommitténSlutligen attanser
för ökaolikai slutbetänkandet diskutera vägaroch den attattavser

på bostadmarknaden.marknadsanpassninggraden av

byggtjänsterBygmaterial och
in i olika kostnads-delasför byggprojekt kanDe totala kostnaderna ett

de1985 användsfr.o.m. närvisas de vägningstalslag. I tabell 1 som
total-tillfaktorprisindexiolika produktionsfaktorerna vägs ettsamman

byggkostnaderna. Ar-Byggmaterial dryg tredjedelindex. utgör aven
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omkost-kostnadsslagetingår isomtjänstemannalönerochbetslöner
kostnaderResterandetredjedel.omkringtillsammansnader utgör en

all-byggherrekostnaderoch samtmaskin-,mellanfördelas transport-
delenbestår till störstaByggherrekostnadenkostnadsslag. avmänna

vägningstal ärProjekteringskostnadenskreditivavgifter. caochräntor
5 %.

faktorprisindex.vâgningstal iproduktionslaklorersOlikaTabell 1

SmåhusFlerbostadshusKostnadsslag
%%

34,634,1Byggmaterial
26,323,8IöneglidningArbetslön exkl.
3.94,2Maskiner
7,46,6elkraftdrivmedel,Transporter,

13.313,8Omkostnader

85,582.5kostnaderSzaentreprenörens
14,517,5kostnaderByggherrens

100,0100,0byggkostnadTotal

faktorprisindex.SCB.Källa:

1980-taletunderutvecklatskostnadsposterolikahurillustreraFör att
produ-förhållande tillutvecklats ifaktorprisindexhuri figur 1visas

hurförbasår betydelseharvaletbörcentprisindex. Det attnoteras av
delindexarnadockbasåret 1980 harJämfört medsig.förändringarna ter

periodenunderharfaktorprisindexTotalautveckling.uppvisat olika
industrivaror. Byggma-förproducentprisindexhelhet ökat änmersom

producentprisindex.perioden Ökat änhelaunderterial har nästan mer
relativtkraftigtökat1980-talethälftenandraunder pro-harLöner av

omkost-Övriga maskiner,bl.a.kostnader, transporter,ducentprisindex.
ökatperiodenundertillsammansharbyggherrekostnader,ochnader

producentprisindex.något änmer
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Figur Faktorprlsindex lnkl. löneglidnlng1 deflalerat med
Iranproducentprisindex lör Industrlvaror 1980 1989.-
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151 u Material
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SCBKälla: och beräkningar.egna

Delposten byggmaterial i faktorprisindex kan i sin delas i olikatur upp
byggvarugrupper. framgårSom tabell 2 skillnaderna mellan fler-ärav
bostadshus småhusoch relativt för vissa järn-Betong-,stor varugrupper.

stålvaroroch småhusanvänds i utsträckning i flerbostads- istörre än
medan det föromvända gäller snickerier. Efteroch mil-trävarort.ex.
jonprogrammets påsatsning flerbostadshus övergick produktionen un-
der andra hälften småhus.1970-talet tillalltmer Sedan mittenav av
1980-talet återigenbyggs dock små-fler lägenheter i flerbostads- iän
hus.

Tabell Olika2 byggvarugruppers viktandel I allt byggmaterialprocent av
beräkningvid faktorprisindex.av

Varugrupp SmåhusFlerbostadshus
Vikt i Vikt i96 %

Betongvaror 22.9 10.1
Trävaror 17,98,2
Snickerier 17,612,6

stálvarorJärn- och 14,7 9,5
Vita 4,4 6,4varor
Golvbeläggningsmaterial 3,2 2,6
Málningsmaterial 1,5 2,3
Isoleringsvaror 2.6 7,2
Beklädnadsskivor 2,6 6.9
WS-material ventilation 16,1 13,3+
EI-materiel hiss 8,8 4,8+
Övrigt material 2,6 1,2

Summa 99,9 99,9

ses.Källa:
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1980-taletprisutveckling undervisas olika byggvarugruppersI figur 2
flerbostadshus. jämförelse kanfaktorprisindex för Som nämnasenligt

7,6 %i genomsnittproducentprisindex för industrivaror ökat medatt ca
år% underår konsumentprisindex i genomsnitt 7,7medoch percaper

alltså faktorprisindexhar enligtFlertalet byggvarugrupper1980-talet.
konsumentpriser.bådeprisökningar producent- ochuppvisat änstörre

förför iaktorprisindexolika byggvaror enligtFigur Prisutveckling2
årsgenomsnlttflerbostadshus, 1980 1989,procent.-

Betongvaror
Trävaror

Snickerier
stålvarorJärn- och

Vita varor
Golvmaterial
Målningsmtrl
WS-material

EI-material

Källa:SCB.

ochnågra byggtjänsterför utvaldaI det följande beskrivs marknaderna
bedöm-sammanfattandeAvdelningen medbyggmaterial. avslutas en

diskuterassammanfattningenning de beskrivna delmarknaderna. Iav
avseendenågra medviktigaste hos delmarknadernade dragenav

konkurrenssituationen.
branschbeskrivningarnaunderlag förDe uppgifter används somsom

vissa delbran-från marknadsbevakninglöpandekommer dels SPK:s av
kompletteradfrån mindredels enkätscher inom byggsektorn, som,en

branschbeskriv-tilltelefonintervjuer, underlag demed användes som
Konkurrensförhållanden inomSPK-utredningenningar ingick isom

under höstentill insamladebosektorn. Uppgifterna delbygg- och är en
mån deförhållandena åren möjligaste harI1986 1988.1989 och avser -

åromfatta 1989.dock uppdaterats till ävenatt
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BYGGENTREPRENÖRER1

Tjänsten och marknaden1.1

Tjänsten1.1.1
på beställare,företag uppdragMed byggentreprenör som av enavses

anläggningsarbete. Förutför byggnads- ochregel byggherre,som en
målerielinstallationervissa ocharbeten, markarbeten, VVS- samtt.ex.

Många bedri-byggentreprenöreranlitas regel underentreprenörer.som
också fastigheter antingen skallhusbyggnad i regi för an-somver egen

fastighetsförvaltandei den rörelsen, införlivas med denvändas egna
säljas efter färdigställandet.verksamheten eller

1.1.2 Marknaden
försvå-talbyggmarknaden i endabestämma den totala svenskaAtt ett

består varierandeantal olika marknader medden ett stortattras av av
de totalaproduktionsförutsättningar. dockBrukligt är att summera

underhåll byggnader.bygginvesteringarna inkl. reparationer och av
tilltotalmarknaden 1989beräkning uppgick den svenskaMed denna

svenska brutto-miljarder vilket 15 % den187,1 kronor, motsvarar ca av
nationalprodukten BNP.

Tabell Den svenska byggmarknaden 1989.1.1

AndelSektor Bygg- av
byggandetinvesteringar

milj.kr. %

Nyproduktion bostäder 22,141 300-
industri 5.310000-

husbyggande 22,0övrigt 41 100-
anläggningar 12.122 600-

0003Summa nyproduktion 61,6115
Ombyggnad bostäder 20 700 11,1av

Underhåll bostäder 20 800 11,1-
husbyggande 9,3övrigt 17400-

anläggningar 1,1112m-
underhållSumma 27,551 400

Totalt 187100 100

aexkl.mäklararvoden.
Byggentreprenörerna,majKälla: 1990.
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på byggmarkna-efter aktörernaockså delaskanTotalmarknaden upp
på byggentreprenörernasstorlekentill bestämmasyftarvilketden, att

bildDenmarknaden.tillgängligas.k.marknad, den ges avsomgrova
visarochsamtliga producenteri figur 1.1produktionsstrukturen anger

hälften byggan-för drygtentreprenadföretagenprivatade avatt svarar
Övriga iutföresbyggarbetenkronor.miljarder95motsvarandedet, ca

ochvägverketgatukontor,bostadsbolag,kommunalaregi t.ex.egen av
underentre-traditionelladirektellermyndigheteroffentligaandra av

ochombyggnads-utför främsthantverkare. Deoch un-prenörer senare
bygginvesteringar,andradiversederhållsarbeten. Därtill kommer ex-

konsultarbeten.byggherrekostnader inkl.empelvis
förnaturligakanmarknader entre-näraliggandefinnsDet sessom

dornine-egenregiproduktionenoffentligadendärprenadföretagen men
offentligadentotaltbyggmarknadenförhållande ärtilli egen-Settrar.

anläggningsbyggandetvidså %,ca 15regiproduktionen inte stor men
%.omkring 65den försvarar

aktörernaäfördelad efterbyggmarknaden,svenskaDenFigur 1.1

a själv-arbeten.exkl.gör det
årsredovisning1988.SIABAB:sKälla:

bestod imarknadentillgängligadenbyggandet80 %Totalt avca
Res-bostäder.hälftennågon drygtform,ihusuppförande varvaravav

exempelvis vägar,anläggningsbyggande,20 % gator,terande varca
distributionsanläggningar.kraftverk ochbroar,

kännetecknatsdel1980-taletshar underByggmarknaden avsenare
Sverige hariByggverksamhetenlönsamhet.stigandeaktivitet ochhög

områden. alltAvbefolkningstätatillår koncentreradvaritsenare
GöteborgStorstockholm.i25 %utfördes1988Sverigebyggande i ca
överhett-medförtharför 8 %. Dettaoch Malmöför 13 %svarade en

däroch GöteborgStockholmallt iframförarbetsmarknaden,ning
kraftigförorsakatvilketarbetskraft varitbristen stor, en

löneglidning.
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Konkurrensförhållanden1 .2

1.2.1 Den svenska marknaden
Den svenska entreprenadmarknaden karaktäriseras fåtalett storaav
byggföretag och småföretag.antal Byggbranschenett stort mycketär en
fragmenterad bransch där det finns drygt 4 000 företag, 3 000varav ca

småföretagär med färre tioän anställda. Det totala antalet anställda i
byggentreprenadverksamheten åruppgick 1988 till 115 000.ca

De flesta de byggföretagen koncernerstora är med moderbolagav
och eller flera dotterbolag. I den fortsattaett beskrivningen byggfö-av

kommer dessa koncernerretagen räknas företag, också iatt deettsom
fall där dotterbolagen relativtär självständiga och bolag. Anled-stora
ningen utgångspunktenär för beskrivningenatt i marknadens funk-tas
tion, dåoch konkurrenssituationenär viktigt inslag. Hur självstän-ett
digt dotterbolag måänett SPK knappast kan talaattvara anser man

konkurrens mellan olika bolag i koncern.om en ren samma

Tabell 1.2 De tolv största byggentreprenörerna i Sverige 1989.

Koncern Omsättning Totalt Byggverksamheti Sverige
milj.kr. antal Uppskattadungefärlig

anställda marknadsandel1987
avrundat milj.kr. %

Skanska zaob30 29 500 23
NCC 20 170 19300 17
BPA 11 899 16000 8
SIAB° 6 184 5 500 5
Dlös 4 879 3 900 3
Andersons 2 837 2 600 2
PEAB-gruppen 2 621 2 300 2
Conata-gruppen NPL 2 394 2 700 2
Avena Kullenbergs 2 050 1400 2
Lundbergs 1927 1 100 2
Hallström Nisses 1 819 1 600 2
Platzer Bygg 1505 800 2

De tolv största 88 565 86 700 65 500 69ca

Privat 000Sverigeentreprenad i totalt 95 100ca

Totalt byggverksamhet 187 100

a års1989 faktureringi entreprenadverksamhetenSverigei ochi utlandet.Omsättningenberäknasåretstotalafaktureringinkl.försäljningsom omsättningslastigheter hyresintakter.av samtexternab Inkl.JM omsättningår1989uppgicktillvars 4 181milj.kr.° SlABförvärvadei 1990entreprenadrörelseni Diös.mars Härsärredovisasföretagen.
Totalmarknadenförentreprenadföretagensbyggverksamheti Sverigeuppskattastill 95miljardercakronor. -Källa:SPK.
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Den lönsamheten i byggverksamheten under det decen-svaga senaste
niet har framtvingat strukturomvandling i byggbranschen i kort-en som
het kan beskrivas i de centrala begreppen stordrift, förmögenhets-tre
tillväxt och diversifiering. Antalet byggföretag totalt har minskat, och
framför allt det antaletär medelstora företag har reducerats.som

Företagens behållastrategi för påkonkurrenskraften bygg-att
marknaden har under tid varit påinte enbart höjdenväxaattsenare

också bredda sin verksamhet. Förvärven har därför inriktatsutan att
både på andra byggföretag bygghantverks- och byggserviceföretag.samt
Den renodlade byggspecialisten förändratshar till diversehandlare.en
Genom breddning verksamheten sår-har företagen gjort sig mindreav
bara för förändringar efterfrågan och politiska beslut.av av

Ett antal företag har försöktstörre skapa rikstäckande organisatio-
bådeför husbyggnad och anläggningsverksamhet. Strategin har in-ner

neburit företagen efter tillväxtsträvat och skalfördelar för-att genom
och fusioner.värv Skanska AB har exempelvis förvärvat 30 bolagca

inom entreprenadbranschen med sammanlagt 6 000 anställda sedanca
1970. Utöver detta förvärvade Skanska aktiemajoriteten i JM Byggnads
och Fastighets årAB 1987. Ytterligare exempel ABV bilda-ABär som
des Armerad Betong AB och Vägförbättringar årAB 1977, Johnsonav
Construction Company JCCAB skapades fusion Sven-som genom av
ska Väg AB och Asfalt årNya AB 1982 Nordic Constructionsamt
Company NCCAB bildades samordningen JCC ochsom genom av

årsskiftetABV 1988-1989. Det exemplet SIAB förvärvAB:särsenaste
Anders Diös AB:s entreprenadrörelse, Diös Bygg AB, i 1990.av mars
Endast de fyra företagenstörsta Skanska, NCC, BPA och-

SIABDiös rikstäckande.är Tillsammans har dessa företag mark-en-
pånadsandel 60 %nära riksmarknaden för byggentreprenader.av

Konkurrensen på byggmarknaden påutspelas dock antal lokala ochett
regionala marknader. Den andelen utbjudnastörsta byggprojekt är av
sådan storlek och komplexitet såvälde kan genomföras lokalaatt av

regionala och rikstäckande byggföretag.som
Vid jämförelse tvåmellan de företagen mångaframträderstörstaen

likheter och intressanta drag. De har skapat sin främststorlek genom
stark lokal förankring de flesta i Sverige. I 22 län i24en orter av

Sverige Skanska ellerär NCC det byggföretaget. De finnsstörsta inom
produktområdenalla och kan samtidigt erbjuda storföretagens stor-

driftsfördelar och fördelarna ligger i lokalbyggarens platskunnandesom
och marknadskontakter.nära

Intressant också påtaglig frånär bådadessa företagssträvan sidaen
till vertikal påintegration in områden,angränsande exempelvis under-
entreprenader och byggmaterial. Utöver detta företagen fastig-är stora
hetsägare och finansförvaltare. Skanska Sveriges fastig-är näst största
hetsägare, och NCC, liksom övrigaäven byggbolag, harstörre bety-ett
dande fastighetsbestånd. dåDet är märka praktiskt helaatt att taget
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fastighetsbestånd förädlingdetta tillkommit utveckling och avgenom
behållits.byggprojekt, sedanegna som

för byggföretagenFastighetsförvaltning dessutom utmärktpassar
byggefterfrågan. Förvaltning husstabilisator vid variationer i avsom

bådeligger relativt byggföretagens traditionella verksamhet, tek-nära
niskt kulturellt.och

företag sin verksamhet. Ex-Ett antal medelstora har koncentrerat
frånpå antalDiös dragit sig bortempel detta SIAB, och JMär ettsom

områden pågeografiska regioner med sin hus-och vissasatsarnumera
byggnadskompetens.

antal företag i väsentligt awecklat entreprenadverksam-Ett har allt
påheten sig enbart fastighetsförvaltning. exempel dettaoch Ettägnar

Fabege.är
påEn företag i fokus tid de s.k.hamnat ärtypannan av som senare

åtbyggledarföretagen hasköter upphandling kunder utan att egensom
Åkesådanapåentreprenadrörelse. Exempel Larson Byggarebolag är

2-3 %AB och De dock endast för liten del detArcona. svarar en av
byggandet.totala

åtaSammanfattningsvis sighar antalet bolag kan mer avance-som
husbyggnadsprojekt anläggningsarbeten minskat, medanrade och spe-

cialister husbyggnad koncentrerat verksamheten geografiskt.
En intresseväckande faktor svenska byggentrepre-det gäller denär

så företagensamtliga de ärnörerna är att gott stora numerasom av
tillgång kapital förbörsintroducerade. Detta innebär de i dag har tillatt

påutvecklingsinsatser förut. Deoch strukturgrepp helt sätt änett annat
intatidigare ofta privatpersoner och grundarna, tvingadesägarna, en

sådana frågor.betydligt passivare roll i Samtidigt ställer börstillhörighe-
pårad företagsledningarna resultat,krav vad gällerten strate-nyaen

giskt handlande och öppenhet.
ocksåSverigeEn motsvarande strukturomvandling den i harsom

skett i Norge och Finland. De företagen efter fusioner Aker-största är
ocksåoch Selmer-Sande i i Finland, vilka in-Norge YITsamtgruppen

Någonternationellt betydande företag. liknande storleksstruktu-ärsett
rering inte skett i Danmark. danske byggentrepre-har dock Den största

Rasmussen Schiötz, kommer först tolfte plats i dennören, nor-
diska storleksligan.

år iSkanska och NCC har förvärvat aktieposterunder storasenare
de byggföretagen i dettaNorge och Danmark. Exempel ärstörsta

förvärvSkanskas i oktober 1988 33 % i norska Selmer-Sande ochav
i juniNCC:s förvärv 1989 % i norska Nielsen-Nielsen Entrepre-33av

AS % i Schiötz.och 30 det danska byggbolaget Rasmussennör av
förvärvade i februariNCC 1990 33 % den norska byggmppenäven av

Eeg-Henriksen. företagens ökade in-Förvärven kan teckenses som
verka hela den nordiska marknaden.tresse attav
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konsortiebildningarochSamarbete1.2.2
i kon-samarbetarbyggentreprenörerförekommandevanligtDet attär

konkurrenskraftigalämnakunnaförbyggprojektvidsortier attstörre
erforder-saknamarknadÄven på lokalbyggbolag kananbud. större en

konsortier.isamarbeteviavilket lösesvisst projekttillliga ettresurser
projekt.mindreockså delviddockKonsortiebildning förekommer en

konsortiebildning medförståanbudsinfordrarenlåter exem-Ibland att
önskvärd.lokalt företagvisst ärpelvis

för-KL detärkonkurrenslagen§i 14anbudskartellförbudetEnligt
frågaiangivnavissa sättsamarbetabl.a.näringsidkareförbjudet att

förbud,från dettadock undantagfinnsanbudsupphandlingar. Detom
vissasäljorganisation och typerfråga avdet ärnär gemensamt.ex. om

dispens hossökaockså möjlighetfinnsprestation. Det attsamfällds.k.
någonkrävsmedgesskalldispensMD. Förmarknadsdomstolen att
främjakananbudssamverkansåsom antassärskilda skäl,form attav

tillkonsumenternaväsentlig del kommertillkostnadsbesparingar som
godo.

från anbuds-undantag1986:16 dettolkning beslutEnligt MD:s av
undantagetprestationsamfällds.k.kartellförbudet ansesavsersom

omfatt-särskiltanbudenstakarörande storsamarbetegällanärmast av
på dennågot anbudförkrävspraktisktsamarbetet, attning och sett,om

företagen. Avfrån berördadekunnaprestationen skallaktuella avges
undantagsfall ärför dessaockså utmärkandeframgårlagförarbetena att

anbudsgi-aktuelladeochförförprestationviss är stor avvar enatt en
utföra dengår för gemensamt.därfördeoch attatt sammanvarna

1988ABVförvärv attNordstjernansgranskningfann vidNO avav
Skan-mellanförekombolagochkonsortierisamarbete gemensamma
fram-och NCCSkanskatillNCC. NO harJCCABV numeraska och

falliangelägetkonkurrenssynpunkt vartfrån är attallmänfört detatt
verk-sinbedriverlångt möjligtsåbåda byggföretagende största som

tillhänvisningmedNOVidare harsamarbete.inbördessamhet utan
medanbudsgivning, ävenvidpå samverkanpekatbeslutMD:s att en

anbudskar-stridandebedömas motkommakanandra attparter, som
tellförbudet i KL.

in-dessfrån SkanskabeskedNObegärdebakgrunddennaMot om
framtidatillNCC,medpågående samarbeteawecklatillställning att

anbudstäv-vidingående konsortiumitillmed NCCsamarbete samt
företagetinförstått medsigförklaratSkanska har atti allmänhet.lingar

Vissamed NCC.ingå samarbetenavstå från i gemen-skall att nya
också princi-detSkanskaunder 1989.upplöstsbolag har ansersamma

konsortiebildningarutanförSverigeisjälvständigtverkapiellt bäst att
NCC.förklaringar harLiknande avgettsmed konkurrenter. av

aktuelltförekommit. Ipå tid dockhar ettsamarbeteFortsatt senare
lasa-Visbyombyggnadoch1990:19 rörandei beslutfall MD aven ny-

Skanska,Gotlandbyggentreprenörernaansökte de störstatrerett
konsortiumi§ KLtillstånd enligt 16BPANCC och att ge-avgeom
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anbud för samfälld prestation. förstamensamt I hand hade byggent-en
dock gjortreprenörerna gällande överenskommelsenatt gemensamtom

anbud inte föll under anbudskartellförbudet. Enligt bolagen hade ingen
byggentreprenörerna sådana på Gotlandav de bereddaresurser att var

påanbudatt projektet. NOett eget hävdadeavge överens-att
kommelsen föll under förbudet och sig tillståndet medde-motsatte att
lades. NO konstaterade vidare i sitt yrkande att:

VägningEn för- ochnackdelarmed det aktuellasamarbetetmedför denav attsöktadispenseninte bör beviljas. detHär alls inte frågaär dispensattom ge enför öka konkurrensintensitetenpåatt marknad tillåta småelleratten genommedelstoraföretag samarbetaför kunnakonkurreraatt tillräckligt effektivtatt
de aktörerna. detmot I härstora ärendethar i stället de gått ihop.störstatre

Det från konkurrenssynpunktär högstangelägetfrån ocksålångsiktigakonkur-
rensaspekter de företagenpå denkoncentreradeatt stora svenskabyggmarkna-
den förstår vikten de bedriver aktiv konkurrensatt med varandraav en ombåde och små objektstora olika slag. dispensEn för det aktuella objektetavskullekunna uppfattas klarsignaltill samarbetenmellande bygg-somen storaföretageni flera andra fall. Därmed skulle dispensenkunna prejudicerande
ochsvåröverskådligaeffekter.

MD konstaterade i beslutet anbudssamverkan, praktisktatt varitsett,
förutsättning för anbud skulle byggentreprenörerna.en att En-avges av

ligt MD kunde det inte för tillämpningen undantagsbestämmelsen iav
14 § KL krävas byggentreprenörer skulleatt visa det objektivtatt ärsett
omöjligt för dem för sig det anbud fråga.att i Därmedvar avge som var
fann MD den anbudssamverkanatt aktuell i ärendetsom var var un-
dantagen från förbudet. Byggentreprenörernas ansökan lämnades utan
åtgärd.

Konkurrenskommittén i sitt betänkande konkurrensenöveranser
inom byggbosektorn SOU 1990:62 konsortier normalt inte bör fö-att
rekomma mellan de största entreprenadföretagen. I fortsattadet arbe-

kommer kommitténtet överväga skärpningatt anbudskartellför-en av
budet.

1.2.3 Den europeiska marknaden
Internationellt tillhör Skanska och NCC desett byggföretagenstörsta i
Europa. En klar koncentration antalet aktörer har skett underav

år, i påsynnerhet den franska marknaden.senare Byggentreprenörerna
i Europa har under delen 1980-talet haft stark marknad.senare av en
Lönsamheten i byggverksamheten under 1989 hosstörst de brittiskavar
företagen.

De europeiska byggentreprenörernas verksamhet präglas starkaav
positionsförflyttningar inför skapandet den inre EG-marknadenav
1993. Fusioner, jointventures och olika samarbetsavtal diskuteras. Sär-
skilt intresset förär denstort tyska marknaden och för den spanska,nya
där förändringar infrastrukturenstora är vänta.attav

Västtyska, franska och brittiska byggentreprenörer, likt desom sven-
ska byggentreprenörerna under de decennierna byggt i oljesta-senaste

och u-länder,ter är betydligt intresserade bygga inumera attmer av
Europa. De söker sig därför in varandras marknader.
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största byggföretagEuropas 1989.Tabell 1.3
Omsättning

årLand 1988Företag
milj.kr.

Frankrike 97 700Générale Eauxdes
Frankrike 47 600Bouygues2.
Storbritannien 36 200Tarmac PLC3.
StorbritannienPLC 31 000Trafalgar House4.
Sverige 29 800Skanska5.
Frankrike 000SAE 28
VästtysklandHolzmann 27 000Philipp
Frankrike 26 600Dumez
FrankrikeSociété Auxiliaire 26 300
SverigeNCC 23 30010.
StorbritannienSiddeleyGr 22 400Hawker1
StorbritannienGeorgeWimpey 21 20012.
Storbritannien 20 700Beazer13.
Frankrike 900Spie 19Batignolles14.

GTM Frankrike 19000Entrepose15.
Västtyskland 800Hochtief 1816.
Storbritannien 000Beatty 17Daifour17.
Frankrike 14300Poliet18.
Storbritannien 14300John Laing19.
Sverige 11 900BPA20.

SIAB Sverige 1006
Sverige 4 900Diös

augusti.Källa: 351990Affärsvärlden,nr

besvärligaredet dockFör de svenska byggarna är att europa-agera
Byggbranschendå står marknad.utanför inreSverige EG:smarknaden

från industrivanlig fastväsentligt avseendeskiljer sig i attett genom
Arbetsplatserna utgörinte kan ske i hemlandet.produktion för export

material iarbetskraft, lokaltlokallokala etableringar kräver storsom
Möjlighe-olika slag.utsträckning grad lokala kontakteri högsamt av
stordrifts-eventuellai utnyttjaför svenska företag Västeuropaterna att

begränsade. Byggandefördelar därmed över grän-gränserna äröver
specialåta-olika slagdäremotkan, för lönsamt,att avavseserna vara

bergtunnelarbeten eller bygg-grundläggningganden t.ex. och större
ienligt bedömareprojekt i konsortier med lokala byggare. Det är

framgångsrika byggföre-allbyggandemindre troligtbranschen att stora
frami kommerhela Europa växaverkar över attegettag namnsom

inom framtid.näraen

byggentreprenörerUtländska Sverigei1.2.4
på svenskafå denfinns i utländska byggentreprenörerDet dag ytterst

bostads-totalt, ochtill bl.a. byggandetmarknaden. Orsaken detta är att
nationellanationellt inriktat medi synnerhet, varit starktbyggandet re-

exempelvis skillnadertillståndsprocedurer. Det förekommergler och
normer,byggföreskrifter lagar, standarder och pröv-olikheter ioch
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ningsbestämmelser och -metoder, licens- och kontraktsbestämmelser
formella problem gränsöverföringrörande maskiner ochsamt mate-av

rial mellan de nordiska länderna. ocksåUtöver detta finns det ofta en
dold protektionism hos köparna vid värderingen anbud. Ofta krävsav
det byggentreprenör önskar bygga i Sverige förank-lokalav en som en
ring med platskunnande och marknadskontakter. Ovan nämnda han-
delshinder förstärks ytterligare det gäller EG-länderna utanförnär
Norden, inte minst till följd betydligt skillnader i byggföreskrif-störreav
terna.

påDet finns dock exempel norska byggprojekt i Sverige, framför allt
i gränslänen Värmland och Jämtland. Enligt tidningen Byggindustrin
hade i september pågående1990 elva norska byggentreprenörer 35ca
byggprojekt i Sverige till på mil-sammanlagt kontraktsvärde 1överett
jard kronor. Projekten gäller bostäder, hotell, industrier ochsom an-
läggningar sysselsätter Många550 norska byggnadsarbetare.ca av pro-
jekten byggs i konsortium med bl.a. Skanska och NCC.

ocksåDet finns flertal formella hinder för utländskaett
byggentreprenörer önskar bygga i Sverige.som

Det krävs näringstillstårtd verksamheten bedrivs filial tillom som en-
det utländska företaget, eller godkännande utländska styrelse-ett av
ledamöter och verkställande direktör företaget drivs ettom som

bådasvenskt dotterbolag. I fallen kommerskollegium för pröv-svarar
ningen.

förvärvFör fast egendom krävs tillstånd länsstyrelsen.ävenav av-
Det krävs uppehålls- arbetstillståndoch för verkställande direktören-
och den utländska arbetskraft företaget önskar använda sig isom av
Sverige inte tillstånddessa nordiska medborgare. Dessaär prö-om

invandrarverket, samrådefter med berörd länsarbetsnämnd,vas av
enligt Frågorreglerna i utlänningslagen. arbetstillstånd remitte-om

länsarbetsnämnden till fackligade organisationerna, tidi-ras av som
vanligtvis avstyrkte företagen med sig personal medatt toggare mo-

tiveringen det i Sverige fanns arbetssökanden inom den aktuellaatt
yrkeskategorin. Nuvarande konjunkturläge med arbetskraftsbrist har
dock medfört de fackliga organisationerna Svenska byggnadsar-att
betareförbundet tillstyrker tillståndsärendena.huvuddelen av
Konkurrenskommittén anför i sitt betänkande konkurrensenöver

byggbosektorninom SOU 1990:62 utländska entreprenadföretagatt
i Sverige följaskall svenska arbetsmiljöregler och svensk lagstiftning i
övrigt de bör tillämpa anställningsförmånerlöne- och ärsamt att som
likvärdiga demmed tillämpas i Sverige. De danska och norskasom ar-
betsgivarorganisationerna har i rådetskrivelse till Nordiska angiviten

tvingasde betala vissa avgifter till Svenska byggnadsarbetareförbun-att
det snedvrider konkurrensen de svenskagentemotsom man anser en-
treprenörerna.

En aktuell EG-dom Rush immigrationsbyrånPortuguesa Franska-
också frågan utländska byggentreprenörer. EG-domentar upp om
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arbetskraft byggdeportugisiskföretag medportugisisktgällde ett som
förhållande franskaprotesterade detFrankrike. dettai Motjärnvägen

inom EGföretagEG-domstolens blev dockinvandrarverket. ettattsvar
sina arbe-med sigentreprenadutförahar rätt att taatt egnagenomen

personalendockkollektivavtal, förutsatttillämpa sittoch attegettare
islutfört. Myndigheternaåtervänder till hemlandet uppdraget ärnär

påfår företagetuppställa kravarbetet utförs intedet land där att an-
iarbetstillståndpå för arbetarnaarbetskraft eller krävaplatsenställa

diskrimineringfråga. så fallet skulle detOm skulle avsom envara ses
förhållande i landdetföretaget i till dess konkurrenterdet utländska

EG-får sin personal. Menutförs, vilka fritt användadär arbetet egen
också, inte förbjuderEG-lagstiftningenuttaladedomstolen att en

till-skallkollektivavtallagstifta dess lagar ochmedlemsstat att attom
utför avlönat arbete inom landetslämpas för alla gränser.som

Avslutande kommentarer1.3

två Skan-byggbolagenmarknaden domineras deDen svenska störstaav
rikstäckande ellertio företag medoch NCC. Därtill kommer cirkaska

verksamhet.regionalintill rikstäckande verksamhet och med starknäst
Tillinom sin region.tjugotal företag starkaDärefter kommer ärett som

projekt-beroendeytterligare tusental företagdetta kommer ett som
påförmåga marknadernabjudastorlek och region har konkurrensatt

också ochuppdelas iMarknaden kani huvudsak lokala. störreärsom
mindre byggprojekt.

får begränsatföljd endast finnslokala marknaderna till detDe ettatt
på byggprojekten. Iantal företag kan lägga anbud de större stor-som

tillföretag vilket borde ledaförekommer antalstäderna störreett en
fö-konsortier mellanistarkare konkurrens. Förekomsten samverkanav

småVid lokalakan dock medföra försvagad konkurrens.retagen en
antaletfungera eftersombyggprojekt kan konkurrensen bättre,antas

byggentreprenörer kan lägga anbud är större.som
och Bygg-träffade bostadsdepartementetI början 1989av sommaren

långsiktiga plane-denöverenskommelse gällandeentreprenörerna en
uppnåringen framför allt bostadsbyggandet. Syftet ettattvarav

ochtill rimlig kostnadbostadsbyggande tillräcklig omfattning ochav
långsiktig produktions-byggföretagenssamtidigt tillgodose behov enav

målsättning överenskommelsen bygg-planering. En med är att
övrigt.inte skall stiga snabbare inflationen ikostnaderna än

åstadkomma intepriskonkurrens, prishöjningar kanFör där över-att
effektiv kon-led i byggprocessen, krävsvältras i sin helhet ensenare

på både utländskaentreprenad- och materialmarknaden. Omkurrens
på ökar konkur-kommer in den svenska marknadenbyggentreprenörer

möjlighetbyggföretagen harentreprenadmarknaden, ochrensen om
konkurrensenmedföra importerat byggmaterial kaneget ävenatt

öka.byggmaterialmarknaden
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En begränsning i användandet konsortier mellan byggföretagenav
åtgärdmöjlig för påöka konkurrensen byggentreprenad-attvore en

framhållitmarknaden. NO har varje anbudsgivare själv haratt ett an-
för konsortiebildningen förenlig anbudskartellförbudet imedärattsvar

konkurrenslagstiftningen, då anbudsinfordraren godtar elleräven öns-
kar viss ingåranbudsgivare i konsortium.att ett

För öka konkurrensen och underlätta för utländska entreprenad-att
företag på den svenska marknaden bör liberaliseringatt agera en av
formella hinder i regelverket genomföras. En anpassning regelverketav
och likabehandling företagen inför öppnandet inreden EG-en av av

ingångenmarknaden vid också1993 kan innebära iett stort stegav po-
sitiv riktning.
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BYGGKONSULTER2

Tjänsten2.1 och marknaden

Tjänsten2.1.1
Byggkonsulter verksammaär inom olika skeden byggprocessen. Deav
arbetar vanligen på uppdrag byggherrar, på uppdragävenav men av
byggentreprenörer vid totalentreprenader. Marknadent.ex. för bygg-
konsulter marknad förär experttjänster innefattar flertalen ettsom
olika kunskapsområden. bådeVid små och byggprojektstörre kan ett

antal konsulter medverkastort med olika uppgifter.
En del byggkonsulterna deltarstor i tidigt skede byggpro-av ett av

Det kan gälla utredningsuppdrag, programarbete och projekte-cessen.
ring. Exempel på sådana byggkonsulter är geotekniker utför mark-som
undersökningar och fram förslag till lämpligtar grundläggningsmetod,
markkonsulter påär bl.a. sprängning och schaktningsarbe-expertersom

och ritningarupprättar ochten beskrivningar för markbyggnad, arki-
tekter förutom utformning och planlösning för byggnadsverksom m.m.

kanäven delta i tidigare skeden den fysiska planeringen, byggnads-av
konstruktörer bl.a. dimensionerar byggnad för på-olika slagssom en
frestningar på material inreoch miljö, VVS- och elkonsulter utfor-som

och dimensionerar anordningar för luft, avloppmar och elför-vatten,
sörjning.

Konsulter är verksammaäven projektledare, vilka handsom tar om
arbetet med leda genomförandetatt byggprojekt. Arbetetettav
sträcker sig ofta bådeöver projektering och produktion. Dessutom finns
konsulter verksamma byggledare sköter projektledningensom som un-
der själva produktionsskedet.

För utformning inre och miljö anlitas ofta inrednings-yttreav resp.
trädgårdsarkitekter. Byggkonsulter är även verksamma inom bl.a. sam-
hällsplanering, kontroll, besiktningar och inom fastighetsförvaltning.

Byggkonsulter brukar inordnas inom begreppet teknisk uppdrags-
verksamhet konsulterande ingenjörsverksamhet innefattarävensom
bl.a. olika industrikonsulter. Branschen kunskapsintensivär och pro-
dukten resultatet konsultens arbete vidär upphandlingen vanligenav
inte helt känd. Därför konkurrenskraftenär på marknaden starkt bero-
ende förtroendet mellan köpare och säljare.av

Byggkonsulter är tillnämnts del verksamma i tidigtstorsom ett
skede byggprocessen och kan sitt inflytande byggnadsut-av övergenom
formning och byggnadsteknik påverka de totala byggkostnaderna. Arki-
tekterna specificerar bådeofta fabrikatt.ex. och modell eller dylikt för

187



etc.fönster, dörrarinredning Ar-ingående byggnadsdetaljer och fast
mellanbetydelse för konkurrensenhärigenomkitekterna har storen

intressantsammanhangetbyggmaterial. iDet ärolika leverantörer av
marknadsfö-byggmaterialföretagensbetydande delattatt notera aven

på arkitekterna.därför inriktadring just är

Marknaden2.1.2
påverkas naturliga skäl starkt denför byggkonsulterMarknaden avav

Debyggverksamheten.inriktningenbyggkonjunkturen ochallmänna av
påverkat markna-årens därförbyggkonjunktur har ävengodasenaste

riktning.i positivför byggkonsulterden
inomproduktionsvärdetredovisas bl.a.produktionsstatistikI SCB:s

olikafördelning företagbyggkonsultverksamheten och dess stor-av
År byggkonsul-uppgickpå projekttyper. 1987fördelning olikalek och

produktionsstatistiken tillenligtproduktionsvärdeternas gemensamma
redovi-fler anställdamed tio ellerföretag8,8 miljarder kronor. Förca

År avsåg1987efter projekttyp.produktionsvärdet fördelat bl.a. om-sas
Restenför bostadshus.företags produktion arbetenkring % dessa17 av

på övriga byggnadersig 58 %produktionsvärdet fördelade med caav
ianställda redovisaspå företag med 0-9anläggningar. För%och 22ca

förpå Produktionsvärdetprojekttyper.ingen fördelningstatistiken
olika be-fördelades 1987tio fler anställdabyggkonsulter med eller

milj.kr. byggnads-milj.kr. byggherrar, 492ställare med 4 643 caca
byggkonsultföretag.företag milj.kr. andraoch 333ca

Konkurrensförhållanden2.2

Företagsstruktur2.2.1
enmansföretagsmå byggkonsultföretag, oftafinns antalDet ett stort

begränsatfåtal inomvanligen arbetareller med anställda, ettett som
byggkonsultföre-verksamhetsområde. finns flertalDessutom störreett

verksamhetsfält.brettofta spänner över etttag som
byggkonsultföretagfanns det 2 920produktionsstatistikEnligt SCB:s

årfrån till1980år ökade 19 000anställda i branschen1987. Antalet ca
År byggkonsultföretag medår fanns än1987 det 2422 000 1987. merca

% branschenstillsammans för 33Dessa svarade100 anställda. to-ca av
uppgick tillanställdaföretag med 10-99produktionsvärde. Antalettala

produktionsvärde. Ibranschens totalatillsammans 30 %265 med ca av
tillsammansföretag, vilkaanställda fanns 2 361storleksklassen 0-9 sva-

produktionsvärdet.för %rade 37ca av
tekniskinom kon-tiovisas de koncernernaI tabell 2.1 största

årsultverksamhet 1989.
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årkonsultverksamhettekniskstörsta inomtio koncernernaTabell De2.1
1989.

anställldaAntalmilj.kr.OmsättningKoncern

6141AB 1073VBBgruppen
85711015AB J W

Ångpanneföreningen 1452804AB
0731578VIAKAB
1031532K-Konsult

1 143ScandiaconsultAB 522
Mannerstrále 698ABKjessler 330

483FFNSGruppenAB 294
410SverigesGeologiskaAB 277
453Industri ABEnator 199

årsredovisningar.171990.affärer ochföretagensKälla:Veckans nr

koncer-fyrakortfattad beskrivning deföljande störstaI det avges en
byggkonsulter.med verksamhet somnerna

inomkoncernSveriges omsättningsmässigt störstaVBBgruppen AB var-
många verksammaföretagkonsultverksamhet 1989. Somteknisk som

från VBB-början. Inomsekletsföretagetbyggkonsulter har anor
arkitektur,inomVBBkonsult med verksamhetfinns AB sam-gruppen

energiteknik in-markteknik, kraft- ochhällsplanering, ochbygg- samt
år hade1989 ochmilj.kr.dustri- miljöteknik. Företaget 533och omsatte

ingår Sveriges kon-Theorells AB störstaanställda. Vidare är1 012 som
år 1989milj.kr.212VVS-branschen. Theorellssultföretag inom omsatte

Ingenjörsfir-återfinnsoch hade 423 anställda. Inom VBBgruppen även
elkonsult-SverigesBECO hör tillCo AB störstaBergman somman

årpå anställda 1989.135omsättning 65 milj.kr. och medföretag med en
SWECOdel viatillutlandsmarknaden skerVerksamheten stor

% kon-övriga 2575 % SWECO och ägsAB. VBBgruppen äger avav
utlandsverk-Mannerstråle AB. VBBgruppenssultföretaget Kjessler

årmilj.kr.samhet 130 1989.omsatte ca
innebärAffärenjuli AB.förvärvade i 1990 VIAKVBBgruppen att

sinaföretaget inomytterligare ochposition förstärksVBBgruppens att
huvudområden nordiska marknaden.blir ledande den

ingår fastighetsrö-ikonsultverksamheten koncernenFörutom en
årberäknadesföretagets fastighetsinnehavrelse. Marknadsvärdet av

uppgå VBBgruppenmiljarder kronor. Dessutom1989 till knappt 1,2 är
ochkapitalet%i fastighetsbolaget AB Piren, med 34,8huvudägare av

fastighetsbeståndPirensMarknadsvärdet68,1 % rösterna. avav
årutgången miljarder kronor.1989 till 3,7uppskattades vid av ca

år Sveriges1989WWidmark J W JAB Jacobson om-var-
konsultverksamhet.inom teknisksättningsmässigt koncernnäst största

områdena hus,inombedriver konsultverksamhetJ W-koncernen
byggadministration. Koncern-anläggning, el, VVSindustri, mark, samt
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fakturering åruppgick 1989 till 999 milj.kr. och antalet anställdaens var
1857. Utlandsverksamheten årsvarade 1988 för 18 % J W:sca av
fakturering.

J W har verksamhetäven inom fastighetsförvaltning. Marknads-
värde fastighetsinnehavet uppgick årsredovisningenenligt år till1989av

500 milj.kr.ca
J W köpte i februari 1990 Movexa med 5001 anställda. Movexaca

tvåhar rörelsegrenar, dels teknisk konsultverksamhet, dels miljöser-en
vice städning, uthyrningsväxter m.m.. I och med köpet Movexa blirav
J W Europas fem tekniskaett största konsultföretag. J W harav
expanderat under hela 1980-talet, främst uppköp konkurren-genom av

Denna tillväxtstrategi delarter. företaget fleramed de övriga störreav
aktörerna inom den tekniska konsultbranschen. J W motivanger som
för tillväxt- och förvärvsstrategin bl.a. förvärv braär sättatt ett att
tillgång till kompetent personal. Vidare pekar företaget de stora re-

krävs för genomföra projekt utomlands.surser attsom stora

ÅngpanneföreningenÅFAB Koncernen år804 milj.kr. 1989omsatte-
och hade 4521 anställda. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområ-
den. Det omsättningsmässigt området årstörsta 1989 EI och In-var

med 469 anställda. Detstrument affärsområdetnäst största Energivar
och VVS med i genomsnitt 305 år.anställda under Däreftersamma
följer området Process och Miljö med området224 anställda och Me-
kanik och Elektronik med 112 anställda. Det femte affärsområdet ut-

fastighets-görs och finansrörelse. Inom affärsområdenade olikaav en
femtontal,är huvudsakligen helägda,ett dotterbolag verksamma.
har under år genomfört flertal köp mindre konsult-ettsenare av

företag inom sina olika affärsområden.

K-Konsult Företaget tidigare ekonomisk förening med bl.a.var en-
Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag SABO huvudmän. K-Konsult ombildadessom

årsskiftetvid 1989-1990 till aktiebolag med Svenska kommunförbundet
huvudägare.som

K-Konsult år532 milj.kr. 1989 och hade i medeltalomsatte 1031ca
året.anställda under Verksamheten bedrivs inom affärsområden.fem

Det affärsområdet årstörsta 1989 Arkitektur och Samhällsplaneringvar
försvarade 32 % konsultrörelsen. områdetDetsom näst störstaca av

år Mark och Vatten försvarade 20 % konsultrö-var samma som ca av
relsen. De övriga affärsområdena VVS och Energi, Fastighets-tre var
teknik El och Tele.samt

Utlandsverksamheten bedrivs främst dotterbolag igenom egna
England, Kanada och Norge. årUnder 1989 avvecklades K-Konsults
engelska dotterbolag AKH påGroup Ltd grund lönsamhetsproblem.av

K-Konsult fastigheteräger till uppskattat marknadsvärdeett av ca
200 milj.kr. Dessa används huvudsakligen inom konsultrörelsen.
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Även flera de övriga tekniska konsulterna har bred verk-storaav
samhet och liknande struktur de beskrivna koncernerna.som ovan
Tyngdpunkten i verksamhetsinriktningen kan dock variera mellan före-

Dessutom finns antal koncerner specialise-tagen. större ärett som mer
rade i sin verksamhetsinriktning. FFNS Gruppen bedriver huvud-t.ex.
sakligen arkitektverksamhet och Sveriges Geologiska huvudsakligenär
verksamt inom prospektering och geologisk ingenjörsverksamhet.

Några de byggkonsultföretagenstörsta kommunägda. Dessaär är,av
förutom K-Konsult, bl.a. NAB-konsult och Konsultföretaget-GF. De
konkurrerar i påhuvudsak marknader övriga byggkonsul-samma som
ter.

De tjugo koncernerna årstörsta 1988 miljarder6 kronoromsatte ca
och hade tillsammans 12 500 anställda. Som jämförelse kan nämnasca

den totala omsättningen inom byggkonsultverksamheten, enligtatt
SCB:s statistik omsättningöver och lager inom varuhandel vissaoch
tjänstenäringar, uppgick till år10,1 miljarder kronor 1988. Tenden-ca

på marknaden verkar de koncernerna fortsätteratt storasen attvara
och samtidigt öka påväxa utlandsmarknaderna.engagemanget

2.2.2 Integration
Det förefaller flera de konsultföretagenkoncernernastörresom om av
har strategi på bådebreddenväxa geografiskt och det gälleratt närsom
verksamhetsområden.

Under 1980-talet har det skett relativtnämnts omfattandesom om-
struktureringar och företagsköp på Påmarknaden för byggkonsulter.

tvåtid har affärer varit aktuella. Den VBB:s köpstora ärsenare ena av
VIAK vilket skapat Sveriges byggkonsultkoncernstörsta med bred
verksamhet och lokal förankring i landet. Den andra affä-runt storaom

J Wzsär köp Movexa. Under årende har det inomren senasteav
branschen skettäven antal köp mindre företag, ofta förett stort attav
öka kontakten med lokala marknader. De omfattande företagsköpen
inom branschen kan till del förklaras fårförvärvenatten av man genom
kontakt med uppdragsgivare och därigenom ökar marknadspotenti-nya
alen samtidigt utökat antal uppdragsgivare risksprid-störresom ger en
ning. En viktig förklaring till företagens efter blisträvanannan att

ökadstörre är storlek förbättra möjligheterna till verksamhetatt antas
utomlands.

Till övervägande del de fristående frånkonsultföretagenär större
byggindustrin. Vertikala bindningar mellan byggindustrin och konsult-
företagen förekommer dock. Exempelvis köpte NCC 25 % Scandia-av

årkonsult 1989. Dessutom har ofta de entreprenadföretagen,större
bl.a. Skanska, viss konsultrörelse tekniskoch kompetens inomegen
olika traditionella byggkonsultområden.
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Konkurrenssituationen2.2.3
inominte särskilt högantalet företag,Koncentrationen, ärmätt som

många fördelbranscher byggmate-jämför medbranschen t.ex.om man
marknaden. Detfåtal för delenföretag oftarial där störreett avsvarar

vidareinteinom branschen kan dockantalet företagrelativt utanstora
marknaden. Detfungerar välför konkurrensenatttas garantsom

verksamhetsområdet förförstatill detta. För detfinns flera skäl är
består delmarknaderflertalochbyggkonsulter mycket brett ett somav

verksammagäller antaletvisa olikheter detför sig torde kunna närvar
företableringofta lokalandra krävsföretag och deras storlek. För det

bl.a.Orsakenbyggmarknaderna. ärde lokalaaktivt konkurreraatt
såväl många byggherrarförankringen hosstarka lokaladen entre-som

prenörer.
inarbetadegodabyggkonsultföretagviktigt förMycket verksamma är
uppdrags-mindre antalOftarelationer med uppdragsgivarna. ettsvarar

år,många för delkonsultföretaget undergivare, arbetat storensom
relativtbåde små konsultföretag. Deför ochuppdragsvolymen, storaav

deltillinom branschen kanomfattande företagsköpen nämnts ensom
får uppdragsgivare.kontakt medförklaras därigenomatt nyaav man

tillgången kvalificerad arbets-problem inom branschenEtt är
Även efter tillväxt.sannolikt till företagenskraft. detta bidrar strävan

jobb och utveck-erbjuda attraktivaföretag ha lättareStora kan t.ex. att
lingsmöjligheter för de anställda.

påverkas inomomstruktureringarnaKonsultbranschen torde även av
koncentrationenframför den ökandebyggindustri i övrigt, alltsvensk av

på europamarknaden.ökade satsningenoch den

förhållandenInternationella2.2.4
harkonsultföretagensvenska tekniska ävenEtt flertal de störreav

på denmotiven för tillväxtverksamhet utomlands. Som nämnts är ett av
konkurreramöjligheterförbättra företagenssvenska marknaden attatt

årkonsultföretag 1988tekniskainternationellt. Bland Europas största
på åttonde elfteåterfanns plats, VBBWi antal anställda Jmätt

Ångpanneföreningen frånpå Konkurrensenfemtonde plats.plats och
Orsakermycket begränsad.marknadenutlandet den svenska är

den be-lokala karaktär ochbl.a. byggmarknadernastorde storavara
uppdragsgivare.medkontakterplatskontor och etableradetydelsen av

byg-omfattande regelverketsannolikt detVidare har även som omger
etableringshinder för utländsk kon-i Sverige viss betydelsegandet som

Sverigeinte unika förfaktorer i för sig präg-kurrens. Dessa ochär utan
förklaring tillavgörandeutomlands. Enlar byggmarknaderna attäven

företag verkarsamtidigt svenskaobefintligimportkonkurrensen är som
nämndakombinationutomlands torde eta-av ovanvara en

liten.relativtmarknadenbleringshinder den svenskaoch är settattav
svenskadel denytterligare förklaringEn är att stor aven

området där konkurren-marknaderinom skerutlandsverksamheten
u-länder.obefintlig, i vissafrån företaginhemska är t.ex.sen
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Branschtöreningar2.2.5
tillsammansmedkonsultföretagtekniskaprivataOmkring 250 ca

konsult-Svenskabranschorganisationentillanslutnaanställda00010 är
SKIF.föreningen

branschorganisation,hararkitektföretagenprivatägdaDe egenen
årbildadesFöreningenSPA.arkitekterpraktiserandeSveriges som

förföretagenanslutnamedlemsföretag. Dehar 2901965 casvararca
delenövrigaarkitekter. Denföruppdragsvolymentotaladen%70 av

totalprojek-ägdaenskilt% inomsig med 12fördelarmarknaden caav
%del, 14mindrearkitektverksarnheten utgördärterande företag caen
%4företagkooperativt ägdaochkommunaltstatligt, samtinom ca

utanför SPAföretaginom övriga
varitbeställareförföreträdaremedtillsammansharSKIF och SPA

konsultuppdragförbestämmelserallmännautvecklatochmed
ochomfattninguppdragsinnehåller förvissa reglerABK 87. ABK ett

ersättning,genomförande, ansvar m.m.

Prissättning2.3

projek-på beroendeolikakonsulttjänster sker sättUpphandling avav
upphandlingsformen ärvanligastekomplexitet. Denoch attstorlektets

olikademed ochkontrakttecknarbeställaren ett separat en avvar
kanföretagtotalprojekterandeantal s.k.finnskonsulterna. Det ett som

Sådantbyggprojekt.konsultinsatsen vidåta nödvändigasig hela den ett
övrigtprojekt. Ismå kompliceradedå det gällervanligastförfarande är

generalkonsultmedkontraktbeställarenförekommer upprättaratt en
fö-så erfordras. Dessutomdärunderkonsulteri sin upphandlartursom

tillsammansi projektetväljs deltade konsulterrekommer attutatt som
tecknari sinbildar konsultgruppavtal ochskriver internt turett somen

med beställaren.kontraktgemensamtett
svårt bedömai förvägmånga det oftakonsultuppdrag ärFör att om-
på handlaroftadetarbetet. Det berorfattning och resultat attatt omav

förutsesinte kan närförslaglösningar ochoch finnalösa problem som
kombinationdärförersättningsformvanliguppdraget En är avenges.

på ned-denersättning baseraskonsultensrörligt arvode därfast och
utsträckning disku-På i ökadtid har det dockarbetstiden.lagda senare

uppdrags-konsultarvodet denbaseraoch prövats nyttaattterats
till denför enbarti ställethaft konsultens arbete,givaren har att seav

arbetstiden.nedlagda
utifrån faktorprisindexindexregleras vanligenersättningenfastaDen

tabelloch SPA. ISKIFK84 har utarbetatskonsulttjänsterför avsom
ikostnadsdelarnas vikter K84.olika2.2 visas de

1 ByggfaktaProjektnytt 1989.Källa: 1nr
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Tabell Olika2.2 kostnaders viktandel i faktorprisindex för konsulttjänster
K84.

Kostnad Vikt
%

Lönekostnader 49,0
Sociala omkostnader 25,0
omkostnader 19,0
Kapitalkostnader 7,0

I lönekostnaderna, denär påverkaroch äventyngsta postensom som
utfallet de sociala omkostnaderna, hänsyn till faktiskt utfall enligtav tas
SAF lönestatistik. Under perioden januari till1984 januari 1990 ökade:s
K84 med 51,4 %. Som jämförelse ökade KPI under period medsamma
42,8 %. I faktorprisindex för byggande flerbostadshusav resp. grupp-
byggda småhus publiceras SCB utvecklingenmäts faktorpri-som av av

vid byggnation. Mellan fjärde kvartalet 1983 och fjärdeserna kvartalet
1989 ökade faktorprisindex för flerbostadshus med 42,0 % och för
gruppbyggda småhus med 42,3 %. Förklaringen till den relativt stora
ökningen K84 denär andelen löne- och lönebikostnaderstora ochav

dessa ökat relativt kraftigtatt under perioden.

2.4 Avslutande kommentar

Marknaden för byggkonsulter utmärks tilltagande koncentrationav en
och internationalisering. Härvid följer byggkonsultbranschen lik-en
nande utveckling byggindustrin. Under 1980-talet har koncentra-som
tionen inom byggkonsultbranschen ökat, främst de störreattgenom
konsultföretagen köpt mindre konkurrenter. Trots koncentrations-upp
ökningen inom branschen är antal mindre byggkonsultföretagett stort
verksamma. De mindre, lokalt verkande, byggkonsulterna ofta speci-är
aliserade till vissa avgränsade kompetensområden. Lokal etablering har

betydelse för konkurrenskraften påstor marknaden och de bygg-större
konsultföretagen har vanligen verksamheten geografiskt fördelad
olika kontor i landet. Orsaken bl.a.runt denär starka lokala förank-om
ringen såvälhos byggherrar byggentreprenörer. faktorEn kansom som
verka begränsande den lokala konkurrensen den ofta kraftigaär
bindningen mellan konsultföretagen och deras kunder.största Ett inar-
betat samarbete och förtroende mellan köpare och säljare har be-stor
tydelse för valet konsult. Den Ökande koncentrationen bland byggen-av
treprenörerna och alltmer omfattande användning totalentrepre-en av
nader vid upphandling byggprojekt kan bidra till Ökade bindningarav
mellan byggindustri och byggkonsulter. sådanEn utveckling torde

de rikstäckande byggkonsultföretagenstora och bidragynna till fort-en
koncentrationsökning inomsatt branschen.

Förklaringen till de företagensstörre efter tillväxtsträvan fö-genom
retagsköp faktorerär riskspridning ökat antalt.ex.som genom upp-

194



dragsgivare diversifiering kompetensområden,och till olika förbättrade
möjligheter till områden,uppbyggnad kunskap inom olika uppbygg-av
nad finansiell styrka skapandeoch för ökad ut-av av resurser en
landsverksamhet, förbättrade karriärvägar utbildningsmöjligheteroch
för konkurrera kvalificerad arbetskraft.att om

Avslutningsvis bör byggkonsulternas viktiga iroll bygg-poängteras
och det inflytande resultatet konsulternas arbete kanstoraprocessen av

påha de samlade bygg- och förvaltningskostnaderna. Dessutom har
arkitekterna, föreskrivandenämnts byggnadsdelarsom genom av av

visst fabrikat och inverkan konkurrensen olikamellan leve-typ, stor
byggmaterial. Detta kanrantörer inhemska leveran-t.ex. storaav gynna

byggmaterial omfattandemed sortimentsbreddtörer och attav resurser
aktivt marknadsföra sina produkter hos arkitektföretagen.
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BYGGMATERIALHANDELN3

marknadenTjänsten och3.1

Tjänsten3.1.1
för-tillverkareagenter slutligafrån till deDistributionskanalerna ut

Distributionen iomfattande.byggnadsmaterial mycketbrukarna ärav
lokaladistriktsombud,i regionalafunktion indelaskan efterbranschen

två förstnämnda katego-platsåterförsäljare byggvaruhandel. Deoch
funktio-inneha fleraföretag kanrierna grossistledet,utgör sammamen

från till bygg-direkt fabrikantingen distribuerasEn produkt kan utner.
försäljningsled.samtligaarbetsplatsen, eller genom

kategoriernaefterindelningssätt klassa aktörernaEtt är attannat
underåterförsäljare. Enligthuvudåterförsäljaretillverkare, och stu-en

detaljisterframgår grossister ochBertil Hultén störredie gjord attav
vanligt-huvudåterförsäljare. förfunktioner deDe ärregel är svararsom

underåterför-lagerhållning tillförsäljning ochvis regional distribution,
distributiondelen tillverkarnassäljare och konsumenter. Den största av

huvudåterförsäl-dessaförsäljning till konsumentledet skeroch genom
jare.

form personliga be-betydande iTillverkarna lägger avresurserner
huvudåterförsäljarna iunderstödjafinansiellt kapital och tid försök, att

direkta kontak-sällanmarknadsföring. Tillverkarna har däremotderas
huvudåterförsäljarna tillunderåterförsäljarna, ofta harmed utanter

förförsäljning kundkontakterför distribution, ochuppgift attatt svara
marknadsbearbetning.tillverkarnaseffektivisera och underlätta

Marknaden3.1.2
byggnadsmaterial totalt 49,6partihandeln medEnligt SCB omsatte ca

år innebarmervärdeskatt. Det1988 exkl.miljarder kronor under en
Med begreppet% jämfört med 1987.värdemässig ökning med 15,5 par-

grossistledet.tihandel häravses
kan betecknasföretag, vilkas verksamhetfinns det 1000Totalt ca

Branschorganisation Sveriges bygg-egentlig byggvaruhandel. ärsom
Medlemsfö-trävaruhandelsförbund SBT med 700 medlemmar.och ca

till miljar-uppgick 1988 14,1omsättning undersammanlagdaretagens
före-jämfört medökning med hela 24 %vilket innebarder kronor, en

gående år.

2 Lund,orkestreradenätverk, 1989.Från distributionskanalertillHultén, B.
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Konkurrensförhållanden3.2

Företagsstruktur3.2.1
såväl regionala distrikts-grossister i formförekommerI branschen av

byggvaruhan-platsåterförsäljare rikstäckandelokalaombud och som
År %1988 hade 51byggvaruhandlare.mindre, lokaladelskedjor och av

n1ilj.kr. Denunderstigande 10omsättningmedlemmarSBT:s ge-en
medianomsätt-milj.kr. ochomsättningen uppgick till 20,3nomsnittliga

för medlemsföretagen.ningen till milj.kr.10ca
Byggmaterial ABBeijerbyggvaruhandelskedjanDen ärstörsta som

på enhe-år helägdafördelat 40-talmilj.kr. under 19883002 ettomsatte
och ägdesbåde grossistverksamhetdetaljist- ochbedriverFöretagetter.

DanskeDetjanuari Electrolux AB,1990 ägst.o.m. numera avmenav
ATraelastkompagni

byggvaruhandelsked-På frivilligaförekommer s.k.marknaden även
någonha ägare.jor medlemmarna samverkardär attutan gemensam

påomsättningsammanlagdmedBland dessa kan Interpares,nämnas en
JärniaSvebink och Byggtrygg. är2,5 miljarder kronor, mot-samt enca
har medlemmar,järnvaruhandelnsammanslutning inomsvarande men

säljer byggmaterial.främst i Sverige, ävennorra som
år 1988ABgrossist Trade ByggprodukterEn Starär om-somren

Försäljnings AB.Lindellnyförvärvademilj.kr. inkl. Nyström869satte
Kit-inom StorahandelsdivisionenByggprodukter f.d.Star Trade utgör
AB.BergslagsKopparbergschen, koncernmoderbolag Storaärvars

sortimen-består Omkring hälftentio enheter.Handelsdivisionen avav
inom Storakoncernentillverkadeprodukter ärutgörstet genomav som

SP-Snickerier.Tarkett ochMarbodal, Swedoor,
måttlig branschen,ihittills varitKoncentrationsutvecklingen har

vilkagrupperingaruppkommit fem aktivatid har detunder senaremen
Byggmaterial AB, Starföretag. Beijerförvärvat antal andra Dessa ärett

och EurocWestwood ABByggprodukter AB, JP-företagen,Trade
medintegreratsTrade harTrade Byggprodukter och EurocTrade. Star

tilltillhörigheten Stora-tillverkning byggnadsmaterial resp.genomav
Eurockoncernen.

fungerarsvårt något hur konkurrensenDet generelltär sägaatt om
då variationer i kon-på lokalaförekommer betydandemarknaden det

På försäljningsställenflerakurrenssituationen. finns oftaststörre orter
kedjaellerbyggvaruhandlarebyggnadsmaterial, medan endast enav

på i region.dominera mindre ellerkan ort enen
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Tabell De största årtio byggmaterialhandelslöretagen3.1 1988.

Företagföretagsgrupp OmsättningAntalfilialer
el. dotterbolag miljlkr.1988
lan. 1990

Beijer ByggmaterialAB 38 2 300
Star Trade Byggprodukter AB 10 869
Elof Hansson Byggross 4 438
JP-företagen Sydlndustrier AB 14 378
Westwood AB 10 342
Nordström Co Trävaror 6 329
Euroc Trade 5 302
FredellsTrävaru 2 270
Karl Ljungberg Co 4 205
Canada CublcBygg 3 200

Totalt 96 5 633

aEnbartbygg-ochträvaror.
Källa:SBT.

3.2.2 Försäljning
Byggmaterialindustrins försäljning återförsäljaresker mestadels genom
medan leveranserna påkan tvåske olika Antingen s.k.sätt. genom
lagerförsäljning där köparen fråninhandlar produkten det lager som
återförsäljaren håller eller direktförsäljning därorten, genom pro-

Ävendukten fråndirekt fabriken till byggarbetsplatsen.transporteras ut
i det fallet faktureras frånleveransen återförsäljarledet.senare

För SBT:s medlemmar 79 % lagerförsäljningär och 21 % direkt-är
leveranser. gårFör mineralull minst 80 % försäljningen direkt tillutav
byggarbetsplatsen, faktureringen alltså från återförsäljarledet.skermen

Försäljningen färger och lacker tillsker övervägandesamt tapeterav
del färgfackhandeln. Detaljistledet ingå-domineras butikergenom av
ende i de fackhandelskedjorna Spektrum, Färgsam och Färg-tre stora

De speciella golventreprenörerna den dominerande säljarentema. är av
golvmaterial. bådeKunder byggföretag och konsumenter,är och hu-
vuddelen golvmaterialen försäljs i samband inläggningenmedav av
dessa.

VVS-material försäljs mestadels installatören i samband med in-av
stallationen produkterna. Vidare försäljs VVS-material butikerav av
ingående i Comfortkedjan, IKEA, månenskilda fackhandlare i vissoch
byggvaruhandeln.

Byggvaruhandelns bestårsortiment mycket antal produk-ett stortav
I tabell 3.2 redovisas de dominerande produktgrupperna.ter.
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påförsäljningTabell Byggvaruhandelns uppdelad produktgrupper3.2
1988.

Produktgrupp Relativ 96andel

Byggskivor inkl. gips 14
Isolering 10
Snickerier 15
Trävaror 36
Papp 3
Övrigt 22

Totalt 100

SBT:sAnm.Proportionernagällerenbartför medlemmar.
SBT.Källa:

3.2.3 Etableringshinder
huvudâterförsäljareflestaDe sina af-har byggt verksamheter rentupp

färsmässigt kring tillverkarnas Till-och eventuella märkesnamn.varor
i huvudåterförsäljarnaverkarna har gengäld gjort investeringar hos t.ex.

i form uppbyggnad varulager, utbildning personal och utställ-av av av
beroendeförhållandeningar i butikslokalen. Detta inneburit dethar att

vuxit fram återförsäljare.starka bindningar mellan företagen och deras
För utländska och nyetablerade byggnadsmaterialföretag innebär

förhållande försvårandedetta påomständighet vid inträde markna-en
den. föreliggerDet nämligen ömsesidigt intresse det redanett attav

består.existerande samarbetet

Prisbildning3.3

Prissättning3.3.1
Prissättningen i påbyggvaruhandeln baseras i utsträckning cir-destor
kapriser finns sammanställda i prisboken.den s.k. Dennasom samman
ställning Bygghandelns Prisboksystem BPAB och omfat-AButges av

samtliga produktgrupper. Prisboken i sitt ef-nästan den enda slagärtar
det Administrationstjänst slagit sina arti-AB och BPABter att samman

kelregister fr.0.m. den januari1 1989.
påverkarLeverantörerna prissättningen i för iso-prisboken och t.ex.

lering ingåroch fönstersnickerier fabriks-tillverkarnas cirkapris- och
prislistor förhållan-i sin helhet. Beträffande produktgruppen dörrar är

Utifråndet dörrleverantörernas aviserade prisändringaromvänt. sätts
cirkapriserna i prisboken, och dessa sedan underlag till de cirka-utgör
prislistor inom dörrbranschen. tiotalTrävaror prissättsut ettsom ges av
regionala och byggvaruföreningar.trä-

Prisboken samlad information prissätt-leverantörernasger en om
ning och underlättar det tidskrävande prissättningsarbetet för byggva-

båderuhandeln. Artikelregistren medger manuell- datoriserad pris-och
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medlemmar harsättning hjälp speciella SBT:smed av programvaror.
tillgång till medlemskapet.systemet genom

cirkapriser iByggvaruhandeln följer dessa rekommenderade stor ut-
rabattgivningen ochsträckning, företagen beslutar själva stor-ommen
utgångspunktpå vid prissätt-Cirkapriset enbartleken rabatterna. är en
frånpå flesta kun-ningen enstycksförsäljning lager. Deoch beräknatär

faktiskt pris understiger cirkapriset.der betalar ett som
ökar vidRabattgivningen mycket omfattande i branschen ochär

påockså variera beroende denvolymer. Rabatternas storlek kanstörre
konkurrenssituationen.lokala
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CEMENT4

marknadenochProdukten4.1

Produkten4.1.1
kalk-Utöverkalksten.huvudsakligen krossadRåmaterialet i ärcement

kemiskajustera denförmängd sandingår vissäven att sam-sten en
uppvärmningåtgår fördessutommängder kolmansättningen. Stora av

di-Kolet deltarråmaterialet till klinker. ävenbrännsdärde brännugnar
cementklinker. Förbildandetvidkemiskai denrekt ce-avprocessen

och svavelkalciumaluminium,järn,mineralernödvändigamenten som
Kolaskan utgörcementklinkern.iifinns i kolet och upptas processen

iutnyttjarochcementtillverkningenråmaterial vidföljaktligen ett man
rollvid sidan desskoletegenskaper hosandraäven somavprocessen

erhållscementklinkergips till maldtillsättningEfterenergibärare. av
videnergi frigörskemiskt bundnareaktivt och dessCement ärcement.

binderdärvidtillsättande Den cementenstartarvatten. somprocessav
betongtillverkningvidstenmaterial till Ballastbetong.och ballasten

singelstenberg ellerkrossadbestår makadamantingen avav
ingående mängdvarieradimensioner. Genomnaturgrus i olika att

bådepåverka betongenssammansättning ballast kanoch egen-manav
utseende.skaper och dess

långatål därför inteochfärskvaraFabriksbetong transporterär en
betongenbörEfter tillsättandetförsämras.kvaliteten vattenattutan av

skerOminom 45 minuter.förbrukarentillavlämnas transportenca
utökas tilltransporttidenroterbil kanmed s.k.omröringunder unge-en

fördröjerretardertillsättadessutomfär det dubbla. Genom att somen
3,5tillytterligare utökas,transporttidenkankemiskaden caprocessen

både roterbil ochanvändandetmedför dockkundentimmar. För av
karaktärFabriksbetongenskostnader.högreretardertillsats avsevärt av

substitut-medvid konkurrenstill nackdelfärskvara därförkan vara
användning i bärandetill vidsubstitutvaran betongfrämstaDenvaror.

stål. fasad-Somoch byggnadsstommar, ärkonstruktioner, broart.ex.
tegel,i form betongtakpannor ävenför taktäckning ärmaterial och av
sedandockplåt substitut. Betong ärtakpapp, ochträ att anse somm.m.

byggnadsmaterial.Sveriges viktigastelänge ett av
förfaktorprisindexibyggmaterialposten ärandelBetongvarornas av

småhusför 10 %.% ochflerbostadshus 23 caca

Marknaden4.1.2
inne-1970-taletbörjan1960- ochunders.k. miljonprogrammetDet av

rekordåret med1970Efterförsäljningökadkraftigtbar cement.aven
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försäljning påtotal drygt 4 000 kton minskade den svenska cement-en
årmarknaden i volym under 16 i följd. Cementförsäljningen änmer

halverades årunder dessa och uppgick till1986 kton. Därefter1 671
vände trenden och året1989 marknaden för tredje i rad. Totaltväxte
uppgick den svenska cementmarknaden till år2 385 kton under 1989. I
värde ökade den årensvenska fråncementmarknaden 1986-1989 771
milj.kr. till drygt 500 milj.kr.1 eller med 95 %.ca

Importens andel påden totala försäljningen den svenska markna-av
ården under 1988 %.10 Trots importen ökadeatt cementvar ca av

årmed 4 00 under 1989 medförde den snabbt växande inhem-tonca
Årska marknaden importandelen minskade till knappt %.9 1988att

producerade den enda svenska cementtillverkaren, Cementa AB, 2 344
kton 455 kton, eller %19 exporterades. Detta kraf-cement varav var en
tig årminskning jämfört dåmed 1987 548 kton eller 24 % företagetsav

Ävenpåproduktion gick årunder minskade1989 den svenskaexport.
kraftigt och totalt gick inte 198 kton eller %8cementexporten änmer
påproduktionen Exportminskningen i huvudsak följdexport.av var en

den starka svenska byggkonjunkturen åtföljandemed höga inhemskaav
efterfrågan. årCement exporterades under till1988 Norge, England,
USA, Nigeria och Bahamas. Exporten till Norge, utgjorde densom

enskildastörsta exportmarknaden, bestod cementklinker och snabb-av
härdande cement.

Tabell cementmarknaden Sverige,4.1 i 1986 1989.-

9861 1987 1988 1989
kton kton kton kton

Produktion 2 104 2 275 2 344 2 378
Import 127 127 201 205
Export 560 550 507 198
Tillförsel 1671 1852 2 038 2 385

Källa:Företagens uppgifter.egna

De påköparnastörsta den svenska marknaden deär störrecementav
byggföretagen fabriksbetongtillverkarna.och Stora cementkunder är

tillverkareäven betongtakpannor, plattor och marksten, lättbe-rör,av
lättklinker, betongelement Det svenska har hittillstong, vägnätetm.m.

praktiskt uteslutande belagts med asfalt. Nyligen har dock besluttaget
fattats på anlägga vissa vägsträckor med betong ytbelägg-att prov som
ning. Om dessa försök faller dåväl och förmycket talar detta be-ut,

anlagts många årundertongvägar och med goda erfarenheter i övriga
Europa, marknad föröppnas betong i Sverige.en ny
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Konkurrensförhållanden4.2

Företagsstruktur4.2.1
år fö-i1973 samladcementindustrin sedan slutetsvenskaDen är ettav

ingår Ce-samband medi Eurockoncernen. IAB,Cementaretag, som
årcementproduktionGullhögens BruksÖvertagandementas sammaav

cementförsäljningenoch avseendeavtal mellan Eurocslöts statenett
månad iminstförbinder sigEnligt avtalet Cementainom landet. att en

tillmotiven till dessaprisförändringar ochförväg anmäla planerade sta-
förbinder sigkonkurrensverk SPK. Vidare Cementapris- och atttens

marknadssituation.ochinformera företagets kostnads-fortlöpande om
viderhöllaktierna i Gullhögens Brukägde 14,6 %Staten som av

vilketB-aktier iGullhögen 50 000 CementaförvärvCementas mot-av
imöjlighet till insynaktiekapitalet. Därigenom fick5 % statensvarar av

cementindustrin.den svenska
produk-cementproducenten Cementa AB harenda svenskaDen

Två Nordicföretag,tionsanläggningar i Slite, Degerhamn och Skövde.
från och Skan-NIC importerar PolenIndustrial Cement cementsom

frånvia Cem-Trade AB importerardinaviska Cement cementsom
också cementmarknaden.representerade den svenskaTyskland, är

år på vilket medkapacitetsutnyttjande 92 %,hade 1988Cementa ett ca
måsteföretagettill säkerhetsmarginal driftstörningarhänsyn den mot

hålla, får mycket högt.anses som

påförMarknadsandelar den svenska marknadenTabell 1989.4.2 cement

Cementa %94,3
NIC %3,6
SkandinaviskaCement %2,1

domine-På cementmarknaden mycketden svenska har Cementa AB en
deställning med marknadsandel drygt 94 %. Förutomrande treen

depåer från itillverkningsenheterna har företaget elva Haparanda norr
Nordic Indu-övrigatill Malmö i söder. De aktörerna marknaden,

NIC Skandinaviska importerarstrial Cement och CementAB som
påfrån marknaden.Polen Tyskland delar knappt 6 %cement avresp.

Åhus,två depåer, i levererade underNIC har Skövde och isom en en
år fem för %1988 till 29 kunder. De svarade 53 omsätt-största avca
ningen i NlC:s huvudsakligen mindre betong-volym räknat. kunder är

depå levereradeSkandinaviska i Varatillverkare. Cement harsom en
år fabriksbetong- och1988 till 13 kunder, huvudsakligen mindreunder

för 71 %cementvarutillverkare. De kunderna svaradestörsta ca avsex
omsättningen.
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Ägarrelatloner4.2.2

Ågarstrukturen på årFigur 4.1 den svenska eementmarknaden 1990.

Inter-CemexAker20%EurocStaten --
I50% 50%
ii

40%Scancem

33%5% 95%

TradingConus

I
lG%

NIC CementSkand.Cementa

Övriga Cement23 Skandinaviska ABägs tabriksbetongproduoenternaUpplandsbetongABochav av
ABFärdigBetong.

ak-Cementa dotterbolag i Eurockoncernen. Euroc 95 %är äger av
itierna i % Största enskildaCementa. Resterande 5 ägs ägarestaten.av

byggföretaget aktierna.Euroc Skanska AB med 27 %är av
aktierna i SkandinaviskaEurockoncernen ägde tidigare 33 % av

Från årsskiftetCement sitt dotterbolag Cem-Trade AB.helägdagenom
ABtidigare Inter-Cemex Eu-1989-1990 inte längre Cem-Tradeägs av

Cem-Trades VD Sture Johansson. FöretagetDen ärägarenroc. nye
viafortsättningsvis importera tysk Skan-kommer även cementatt som

norska marknaderna.dinaviska distribueras svenska ochCement de
depå i Vara,Cem-Trade visserligen terminalhar merpartenmen aven

från lastbil för vidareförsäljningen järnväg tilllastas direkt tran-om
till kunderna.sport ut

AS, i vilken EurocsDen norska cementproducenten Aker ägaran-
i Trading ABaktierna Conusdel 20 %, innehar 40 % ärär somca av

före-och dessutommoderbolag till NIC. Aker Euroc äger gemensamt
för den samordnade led-ScancemABScancem.tagsgruppen svarar

Castlehälftenägda cementverksamhet,ningen AkersEurocs ochav
International, med verksamhet iCement i Storbritannien och Scancem

främst Västafrika.USA och
med ägarintressen ibyggmaterialkoncernSverigesEuroc är största

marknadsmässig kopplingmedcementbaserad ellerrad företag meden
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dotter-på följandedettaproduktion. Exempel ärtill cementbaserad
och intressebolag.

indu-förfrämstbetongelementtillverkarAB, bl.a.Abetong som-
kontorsbyggnader.stri- och

lättbetongelement.lättbetong ochtillverkarSiporex AB, som-
fab-tillverkarSkånsk ByggbetongABochSabema Betong som-

riksbetong.
betongtakpan-tillverkareNordensZanda AB, störstaär avsom-

nor.
fasad-brändtillverkareledandeSverigesSydtegel AB, är avsom-

Cementa.murbruk produceratförsäljningskanal förochsten av
År AS Danmark.iDan-Tegelaktier isamtligaförvärvade Euroc1989

% denmed 50tegeltillverkareSkandinaviensFöretaget störstaär avca
ocksådriverDan-Tegelbetydandemarknaden ochdanska export.en

år 75och harmilj.kr.70ochfasadstensbruk omsätter an-ett perca
ochpå i Ess-Betong40 % ABägarandelarDärtill har Eurocställda.
fa-1990januari ävenden 8 ärStrömstadsbetong. Fr.o.m.% i AB33
be-landetsBetongindustri,inom störstabriksbetongverksamheten AB

helägd Euroc.tongproducent, av
både mark-ingår i koncernen ärflertal de dotterbolagEtt somav

på marknader.prisledande sinanadsledande och resp.

Konkurrenssituationen4.2.3
Medinvesteringar.irreversiblautmärksCementmarknaden storaav

initialkostnaderför med sig högaproduktiondetta cementatt avmenas
investeringarIrreversiblafås driften läggs ned.inte tillbaka gersom om

potentiellakonkurrensfördelföretagende etablerade gentemot ny-en
frånföretagnågot till avskräckakomlingar, bidrar att eta-att nyasom

deländer harvästeuropeiskapå flertaletcementmarknaden. Iblera sig
klartproduktionskapacitet över-företagen dessutometablerade somen

tillsam-överkapacitetefterfrågan. Dennamarknadensstiger den egna
kon-cementproducentenvertikal integration, dvs.kraftigmed enmans

tilleftermarknadernainflytandeeller har cementen,trollerar överstort
för-strukturellasig. Dessasvårt etableraför företagdetgör attnya

så grad drari ringacementmarknadernahållanden varförförklarakan
god.mycketoftanyetableringar lönsamhetentill sig äratttrots

fö-skillnadervissaprodukthomogeniCement är settstort menen
iblandasflygaskaframför allt andelendock. Det gällerrekommer som

harmarknadinregenomförandet EG:ssamband medIcementen, av
standardise-utformauppgifttillsattsdärför arbetsgrupp är attvarsen

tillmöjlighetennågot ökakommerringsregler för attcement, som
länderna.handel mellan

gäl-viktenhet. Dettalågt prisvidare medCement är ett peren vara
följdTillklinker.råmaterialet halvfabrikatetochför kalkstenler även

prisetförbetydelsefår relativttransportkostnadendetta stor ce-av
tålt någrasåledes längreinteCementpriset har transportav-ment.
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stånd. Mer rationella transportmetoder har dock utvecklats under
år, varför detta inte bör något hinder förutgörasenare numera en

ökande utrikeshandel med internationellaDen handeln medcement.
har dock hittills förhållandevisvarit liten.cement Inom EG har man

funnit cementhandeln mellan länderna,t.ex. relativtatt pris-trots stora
skillnader, varit ringa. EG-tjänstemän har därför besökt cementtillver-
kare i Belgien, Frankrike, Tyskland och Italien. Misstanke föreligger att
någon form prisöverenskommelser och marknadsuppdelning harav
skett mellan företagen.

Förhållandet mellan de olika cementföretagen på den europeiska
cementmarknaden brukar ofta beskrivas form terrorbalanssom en av
där varje företag har sin eller mindre okränkbara intressesfär. Manmer

cementtillverkare mycket väl skulleatt kunna etablera sigmenar en
marknader, dvs. öka sina marknadsandelar totaltnya sett, attgenom

hålla lägre pris sina konkurrenter.än Därmed riskerarett dock attman
utlösa priskrig på längre siktett väl kanän de i förstauppvägasom mer
skedet uppnådda vinsterna. De etablerade cementtillverkarna skulle
därför ha goda skäl uppträda disciplinerat varandra,att gentemot

någraäven formella sigavtal emellan.utan Enligt teorin existe-om en
rande terrorbalans mellan de etablerade cementproducenterna skulle
dessa således avhålla frånsig offensiva exportsatsningar för slippaatt
motaktioner i form importkonkurrens inhemskaden marknaden.av

Prisbildning4.3

4.3.1 Prissättning
Enligt avtal med regeringen och näringsfrihetsombudsmannen NO
redovisar Cementa, alltsedan förvärvet Gullhögens årli-Bruk 1973,av

sin kostnads- och prisutveckling till SPK. Vid förändringargen av ce-
mentpriset ocksågör Cementa bedömning listprisnivåvilkenen av
marknadsförhållandena medger med hänsyn till konkurrenter och sub-
stitutvaror. Därefter har Cementas kunder brukligt förhandlaär attsom

sitt utifrånpris dessa listpriser.om
År 1978 införde Cementa s.k. bulkbonus premierade högen som en

köptrohet Cementa. Efter ingripandegentemot NO de klausulertogsav
premierade köptrohet bort och nuvarande bulkbonussom är renten

kvantitetsberoende rabatt kommer köparen till del hursom oavsett stor
andel kundens inköp hosgörs Cementa. Kunder med bulkbonusav som
erhöll årunder 1988 pårabatt listpriserna med i genomsnitt %.1en ca

årUnder 1989 rabatten i genomsnitt 2 %.var ca
Betydelsen bulkbonusen har emellertid minskat sedan Cementaav

år 1982 började ingå speciella leveransavtal med de cementkun-större
derna. Drygt hälften Cementas leveranser årunder 1988 gick tillav
kunder med vilka leveransavtal Dessa kunderupprättats. erhöll hög-en

genomsnittlig rabatt kunderän med bulkbonus.re
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Prisutveckling4.3.2
på %, vilketmed 115ökade prisetperioden 1983-1989Under cement

påårlig %. Degenomsnittlig prisökning 8 störstamotsvarar caen
slutetförsta hälft medangenomfördes under periodensprisökningarna

prisökningstakt.relativt lägrekännetecknades1980-talet settav enav
År tillfrämsta orsakernagenomfördes inga prisförändringar. De1988

påvärldsmarknadsprisermåttliga prisutvecklingen sjunkandeden var
produktion, ochinsatsvaran i Cementaskol, vilket den viktigasteär en

kapaci-följande högreinhemsk cementmarknad medväxande
ocksåEnligt hade1980-talet. Cementatetsutnyttjande under slutet av

från stål prispressandesubstitutionskonkurrensallt starkare enen
effekt.

enligt Cementa och producent-förTabell Prisutveckling4.3 cement
prisindex, 1980 1989, procent.-

1980-1989-87 -88 -891980-1985 -86

Cement 1150 3,692 7,2 0,7
107Producentprisindex 7,6 6.370 2,0 4,3

SCB SPK.Källa: och

på visarmarknadenEn prisjämförelse den europeiska attcement
genomgående cementpriset medanItalien Frankrike haft det lägstaoch

cementpriset underhaftStorbritannien och Västtyskland det högsta
i mitten fältetcementpriset ungefär1980-talet. Det svenska hamnar av

sådan dockländer skallvid jämförelse. Prisjämförelser mellan olikaen
produktionsförhållandenkvalitetmed försiktighet eftersom ochgöras

ocksåmåste be-varierar kraftigt. Cementprisernas relativa utveckling
växelkursförändringar idömas bakgrund bl.a. inflationstakt ochmot av

land.resp.
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ARMERINGSSTÅL5

Produkten5.1 och marknaden

5.1.1 Produkten
Armeringsstål stål, tvärsnitt,är varmvalsat normalt medstänger runtav
avsedda för ingjutning i råvaranbetongkonstruktioner. viktigasteDen
vid tillverkning armeringsstål stålskrot. iArmeringens uppgiftär ärav
första sådanahand förstärka delar betongkonstruktionen äratt av som

för tryck Armeringsståleller drag- och skjuvspänningar. användsutsatta
dessutom ytarmering för förhindra eller minska uppkomstenattsom av
ytsprickor. stålArmeringen möjliggörs betong och har ungefärattav

längdutvidgningskoefficient och relativt vidhäftningatt storsamma av
erhålls mellan stål.betong och ökningFör vidhäftningen försesav ar-
meringsstålet tvärgåendemed raka eller sneda upphöjningar, s.k. kam-
mar.

Armeringsstålets andel byggmaterialposten i faktorprisindex förav
uppgårflerbostadshus till 6,1 %.

5.1.2 Marknaden
Enligt SCB:s industristatistik producerades i Sverige under 1980-talet i
genomsnitt armeringsstål300 år.000 uppgick iExportentonca per ge-
nomsnitt till år år.160 000 importen tilloch 40 000ton tonca per ca per
Således den svenska användningen i genomsnitt under 1980-taletvar ca

år.180 000 Den inhemska förbrukningen i början ochstörstton per var
slutet Nedgångendecenniet. i mitten 1980-talet kompenseradesav av
dock ökad påexportvolym vilket medfört produktionen legatattav en

relativt nivå.konstant I tabell 5.1 visas produktion, utrikeshandel ochen
tillförsel armeringsstål åren såväl1986-1989 i kvantitet värde.av som

Tabell armeringsstålProduktion,5.1 utrikeshandel och tillförsel av
1986 och milj.kr.1989,tusen ton-

11988 198931986 1987
kton milj.kr. kton milj.kr. milj.kr.kton kton milj.kr.

Produktion 279 684 293 673 328 848 345 893
Export 167 366 149 296 140 291 122 283
Import 31 62 23 41 39 82 39 102
Tillförsel 143 380 167 419 227 639 262 712

a Produktionssiffror frånenligtuppgifter Fundia.
SCB,Källa: industri-ochutrikeshandelsstatistik.
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år% mellanökade med 87försäljningen i SverigetotalaVärdet denav
kraf-fluktueratperiodenimporten har underVärdet1986 och 1989. av

försälj-andelmilj.kr.år uppgick den till 102 Importenstigt; 1989 avca
andel%. Exportensperioden mellan 10 och 16varierade underningen

frånminskat1986 och 1989produktionen har mellaninhemskadenav
% till 35 %.60ca ca

Konkurrensförhållanden5.2

Företagsstruktur5.2.1
svenskaår koncentration skett denkraftigharUnder ensenare

armeringsstål-årSå Sverige1987 hademarknaden. storatresent som
Stål ABSmedjebacken-BoxholmHalmstads Järnverk AB,tillverkare -
FundiaStål SSAB. företagdag finns endastoch Svenskt AB I ett -

företagenenligtstrukturrationaliseringAB. Orsaken till dennaBygg var
priskonkurrensSverige kraftigöverproduktion i medbetydande enen

följd.och försämrad lönsamhet som
år då SSABstrukturomvandling 1987första i dennaDet steget togs

armeringsstål. decembertillverkning Ibeslutade lägga sinatt ner av
överenskommelseSmedjebacken-Boxholm och1987 träffade SSAB en

från årsskiftet 1987-1988innebar Smedjebacken-Boxholm över-attsom
vidareförädling det armerings-för marknadsföring ochtog ansvaret av

stål NO prövadetillverkades SSAB fram till nedläggningen.som av
åtgärder bakgrundfann inte anledning tillöverenskommelsen motmen

från och importkonkurrensen.konkurrensen Halmstads Järnverkav
förvärvade seder-Halmstads Järnverks moderbolag Welbond AB

detta för-i maj Smedjebacken-Boxholm. prövade1988 NO ävenmera
stordriftsförde-rationaliseringsvinster ochoch konstaterade devärv att

förelåg samgående negativa effekternalar vid uppvägde deett avsom
frånföretagets ensamställning svensk tillverkare. Priskonkurrenssom

ansågs Welbondkoncernensutländska tillverkare kraftigt inskränka
möjligheter utnyttja sin marknadsdominans.att

vårentredje Fundia AB bildadesDet 1989 Byggnärsteget togs ge-
ingående företa-sammanslagning de i Welbondkoncernennom en av

Järnverk och Smedjebacken-Boxholm.Halmstadsgen
endaFundia Bygg AB, med 400 anställda, därmed den1 är sven-ca

årskapacitetarmeringsstål.tillverkarenska Företaget medär enav
armeringsstål tillverkaren i Nor-360 000 dessutom den störstatonca

och Smedje-den. Tillverkningen sker vid anläggningar i Halmstad
ingår affärs-Fundia tillsammans Fundia Steelbacken. Bygg med som

områden anställdai Fundia har 2 450koncernen AB sammantagetsom
år försäljningmiljarder Fundiasoch 2,7 kronor 1989.omsatte ar-avca

meringsstål Sverige milj.kr. företagets inhem-i uppgick 1989 till 388 Av
resterandeförsäljning gick direkt till byggindustrin medanska 67 %

såldes Fundia Bygg AB:s33 % till grossister och byggvaruhandel. av-
årfrån år %1988 till 33,2kastning sysselsatt kapital ökade 14,5 %



Målet1989. för påavkastning uppgårsysselsatt kapital till %20 över en
konjunkturcykel.

Fundia förvärvade årAB 1989 handelsföretaget Scansider AB. Före-
inköpsagent för förbrukare valstråd ocksåär handlartaget storasom av

armeringsstålmed och har ASbolag i Norge Ferrotrade iochegna
Finland Kanito Oy.

I 1990 beslutade Fundiakoncernen hösten 1991 läggaattmars senast
stålverket i Halmstad och flytta armeringsstålall tillverkning tillner av

Smedjebacken. Genom koncentrera tillverkningen till endastatt ett
stålverkstörre planerar företaget på sikt frånklara konkurrensenatt

övriga Europa. Valet mellan Halmstad och Smedjebacken avgjordes av
stålverket i Halmstad har påproduktionstak stål-att 250 000ett tonca

stålverketmedanämnen i Smedjebacken maximalt klarar 430 000 ton.
Årsbehovet för företagets produktion armeringsstål handelsstålochav
ligger på stålämnen.580 000 I Smedjebacken kommer docktonca pro-
duktionen stålråvaran i framtiden reduceras, samtidigtattav som en
ökad påsatsning vidareförädling sker. Vidareförädling innebär exem-
pelvis klippning, bockning och armeringsstålet.svetsning Detta inne-av
bär armeringsstål framdeles kommer minska.att exporten attav

I slutet april 1990 offentliggjordes Fundia AB förhandladeattav
med norska intressen stålrörelsenförvärv Norsk Jernverk inomom av
koncernen Norsk Jern Holding. Statliga Norsk HoldingJern skall enligt

kommande stortingsbeslut privatiseras. Norsk tillverkarett Jernverk
årligen 550 000 armeringsstål profileroch i iMo Rana ochtonca om-

årsättningen 1988 omkring 2 miljarder norska kronor. Företagsled-var
ningen vid Fundia sig i princip intresseradsäger förvärvaattvara av
Norsk Jernverk eftersom företagen och harär grannar gemensamma

någotprodukter, beslut har frågan.inte tagits i En förväntadännumen
lågkonjunktur och höjda elpriser kan dock framtvingardetvara som en
sammanslagning.

Enligt Fundia krävs ytterligare samordning mellan nationsgrän-en
då högeffektiva anläggningar produktion vadstörre änserna ger en som

kan i enskiltavsättas land. Exempel detta de studierärett görssom
mellan Fundia, Dalsbruk Finland, Stålvals-Det Danskegemensamt

verk och Norsk Jernverk trådproduktion. Resultatetom en gemensam
denna studie föreligger inte indikerarännu framtida utveck-av men en

ling.

5.2.2 Handelshinder
stålskrotDet används vid framställningen armeringsstål köpssom av

antingen från AB Järnbruksförnödenheter frånJBF eller utlandet. De
flesta stålproducerande industriländerna någoni Europa har dock form

restriktion det gällernär skrot. Sverige, Norge, Finland ochexportav av
Österrike har exportförbud och i Schweiz fordras licens för export av
stålskrot. EG-länderna ingahar restriktioner sinsemellan förmen ex-

till tredje land krävs i allmänhet licens. USA det enda industri-port är
tillåterland fri skrot.exportsom av
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in-stålverken anslutna till JBFDe svenska ärär gemensamsom en
på stålskrot fastställs i förhandlingarköpsorganisation. Priserna svenskt

skrotgrossisteroch de s.k. verksleverantörerna, dvs.mellan JBF större
StålskrotetJBFstålverken. för-träffat leveransavtal direkt medsom

stålverken och behov. Iefter företags storlekdelas JBF mellan resp.av
stålverkenexportförbudet sin inköpssamverkan harskydd och genomav

fårskrotråvaran. Fundia %ställning 70mycket stark köparesom aven
stål från import.sitt JBF och resterande behov täcks avav

SIS fastställer standarderStandardiseringskommissionen i Sverige
armeringsstål stålprodukter inom byg-användsför bl.a. och andra som

På metallområdet Metallnormcentralen,finns särskiltgandet. ett organ,
de standarder sedermera fastställs SIS. Dessautarbetarsom som av

påståletpå avseendestandarder innebär i princip ställs medkravatt
mått hållfasthet.kemisk sammansättning, och

Byggstålkontroll huvudsakligaSBS stiftelseSvensk är upp-en vars
gift för utformning efterlevnad för tillverk-ochär ett systematt svara av

ingårningskontroll. stiftelsen boverket, Fö-I utseddarepresentanter av
branschorganisationernareningen Sveriges byggnadsinspektörer samt

järn- balkgros-Jernkontoret, Sveriges mekanförbund och Svenska och
sisters förening. utförs enligt statliga eller andraKontrollen byggnormer

skallbestämmelser. provning byggmaterialI byggnormerna sägs att av
byggstålpro-påutföras materialbyggplatsen. SBS-kontrollerat gör att

stålbyggnadskonstruktionerdukter och inte behöver underkastas ny
sig tillkontroll efter ankomst till arbetsplatsen. företag ansluterDe som

på ochSBS visar med utförandedetta levererar produktersätt att man
kvalitet i övervakasenlighet med SBS:s krav. anslutna företagenDe av

återkommandehuvudsakligen inspektionsbesök ochSBS externgenom
prövning.

armeringsstålSpecifika svenska standarder och gällande ärnormer
tillverkaretekniska handelshinder allmänt inhemska ettsettsom ger

Från betänkligtvisst skydd. konkurrenssynpunkt detta sig särskiltter
sådantåtnjuter import-inhemsk tillverkare skyddnär moten ensam

konkurrens. faktiska tekniska handelshindren dock inteDe skall över-
stålverkenbetonas. De utländska kan antagligen relativt enkelt anpassa

måstesig liksom ofta vid vid handelde svenska Problemengöra export.
armeringsstål importmed praktisk Exempelvis fordrarär natur.mer av

direkt till endastbyggarbetsplatser viss administration de störreen som
dåför, vid Detbyggbolagen har och enbart byggen. ärstörreresurser

realistiskt specifikträkna med problemen med de svenska stan-att att
försvinna inomdarderna och minska ellerkommer att ennormerna

pågår införrelativt framtid harmoniseringsarbetedetsnar genom som
årinreEG:s marknad 1992.

förhållanden5.2.3 Internationella
År 1972 undertecknade Sverige avtal dels med EG, dels med Euro-

årStålgemenskapen Frånpeiska CECA. 1973 bör-Kol- och och med
pris-jade Sverige innebärtillämpa CECA-systemet, gemensammasom
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och stålproduktermarknadsregler för för alla anslutna länder. Förutom
handelsstålproduktertullawecklingen för skall pris- och fraktberäkning

ske enligt offentliga Konkret innebär detta attgemensamma normer.
råderdet full insyn i ingårpriser och övriga villkor. I bestämmelserna

aven:
fårFörbud osund konkurrens. Företagen vidtaga tillfälligamot

och lokala prissänkningar uppnåför monopolställning.att
fårFörbud diskriminering. Säljaren tillämpa olika villkor vidmot

jämförbara affärstransaktioner.
Respekt för regler prisanpassning alignering. Verken har rättom

konkurrera med varandra sina offentliggjordaatt attgenom anpassa
priser.

För den löpande övervakningen dessa regler i Sverigeav ansvarar
kommerskollegium. Handel mellan Sverige och andra länder anslutna
till påCECA-systemet grund karteller, monopol ellerstörssom av
stödåtgärder, påsanktioneras påvid störningar grundsättsamma som

brott prisreglerna3.motav
Eventuella påverkarnationella prisstopp på armeringsstålinte priset

eftersom handelsstålprodukterCECA-bestämmelserna medför äratt
frånundantagna prisregleringar inom medlemsstaterna.

Inom Europa finns standardiseringsorgan, CENett gemensamt
Comitée bådeEuropéen de Normalisation, där ochEG- EFTA-län-
derna På stålområdetmedlemmar. årbildadeär EG-länderna 1986
ECISS European Committee for Iron and Standardization.Steel Sve-
rige och övriga EFTA-länder deltar i detta standardiseringsarbete, dock

fullvärdiga medlemmar. Ett omfattande arbete med harmonise-som
ring inom pågårEG och mellan EG-EFTA för närvarande, bl.a. ettsom

utgångenled i före år 1992 inreetablera den marknaden inomatt av
EG.

På nivåglobal finns ISO International Organization foräven Stan-
På stålområdetdardization. EG-länderna prioritera ochECISSanses

CEN framför vilket fåttISO gjort Sverige sig härtill.att anpassa

5.2.4 Importkonkurrens
Konkurrensen den armeringsstålmarknadensvenska såle-kommer

fråndes utländska leverantörer armeringsstål godkänt Svenskärvars av
Byggstålkontroll. Enligt SBS:s godkännandelista finns niodet endast
godkända leverantörer i Europa. Dessa företag Christiania Spiger-är

AS ASverk N, Norsk Jernverk N, Dalsbruk Oy Ab SF, Det
Danske Staalvalsevaerk AS DK, IJmuiden NL,Hoogovens BV
Sheerness Steel Company plc GB, E, ECELSA Marcial Ucin SA
och MEGASA E. Mot importkonkurrensen talar det faktum att ar-

3En särskildlagutfärdadesvid införandet för stödjakommers-CECA-systemet attav
kollegiumsövervakning tillämpningen depris- ochmarknadsregler finns iav av som
avtaletmellanSverigeochCECA.
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låg och därförädlingsgradmeringsstål produkt med transport-är en
Sålundaförsäljningspriset.andelrelativtförkostnaden stor avsvarar en

två tredje-för ungefärfrån Norgefrämstimportenkommer svararsom
Spanien.från Nederländerna ochimportvissövrigt förekommerdelar. I
frånockså direktleveranservia grossisteroftast ut-skerImporten men

förekommer.stålverk byggbolagentill de störreländska
årsskiftetfram tillarrneringsståltillverkarna hadesvenskaDe

inomsamarbetelångtgående konkurrensbegränsande1984-1985 ett
innefattadeArmeringsstål BASTA. SamarbetetABByggnads- och

Halm-upphördeprissättning. Samarbetet närkvotering och gemensam
försökte ökapriskonkurrenssig och bl.a.brötstads Järnverk ur genom

iresulteradeövriga Norden. Dettai Sverige ochmarknadsandelsin en
till följdvilket ficktillverkarnainhemskamellan de attstark konkurrens

JärnverkHalmstadseffektträngdes tillbaka. Enimporten attavannan
norskagick in denoch aktivtår BASTA-samarbetet1985 avbröt

ökade konkurren-densvaradeNorsk Jernverkmarknaden blev motatt
grossist,marknaden medsvenskaetablerade sig denoch en egensen

figurSverige.Norstål Avsäljer främst iNorstål i Göteborg. västraAB,
1980-talet.framgår i Sverige underutveckling5.1 importens

armeringsstål procent.för I Sverige 1989,Importandelar 1981Figur 5.1 -

%
30-

25

20 -

15 i
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0 . .. .v . . .
1988 19891986 19871983 1984 19851981 1982

Källa:NO SPK.och

år 1988år underökade1983varit sjunkande sedanImportandelen som
år till1989Sverigemarknadsandel iFundia uppskattar sintill 13 %.

till 15 %.därmed ökatimportandelen85 %, vilket innebär att
strukturrationalise-långtgåendehandelsstålsorterPå många har en

endasttill detvilket lettdecenniernadering under attägt senasterum
han-flertalSverige. Detta gällertillverkare ifinns inhemsk ettt.ex.en

snabbstålstål AB,delsstålprodukter rostfritt inominom SSAB, Avesta
Toolingverktygsstål UddeholminomSpeedsteel AB ochinom Kloster

varitlandet harinomtillverkningensådan koncentrationAB. En av
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frånnödvändig för konkurrensen främst kontinentala,mötaatt stora,
stålverk. Armeringsstål har utgjort undantag med bevaradsnarast ett

Fråganinhemsk konkurrens. kan ställas det befogat krävaär attattom
just den inhemska på armeringsstålmarknadenkonkurrensen skulle ha
bevarats, exempelvis förbud förvärvWelbonds Smedje-motgenom av
backen-Boxholm, eller utländska tillverkare kan bjuda tillräckligom
konkurrens svensk tillverkare. Vad emellertidgentemot en ensam som

förtalar konkurrensen mellan tillverkare påsvenska borde bevaratsatt
armeringsstål på år lågaden importandelen Påär ca 15 %.senare
många stålprodukterandra importen för omkring 50 %. iDet ärsvarar
sammanhanget såvälviktigt beakta den faktiska den potentiellaatt som
importkonkurrensen. börjanI 1980-talet importandelen förav var ar-
meringsstål i %.20-30 Den tidigare högre importandelen underuppe
BASTA-samarbetet visar samtidigt importökad realistisktäratt ett
framtidsscenario. En ytterligare faktor talar för ökad handel denärsom
relativt armeringsstål från Sverige, motsvarandestora exporten av

50 % den inhemska produktionen. årExporten 1988 uppgick tillca av
140 000 och de Storbritannien,största Västtyskland,avnämarnaton var
Nederländerna, Frankrike och Danmark försvaradesammantagetsom

%.80 Möjlighet finns därmed prisnivå påalltför hög i Sverigeattca en
grund Fundias ensamställning kan motverkas Ökad konkurrensav av en
från EG-stålverkens sida.

Prisbildning5.3

5.3.1 Prissättning
Fundia Bygg leveranssäkerhet månoch i viss priset de vikti-ärattanser

konkurrensmedlen. De viktigaste faktorerna påverkar pris-gaste som
rådandesättningen den rå-är konkurrenssituationen och kostnaden för

och energi. stårEnergikostnaden för cirka tredjedel försälj-varor en av
ningspriset.

årUnder 1988 uppgick återförsäljarnarabatterna till de ochstörsta
byggarna till mellan och20 25 %.

5.3.2 Prisutveckling
Tabell 5.2 visar prisutvecklingen armeringsstål frånför Fundia Bygg AB
jämfört med producentprisindex.
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armeringsståFpå produ-ochutveckling prisetProcentuellTabell 5.2 av
centprisindex, 1988 1990.-

1990°19891988

7,0Armeringsstål 012,1
Producentprlslndex 6,37,6

a prisför-armeringsstálfår genomsnittligaföretagetstillverkareDå ärlandetsendaFundiaBygg av
underperioden.marknadensändringrepresentera

b tvågångerpåsammanlagt7,09G.våren prishöjningargenomfördeFundiaUnder 1990
SCB SPK.Källa: och

Åren armeringsstålpå medprisgenomsnittligaFundias1988-1990 steg
år 1988underägdeprisökningNoterbart den%.19,9 är stora rumsom

armeringsstål. sitt be-Itillverkaredå landets endaFundia blevBygg av
skrev NOSmedjebacken-BoxholmförvärvWelbonds attslut attavom

prisnivån,dåprishöjningförsikt fanns visstdet kort ett utrymme en
för-föreföretagen,mellantill följd konkurrensenenligt vissa kunder av

Även armeringsstål kraf-låg. höjdes prisetivarit Västeuropavärvet
på skrotpriser. Denår höjdavilket delvis beroddetigt under 1988, eu-

ökatpräglatsslutet 1980-taletropeiska marknaden har under ettavav
fått ökadiinneburit tillverkarna Västeuropavilketbyggande, att av-

dragitmånga tillverkarnaSamtidigtproduktion. harsättning för sin av
pågående i Europastruktureringentillverkningskapaciteten. Denner

givitefterfrågan, vilketochtill mellan utbudhar inte lett balansännu
byggaktivi-godaavmattades dock denEnligt Fundiaojämn prisbild.en

på depriseri vikandevilket fick genomslagunder hösten 1989teten
år 1989.europamarknader under slutetflesta av
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MIN ERALU LL6

Produkten6.1 och marknaden

6.1.1 Produkten
Mineralull påden benämningenär isolerprodukter fram-gemensamma
ställda glasull och stenull. Glasull och stenull antyderärav som namnen
tillverkade glas diabas spunnits till fibrer ochsten tunnaav resp. som
bundits till fibermaterial. Fibrerna kan bindas ihopporöstettsamman
till skivor eller användas lösfyllnadsisolering. De olika material-som
egenskaperna hos glasull och stenull medför materialens använd-att
ningsområden till viss del olika. Glasullens främsta känneteckenär är,
förutom goda isoleregenskaper, hållfasthet och elasticitet möj-en som
liggör komprimering lågaprodukten i densiteter. Komprimering kanav
utföras till fjärdedel nominell vilketvolym, mycket för-storaen av ger
delar vid och lagring materialet. Glasullens egenskapertransport ut-av
nyttjas vidbäst isolering påmellan bjälklag.träreglar och Stenullen har

god tolerans tryckbelastningar och höga Därförmot temperaturer.en
rekommenderas stenullen takisolering, brandisolering ochsom som
markisolering vid normal tryckbelastning. Glasullen och stenullen är

mångadock i sammanhang substituerbara. Lösfyllnadsisolering utföres
med speciellt blåsesanpassad utrustning och med tryckluft denöverut

skall isoleras. Lösfyllnadsisolering därför förendast avseddyta ärsom
isolering vindsbjälklag. En rad produkter för speciellaanpassadeav an-
vändningsområden, akustisk isolering och utvändig isoleringt.ex. av
låglutande ocksåtak finns på marknaden.m.m.

främsta användningsområdetDet för mineralull värmeisoleringär av
Ävenbyggnader. teknisk isolering, dvs. isoleringsmaterial för rörled-

ningar, ventilationskanaler, och cisterner, viktig mine-ärpannor en
ralullsmarknad. ocksåEn växande marknad isole-den akustiskaär

Dåligringen. ljudisolering såväl industri- och kontorsbyggnaderav som
.bostadshus århar under blivit alltmer uppmärksammatettsenare pro-
blem.

såsomFör byggnadsisolering kan substitut till mineralullen nämnas
cellulosa, dvs. finfördelade träfibrer behandlats med bl.a. bor motsom

och brandrisk. Isoleringröta med träfibrer utföres liksom lösullsisole-
ring blåsesmaterialet med tryckluft den skallöveratt ut ytagenom som
isoleras. Därför isolering med träfibrer i första tillämpligär även hand
vid bjälklagsisolering. Som substitut till mineralull kan även nämnas sty-

oftarenplast används i kombination prefabricerademed betong-som
element eller golvisolering. Styrenplasten lämpligär även attsom an-
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dåmarkisolering material tryckbeständigt.vända detta mycketärsom
småsubstitut relativt VidDessa har dock marknadsandelar. grund- eller

markisolering vid teknisk isolering, rörisolering, emel-utgörsamt t.ex.
Bådelertid plasten konkurrenskraftigt alternativ till mineralullen.ett

påGullfiber, mineral-Rockwool och de dominerande företagenärsom
styrenplastisolering i sina produktsortiment,ullsmarknaden, har dock

frågavarför det till del konkurrens mellan olika materialärstor en om
inom företagen mindreoch konkurrens mellan olika företag.en

Vid användning byggnadsisolering mineralullens andelärsom av
byggmaterialposten i faktorprisindex för flerbostadshus2,7 % ochca ca

småhus.för6,6 % VVS-isoleringens andel byggmaterialposten i fak-av
småhus.torprisindex % och 0,3 % för flerbostadshusär 1,1ca resp.

6.1.2 Marknaden
Energisparandet inleddes efter 1970-talets oljekriser bidrog till attsom

för hårt mångamarknaden mineralull inte drabbades lika andrasom
dåbyggnadsmaterial byggandet minskade slutetunder 1970- ochav

början åter1980-talet. När byggverksamheten fart undertogav senare
delen 1980-talet medförde det mineralullsmarknaden kraf-ökadeattav

Årentigt. 1986-1989 ökade den för mineralullsvenska marknaden med
i70 % värde, medan framvolymen till 1988 hade ökat med %.26ca ca

påVolymökningen berodde till viss del ökad andelatt tyngreen
material stenull ingick i produktmixen under delensenare av
perioden. från årFöretagens kapacitetsutnyttjande stigithar 70 %ca

år1982 till %90 1988.ca

Tabell Den svenska mineralullsmarknaden6.1 1986 1989.-

1986 1987 1988 1989
milj.kr. kton milj.kr. kton milj.kr. kton milj.kr.

Produktion 1 386 215 1 518 227 658 250 2 2191
Import 4 1 20 3 55 9 41
Export 122 21 125 21 87 14 108
Tillförsel 1 268 194 1 413 209 1626 244 2 152

Import mineralull förekommer i omfattningendast mindre och skerav
då bådai huvudsak de företagen Rockwool och Gullfiber. Un-genom

årder 1988 svarade importen för på% försäljningen4 denca av sven-
Årmineralullsmarknaden.ska 1989 importandelen minskat tillhade

Ävenendast %1 totalmarknaden. andel den svenskaexportensca av av
mineralullsproduktionen minskade frånunder perioden 1986-1989 ca
9 % till 5 %. Exportminskningen i huvudsak följd denca var en av
starka svenska byggkonjunkturen åtföljande efterfrå-med hög inhemsk

på påverkadeökande konkurrens vissa exportmarknadergan, men en
också exportförsäljningen negativt.
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Konkurrensförhållanden6.2

Företagsstruktur6.2.1
två fö-fullständigt demineralullsmarknaden dominerasDen svenska av

båda underföretagen harGullñber AB och Rockwool AB. Deretagen
genomgåendepå meddock1980-talet i delat marknaden,hela stort sett

årnågot emellertid Rock-Under 1989 harGullfiber den större.som
något 50 %sin marknadsandel varför företagen harwool ökat canu

Både Gullfiber användermarknaden. Rockwool ochvardera paten-av
från mineralull ochteknik sina moderbolag vid tillverkningenterad av

således Saint-Gobain.licensavtal med Partekbundnaär av resp.
frånårsskiftet Skottland1989-1990 importeras glasullSedan även av

bådefristående teknisk isolering och bygg-importör. Importenen avser
tillverkar glasullisolering. skotska företaget, Superglas Encon PLC,Det

således fristående produ-amerikanskt licensavtal ochenligt ärett en
glasullstillverkaren i Europa,vid sidan den helt dominerandecent om

ingår lösullSaint-Gobain. företagets produktsortiment s.k.I även men
dåsvårigheter föreliggerfinna avsättning för dessa produkter entre-att

så hårtblåsning till sina gamlautför lösull knutnaärprenörerna som av
Gullfiber.leverantörer Rockwool och

år board-flertal bedrivit samarbete medGullfiber har under ett ett
innebartillverkaren Swanboard Masonite AB. Samarbetsavtalet att

marknadsfördesMasonitesSwanboard lätta stombyggnadskomponenter
mineralull speci-Gullfiber samtidigt Gullfiber tillhandahöllsomgenom

främsta förtjänstellt anpassad till Masonitebalkens är attstommarna.
minimeras.den köldbrygga varje balk i byggnadsstomme utgörsom en

årfrånlågmedför vikt fördelar transportsynpunkt. Fr.o.m.Dessutom en
i ställetSwanboard Masonite har1990 har detta samarbete upphört.
den 31träffat liknande avtal Rockwool. Avtalet gällermedett t.o.m.

treårsperioder.december kan förlängas i1994 och sedan
ochfaktum Masonite samarbetspartnerDet Swanboard har byttatt

från utomstående iimporteras tillverkare,mineralull änatt omennu
omfattning, mineralullskundermycket blygsam har antalett somav

dåpositivt marknaden enligt dessaSPK varit i kontakt med setts som
hittills varit alltför statisk.

rnineralullsprodukter den svenska markna-De köparnastörsta av
Försäljningen skerden grossister och de byggföretagen.störreär an-

återförsäljare fråndirekt fabrik till dentingen via grossister elleregna
via företa-s.k. objektmarknaden. I bägge fallen faktureras dock kunden

huvudåterförsäljare. via anbud% produktionen levererasCa 20gens av
till trähustillverkare industrikunder.och andra

Ägarrelationer6.2.2
Saint-Gobain SA. ochGullfiber AB till 90 % International ISGägs av

båda ingående Saint-Gobain. Saint-till % i franska10 Isover SA.,av
byggmaterialkoncerner medGobain Europas ledandeär etten av

påmarknadsledandeföretagetmycket brett produktsortiment, bl.a. är
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isolerrutor Sverigei dotterbolaget Gullfi-Emmaboda Glas AB.genom
bestårbergruppen moderbolaget Gullfiber AB Ecophongrup-samtav

Formtecgruppen Minwooloch AB.pen,
Ecophon i Hyllinge tillverkarAB och marknadsför akustikprodukter

huvudsakligen glasfiber. ingårI Ecophongruppen dessutom Ony ABav
ASi Stockholm, Ecophon i Danmark försäljningsbolag i Norge,samt

Holland och England.
tillverkarFormtec AB och marknadsför inredningskomponenter till

bilindustrin. Bolaget %100 aktierna i Isover SA,äger Formtecav
Frankrike. Gullfiber AB dessutom 25 % aktierna i Glasuldäger Scanav
A S i Danmark.

Rockwool AB helägt dotterbolag till Nordisk Byggvaruutvecklingär
ingår i Sverige-koncernen.AB Partek fin-Koncernmoderbolag ärsom

ländska Oy Partek med i Helsingfors. Partekkoncernen bedriversäte
verksamhet i 25-tal länder, främst i Västeuropa Nordamerika.och Iett
Sverige Rockwool AB moderbolag tillär Rockwool Akustik Interiör

Örebroi SkövdeAB och Isenta AB i bedriver entreprenadverk-som
påinriktadsamhet VVS-marknaden. Dotterbolaget Ecomax Ltd mark-

nadsför Rockwools produkter den brittiska marknaden. Intressebo-
laget Rockwool Ecoprim AB utvecklar tillverkar isolermaterialoch av
cellplast.

6.2.3 Konkurrenssituationen
Saint-Gobain har licenstillverkning glasull i Norge, Danmarkävenav

Finland.och Dessa licensavtal löper vanligtvis år20-25 gällerochca
enbart för det land där tillverkningen lokaliserad. företagDeär som

på fråntillverkar glasull licens Saint-Gobain såledesförbinder sig att
inte marknadsföra sina produkter utanför det landets Omgränser.egna

uppstårkapacitetsbrist fåri land emellertid mineralullsproducen-ett
i övriga länder sina tillprodukter det land liderterna exportera som

påbrist mineralull. Ett krav dock dennaär endast sker till detatt export
systerbolag drabbats kapacitetsbrist. Företag tillverkar mi-som av som

frånneralull med teknik såledeslicensgivare förhindradeär attsamma
konkurrera med varandra. En liknande överenskommelse gäller även
mellan de företag licenstillverkar frånstenull med teknik Rock-som

Globaltwool. finns det dock betydligt fler företag producerarsett som
stenull med teknik företag producerarän glasull medegen som egen
teknik. Antalet stenullsproducenter minskar dock varför utvecklingen
liknande den för fåtalglasull, med endast mycket licensgivare,ett stora
kan förväntas.

Både Rockwool och Gullfiber har auktoriserade underentreprenörer
blåsningutför mineralull i form lösull. Underentreprenö-som av av

auktoriseras Rockwool Gullfiber och icke auktoriseradererna av resp.
tillåtsföretag inte utföra arbeten med Gullfibers eller Rockwools pro-

dukter. Lösullsentreprenörerna område fårtilldelas visst deett som
verka inom. Utanför område,detta någondvs. de andra lösullsen-av

område, fårtreprenörernas inga arbetsuppgifter utföras. Därigenom
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har möjligheten till lösullsblåsarekonkurrens mellan användersom
hårda frånleverantör omöjliggjorts. Denna mycket styrning desamma

två leverantörernas sida de företag utför isolering med lösull harsomav
förmodligen bidragit till branschorganisation Isolerentreprenö-att en

årförening bildades lösullsblåsarnas1989 skall tillvaratasomrernas
intressen. Föreningen målsättninghar bl.a. lösa den starkaattsom upp
bindningen till leverantör föreningen själv skall utfärdasamt attresp.
auktorisation. föreningens blåsarnaOm krav skall ha möjlighetatt att ta

från uppfyllsflera skulle också områdesuppdel-lösull leverantörer
ningen försvinna. Isolerentreprenörernas vårenförening har under 1990

frånträffat Rockwool och Gullfiber för diskuterarepresentanter att
frågor.dessa

faktumDet all försäljning, den frånlevereras direktävenatt som
fabrik, någonfaktureras via huvudåter-Gullfibers eller Rockwoolsav
försäljare de mineralullskunderna, främstgör större de bygg-störreatt
bolagen, inte kan samordnade uppköp. Inköp mineralullgöra av ge-
nomförs därför ansvarig för varje enskilt byggprojekt. Därigenomav
blir köparsidan försvagad leverantörerna Gullfiber ochgentemot
Rockwool.

6.3 Prisbildning

Prissättning6.3.1
Gullfiber och Rockwool konkurrerar huvudsakligen med kvalitet,
leveranssäkerhet service. Bådaoch årföretagen har under satsatsenare
på kunna erbjuda sina kunder heltäckande produktsortiment ochatt ett

effektiv materialhantering på byggarbetsplatserna. Ett led iuteen
denna satsning har varit utöka det produktsortimentet medatt egna
kompletterande produkter. Rockwool och Gullfiber har därför bildat
eller förvärvat rad dotterbolag marknadsför bl.a. akustik- ochen som
interiörprodukter VVS-isolering. Företagen har dessutom avtalsamt
med lösullsentreprenörer utför lösfyllnadsisolering medsom resp.
företags produkter. Denna differentiering och vertikala integration ger
företagen de eftersträvade konkurrensfördelar heltäckandeettsom
produktsortiment medför, framför allt priset konkurrensmedelnär som

underordnadär betydelse.av
Båda företagen tillämpar utbrett rabattsystem företagsdärett resp.

Återförsäljarnaåterförsäljare erhåller frånviss rabatt fabrik. lämnaren
i sinsedan rabatt till kunderna efterallt storlek, köptrohettur osv.
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Prisutveckling6.3.2

Flockwool ochenligt Gullfiber ochPrisökning mineralullTabell 6.2
producentprisindex, procent.1980 1989,-

1980-1989-88 -8919804985 -86 -87

1015.0Mineralull 2.0 2.9 6,072
1077.6 6,3Producentprisindex 70 2,0 4.3

vil-på %,mineralull med 101prisetperioden 1980 1989 ökadeUnder -
år.på %prisökning i genomsnitt 7,2ket innebär percaen

åter-båda företagensredovisade prisförändringar harUtöver ovan
inneburitrabattförändringar störreförsäljarled genomfört net-ensom

framgår tabellen. Bakomkund vadtoprisökning ängentemot avsom
från leverantörernadöljer sig listprisökningprisökningen under 1989 en

ochtill Rockwoolspå rabatternasamtidigt de generella8,5 % somca
prishöj-huvudåterförsäljare totalamed %. Denhöjdes 3Gullfibers ca

således Rabatthöjningen5 %.rabattändring uppgick tillningen inkl. ca
intesmåkunder normaltinte vidare till köparna. Defördes dock som

på %.8,5prishöjningerhåller någon fick därför vidkännasrabatt caen
% enligttill 3-4medkunder sänktes i stället rabatternaFör större upp

på % dettaåterförsäljarnaTillsammans listprishöjningen 8,5med gav
på för dessaåterförsäljarledet till %prishöjning 12enligt total uppen

antal deDå främstkontakt med köparsidan,kunder. SPK etttog av
frånsamtliga rabatternabyggföretagen,rikstäckandestörre attuppgav

återförsäljare betydligtbåde Gullfibers sänkts änRockwools och mer
enligt dessa kun-återförsäljarna uppgickRabattsänkningenvad angav.

på %.15innebar total prishöjningder till 7-8 % vilket överca en
förriskPå oligopol detmarknad kännetecknas är attstoraven som

och Gull-konkurrensmedel. Rockwoolsundviker prisetföretagen som
också likheter. Deuppvisar mycketfibers prislistor och rabatter stora

ochprisnivåer identiskabåda jämförbara produkterföretagens förär
vid tidpunkter.listprisförändringar sker samma
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BYGGSKIVOR7

Det finns drygt tiotal olika byggskivetyper till försäljning i Sverige.ett
De inomanvänds byggnadsverksamheten beklädnadsmaterial,som
vindskydd, fasadmaterial golv- och takmaterial.samt

Detta avsnitt beskriver marknaden för efterfrågadede skiv-tre mest
spån-gips-, och träñberskivor board. Av dessa används gips-typerna:

skivor endast för byggnadsändamål spån-medan och träfiberskivor har
fler användningsområden. De används i utsträckning inomt.ex. stor
möbel- och snickeriindustrin.

De olika skivtyperna kan i flera fall varandra harersätta men
grund sina olika egenskaper, pris och kvalitet delvis kommitav att an-

inom områden.vändas skilda vissaI fall bestäms valet skivmaterialav
statliga byggnormeräven eller andra bestämmelser. Exempelvisav gyn-

gipsskivan sitt brandmotstånd.högrenas av
Figur 7.1 beskriver den svenska produktionsutvecklingen för de tre

skivtyperna under perioden 1975 till 1989.

Figur Produktionen spån-7.1 board, och gipsskivor I Sverigeav
1975 1989.-Index

200 - ,Gipsskivor
160 -

120 1

80 --

40 --

0 .. . ., ,,
1987 198919851975 1977 1979 1981 1983

SCB,Källa: industristatistik.

Figuren visar produktionen periodenunder i varit ökandeatt stort sett
för gipsskivor spånskivormedan den för och framför allt board varit
sjunkande. För närvarande gipsskivor dominerandeden skivtypen förär
byggnadsändamål, framför allt flerbostadshus.avseende De senaste
årens kraftigt ökade byggande såvälhar medfört ökad produktionen av

spånskivorgips- boardproduktionen har fortsatt minska.som attmen
Beklädnadsskivors vikt i byggmaterialposten i faktorprisindex är

2,6 % för flerbostadshus småhus.föroch 6,9 %
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Produkter och marknader7.1

Produkter7.1.1.
träspån binde-Spånskivor och efter tillsatstillverkas torkas avav som

höglim under högt tryck ochmedel temperatur.pressas samman
sågverkVedråvaran sågspån kutterspån från ochochutgörs annanav

spån-frånindustri tillverkning. Den svenskaträbearbetande samt egen
byggnads-tillhandahåller förskiveindustrin 30-tal olika produkterett

ändamål snickeriända-golv, innertak för möbel- ochochväggar samt
mål.

på Till-till fibrer.tillverkas olika sönderdelatsBoard trä sättav som
MDF-boards.k.verkningen sker antingen torr somprocessgenom en

våt våttillverkadetillverkas i Sverige Deneller genom en process.
erhåller hopñltning de isin stabilitetboarden styrka och vat-genom av

innehåll hartserfibrerna naturligauppslammade träetsten samt avav
alltså från spânskivor plywood iochoch lignin. Boarden skiljer sig t.ex.

beståndsdelen. isammanhållande finnsvilka limmet Detden endaär
våttillverkad användningsom-princip fyra board olikahartyper somav

medelhårdråden: väggskivor,vindskydd, dörrfyllningar etc.,porös
hård embal-möbler snickerier,takskivor, skyltning etc., och dörrar,

hårdetc. oljehärdadlage, golv, och takbeklädnader ochvägg-
etc.. Förgolvbeläggningar, arbetsbänksytorenklare taktäckningar,

byggnadsändamål medelhårdaden boarden vanligast.är
huvudbeståndsdelar. Gipset framställsI gipsskivan gips ochär papp

rågips. gipsskivorbränning Tillverkningenupphettning avgenom av
gips, till-sker i kontinuerlig gipsmassa blandassedan En aven process.

två till skivorsatsmedel gjuts sedan mellan pappskiktochsamt vatten
byggnadsän-kapas och Gipsskivan förugnstorkas. används endastsom

damål dåoch oftast väggskiva.som

7.1 .2 Marknader

Spånskivor
ispånskivor jämfört med denProduktionen i Sverige relativt litenärav

övriga Tyskland och Sov-Europa. De producentländemastörsta är
milj.m3.jetunionen Andravardera producerar 7än stora pro-som mer

Österrikeducentländer i Polen. GlobaltEuropa Frankrike, och ärär
årsproduk-ungefärligUSA den producenten. Sverige, medstörsta en

m3, på sjunde-åttondetion bland de850 000 hamnar plats euro-av
peiska Enligt träskivor, träskivefabrikanternasproducenterna. Svenska

spån-råderbranschorganisation, överkapacitet i produktionendet av
skivor i i Sverige högtEuropa. Trots detta kapacitetsutnyttjandetvar
under slutet 1980-talet.av
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spånskivorProduktion, och tillförselTabell utrikeshandel7.1 av
m3.1986 1939, 1 ooo-

19891986 1987 1988

Produktion 809 844 863 864
Export 192 217212 188
import 133 16197 115
Tlllförsel 771 804 808694

SCB, år SvenskaKälla: enligt träskivor.industri-ochutrikeshandelsstatistik,produktion 1989

årens spånskive-I tabell 7.1 visas de utveckling den svenskasenaste av
spånski-marknaden. Enligt Svenska träskivor uppgick produktionen av

m3.år åri Sverige 1989 till har den svenska864 000 Sedan 1980vor ca
m3spånskiveproduktionen minskat under peri-med drygt 300 000 men

peri-oden 1986-1989 Ökade den med %. ökade under18 Importenca
år im-oden 1986-1989 med 65 % importandelen, dvs.och 1989ca var

tillförseln,andel 20 %. Exportandelen, dvs.portens exportensav an-ca
årdel produktionen, %.25av var samma ca

Board
Sverige tradition tillverkare hu-board. I Europa, därär storav en av
vudsakligen MDF-board produceras, det endast Sovjetunionen, Po-är

år.len och Rumänien producerar USA världensär störstasom mer per
producentland med cirka tredjedel världsproduktionen.en av

Tabell Produktion, tillförsel board7.2 utrikeshandel och 1986 1989,av -
tusen ton.

1986 1987 1988 1989

Produktion 297 298 265 237
Export 20168 147 1 87
Import 36 60 65 67
Tillförsel 217165 211 210

Källa:SCB, årindustri-ochutrikeshandel, Svenskaträskivor.produktion 1989enligt

årEnligt iSvenska träskivor uppgick boardproduktionen Sverige 1989
årtill 237 000 vilket innebär minskning sedan 1986 medtonca caen

två20 %. Under andra hälften boardfabriker lagts1980-talet harav ner
vilket tillverkningskapacitetenminskat undermed 130 000 Settton.ca
hela den1980-talet har svenska boardproduktionen halverats.nära nog

importerade årenDen kvantiteten fördubblades 1986-1989nästan sam-
Årtidigt kvantitetenden exporterade halverades. 1989nästansom var

importandelen 31 % och exportandelen 37 %.ca ca

Gipsskivor
Försäljningen gipsskivor i Sverige periodhar under längre ökatav en

årkraftigt. Enligt statistik produktionenSCB:s uppgick den svenska
år1988 till Jämfört produktionen 1980 detta422 000 medton. var en
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år importen ökat ochökning med 45 %. Under har exportenca senare
år exportandelenImportandelen 24 % ochminskat. 1988 varvar ca

år 18 %.samma ca

tillförsel gipsskivorProduktion, utrikeshandel ochTabell 7.3 av
1986 1989, tusen ton.-

1988 19891986 1987

Produktion 387 422324
Export 64 93 75 66
Import 108 13385 94
Tillförsel 345 388 455

Källa:SCB.industri-ochutrikashandelsstatistik.

Konkurrensförhållanden7.2

Företagsstruktur7.2.1

Spånskivor
spånskivor:Det finns svenska tillverkare AB Pers-Swedspan AB,tre av

tvåoch Orsaplattan och PerssonInvest AB. De Swedspanstörre,son
spånskivor såväl byggnadsändamålsäljer för till ochInvest, möbel-som

snickeriindustrin medan säljer till möbelindustrin.Orsaplattan enbart
ingårSwedspan AB i Rottneroskoncernen har tillverkning vidoch

ÅrLaxå.fabriker produktioni Hultsfred och uppgick1989 Swedspans
m3spånskivor till 416 000 vilket innebar fullt kapaci-näraettav nog

tetsutnyttjande och motsvarade knappt hälften de svenska tillverkar-av
årproduktionsvolym. Cirka gick70 % företagets produktionnas av

till på1989 den svenska marknaden till främst Dan-och resten export
mark, Storbritannien.Norge och

årSwedspan förvärvades boardtillverkaren1986 den ledandeav
Swanboard Masonite i sin förvärvades skogsindustrikon-AB tursom av

iRottneros Bruk AB augusti 1988. RottneroskoncernenInomcernen
finns således både spånskivetillverkare domine-landets och denstörsta

boardtillverkaren.rande
åren någotSwedspans lönsamhet förbättrats efterhar de attsenaste

Årendåligha varit förstaunder hälften 1987, 1988 och1980-ta1et.av
påavkastningen1989 %.4sysselsatt kapital 11,8, 16,9 8,4var resp.

ingår spånskiveföretagenI Persson Invest Byggelit i Lit, ByggelitAB
Lockne i Brunflo,AB Byggelit AB i Karlstadsplat-Storuman, AB Nya

Vålbergi och Ambjörnby juli Edsbyn-Kila-sedan den 1988,1tan samt,
fors ByggelitAB. och Nya Karlstadsplattan bildar tillsammans Byggelit-

års-KP prislista för företagen. Koncernensutsom ger en gemensam

4Avkastning sysselsattkapital definieras finansnetto kost-resultatetefter +som
nadsräntor genomsnittligbalansomslutningmedavdragför icke räntebäranderörel-
seskulder.
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m3budgetåret 198889 %produktion 392 000 18ca expor-var ca varav
terades.

spånskivorpåAvkastningen kapital för rörelsegrenen inomsysselsatt
under 1980-talet i genomsnitt drygt 20 %. UnderPersson Invest var

avkastningen i genomsnittdelen 1980-talet högre, om-senare av var
%.5kring 25

fristående spånskivetillverkaren.Orsaplattan AB den tredje Före-är
gårliten försäljningen uteslutandemarknadsandel dock ochärtagets

möbelindustrin.till

Board
boardtillverkningenDen svenska domineras helt Rottneroskoncer-av

fyra tillver-Under paraplyorganisationen Board finnsRottnerosnen.
årkande enheter produktionensammanlagda andel den svenskavars av

två små tillverkare,1989 90 %. Vid sidan Rottneros finnsvar ca av
Ljusne Board och Scharin Unitex landetsAB AB. Rottneros Board är

hård medelhårdenda tillverkare asfaltboard.och board porössamtav
två tillverkarnaDe mindre producerar enbart board. Konkurren-porös

de svenska tillverkarna i obefintligmellan därmed detär närmastesen
användningsområden.eftersom de olika kvaliteterna olikahar

fyraRottneros Board har producerande enheter: Swanboard Maso-
Karlitnite i Rundvik och Swedeboard i ochAB Svanskog, Vrena AB

i Fabrikerna RundvikAB Karlholm. i Svanskog och har tyngdpunkten
på pålagd tillverkning byggprodukter och fabriken i Karlholmav

användningsändamål.snickeriprodukter ioch allmänna Swedboard
tillverkar iVrena, den minsta boardtillverkaren inom Rottneros,ärsom
för form-allt utsträckning board specialkvaliteter, bl.a.större av

förpackningsändamål.pressning och för
Rottneros Bruk förvärvade i augusti Swanboard Masonite AB1988

ingårmoderbolag till företag i i Board.de dag Rottnerossom var som
årenUnder före förvärvet omfattande omstrukturering denhade aven

årensvenska boardindustrin Swanboard Masonite lade 1986ägt rum.
Piteåoch 1988 tillverkningen vid Boards fabriker iRoyal resp.ner

årSkinnskatteberg. dessförinnan förvärvatsRoyal Board hade 1983
från år ocksåstatliga ASSI. Under lades dotterbolaget Masonite1986
Fiberträ i Nedläggningarna inneburitAB Jokkmokk har denatt to-ner.

tillverkningskapacitetentala i Sverige minskat med 60 % sedan slu-ca
1970-talet.tet av

år träfiberskivorFöretagen inom Rottneros 1988Board exporterade
till värde produktionsvärdet. Detmotsvarande 40 % det totalaett ca av

avnämarlandet Storbritannien.största var
varitLönsamheten för träfibertillverkarna inom Board harRottneros

Årdålig påunder delen avkastningen1980-talet. 1986större sys-av var

5Avkastningen sysselsattkapital definieras rörelseresultatbrutto i procentavsom
genomsnittligtsysselsattkapital.
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åren uppgåttselsatt kapital negativ har under 1987, 1988 och 1989men
%.5till 6,9, 15,8 11,7resp.

tvåDe mindre tillverkarna, Ljusne Scharin Unitex,Board och är
påspecialiserade tillverkning board. Derasporösav gemensamma an-

del de svenska tillverkarnas totala produktion %. board10 Denärav ca
Ljusne tillverkarBoard säljs och marknadsförs Rottnerosägdasom av

Karlit Scharin Unitex påAB. har andel försäljningsinstor export.en av

Gipsskivor
tvåfinnsDet tillverkare gipsskivor i Sverige, ochGyproc AB Dano-av

Agips
Gyproc dominerar den svenska gipsskivemarknaden. Företaget har

tillverkning tvågipsskivor vid fabriker Bålstai Sverige i och i Var-av -
berg vid Frånanläggning i Danmark och i Finland. densamt en en-
danska fabriken importsker till Sverige. Gipsskivefabriken i Finland
ägdes tidigare tillsammans med det finska företaget Partek denmen
förvärvades under hösten Vidare år1990. träffade Gyproc under 1989

avtal förvärv majoritetsintresset i norsk gipsskivefabrik därett om av en
produktionen beräknas under hösten Tillverkningen1990. beräk-starta

bli lika den nuvarande till syftetNorge och medstor exportennas som
förvärvet kunna förse den norska inhemsktär marknaden medatt pro-

ingårducerade skivor. Gyproc i Eurockoncernen och dotterföretagär
till Industri AB Euroc. Liksom hela Eurockoncernen har Gyproc de

åren uppvisat mycket god lönsamhet. fjärdedelEn Gyprocsenaste av
den brittiska gipsskivetillverkarenägs BPB med vilken Gyproc harav

licensavtal.ett
ASDanogips dansk gipsskivetillverkare årär sedan 1978en som

Åhushar tillverkning iäven i Sverige. Förutom tillverkning säljeregen
företaget gipsskivor frånimporteras moderbolaget i Danmark.som

Största konkurrenten till Gyproc och Danogips det norska företa-är
Norgips till Sverige. förMarknadsandelarna deget exporterar tresom

konkurrenterna kan uppskattas till % för65-70 Gyproc, 15-20 % för
Danogips och för10-15 % Norgips.

Under perioden 1986-1988 uppgick importens tillförselnandel iav
genomsnitt till 25 %. Importen frånkommer huvudsakligen Norgeca
ca år55 % importen 1989 och Danmark Gyproc Danogips.ochav
Således importkonkurrensen begränsadär den relativt im-trots stora
portandelen eftersom gårbetydande del importen via i Sverigedeen av
producerande företagen.

7.2.2 Integration
Några exempel vertikal integration inom de beskrivna företa-ovan

följande.ärgen
ingårI Rottneroskoncernen spånskivetillverkarenförutom Swedspan

flera företag spånplattanvidareförädlar såledesoch är storasom

6 fotnot förSe definition avkastningsysselsattkapital.1
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produktion levererasCirka % Swedspanskunder till Swedspan. 10 av
spån-Vidareförädlingen innebärtill företag inom koncernen. attt.ex.

melarnin möbelskivor produ-skivan med laminat eller ochbeläggs att
ceras.

år principöverenskommelseträffade i början 1990Rottneros av en
huvudsakligenfå Säffle Boardelement AB. Företaget,köpaatt somom

småhus kund tillinnertak till tidigaretillverkar och redan är storen
ingå i Board. Säffle BoardelementRottneros, kommer Rottnerosatt

såldes dåår till företa-Masoniteägdes 1986 Swanboardt.o.m. menav
En delVD i samband med Swanboards förvärv Swedspan.gets avav

till Swanboards fa-Säffle Boardelements tillverkning sker i anslutning
brik enskilda boardi Svanskog och företaget den köparenär största av
från Swanboards fabrik.

år tillverkare kartongGyproc köpte under 1989 Sveriges ledande av
långsik-för gipsskivor, Inlands Motiveringen till bl.a.AB. köpet attvar

beståndsdeltigt leveranserna viktig i gips-kartong ärtrygga av som en
Örebroskivor. Det andra kartongproducerande företaget i Sverige -

årPappersbruk AB köptes den engelska koncernen Redland1988 av-
har ägarintressen i norska Norgips.som

påpåDe nämnda exemplen vertikal integration visar tenden-ovan
företagen efter avsättning för sina produk-säkersträvaratt attsen en

råvaruförsörjning.och hämmar integrationen konkur-Dockter tryggen
fristående påeftersom marknadenantalet och säljareköparerensen

minskar.

Leverantörs-7.2.3 och kundstruktur
Såväl spånskive- boardfabrikanterna förbrukare skogs-är storasom av
råvara, spåni huvudsak och flis. Tidigare kunde träskivefabrikanterna

vedråvaran från sågverkenköpa billigt eftersom den biproduktvar en
lågt påmed ekonomiskt värde. takt med ökade satsningar alterna-Iett

skogsråvarativa energiformer användningen för bräns-ökade dock av
leändamål på sågver-vilket medförde brist, och kraftiga prishöjningar,

råvaru-kens biprodukter. fick träskiveindustrinDärmed högreavsevärt
år tillgången på vedråvara råva-kostnader. Under har ökat ochsenare

någotruförsörjningen enligt träskivefabrikanterna inte längreutgör
problem.större

spånskive-dominerande inom sinaDe och boardtillverkarna har
varifrånkoncerner skogsindustriell verksamhet delävenresp. annan en

råvaran finnshämtas. Det dock antal leverantörer skogs-ett stortav av
råvara på marknaden och träskivefabrikanterna delenköper större av

vedråvara från sågverk.sin lokala
skogsråvaraIndustrins användning sedan mitten 1970-taletärav av

prövningspliktig enligt s.k. träfiberlagen. Syftet prövningenden med är
skogsråvarabl.a. tillse industriell användning,kan haatt att t.ex.som

träskiveindustrin,inom inte i alltför utsträckning används förstor
bränsleändamål. Lagen därför träskivetillverkarna konkurrensger en
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fördel bränsleanläggningar. bidrar sannoliktPrövningen tillgentemot
hålla på spån.under vissa perioder prisetatt t.ex.nere

Råvaran frånvid gipstillverkning kommer dels gipssten importe-som
Öst-från från erhållsindustrigipsoch Sydeuropa, dels s.k. vidras som

Såväl råvarorrökgasrening. gipssten industrigips billiga vilketärsom
gipsskivan kostnadsfördel framför de träbaserade skivorna.ger en

Spånskivetillverkarnas viktigaste kundkategorier bygghandeln,är
byggindustrin, snickeriindustrin,möbel- och köksindustrin tillver-samt

Årsmåhus.kare prefabricerade fördelade sig företagens för-1988av
spånskivorsäljning i Sverige enligt följande: byggmaterialhandelav

år%, byggindustri41 5 % och övriga 54 %. Sedan har handelns1982
något småhus-andel de totala inköpen minskat övriga,medan dvs.av

fabrikanter, möbel-, snickeri- och köksindustrin, ökat. Byggindustrins
andel har i varit oförändrad.stort sett

Boardfabrikanterna säljer hälften sin produktion via byggma-över av
gårterialhandeln. Cirka fjärdedel direkt till byggindustrin och restenen

påfördelar sig övriga kunder.
Gipsskivetillverkarna Gyproc och Danogips har sin för-koncentrerat

säljning till grossister och byggvaruhandel. liten säljs di-Endast delen
rekt till byggindustrin. Dock distribueras drygt hälften gipsskivornaav

fråndirekt fabrik till återförsäljarle-byggarbetsplats faktureras viamen
det.

7.2.4 Handelshinder
Från åtogoch med den 1 december 1986 sig exportföretagen spån-av

i påskivor Polen och Tjeckoslovakien höja priserna tillatt exporten
Sverige. prisåtagandetBakgrunden till det i Sverige konstateratsattvar

spånskivor från sålts lågadessa länder till priser jämförtmycket medatt
frånimport spånskivor Prisåta-andra länder och producerade i Sverige.

gandet i kraft den 30 november 1989.t.o.m.var
prisåtagandetEffekten frånblev kraftigt minskad import dessaav en

År m3länder. från1984 importerades sammanlagt 37 300 Polen och
Tjeckoslovakien. Efter inledandet dumpningundersökningenav som-

1985 och införandet provisorisk antidumpningstull kornmaren av en
från m3importen dessa länder minska till i genomsnitt 14 000att ca per

år under perioden från1986-1989. Dock ökade importen övriga länder
under perioden. Mellan 1985 och fördubblades importen1989 nästan
från andra länder Polen Tjeckoslovakien.och Deän största exportö-

årtill Sverige varifrån1989 Norge och Finland %60närarerna var av
importen härstammade. Importens marknadsandel %1989 20var ca
vilket några procentenheter högreär under 1980-talets mitt.än

spånskivorDen svenska produktionen minskade medav ca
m3100 000 1986 frånmellan 1985 och för därefter stegvis ökaatt
m3 Ävenm3år809 000 år1986 till 864 000 1989. den svenska exporten

minskade kraftigt mellan 1985 och därefter varit1986 den harmen om-
m3kring år.200 000 per
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iexportföretageni november 1989Kommerskollegium föreslog att
prisåtaganden.få Beslu-avbryta sinaTjeckoslovakien skulleochPolen

från två minskatländernaimporten de berördamotiverades med atttet
prisåtagandet varit i kraft och kollegiet kundetidkraftigt under den

förlängning.förordaskäl förfinna tillräckligt starkadärför inte att en
prisåtagandet.också avskaffaRegeringen beslutade attom

så-spånskivor deltillskerimport utgörsDen stor avsom numera av
importandelentillverkas i Sverige. Trotsprodukter intedana attsom

ökat.importkonkurrensendärför inte säkert nämnvärtdetökat är att
från framförnordiska länderna, ochimporten dekanDock noteras att

år impor-från 1990. Den ökadekraftigt under 1989 ochNorge, ökatallt
hemmamarknad.från vikande norskförklarasNorgeten av en

anti-provisoriskförordningaugusti träddeDen 19891 om enen
förordningpå kraft. Enligti dennadumpningstull vissa träfiberskivor ut-

hård och 40 %lackerad boardgick tull med 30 % värdet vär-av
hård hårda inom möbel-boarden används delsboard. Dendet annanav

byggnadsända-och enklaresnickeriindustrin, dels för emballage-och
mål.

försälj-införsel ochtillkom för förhindraprovisoriska tullenDen att
från motive-Sovjet och Polen. Tullenning board till dumpade priserav

från länder hadekommerskollegium med importen dessarades attav
provisoriska tullenboardindustrin.skadlig inverkan den svenska Den

utgången beslutadevid november 1989 och i april 1990upphörde re-av
någon införas.antidumpningstull inte skullegeringen definitivatt

kvalitetsskillnaderflera tillRegeringen skäl sitt beslut. De somanger
motiverarimporterad boardföreligga mellan svensktillverkad ochanses

på Vidareskivorna.regeringen det lägre priset de importeradeenligt
dumpningrimligt konstateraregeringen det inte är attatt genomanser

ikonkurrensenfinska priser eftersom den inhemskajämföra medatt
hårda träñ-tillverkareFinland finns baraFinland begränsad. Iär aven

prisåtagandefrån ochberskivor, importen Polen regleras ettgenom
föreliggerhemmamarknadsskyddfinns misstankardessutom attom

regeringenSlutligensvenska och den finska tillverkaren.mellan den ser
inomanställda denminskningen produktionskapaciteten och antaletav

följd medvetensvenska boardtillverkningen i huvudsak som en av en
frånimporten Polen ochstrukturrationalisering, inte följdsom en av

Sovjet.
1989provisoriska antidumpningstullen under höstenEffekten denav

hård från minskade kraftigt.Sovjet och Polenimporten boardatt avvar
halvåret 11000 medanuppgick den till drygtUnder andra 1988 ton

halvåretsiffra för 1989 drygt 3 000motsvarande andra ton.var
tillämpasåtgärder lågprisimport skallnormaltSPK att motanser

sådana åtgärderifrågasättasrestriktivitet. Det kan övermed stor om
dominerasmarknadenhuvud bör tillämpas den svenskanär etttaget av

fåtal fungerande konkur-företag. Möjligheten främja väleller ett att en
förhindrasådana inte ifall främst i främja import,ligger i attattrens
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funge-för välförutsättningSamtidigt detimportkonkurrens. är enen
påråderkonkurrensförhållanden mark-dekonkurrensrande att som

antidumpningsåtgärder medel förkanrättvisa ochnaden attär ettvara
åtgär-sådanakonkurrensförhållanden. förutsätterDockrättvisaskapa

framgår dumpning verkligenoch entydigtmycket klartder det attatt
sker.

Konkurrensbegränsande avtal7.2.5
boardtillverkareningicks samarbetsavtal mellanjanuariI 1990 ett

AB. Enligtmineralullstillverkaren RockwoolMasonite ochSwanboard
Masonites s.k.får exklusiv sälja SwanboardRockwoolavtalet rätt att

pål-balkenpå försäljningenobjektmarknaden. Tidigare skeddebalk av
Gullfiber AB.via Rockwools konkurrentobjektmarknaden

för stomkompo-sedan tidigare marknadsandelRockwool har stor
på vilken förstärks ytterligareobjektmarknadennenter genom sam-nu

företagenMasonite. innebärSwanboard Samarbetetarbetet med att
isolering och byggski-med balkar,erbjuda komplett husstommekan en

vor.

Substitutionskonkurrens7.2.6
spånskivor gipsskivoranvändningenjämförelse med och board harI av

har högrekraftigt. fördel gipsskivan har denökat En är ettattsom
brandmotstånd, genombränningstiden för gipsskiva längredvs. änären

beträffande brand-material. normkrav ställsför träbaserade De som
många gipsski-i avseendeni boverkets nybyggnadsreglerskydd gynnar

förhållande gipsskivanbyggskivor. innebäri till träbaserade Det attvan
vård- ochträskivor i administrations-,i utsträckning användsstörre än

två våningar.över Däremotskolbyggnader flerbostadshus ärsamt
på lika lämpligsin känslighet för integipsskivan, grund stötar, att an-av

De träbase-till prefabricerade konstruktioner typhus.vända t.ex.som
beklädnadsändamål därför huvudsakli-skivorna för konkurrerarrade

själv-marknaden.gipsskivor typhus- och gör detmedgen
mellan olikabyggskivemarknaden till delKonkurrensen sker stor

be-tillverkare byggskivetyp. Enbyggskivor, inte mellan olika sammaav
föreskrivandemarknadsföringen sker därförtydande del gentemotav

byggskiva.arkitekter konstruktörer välja rättled i syfte och attatt
småpå finnsprojekteringsstadietbyggskiva gjortNär väl valet ärav

konstruktionslösning.möjligheter under byggprocessen bytaatt senare
därmed konkurrensen,innebär substitutionsmöjligheterna, ochDet att

fort-längre byggprocessenmellan olika skivtyper begränsats allt mer
skrider.

företa-inom flera byggmaterialbranscherEn allmän tendens är att
sinasystemlösningar medefter sälja komplettasträvar att egnagen

så färdiggrund. Byggföretagen vill haprodukter pro-numera ensom
Gyproc harslippa bearbetningar.dukt möjligt för kostsammaattsom

på komple-flertaldenna strategi och utvecklatsedan länge ettsatsat
säljergipsskivan. Företagettill huvudproduktenmentprodukter t.ex.
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Även kan dennaträskivetillverkarnabeträffandekompletta väggsystem.
MasonitesSwanboardexempelutveckling Ett konkret ärnoteras. sam-

erbjudaföretagen skall kunnasyftar tillmed Rockwoolarbete attsom
förkomplett husstommar.ett system

importkonkurrens7.2.7
från in-konkurrensenavsnitt beskrivna skivtypernade i detta ärFör

existe-obefintlig. Dockskivtyp liten ellertillverkarehemska sammaav
åren öka. Förtenderatimportkonkurrens deviss attsenastesomrar en

såväl formellaviktkonkurrenstryck detskapa är attstoratt ett somav
så långt möjligt avskaffas eller motverkas.hinder för importinformella

eftersommånga för import deti avseenden väl ärByggskivor lämpar sig
någon efterspeciell anpassningrelativt okomplicerad produkt dären

förhållanden nödvändig.flesta fall intesvenska i de är
från nordiska ländernaspânskivor importen deBeträffande ökade

halvårethalvåret i jämförelse med andraunder andra 1989markant
Ökningen förklaras vikandesannolikt till delen1988. kan största av en

också initia-deför kanskehemmamarknad norska producenter, avmen
byggmaterial inom Norden.förtiv tagits öka handeln medattsom

halvåret 1989minskade under andraboard däremotImporten av
halvåret proviso-förklaras denjämfört andra 1988 vilket kanmed av

från Sovjetunio-importantidumpningstullen riktadriska motsom var
från mycketnordiska ländernaboard deoch Polen. Importen äravnen

frånbestår Un-asfaltboard Norge.liten och till delen porösstörsta av
boardimpor-år nordiska andel den totalader de ländernas1989 avvar

%.endast 8ten ca
tillbegränsadImportkonkurrensen gipsskivemarknaden är ut-en

gårResterande importtillverkare, det norska företaget Norgips.ländsk
företagen ochi Sverige etablerade Gyprochuvudsakligen degenom

båda från Danmark. En för-sina fabriker iDanogips importerarsom
frånnågon län-import andraklaring till förekommerdet knappastatt

förhållande till produk-de ider de nordiska enligt fabrikanterna,än är,
transportkostnaderna.tionskostnaderna relativt höga

Prisbildning7.3

Prissättning7.3.1
Spånskivetillverkarna pris och leve-ByggelitSwedspan och attuppger

De till SPKviktigaste konkurrensmedlen.ranssäkerhet detär rapporte-
båda prishöjningarföretagensprisändringarna visar dock derade att

åren varitinfallit vid tidpunkter ochunder de senastetre avsamma
%.båda priser med 2,6höjde företagen sinajuli 1990storlek. Isamma

då höjningarnahöjt priserna storlekendatum företagenDe samt
frånsig denframgår prishöjningen kan skiljafaktiskatabell 7.4. Denav

framgår vilka rabatter företagenprislistan, bl.a. beroendesom av
im-året. inte företagen, grundExempelvis lyckadeslämnar under av
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prishöj-från genomföraframför allt fulltNorge,portkonkurrens ut
i 1989.ningen november

på spânskivorSwedspan: prishöjningarByggelits ochTabell 7.4
1987 1990.-

SwedspanByggellt

jan Jan-87% -876,0
-87% -874,0 novnov

8806068806132,5 %
8812158812194,0 %

891113 8911204,0%
900702% 9007092,6

bådaocksåpå i dejämförbara vanligen desammaPriserna produkter är
prisändringarna,företagen vilket, tillsammans med de sammanfallande

på sinesemellan inte konkurrerarinhemska tillverkarnatyder deatt
någon utsträckning. har prisets roll kon-med priset i Dockstörre som

årenspånskivorimporterade ökat dekurrensmedel senastegentemot
hartill följd ökade importkonkurrensen. Importkonkurrensendenav

medfört rabatterna Ökat.även att
kvalitet, service och leveranssäkerhetRottneros Board ärattuppger

pådominerande ställningde viktigaste konkurrensmedlen. Företagets
någotinte finns direkt incitament tillmarknaden medför det attatt

konkurrera priset. Vissa board dock för konkur-med ärtyper utsattaav
Östeuropa.från från Enligtutländska tillverkare, framför alltrens

för svensk tillverkare inte möjligt konkurreraRottneros detär atten
frånlågprisimporten frånprismässigt Sovjet.med Polen och Importen

Östeuropa hård inom möbel-board för användning dels ochavser
snickeriindustrin, dels emballage och för enklare byggnadsända-som
mål. medelhårdaBeträffande huvudsakligen användsden boarden, som

byggnadsändamål, frånför importenkommer Västeuropa,mest men
från Nordamerika och Nya Zeeland. Enligt Rottneros denäven är me-

delhårda boarden inte konkurrensutsatt i lika utsträckning denstor som
hårda boarden.

främstaGyproc pris, kvalitet leveranssäkerhet sinaochuppger som
påprisledare svenska marknadenkonkurrensmedel. Företaget denär

treårsperioden genomfört likaoch under den har Danogipssenaste
Prisnivånprisändringar Gyproc. för jämförbara produkter ärstora som

också bådadensamma hos de företagen.
återförsäljarnatillämparGyproc selektivt försäljningssystem medett
återförsäljare.uppdelade i huvudombud Gyprocombud övrigaresp.

Huvudombuden arbetar lokalt och säljer till typhusfa-entreprenörer,
återförsäljare.brikanter övriga skerEn del leveransernastorresp. av

från gårdirektdock fabrik till byggarbetsplatsen faktureringen all-men
återförsäljare. Såvältid via Danogips i principNorgips tillämparsom
distributionssystem.samma
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7.3.2 Prisutveckling
spånskive-, och gips-board-utvecklingen svenskaTabell 7.5 visar deav

procentuellaprishöjningar dengenomsnittligaskivetillverkarnas samt
1980-talet.producentprisindex PPI underförändringen av

på spånskiva, board ochförändring prisetProcentuellTabell 7.5 av
producentprislndex,gipsskivor 1980 1989.samt -

-89 1980-1989-87 -881980-1985 -86

Spånskivor 4.0 13186 2.0 10,2 6.5
Board 7.5 6.0 11970 8.2 4,1
Gipsskivor 3.9 4,5 9976 0 4,2

107Producentprisindex 7.6 6,370 2.0 4.3

SPK SCB.Källa: och

produktionen möjlig ökaskivsorterna gällerallaFör är att utanatttre
bygg-inneburit det, den godamerkostnader. Det har att trotst.ex.stora

såväl spån-uppstått någon på byggskivor. Förkonjunkturen, inte brist
produktionen ökat undergipsskivetillverkarna totalaskive- har densom

kapacitetsutnyttjande. Beträffandevilket inneburitperioden högtett
periodenproduktionen visserligen minskat underboard har den totala

två fabriker lagts vilket med-samtidigt har produktionen vid nermen
kapacitetsutnyttjandet vid kvarvarande enheterna ökat.fört deatt

på spånskivor varit högrePrisökningen under 1980-talethar än
år sannolikt importkonkur-ökningstakten hos PPI. Under harsenare

åter-kapacitetsutnyttjandet, verkattillsammans detmed högarensen,
årenhållande 1987-1989prisökningstakten. Visserligen gällde under

prisåtagande samtidigtför sovjetiska exportföretagpolska ochett men
från relativtdock denökade importen andra länder. Värd äratt notera

år tjeckiskadet polska ochprisökning ägde 1987 närstora som rum
prisåtagandet fick verkan.

någotperioden varitprisökningen underBeträffande board har
frånlågprisimportharökningen för PPI. För vissa boardsorterhögre än

Östeuropa rationaliseringar gjorts i branschenpriserna. Depressat som
produktionskapaciteten lönsam-minskat ochkraftigt den totalahar

också förbättrats.harheten
Enstordriftsfördelar.Tillverkningen gipsskivor utmärks klaraav av

råvarukost-småmedför bl.a. därförökad produktion merkostnader, att
låg. årens därför gjort detproduktionsökningar harnaden Deär senaste

låga prisökningar medmöjligt för gipsskivetillverkarna kombineraatt
god lönsamhet.en

mångarelation tillbyggskivor, ikan konstaterasSammantaget att
för-måttliga bl.a.byggmaterial, uppvisat prisökningar. Detta kanandra

stordrifts-kombination medkapacitetsutnyttjande iklaras högtettav
för de träbaseradeprispressande importkonkurrensfördelar samt av en

till NordenGipsskivemarknaden emellertid begränsadskivsorterna. är
dominerande ställning.Gyproc haroch en
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PLANGLAS8

Produkten och marknaden8.1

8.1.1 Produkten
består basråvaromafloatglas sand,Planglas eller huvudsakligen av

kalk, dolomit och glaskross. Tillverkningen kräver dessutomsoda,
utomstå-råvaror frånenergi. Samtliga Sverigemycket importeras till

ende leverantörer.
Råvarorna i °C flyter däreftersmälts 000 och1temperaturen av ca
på s.k.tennbad tloatbad, därav floatglas. Tackut ett namnet vare

jämna floatglasettennbadets har mycket goda optiska egenskaper.yta
produktutvecklingGenom och tekniska nyheter har planglasetrena
rad olika funktioner. Därvid energibesparing och skyddärnumer en

solinstrålning, brand, buller, insyn, inbrott, rymning och beskjutningmot
några de viktigaste. Snabbt ökande energikostnader 1970-taletunderav
medförde behov fönster med värmeisolering. Värmeförlusterbättreav

strålning,fönster sker strömming, ledning ochettgenom genom varav
strålningsförlusterna tvåför cirka tredjedelar de totala värme-svarar av

år lågemissionsglasförlusterna. Under därförhar s.k. selektivasenare
påintroducerats marknaden. Genom metalloxidbelägg-ytterst tunnen

påning kombinationeller metall- och metalloxidbeläggning glas-en av
utstrålningenemissionsfaktornsänks belagda glasetDetavsevärt.ytan

sålunda kortvågiga solstrålningensläpper in den hindrari rummet men
långvågiga stråladen Det därför talarrumsvärmen äratt ut. omman

långvågigselektiva beläggningar, känner skillnad och kort-mellansom
Ävenvågig strålning. solskyddsglas glas avsedda för brandskyddoch

på strålningsvärmebygger principen frånhindra glasru-att att passera
beståendeolika beläggningar. Brandskyddsglastan typergenom av av

två eller flera glas med genomsynligvärmeabsorberande gelé mellanen
påocksåglasen finns marknaden. Säkerhetsglas eller glas skallsom

skydda genomträngning i huvudsak termiskt härdat glasärmot typenav
tållaminerateller glas. Det termiskt härdade mycket be-glaset stora

gårlastningar innan det sönder. spricker sönderfaller granu-När det
lerar det i mycket fragment.antal mindre, relativt trubbigaett stort

lamineradeDet glaset inte starkare vanligt glas detär närän men
hållsspricker det fleraeller plastskikt mellan glasen.ettsamman av

också.Kombinationer härdat och laminerat förekommerglasav
Planglas huvudsakligen tillverkninganvänds insatsvara vidsom av

fönster och isolerrutor, tillverkning olikabilrutor ocht.ex. typermen av
också Någraskyddsglas viktiga marknader för substitutplanglas.ärav
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finns Härdat glasisolerrutor och bilglasvid tillverkning fönster,av
fasadglasbyggnader s.k.fasadbeklädnadkan användasäven avsom

användningsområde betraktasspeciellaoch kan inom detta ettsom
för fasadglas dock,fasadmaterial. Marknadensubstitut till övriga är
relativt liten. Planglaskraftig expansion under 1980-talet,trots en

områden före-substitut intedärför i huvudsak inom däranvänds
kommer.

ingårfaktorprisindexinget enskilt kostnadsslag iPlanglas är men
påfönstersnickerier andel byggmaterialpostenbl.a. i harsom en av

småhus.bådedrygt för flerbostadshus7 % och

Marknaden8.1.2
kraftigt and-för mycket underDen svenska marknaden planglas ökade

den goda byggkonjunktu-hälften 1980-talet. Främsta orsakenra av var
såväl kommersiella fastighe-det faktum bostäderäven attren, men som

i utsträckning förses med inglasade balkonger,allt störreter torg,
påefterfrågankommunikationsytor bidragit till den ökadeharetc.

År halvåret 1990minskade tillväxten och förstaplanglas. 1989 dock
förstauppvisade sjunkande försäljningssiffror jämfört med de sex

månaderna 1989.

SverigeTabell Planglasmarknaden i 1986 1989.8.1 -

989986 1987 1988 11
Mkr.Mkr. kton Mkr. kton Mkr. kton

Produktion 145 221 798 220 690569 765
import 270243 68 204 54 218 62
Export 56 500437 110 552 140 562 1
Tillförsel 460375 103 417 135 454 126

SCB.Källa:

påImportandelen planglasmarknaden minskade underden svenska pe-
från % medan exportandelen underrioden 1986-1988 65 % till 48ca ca

från till min-period minskade 76 % till 70 %. Orsaken densamma
planglasmarknadenskande andelen utrikeshandel den svenskaattvar

samtidigt endasnabbare i volym exportmarknaderna denväxte än som
perioden sinsvenska tillverkaren Pilkington Floatglas AB under ökade

År åter påi Sverige. importandelen denmarknadsandel 1989 ökade
till kraftiga överkapacitet undersvenska marknaden 58 %. Den somca

rått på för den inter-längre tid världsmarknaden planglas pressadeen
prisnivån nedåt året.nationella innebar ökande konkur-under Detta en

både exportmarknader.för Pilkington i Sverige och företagetsrens
Pilkingtons försäljningsvärde minskade därför under 1989 medtotala ca

ytterligare% i löpande priser. förväntas dessutom13 Under 1990mätt
produktionsminskningar.

föröverkapaciteten världsmarknaden plan-Trots den besvärande
produktionsanläggningar i Halmstadglas uppvisade Pilkingtons näraett
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bådehundraprocentigt kapacitetsutnyttjande under 1987 och 1988.nog
halvåretDen minskade försäljningen under 1989 och första 1990, med

därpå följande produktionsneddragningar, har dock medfört företa-att
kapacitetsutnyttjande sjunkit betydligt.gets

De planglaskunderna i Sverige bilindustrin, nordiska iso-största är
lerrutetillverkare, glasgrossister, glasentreprenörer glasmästare.och

Konkurrensförhållanden8.2

Företagsstruktur8.2.1
Pilkington Floatglas AB Skandinaviens enda producent planglas.är av
Övriga påföretag etablerade den svenska planglasmarknadenär ärsom
i första hand Saint-Gobain Frankrike, produkter importeras ochvars
säljs via det svenska dotterbolaget VidEmmaboda Glas AB. sidan av

tvåde dominerande koncernerna Pilkington och Saint-Gobain levereras
fråndessutom planglas verk Japanägda Asahi Glass och Pittsburgav

Platglass USA.PPG Asahi Glas har tillverkningslinjer i Belgien,som
Holland och i Spanien Pittsburg Platglass produktionsen-harsamt som
heter i Frankrike påoch Italien svarade för 15-20 % leveransernaca av
den svenska marknaden bådeunder Pilkington Saint-Gobain1988. och
förädlar planglaset till isolerrutor, härdat glas, bilglas och distri-m.m.

Övrigabuerar glaset via grossistkedjor. producenter är represente-egna
rade och distributionen sker via grossis-antal oberoendeagenter ettav

Även Pilkington Saint-Gobainoch anlitar dock dessa oberoendeter.
grossister distributionskanaler för mindre del sin produktion.som en av
Dessa och grossister förser %20 marknaden med plan-agenter ca av
glas. Planglasgrossisterna påsvarade försälj-1970-talet för 75 %ca av
ningen planglas. Grossistandelen den totala glasmarknaden harav av
dock alltsedan dess minskat nivå påtill dagens %.20 Detta berorca

påfrämst producenternas direktleveranser till fönsterindustrin ökatatt
starkt.

Pilkingtons tillverkning isolerrutor relativthar hittills varitav av
blygsam omfattning medan Emmaboda Sveriges tillver-Glas är största
kare Bådaisolerrutor. företagen distributionsledharav somegna
täcker i hela landet. Genom sig före-denna integration sägerstort sett

uppnå leveranssäkerhet, kvalitetskontroll ochstörre bättretagen en en
bredare produktsortiment. En följd vertikala integrationenden ärett av

dock de prisförhandlingar försnormalt säljare och kö-mellanatt som
fårofta mindre ingårbetydelse dessa företag i koncern.pare om samma

Pilkington uppvisade under slutet 1980-talet mycket god lönsam-av
het åroch redovisade påunder 1988 vinst milj.kr.259 Dettaen engav
nettomarginal 22,5 % och position de lönsammaett mesten som av
byggmaterialföretagen i landet. Den minskade försäljningen 1989 och
första halvåret påverkat1990 har dock resultatet negativt.
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Ägarrelationer8.2.2
till Pilkington Interna-Pilkington Floatglas helägt dotterbolagAB är ett
tillverkningslinjer förtional Holdings BV i Holland. Koncernen har

Sverige Pilking-i England, Sverige, Tyskland och Finland. Iplanglas är
består följande före-Floatglas AB moderbolag i koncernton aven som

AB,Triplex Pilkington Säkerhetsglas AB, Sunex SäkerhetsglasAB,tag:
Sietex Safety Glass Glas Svenskt Bilglas AB, FloatexAB, Floatex AB,

Luleå AS i PilkingtonGlas i AB, Pilkington Floatglas Danmark,
A i Finland.Floatglas i Pilkington Floatglas OyS Norge samt

Halmstadtillverkningslinjer för i SverigePilkington har planglas
och Finland Lahti försäljningsbolag i Danmark och Norge.samt
Dessutom förädlas planglaset dotterbolagen Pilkington Säkerhets-av

Safety produk-glas, Pilkington Bilglas AB och Sietex Glass. En del av
tionen olika ytskikt för tillverkning energiglas ochbeläggs dock med av

direktsolskyddsglas vid fabriken i Halmstad.
påEmmaboda Glas, den svenska planglasmarkna-är näst störstsom

från ingården, importerar hela sitt planglas företag i denbehov somav
ledandekoncernen. Moderbolaget Saint-Gobain Europasäregna en av

byggmaterialkoncerner, Gullfiberi vilken bl.a. mineralullsproducenten
ingår. iSaint-Gobain tillverkar planglas vid tolv floatverk Europa.
Dessa belägna i Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien och Spanien.är

Prisbildning8.3

Prissättning8.3.1
glasråvaranDet viktigaste konkurrensmedlet för priset. Däremotär an-

priset förvänds endast i begränsad omfattning konkurrensmedelsom
förädlade serviceprodukter. Kvalitet, produktdifferentiering och har

perioden varit för produk-under de viktigaste konkurrensmedlen dessa
Pilkington kan fungera prisledare marknaden.sägaster. som

8.3.2 Prisutvecklingen
årligaUnder perioden prisökningen1980 1989 den genomsnittligavar- Årpå planglas prisökningen vid 3,5 %.9,8 %. 1989 stannadeca ca

Enligt Pilkington prisöknings-den främsta orsaken till den lägrevar
takten importkonkurrensen.under 1989 den ökande

påPrisökningarna producentprisindex PPIplanglas jämfört med
framgårunder 1980-talet tabell 8.2.av

Tabell Prisökning producentprisindex,planglas och8.2 1980-1989,
procent.

1980-19891980-1985 -86 -87 -88 -89

Planglas 5,5 14,7 3,5 15587 8,5
Producentprlsindex 70 2.0 4,3 7,6 6,3 105



på årPrisökningen % under motiverades Pilkington och10,5 1988 av
prisnivånSaint-Gobain Emmaboda i övriga nordiska ländermed att

låg efterfråganvilleden svenska. Dessutom företagenöver överstyra
från 3 till floatglas, vilket glastjocklek vid vilken4 denärmm mm pro-
duktionsanläggningarna utnyttjas optimalt. glaskvalitetenDen tunnare

påprishöjdes därför med % höjningen glaset18 medan 4 stan-ca mm
vid prisdifferentiering försäljningennade 5 %. Denna har lett till attca

4 glas ökat till ungefär dubbla volymen jämfört med 3 glas.av mm mm
övergåttframför isolerrutetillverkarnaDet allt till den tjockareär som

kvaliteten medan reparationsglasningen fortfarande till del utföresstor
med den glaskvaliteten.tunnare
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DÖRRAR9

marknadenochProdukten9.1

Produkten9.1
tillverkasDörrbladetbestår karm.dörrblad ochdörrenhetEn ett enav

fanér.skivor,trä, träbaseradeträprodukterolikanormalt typer avav
till-Karmenförmetall i stället trä.harVissa dörrar stomme avaven

Stål-plastbeläggning.medenbart ellerantingen träverkas trä enavav
också.förekommerkarmar

förytterdörrarochinnerdörrarfyra huvudgrupperindelas iDörrar -
o.d.sjukhus, kontortill skolor,dvs. dörrarinstitutionsdörrar,bostäder,

ingår dörrty-rik floraövriga dörrarövriga Idörrar.samt avengruppen
glaspartierförrådsdörrar,fönsterytterdörrar, garageportar,t.ex.per,

m.m.
tillsubstitutvissa fall trä-iStål- aluminiumdörren betraktasoch som

säkerhetsegenskaperStåldörren brand- ochspeciellahardörren. som
mindreAluminiumdörren vägerhotell och sjukhus.i kontor,krävs bl.a.

ifrämststöttålig användsträdörren. Denståldörren och änärän mer
i butiker.offentliga miljöer, bl.a.

förfaktorprisindexibyggmaterialpostenDörrsnickeriers andel av
%.flerfamiljshus drygt 2är

Marknaden9.1.2
medökadepå marknadensvenskadörrsnickerier denFörsäljningen av
195från milj.kr. till 17901988mellan 1986 och50 %drygt caca-

från till-till %6 8periodökade undermilj.kr. Importen avsamma
ökat,från harövriga Nordenfrämst importenförseln. Det är mensom
fåttsåsom Thailand har störrefrån Taiwan ochimporten länderäven

i allmänhetfrån ländernaasiatiskade ärProdukternabetydelse. av
harTillverkarnalöpande.förbättringarutförande görsenklare men

på denställskravuppfylla deprodukter förmodifierat sina att som
svenska marknaden.

starktExporten ärproduktionentredjedelUngefär exporteras.aven
till de öv-AB. Exporten störstföretag, Swedoor ärkoncentrerad till ett

markna-europeiskatill densuccessivtökarnordiska ländernariga men
den.

tillförsel dör-ochutrikeshandelproduktion,redovisastabell 9.1I av
åren 1986-1989.rar
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Tabell årenProduktion, utrikeshandel9.1 och tillförsel uttryckt1985 1989-l milj.kr.

År 1986 1987 1988 1989

Produktion 1 185.1 599,11357,3 1
Export 437,6 4$,4 494,1 449,4
Import 44,4 61,5 90,5 120,9
Tillförsel 791.9 195.63949.4 1

3Preliminära frånuppgifter SCB.
Källa:SCB,industri-ochutrikeshandelsstatistiken.

Trädörrens andel den totala dörrförsäljningen åruppgick till1985av
Ståldörrens73 %. aluminiumdörrens andel uppgick till 13 %ca resp. ca
Ståldörrensvardera. andel totalmarknaden växande.ärav

Konkurrensförhållanden9.2

Företagsstruktur9.2.1
De dörrtillverkarnastörsta Swedoorär AB, Nordbo-Gruppen AB och
BorDörren AB. Största importör dörrar Jutlandia Dörrär AB. Swe-av
door för drygt hälften försäljningen på marknaderna för inner-svarar av
och ytterdörrar för bostäder institutionsdörrar. De fyra fö-samt största

andel den totala försäljningen uppgårretagens till 65 %. Endastnäraav
Swedoor, Nordbo-Gruppen och Ekstrands Snickerifabrik AB tillverkar

Övrigakomplett dörrar.ett dörrtillverkare, däriblandmer program av
ytterdörrtillverkaren BorDörren, har begränsat sortiment. Jut-ett mer
landia har samarbete med Hemse Modul AB vilket företagenett gör att
tillsammans kan sälja brett dörrsortiment.ett

Konkurrensen på dörrmarknaden många århar under främst styrts
företagens andelar de olika delmarknaderna inner-, ochav ytter--

institutionsdörrar övriga dörrar deras andelarsamt änsnarare av av-
den totala marknaden. Swedoors andel marknaden för innerdörrarav
inkl. institutionsdörrar uppgår till knappt två tredjedelar och dess andel

ytterdörrar till 45 %. Däremot har företagetsegmentet litenav ca en
andel marknaden för övriga dörrar.av

småDe snickerierna dörrmarknaden har specialiserat sin tillverk-
ning kraftigt och tillverkar exempelvis fåtalendast eller dörrtyperetten
inom delmarknad. mångaUnder år åroch speciellt under 1989 haren

stark nischkonkurrens funnits allmogedörrar.en t.ex.
En nyetablering tillverkningsenhet dörrar erfordrarav en storav en

investering. Ett företag har höga investeringskostnader nyli-nytt trots
dörrtillverkning Piteå.i Företaget heterstartat Classic Dörr AB ochgen

typhustillverkarenägs ingåendeBoro AB, i Riqumakoncernen. Fö-av
sysselsätter 80 och tillverkarretaget främst ytterdörrarca personer men

planerar tillverkningäven innerdörrar. Förutom försäljningatt starta av
till Boro Classic Dörr sälja till byggmaterialhandeln.attavser
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hårdnatpå i samband meddörrmarknaden harKonkurrensen en
inomfrån aktivitetenDanmark. Under 1988ökad import Norge och var

i Danmark, vil-stagnerandebyggnadsindustrin minskande i ochNorge
Sverige.till Enbidragit till dörrarhar den ökadeket typexporten nyav

från försäljningtillverkarnade norskakonkurrens är ettavav
består sorti-helaoffentlig miljö. Försäljningenhelhetspaket för av
glasskjutdörrar, glas-glaspartier, dvs.i kombination meddörrarmentet

väggar etc.
ståldör-år fått svårare medkonkurreraTrädörren har attsenare
på stål-brandhärdighet. Koncentrationenföri de högsta klassernaren

Opti-utvecklingsbolageti samband meddörrsmarknaden har ökat att
förvärvade Ny-tidigare till Hellbergs Dörrar AB,AB, redan ägaremus

75 %företag haroch Sentâr AB. Dessakroppaverken AB tre ca av
tillver-ståldörrsmarknaden. den andreDahlstedt och Johansson AB är

på ståldörrsmarknaden.karen
påföretagen marknadenKapacitetsutnyttjandet fyrahos de största
på kvalificeradår år %. Bristenuppgick till % 1986 till 821988 88 och

faktor. Swedoor har under 1989arbetskraft varit hämmandehar an-en
effektivi-förarbetskraft vissa helger kunnaställt okvaliñcerad under att

utlastningen kunna leverera.och snabbaresera

Koncernstruktur9.2.2
Storakoncernensdotterbolag till Stora AB. ISwedoor helägtär ett nya

tillverkning fönster ochSP-Snickerier medstruktur har AB, avegen
förråds- dotterbo-källardörrar, och SP:sdörrar, ochenklare typ

inordnats itillverkningmedlag AB Gunnarsson Co, garageportar,av
DörrfabrikABförvärvade i oktober 1988 LoveneSwedoor. Swedoor

Lovene hardotterbolag Boxholm AB. Förvärvetjämte dess Dörr gettav
allmogedörrarsortiment gäller massivaSwedoor utökat vad ut-ett som

tillförde Swedoorproduktion. Boxholmdelen Lovenesgör största enav
institutionsdörrar. Loveneökning marknadsandelen inom segmentetav

långtgående samarbete medtidigare haftoch Boxholm har redan ett
omfattning med dettaendast i begränsad konkurreratSwedoor och har

företag.
tillverkningNordbo-Gruppen AB medBarkman Co AB äger av

både i sin moderbolaginredningssnickerier. Nordbodörrar och är tur
Timmer-Produktion AB och Forsgrenstill typhustillverkarna Faluhus

i Skillingaryd AB.möbeltillverkaren Ekdahls Möblerhus AB samt
förvär-Vätterleden ABfamiljeägda investmentbolaget InvestDet

våren Säljare Storakoncernen,vade under 1989 BorDörren. somvar
säljafrån NO valdeefter ingripande näringsfrihetsombudsmannen att

påalltför dominans dörr-för detta undvikaBorDörren sättatt stor
sammanlagdabefarade Swedoors och BorDörrensmarknaden. NO att

uppgå ytterdörr-till 50 %marknadsandelar skulle komma överatt av
tidigare mark-Swedoors redan klaramarknaden och därmed förstärka

nadsdominans.



Jutlandia Dörr AB helägt dotterbolag familjefö-till det danskaär ett
Jutlandia Døre AS. Sverige fö-det exportlandetär störstaretaget men

till Norge, Storbritannien Jutlandiaoch Japan.ävenretaget exporterar
två tredjedelar ytterdörrtillverkaren Modul.äger Hemse Ett avtalav

år 1985 mellan Jutlandia och Beijer Byggmaterial innebärupprättat
frågabl.a. viss exklusivitet för Beijer i försäljning Jutlandias dörr-om av

sortiment.
Bo Ekstrand AB moderbolag till Ekstrands Snickerifabrik AB ochär

Liwa AB. Ekstrands Snickerifabrik har omfattande legotillverkningen
komponenter till dörrar och har därmed kunnat expandera kraftigtav

åren. går påde Cirka hälften företagets produktionsenaste export.av

Lönsamhet9.2.3
svårbedömbarRäntabiliteten för Swedoors verksamhet framär t.o.m.

år 1988. Swedoor drevs tidigare i kommission i Swedish och fickMatch
endast arrende kommittenten Swedish Match motsvarandeett av av-
skrivningar på anläggningstillgångarna.och Divisionerna inomräntor
Stora, däribland Swedoor, fr.0.m. januarihar den 19891numera om-
bildats till dotterbolag. Därigenom kan räntabiliteten för verksamheten
jämföras med övriga aktiebolag. bl.a.Swedoors Swedoors och SP-
Snickeriers påavkastning sysselsatt kapital7 uppgick, enligt företaget,

årtill år32 % 1988 tilloch 25 % 1989. Avkastningen beräknadär som
ingått från år.Swedoor i åretsStorakoncernen början Denom resp.

försämrade lönsamheten förklaras, enligt företaget, skärpt kon-av en
kurrens vilket medförde påför prishöjningar be-dörraratt utrymmet
gränsades. sålundaRörelsemarginalerna försämrades vid ökade kost-

förnader bl.a. Härtill begränsades tillverkningskapacitetenträvaror.
påbrist arbetskraft i de svenska enheterna.genom

påAvkastningen sysselsatt kapital för Nordbo-Gruppen, BorDörren
år lågaoch Jutlandia uppgick 1988 till 9 %, % %.16 20 Denresp. av-

kastningen leveranssvårig-för Nordbo-Gruppen kan hänföras till de
heter företaget år badrumsskåphade under 1988 för ochköks- ochsom
skall inte förknippas företagetsmed dörrverksamhet. Motsvarande

åravkastning för både1989 uppgick för Nordbo-Gruppen och Bor-
tillDörren % för11 och Jutlandia till %. Vid8 användande av samma

pådefinition lönsamheten för moderbolaget Swedoor i Sverige försom
övriga dörrleverantörer påresulterar det i avkastning % för12en

årSwedoor 1989.

7Definition: Avkastningpå sysselsattkapital:Swedoor:Rörelseresultatefter avskriv-
ningarenl.plan i genomsnittligbalansomslutningmedavdragför icke ränte-procent av
bäranderörelseskulderoch räntebärandetillgångar.
8Definition: Avkastning sysselsattkapital:Nordbo-Gruppenoch Resul-BorDörren:

efter avskrivningarenl. plan plus finansiellaintäkter i genomsnittligba-tat procentav
lansomslutningmed avdragför icke räntebärandekortfristiga skulder.
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9.2.4 Vertikal integration
ingårSwedoor, i Storakoncemen, frånköper bl.a. Storasträvarorsom

sågverk. fåFör hela sitt behov tillgodosettträvaror dockatt ärsex av
Swedoor till delen hänvisat tillstörre leverantörer utanför Storakon-

Gamla handelsdivisionen inom Swedish Match hetercemen, numera
Star Trade Byggprodukter AB och dotterbolag till Stora Kitchenär ett
inom Storakoncernen. Star Trade byggmaterialkedja beståendeär en av
tio byggrossister återfinns i södra och mellersta Sverige. Swe-Avsom
doors försäljning återförsäljaretill säljs drygt tredjedel via Staren
Trade. i

Nordbo-Gruppen tillgodoser sina dotterbolag Faluhus och Forsgrens
Timmerhus bådebehov dörr- och inredningssnickerier.av

Ekstrands Snickerifabrik får hela sitt behov färg tillgodosettav av
systerbolaget Liwa.

I samband med den Ökade vertikala integrationen mellan typhustill-
verkare och dörrfabrikanter årunder 1989 har konkurrensen ökat mel-
lan övriga dörrleverantörer kundkategorin fristående typhustill-om
verkare. Integrationen har inneburit typhustillverkarna Boro ABatt

LB Hus AB har börjat köpa hela sitt behov frånytterdörrar ideresp. av
koncern Riquma AB LB-Invest AB ingående dörrtill-resp. resp.

verkarna Classic Dörr AB och Bruksdörren AB.
Den vertikala integrationen inom snickeribranschen, främst vad gäl-

ler integrationen nedåt konsument, konkurrenshämmandeutgörmot en
faktor för ståendeföretag utanför dessa företagskonstellationer. De ver-
tikalt integrerade leverantörerna oftast huvudleverantörerär till de
inom koncernen ingående grossisterna, byggvaruhandlarna och typhus-
tillverkarna. Rent juridiskt friståendedessa kunderär företag med re-
sultatansvar. I praktiken torde det svårtdock övergåför dem attvara
till andra huvudleverantörer ingårdemän i koncern.som samma

9.2.5 Leverantörs- och kundstruktur
Antalet leverantörer insatsvaror till påföretagen dörrmarknaden ärav
många avseende spånskivorträvaror avseende Spån-och board.men
skiveleverantörerna på marknaden Perssonär Invest AB Swed-samt

ingårspanAB i Rottneroskoncernen. Rottneros Board iärsom stort
den enda leverantören board.sett En användares omdöme denav om

svenska snickeriboarden kvalitetenär kraftigt försämrats. Detatt är en
orsakerna till företaget har börjat importera frånsnickeriboardattav

Brasilien.
På dörrmarknaden finns det kundkategorier: byggmaterial-tre en

marknad dit grossister och byggvaruhandlare hör, objektmarknaden
där byggentreprenörer och husmarknad där typhusfabrikan-agerar en

verkar. Försäljningen till objektmarknaden,terna 46 %, är störst,ca
ca7procentenheter högre försäljningenän till byggmaterialhandeln.
Försäljningen till typhusfabrikanter har påökat bekostnad byggma-av
terialhandeln och 15 %utgör den totala försäljningen.ca av
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kontinuerligt. Deåterförsäljarmarknaden ökarpåKoncentrationen
såsom Beijer Byggmate-byggmaterialhandeln,inomkedjornastora

AB,ByggrossElof HanssonAB ochByggprodukterTraderial AB, Star
ökade koncentra-återförsäljarna. Denmindreallt fler deförvärvar av

försäljning. Antingensmåförsvårat dörrleverantörernasdetionen har
också dörrleveran-bytsbyggvaruhandeln ned elleruppköptadenläggs

får huvudleverantörbyggvaruhandelnså den uppköptatör att samma
byggmaterialkedjan har.köpandedensom

Konkurrensmedel9.2.6
på kundkategoriåt vilkendelvis beroendeskiljer sigKonkurrensmedlen

för allaviktigastproduktentill. Kvalitetenvänder sig ärföretaget
konkurrensmedelleveranssäkerhetService ochkundkategorier. är som

förService innebär byggentreprenö-betydelse.fått successivt större
Förtidpunkt i byggprocessen.vidleveranserbl.a. nedbrutna rättrerna

orderså möjligt mellantidåterförsäljare service bl.a. kortinnebär som
prisettyphusfabriker harförhandlingar medVidleverans.och meren

leveranssäkerheten.servicen ochrollframskjuten än
småhus hyresgästerellerPå år lägenheterhar köpare samtavsenare

påverkafått bostadensmöjlighetbostadsföretagallmännyttigahos att
personliga tillvalvia s.k.maskinella utrustningutseende och attgenom

leverantörerstandard. Förerbjudsprodukter demandra än som som
erbjudakunnakonkurrensmedeldärvid viktigtdetdörrar är attettav

standardvaraninte barabyggentreprenörertyphusfabrikanter och utan
påtillverkarnamindreockså kvalitet. Detillvalsprodukter högreav

sig.hävda Förutomväl kunnathar i detta avseendemarknaden pro-
spelaproduktsortimentetbreddenduktvalbarheten börjar att enav

gjort. takt medtidigare Ivad denkonkurrensmedelroll änstörre som
vilka skallefterfrågar nedbrutna leveranser,kunden anpassasatt mer

sortiments-småhus, viktenökarellertill alla behov i lägenhet ett aven
på minskarmarknadenkonkurrensenKonsekvensenbredden. är att

produktsorti-säljer brettdå företagmindre antalkraftigt endast ettett
på ochobjekt-konkurreraskall kunnaövriga företagFör attment.
komplementäramåste inköpföretagentyphusmarknaden överväga av

varor.

Prisbildning9.3

Prissättning9.3.1
på markna-företagens storlekPrissättningsbeteendet beroendeär av

skall bäraenskildatill prissättningen denden. Grunden är att varan
prisom-medföraKonkurrenssituationen kansina kostnader. enegna
produk-så konkurrensutsattaproduktsortimentfördelning inom attett

pris.högrepris och övriga produkterbetingar lägre ettettter
På markna-den regionalaprisledare klar.ställningSwedoors ärsom

anpassningfrån medföraenskilda företagden kan konkurrensen en
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nedåt prisledarens prisnivå. Detta främstgäller olikaav typer av
nischprodukter.

påRabattsättningen dörrar är återförsäljarensberoende presta-av
tion. En graderad rabattskala beroende volym ordertillfälle ärav per
den vanligaste rabattformen. Vissa leverantörer årsbonusävenger

påbaserad den inköpta år.volymen Rabatt kan för lager-ävenper ges
hållning produkten eller utställning leverantörensav en egen av pro-
duktsortiment. Fraktfri leverans viss volym inköp ocksåöver ären per

använd rabattforrn.en
På objektmarknaden arbetar företagen med anbudsförfarande i

stället för med prislistor. I anbudet nettopris där eventuellaettanges
rabatter redan avdragits.

Konkurrensen på objektmarknaden har årskärpts under 1989. En
tillverkare påskall lämna anbud visst objekt, dvs. byggnadspro-ettsom
jekt, har hänsyn inte bara till sina kostnaderatt tillta ävenutanegna
vilka priser konkurrenterna kan komma i sina anbud. påDet äratt ta ut
denna marknad den verkliga priskonkurrensen sker och det härärsom

leverantörerna professionelltmöter jämbördiga köpare.som sett
Vid försäljning till typhusfabrikanterna påsker prissättningen ett

likartat objektmarknaden.sätt Skillnaden leverantörerna,ärsom att
efter förhandlingar med kund, i regel skriver avtal i vilka priserresp.
och volymer regleras och vanligtvis årgäller för iett taget.som

Dörrleverantörerna aviserar bygghandeln de prisändringarom som
företagen beslutar genomföra. Utifrån de aviserade prisändringarna

cirkapriserna isätts Bygghandelns Prisboksystem. Prisboken utgör se-
dan underlag till de cirkaprislistor inom dörrbranschen. Iutsom ges
dörrbranschen använder företagen bådedärutöver inköpsprislistor vid
försäljning till byggmaterialhandeln fabriksprislistoroch vid försäljning
till byggentreprenörer och typhustillverkare. fåFör jämförbarhet iatt
rabattnivåerna till olika kundkategorier används här cirkapriserna som
utgångspunkt. Utifrån cirkapriserna exkl. enligt branschensär,moms
uppskattning, den genomsnittliga rabatten till byggmaterialhandeln

40 % och till byggentreprenörer och typhusfabrikanterca uppemot
45 %. Rabattspännvidden såledesligger på 5 %.ca

9.3.2 Prisutveckling
I tabell visas9.2 den genomsnittliga prisutvecklingen för fråndörrar de
fyra företagen påstörsta marknaden jämfört med producentprisindex
PPI.

Tabell Procentuell förändring på9.2 priset dörrar och producentpris-av
index, 1980 1989.-

År 1980-1985 1986 1987 1988 1989 1980-1989

Dörrar 113 4,6 4,5 13,3 7,8 185
Producentprisindex 70 2.0 4,3 7,6 6,3 107

SCBKälla: ochSPK.
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på dörrarprisetgenomsnittligaåren och ökade det1980 1989Mellan
detdörrar1980-talet%. Under185 % 107 ärPPI med resp.resp.

Ökningenbyggmaterial.i pris allabyggmaterial har ökat mest avsom
industri-övrigaprisökningen förgenomsnittligakraftigt denöverstiger

varor.
pri-sinadörrleverantörernahöjde de1989Sommaren störstatre av

månader.påtidsperiod8 % underlika beloppmed trestort enser
likaprisernaföretag höjerVissasjälvklara prisledaren.denSwedoor är

motsvarandebehovoberoende de harprisledarenmycket avav omsom
iprishöjningen ärtillfälle.vid detta Trotsprishöjning just procentatt

prisnivåpåsig lägreföretag lagthar de flestalika Swedoorshög ensom
deproduktsortimentsmalapriset detkonkurrera medför kunnaatt

på dennaframstå till Swedooralternativdärmedtillverkar och ettsom
delmarknad.
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FÖNSTER10

10.1 Produkten och marknaden

10.1 Produkten
Ett fönster består karm, till bågar och glas. Karm bågarochtreav en en

vanligtvisär gjorda Glasningenträ. kan enkel eller i formav vara av
isolerrutor eller kombination dessa. Isolerrutan består tvåen ellerav av

glasskivor åtskildatre slutet luftmellanrum. Glasetsett tjocklekav va-
rierar vanligast förekommande i Sverige 4 glasskivor.är Fönstren- mm
kan speciellt utformade för reflektera ellervara absorberaatt värme
och ljus, ljudisolera eller skydda bräckage och brand.mot

Enligt företagens produktionsstatistik för år 1989 de enklautgör
fönstren, dvs. kopplade 2-glasfönster, 17 % den totala produktio-ca av

medan huvuddelen, 83 %, isolerrutor,nen utgörs antingen kopp-ca av
lade fönster 2+ 1 eller trippelfönster.

Substitut till träfönster tvåbl.a.är kombinationsfönster;typer trä-av
fönster med aluminiumbeklädnad utsidan och aluminiumfönster
med träbeklädnad på insidan. Fördelen tvåmed dessa fönstertyper är

underhållet minimeras.att Ett tredje underhållsfrittnästan fönster är
plastfönstret. Helaluminiumfönstret och kombinationsfönstret alumi-
niumzink används uteslutande i offentlig miljö.

Fönstersnickeriers andel byggmaterialposten i faktorprisindex förav
flerfamiljshus drygt 7är %.

10.1.2 Marknaden
Fönstermarknaden ökade med 55 från%nära 1986 till 1988. Försälj-
ningen fönstersnickerier åruppgick 1986 tillav 1 355 milj.kr. årochca
1988 till 2 075 milj.kr. Såväl importen fönsterca harexportensom av

årenunder varit blygsam skala och har i balanseratav stort sett varan-
dra. årUnder 1989 har trenden med liten utrikeshandel brutits ochen
framför allt importen har ökat kraftigt. Handeln sker huvudsakligen
mellan de nordiska länderna.

I tabell 10.1 redovisas produktion, utrikeshandel och tillförsel av
fönster åren 1986 1989.-
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årenTabell Produktion, utrlkeshandel tillförseloch uttryckt10.1 i1986-1989
milj.kr.

År 1986 1987 1988 1989

Produktion 2101.931 402,1 1616,1
Export 95,4 83,0 73,5 162,9
import 47,9 36,0 48.5 227,4
Tillförsel 076,931354,6 1569,1 2

a frånPreliminärauppgifter SCB.
SCB,Källa: industri-ochutrikeshandelsstatistik.

Träfönstrets andel den totala fönstermarknaden uppgick till 67 %av ca
år 1987. Försäljningen träkombinationsfönstren aluminium har ökatav

årensnabbt under de åroch dessa hade 1987 marknadsandelsenaste en
på på27 %. flesta företagDe träfönstermarknaden tillverkar ävenca
träaluminiumfönster. Träaluminiumfönster har sin försäljningökat

pådelvis bekostnad försäljningen Mångaplastfönster. tillverkareav av
påvarit verksamma plastfönstermarknaden hål-har lagt ellersom ner,

påler lägga tillverkningen. Plastfönstrens andel marknadenatt ner, av
åruppgick till1987 ca3 %. Helaluminiumfönstret relativtär ett sett

årdyrt fönster och hade 1987 3 % marknaden.ca av

Konkurrensförhållanden10.2

Företagsstruktur10.2.1
påDe företagen fönstermarknadenstörsta Elit-Fönster AB, SP-är

Snickerier MyresjöfönsterAB, AB, Traryd SkellefteåFönster och
Snickericentral ek. för. fyraDe företagens andelstörsta den totalaav

uppgårförsäljningen till 60 %.ca
Fönstertillverkning kräver trätekniskt kunnande ochett stort storen

investering, svårighetervilket medför vid nyetablering. Typhustillverka-
ingåendeBoro AB, i Riqumakoncernen, har den know-how och detren

kapital behövs vid fönstertillverkning ocksåoch har fö-som startat
Classic Fönster iAB Lycksele. Classic Fönster sysselsätter 60retaget ca

och kommer förutom till Boro försöka sälja till byggmate-attpersoner
rialhandeln.

Möjligheten för ickeetablerat företag in snickeri-ett trängaatt
marknaden begränsad. påFöretagenär marknaden har väl inarbetade
försäljningskanaler vilka ickeetablerat svårighe-företag harettgenom

sälja. I hur utsträckning exempelvis Classic Fönster lyckaster att stor
sälja sitt produktsortiment utanför påvisaBoro skulle kunna i vilken
omfattning försäljningskanaler trångutgör sektor eller inte viden ny-
etablering.

På fönstermarknaden har flertalet företag koncentrerat sin försälj-
ning till kundkategori. Bakgrunden till koncentrationen är ävenen att

svårigheteretablerade företag har komma in i varandras försälj-att
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byggmaterialhandeln ochkundkategoriemaningskanaler. De ärstörsta
mindre kundkategori.Typhusfabrikanterbyggentreprenörer. är en

Myresjöföns-Elit-Fönster, SP-Snickerier ochföretagenDe störstatre
kundkategorier, Fönsterförsäljning till alla medan Trarydharter en-

Skellefteå Snickericentralbyggmaterialhandeln ochsäljer tilldast en-
sin försälj-Elit-Fönster har delendast till byggentreprenörer. största av
återförsäl-påpå SP-Snickerier marknaden förobjektmarknaden,ning

bådapåförsäljning dessaMyresjöfönster har ungefär likajare och stor
marknader.

varit för deKapacitetsutnyttjandet i produktionen fönster har högtav
på år ochföretagen marknaden 96 % under 1988fyra största caca-

nåttår sitt kapacitetstak1986. Flera svenska tillverkare har90 % under
år tillverkningvarit förlägga delar sinunder 1989 och har tvungna att av

efterfrågadefönstertillverkare för kunna leverera denhos norska att
på Byggkonjunkturen i Norge harkvantiteten den svenska marknaden.

nedåtgående vilket inneburit produktionskapacitet hos devarit ledig
fönster.möjlighet legotillverkafabrikanterna och därmednorska atten
fönstertillverkarna har därutöver ökat denDe norska exportenegna av

årimporten uppskattar branschentill Sverige. den totala under 1989Av
% legotillverkning.40 norskutgörsatt avca

klimat Sverige vilket medfört dehar likartatNorge attett nor-som
fönstren snarlikt utförande och utseende de svenskaska har ett som

på fönstren medfönstren. Skillnader i utseende och i krav ställs av-som
energisnålhet, underhållsfrihetpå varitmiljöhänsyn harseende och

litenhandelshinder för utrikeshandeln med fönster. Trenden med en
år möjligtvis brutits eftersom deimport fönster har under 1989 nor-av

med svenska kunder. När bygg-ska tillverkarna upparbetat kontakter
konjunkturen vänder i Sverige minskar importen kan trots enmen

på nivå tidigare.konjunktur troligtvis ligga högrekvar änsämre en
på de fin-Utrikeshandeln med Finland fortfarande ringa grundär av

deutförande. danska fönstren liknarska fönstrens kostsamma De mer
på fönster, vilket med-fönster säljs kontinenten, dvs. relativt enklasom

ocksåfönster med Danmark.fört liten handel aven

10.2.2 Koncernstruktur
företaget Etri Föns-juli förvärvade Investment AB BahcoDen 19881

Elit-Snickerier AB i sinBahcokoncernen, tidigare hadeAB.ter som
bildade företa-sammanförde Etri Elit-Snickerier ochFönster medägo,

två divisionenElit-Fönster. Elit-Fönster har divisioner. Denget ena
på f.d. Elit-sig försäljning till byggmaterialhandelnskall koncentrera av

från f.d. Etri Föns-Snickeriers produkter Star Fönster-sortimentetsamt
divisionen skall uteslutande sälja till byggentreprenörerDen andrater.

på objektmarknaden.
SP-Snickerier,moderbolag tillInom Storakoncernen Swedoor ABär

tillverkningmoderbolag till AB Gunnarsson C0 medi sin ärtursom
garageportar.av
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Combi-Myresjökök Myresjöhus AB ochMyresjöfönster AB, AB,
sin helägttill Myresjö ihelägda dotterbolag AB, ärglas AB är tursom
förvärvMyresjös Nor-Skanska AB. samband meddotterbolag till I av

specialföns-följdei Vrigstad AB den september 1989diska Trähus 1 ett
ingårVrigstad Snickerifabrik AB. Företagetmed i uppköpet,terföretag

fått utnyttja Myresjöfönsters helaMyresjöfönster möjligheti och har att
försäljningsorganisation.

Traryd Fönster AB, Bor-moderbolag tillVätterleden Invest AB är
tillverkning fönsterytter-Snickerier medAB och Torups ABDörren av

dörrar.
bestårSkellefteå sammanslutning 17Snickericentral pro-avav en

skilda snickeriprodukter. Denmed tillverkning vittduktionsenheter av
tillsammansför enheternaföretagsenheten har bildatssamordnande att

konkurrenskraftigt fö-breda produktsortiment skall blimed sitt ett mer
på objektmarknaden.retag

Lönsamhet10.2.3
på SP-Snickerier ochkapital9 förAvkastningen sysselsatt Elit-Fönster,

årsår till % %. I 1988Myresjöfönster uppgick 1988 57 %, 27 och 64 re-
månader.fyraför Elit-Fönster ingick Etri med enbartdovisning Fönster

pånågotavkastning missvisande grundMyresjöfönsters höga är attav
år år 1989 harinte ägdes företaget. Underfastigheterna under 1988 av

förmånligt pris moderbola-Myresjöfönster köpt fastigheterna till ett av
år heltlönsamheten för företagetMyresjö. Först under 1990 kanget

påhållet Avkastningen sysselsattjämföras med övriga aktiebolag.och
år SP-Snickerierför uppgick för Elit-Fönster till 65 %, förkapital 1989

% och för Myresjöfönster till %.till 22 48

Vertikal integration102.4
sågadeingår i till viss delSP-Snickerier, Storakoncernen, köpersom

sågverk. får viafrån sitt behov täcktSP dock inte helaStorasträvaror
från harköper därutöver flera skogsbolag. FöretagetStora storautan

två Grossis-grossister, SP-Snickerier i i Stockholm.Malmö ochegna
rikstäckandesäljer till byggvaruhandeln i region tillsamtterna resp.

till objekt-Grossisterna försäljningenbyggentreprenörer. sköter hela
enbarttillverkande företaget SP-Snickerier säljermarknaden och det

byggmaterialhandelntill byggmaterialhandel och typhusfabriker. Bland
ingående i kundTrade Byggprodukter, Storakoncernen,Starär storen

till SP.
från sittfönsterglasMyresjöfönster köper hela sitt behov syster-av

Två självskrivna kunderbolag Combiglas inom Myresjögruppen. stora
på typhusmarknadentill Myresjöfönster systerbolaget Myresjöhusär

påmoderbolaget Skanska objektmarknaden.och

9 Myresjö-SP-Snickerierochkapital:Elit-Fönster,Definition: Avkastning sysselsatt
iplusfinansiellaintäkterfönster:Resultatefter avskrivningarenl. plan procentavge-

skulder.kortfristigabalansomslutning för ickeräntebärandenomsnittlig medavdrag
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frånElit-Fönster köper främstplanglas Pilkington Floatglas AB och
tillverkar i sin isolerrutor. Därmed täcks behovet isolerrutor i dentur av

fönstertillverkningen till ungefär fjärdedel.egna en

Leverantörs-10.2.5 och kundstruktur
Fönsterindustrin efter bilindustrin glasindustrins kund.är näst största

ende tillverkarenDen planglas i Norden Pilkington Floatglas, dot-ärav
terbolag till den engelska Tillverkarekoncernen med samma namn. av
isolerrutor i Sverige Emmaboda Glas AB, Combiglas AB, Elit-Föns-är

AB och BT-Glas AB. Emmaboda köper hela sitt behov insats-ter av
Övrigafrånplanglas moderbolaget Saint-Gobain i Frankrike. fö-varan

fråntill delen hänvisade till inköp Pilkington. Pilkingtonär störstaretag
påFloatglas marknads- och prisledande planglas i Sverigeär och har

genomfört årkraftiga prishöjningar under 1988. Motivet till prisökning-
varithar marknadspriset i övriga Norden legat högre. Fönster-attarna

industrin befinner sig i beroendeställning till glasindustrin eftersomen
glas fönsterindustrins viktigaste insatsvara.är

påKundstrukturen fönstermarknaden sammanfaller den förmed
årdörrar. Företagens försäljning på1988 fördelad byggmaterial-

handeln, byggentreprenörer och typhustillverkare visar byggmateri-att
alhandeln den kundkategorin till vilken 47 % försäljningenär största av
går. Det bör dock observeras del försäljningen till bygg-att storen av

går via grossister. Försäljningen direkt till byggindu-entreprenörerna
uppgårstrin gårtill 35 %. Resterande försäljning till typhustillver-ca

kare.

10.2.6 konkurrensmedel
efter från såldeNär Stora, ingripande NO, SP-Snickeriers dotterbolag
tillBorDörren Vätterleden förloradeInvest SP sina bästa kon-ett av

kurrensmedel, dvs. sälja kombinationen fönster dörrar till sinaochatt
kunder. övergångsperiod årUnder fram för-1990 har SPt.0.m.en
handlat fram avtal med BorDörren fortsatt försäljning företa-ett om av

dörrar. BorDörren bygga försäljningsor-ärgets tvunget att upp en egen
ganisation måstesamtidigt SP successivt aweckla sin försäljningsom av
Bordörrar.

årEfter säljer1990 SP förutom sitt breda fönstersortiment endast
den produktionen förråds-enklare dörrar, och källardörrar,typegna av

dotterbolaget Gunnarssons samarbeteEtt mellansamt garageportar.
båda ingåendeSP och Swedoor, i Storakoncernen, för närvarandeär

påinte aktuellt hemmamarknaden.
Möjligheten till samordnad försäljning fönster finnsoch dörraren av

efter förvärvet BorDörren inom Vätterleden Invest, eftersom Trarydav
Fönster inom koncernen säljer fönster och BorDörren dörrar. Speciellt
på objektmarknaden kan företagen tänka sig försälj-arbeta medatt
ningskonceptet fönster i påkombination förmed dörrar detta sättatt
öka sin konkurrenskraft.
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ocksåKvaliteten harfönsterteknik.högt utveckladSverige har en
kvali-branschen. begreppetkonkurrensmedlet inom Iblivit främstadet

uppfyllamånga på Produkten skallbra produkt.inryms kriteriertet en
energisnål, och i detmiljövänligiställs byggnormerna,de krav varasom

rådandeunderhållsfri. högkonjunktur har leveranssä-Undernärmaste
på tredje platsPrisetblivit viktig konkurrensfaktor. hamnarkerheten en

rangordning konkurrensmedlen.i företagens över
På viktigare konkurrens-typhusmarknaden prisetobjekt- och är ett

På spelar be-objektmarknadenmedel hos byggmaterialhandeln.än en
viktig roll för hurföreskrivande led, arkitekter,arbetning stort.ex. enav
ofta byggentreprenö-försäljningen blir. Arkitekterna rekommenderar

byggprojektet.bör användas ide produktmärken somren

Prisbildning10.3

Prissättning10.3.1
många år i fönster-varit prisledarenSP-Snickerier har sedan tillbaka

marknadsledande vadbranschen. Förklaringen företaget har varitär att
varitförsäljningen till byggmaterialhandeln. Etri Fönster hargäller F.d.

påpå verkatuteslutandetotalt marknadenstörst nästansett men
marknadspris. Iobjektmarknaden, där varje byggprojekt sitthar eget

Elit-Snickerier i sinredan tidigare hadedag Bahcokoncernen,när som
kanhar förvärvat Etri bildat företaget Elit-FönsterFönster ochägo,

Elit-Föns-i Divisionen inomprisledarskapet tänkas ändras branschen.
isäljer till byggmaterialhandeln marknadsandelharter sammasom en

storleksordning SP-Snickeriers.som
Tidigare det marknadsbedömning produkterna som av-var en av

prisnivån. glas ochgjorde I samband med kostnaderna för trävaror,att
successivtstigit kraftigt prissättningarbete har har kostnadsanpassaden

tagit över.
på utgår från cirkaprislistorRabattsättningen fönstermarknaden de

flesta tillverkare inom Cirkaprislistan dende branschen ärut.som ger
ingår iprislistetypen företagen i sin helhet Bygg-enda ochutger

återförsäljar-jämförbarhethandelns Prisboksystem. För medatt en
prislista % cirkapriset exkl. Rabatt-grundrabatten 40är moms.av

despännvidden ligger mellan 40 och 50 % cirkapriset. Det är storaav
på får prisned-kunderna objekt- och typhusmarknaden de högstasom

får någotbyggmaterialhandeln rabatter.sättningarna medan lägre
cirkapriset till konsu-En konsekvens de höga rabatterna är attav

påNågra försökte förligger relativt företagen marknadenhögt.ment av
hållaår oföränd-antal sedan vid kompensation för ökade kostnaderett

cirkaprisnivå byggmaterialhandeln.och i stället sänka rabatterna tillrad
företagenomöjligt genomföra. Byggmaterialhandeln hotadeDet attvar

fönsterleverantör. villig kompenseramed byta Handeln inte attatt var
från mindreeventuell,sina minskade rabatter leverantörerna med en

mycket litenfrekvent rabattgivning till tyderkonsumenten. Detta en
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rabattgivning i detaljistledet påtagligoch därmed prisstelhet viden an-
vändandet cirkaprislistan.av

10.3.2 Prisutveckling
I tabell 10.2 visas den genomsnittliga prisutvecklingen från fyrade stör-

företagen på marknaden jämfört med producentprisindex PPI.sta

Tabell 10.2 Procentuell förändring på fönsterpriset och produoompdaav
index, 1980 1989.-

År 1980-1985 1986 1987 1988 1989 1980-1989

Fönster 49 2,4 8,5 7.6 11.3 98
Producentprisindex 70 2,0 4.3 7.6 6.3 107

SCBKälla: SPK.och

årenMellan 1980 och 1989 ökade det genomsnittliga påpriset fönster
PPI med 98 % 107 %. Under den undersökta periodenresp. över-resp.

den genomsnittligaensstämmer påprisökningen fönster relativt väl
prisökningenmed för all industri. I början 1980-talet prisöknings-av var

lågtakten den har årunder accelererat kraftigt.men senare
Åren 1988 och 1989 prisökningen på fönster 7,6 % 11,3 %.var resp.

årUnder 1988 prisökningen på objektmarknaden betydligt högre änvar
på återförsäljarmarknaden. Prisökningen årunder 1989 ungefär likavar

på båda marknaderna.stor
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REDNINGSSNICKERIERIN11

och marknadenProdukten11.1

11.1.1 Produkten
garderobsskåpdefinieras köks- och trä-Inredningssnickerier trä,avsom

bestårskåp luckor,till Ettbaserade skivor komponenter dessa.samt av
lådor, vanligtvislister. Luckornaplansidor, hyllor, beslag och ärramar,

omålade allmo-målade fall förekommer s.k.och i vissafanerade, eller
geluckor massivt trä.av

skåpbran-inomstatligaTillämpningen de byggnormerna ansesav
Viss standardför produktutveckling.visst hinderschen utgöra ett anses

efterfrågan designavseendeinte med konsumentensstämma överens
byggmaterialhandelnsäljs viafunktion. Beträffande produkteroch som

På arki-frångått objektmarknaden harSvensk Standard.har företagen
förändringdenoch intetekterna byggentreprenörerna accepterat av

själva initierat.Standard tillverkarnaSvensk som
köksskåp köksrenoverings-substitut tillverkning denEtt till ärav nya

på.sigspecialiseratvissa företag inom branschen harverksamhet som
plastfolie-består för exempelvismetod och materialVerksamheten av

skåpluckorbeläggning och dörrar.av
i faktorprisindexbyggmaterialpostenInredningssnickeriers andel av

för flerfamiljshus knappt %.4är

Marknaden11.1.2
på ökadesvenska marknadenFörsäljningen inredningssnickerier denav

År 1986värdemässigt med 75 %.perioden 1988under 1986 nära upp--
år 1350milj.kr.tillförsäljningen till 775 milj.kr. och 1988gick caca

1988.perioden 1986tillförseln % underImportens andel 13var caav -
år kraftigt.Under 1989 ökade importen

år %.till drygt 20uppgick 1988andel produktionenExportens av
går Branschenstill och Danmark.Huvuddelen Norge treexportenav

ochI Norgeföretag % totalaför 70 denstörsta exporten.svarar ca av
länder kani Sverige. Dessa när-Danmark säljs produkter somsamma

hemmamarknad.företagensbetraktas delmast en avsom
in-tillförselproduktion, utrikeshandel ochtabell redovisasI 11.1 av

årenredningssnickerier 1986 1989.-

255



Tabell Produktion,11.1 utrikeshandel årenoch tillförsel 1986-1989uttryckt I
milj.kr.

År 1986 1987 1988 1989

Produktion 995,2 1 201.2 501,181
Export 317,2 330,0 324,0 291,1
Import 98,4 134,8 174,0 251,9
Tillförsel 778,4 1006.0 351,151

aPreliminära frånuppgifter SCB.
Källa:SCB.industri-ochutrikeshandelsstatistik.

Konkurrensförhållanden11 .2

11.2.1 Företagsstruktur
De företagen påstörsta marknaden för inredningssnickerier Storaär
Kitchen MarbodalAB och HTH Kök Svenska AB, Ballingslöv AB,
Nordbo-Gruppen AB, Kallinge Kök AB och Myresjökök AB. fyraDe

företagensstörsta andel uppgårmarknaden till 70 %änav mer varav
Stora Kitchen har drygt 40 procentenheter. Tillverkningen inred-av
ningssnickerier består tillverkning och huvudsakligen monteringav av
ingående delar, vilket underlättar nyetablering företag. Mångaen av
små snickerier har årensunder lopp i liten skala.startat

Importen kökssnickerier har ökat kraftigt den tioårsperio-av senaste
den. Importens andel totalmarknaden på årenstagnerade dock 13 %av
1986-1988 för återsedan öka under 1989.att En andel importenstor av

import inomutgörs koncerner tillverkareär i Sverige,av storasom t.ex.
HTH Kök inom Storakoncernen, varför importkonkurrensen från helt
fristående företag endast 5 % årär tillförseln 1988.ca av

årenDe har importen desenaste dyrare inredningarna ökatav mest.
Importen från Danmark och Västtyskland är HTH Kökstörst. Sven-
ska AB för huvuddelen frånimporten Skåne-Gri-Danmark.svarar av

AB, förvärvat två tyska kökstillverkare, Poggenpohlpen och Prosom
Norm, importerar dessa exklusiva kök via sitt importföretag Inven-mer

AB. Företaget IKEA Svenskatum AB, tidigare hade svensk lego-som
tillverkning kökssnickerier, täcker hela sitt behovav numera genom
import.

fyraDe företagensstörsta kapacitetsutnyttjande åruppgick 1988 till
80 % och 1986 till 72 %. rådandeTrots den högkonjunkturen inom
byggbranschen har kapacitetsutnyttjandet lågtvarit hos kökstillver-
karna. lågaDet utnyttjandet skall bakgrund alltförmotses storav en
produktionskapacitet totalt skåpbranschen.inomsett

En bidragande orsak till överkapaciteten i tillverkningsledet köks-av
skåp kan de köksrenoveringsföretag på mark-vara som agerar samma
nad de tillverkande företagen och därmed upphov tillsom ger en
minskande efterfrågan helt kökssortiment. påExempel köks-ett nytt
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Västerås Miljö-ochABInredning iForemarenoveringsföretag är
AB.Ljungberg Sonkök

Koncernstruktur.2.211
världensStorakoncernenKitchen inom ärDotterbolaget Stora en av

säljs inred-industrisektornkökssnickerier. Inomproducenterstörsta av
HTH Kök. Han-Marbodal ochföretageni Sverigeningssnickerier av
består hel-tioByggprodukter,kallad TradeStardelssektom, avnumera

Kitchenbjudit Storahar Storahösten 1990byggrossister. Underägda ut
försäljning.till

årtillElectrolux. Framtill ABdotterbolagBallingslöv helägtär ett
ivitvarubutikerHushåll sinamedElectrolux ABingick förutom1990

Beijerbyggmaterialkedjanoch MalmöStockholm, Göteborg även
förvärvades1990januarii Electroluxkoncernen. IByggmaterial AB

AS skallTraelastkompagniDanskeBeijer Byggmaterial Det menav
vit-ElectroluxHushåll fortsättningsvis säljaElectroluxprecis ävensom

ingår ABBallingslöv SveNova ärköksinredningar. Ioch ettsomvaror
SveNova harBallingslöv.bedrivs i konsignation medvilande bolag och

från övrigtprissättningskildmarknadsföring sortiment medeget sor-av
enbartkökssortimentexklusivti Ballingslöv. SveNovatiment är ett som

byggmaterialhandeln.säljs till
siniNordbo-Gruppenmoderbolag tillBarkman Co AB är tursom

ABTimmerhusProduktion Forsgrenstill Faluhus AB,moderbolagär
moderbolagRiquma AB bl.a.Möbler i Skillingaryd AB.och Ekdahls är

Classic Fönster AB.Classic AB ochKallinge Kök, Boro AB, Dörrtill
Övriga företag in-dotterbolag till Myresjögruppen AB.Myresjökök är

MyresjöhusAB ochgående Myresjöfönsteri Myresjögruppen AB,är
AB.till SkanskaMyresjögruppen i sin dotterbolagCombiglas AB. är tur

Lönsamhet11.2.3
ingick iMatchförvärvade Swedishtill maj 1988 StoraFram den 1 när

bestående Marbodal, HTH Kökbl.a.Swedish Match köksdivision aven
Swedish Matchihandelssektor. Precis Swedooroch helägd somen

ombil-Efter förvärveti kommission inom bolaget.köksdivisionendrevs
handels-Kitchen varmedtill dotterbolagetköksdivisionen Storadades

till Trade Byggprodukter.Starsektorn döptes om
svårigheter beräkning lön-föreligger vidbakgrund deMot avsomav

MatchsSwedishdrivs i kommission redovisasför företagsamhet som
på kapital. Storaavkastningen sysselsattberäkningoch Storas avegen

årbåde årpå ochkapital uppgick 1988Kitchens avkastning sysselsatt

10 efterRörelseresultatkapital: Kitchen:Definition avkastning sysselsatt Stora av-
avdragför ickebalansomslutningmedgenomsnittligskrivningar plan ienl. procentav

tillgångar.och räntebäranderäntebäranderörelseskulder
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på årstill %. Avkastning1989 21 1988 sysselsatt kapital för Ballings-
löv, Nordbo-Gruppen, Kallinge Kök och Myresjökök uppgick till 47 %,

låga%, 53 % %.9 20 Orsaken till den lönsamheten för Nordbo-resp.
affärsområdenaGruppen leveranssäkerheten för kök och bad harär att

årvarit under 1988 vilket företagetbelastat med kostnader.storasvag
årMotsvarande avkastning för 1989 50 % för Ballingslöv, % för11var

Nordbo-Gruppen, för62 % Kallinge Kök % för Myresjökök.och 34
Fr.0.m januariden 1 1989 har ombildats tillMarbodal dotterbolag till

påStora. Vid användande definition lönsamheten försammaav mo-
derbolaget i Sverige skåpleverantörerMarbodal för övriga resulte-som

på årdet i avkastning för28 % Marbodal 1989.rar en

11.2.4 Vertikal Integration
En mycket viktig faktor i konkurrenshänseende i vilken utsträckningär

leverantörs produkter kunder och hur tillgäng-gentemoten exponeras
liga produkterna för leverans köparen har bestämt sig. En leve-är när

återförsäljareprodukter säljs påflestrantör med de störstaortervars av
kundunderlagen har möjlighet sälja.störst att

Marbodal, bl.a. säljer sina produkter via Star Trades byggrossis-som
har klar konkurrensfördel eftersom pågrossisterna etableradeärter, en

många folkrikaoch i södra och mellersta Sverige. hälftenKnapptorter
årStar Trades omsättning från1989 härrör produkter tillverkadeav

inom frånStorakoncernen, däribland produkter Marbodal. Samma
koncerntillhörighet har medfört blivitMarbodal Star Trades hu-att
vudleverantör.

Ballingslöv, företag inom Electrolux och det andra företagetett stora
på marknaden, har konsekvent marknadsfört sig distribueratoch sina

återförsäljare.produkter Ballingslöv huvudleverantör till delsärgenom
byggmaterialkedjan Beijer Byggmaterial, dels systerbolaget Electrolux
Hushåll med sina vitvarubutiker, Beijer säljer bl.a.ävenmen
huvudkonkurrenten Marbodals produkter, främst i Sverige. Avnorra
Ballingslövs försäljning år dåunder 1989, Beijer fortfarande ingick i
Electrolux, har % skett36 till andra företag inom Electroluxkoncernen.

HTH företagKök, inom Stora, säljer sina köksinredningar viaett
speciella franchisebutiker i vilka företagets produkter finns utställda.
Beställningen i butiken frånvarefter direktgörs leveransen sker fabrik.
Franchisebutikerna stårbolag. Företaget HTH Kök för hyraär egna av
lokal, marknadsföring, utbildning och uppbyggnad utställningav en av
kökssnickerier, vitvaror etc.

Företaget IKEA har, med sina tolv varuhus spridda hela landet,över
möjlighet sina produkter potentiellastor att gentemoten exponera

kunder. IKEA konsumentmarknaden för kökssnickerierär ochstort

11Definition på avkastningpå sysselsattkapital:Ballingslöv,Nordbo-Gruppen,Kallinge
Kök, Myresjökök:Resultatefter avskrivningarenl.planplusfinansiellaintäkter i pro-

genomsnittligbalansomslutningmed föravdrag icke räntebärandekortfristigacentav
skulder.
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förkökssnickerierförsäljningenandelrelativtdärmedhar avstor aven
köksinredning.ofta själv bytervilka konsumentenifritidshus

ingående iår 1986och sedananställdamed 150Kallinge Kök,
åren. fler-Enkraftigt deexpanderathar senasteRiqumakoncernen,

blivitföretagetnågra år gjortpå ettharproduktionen att avdubbling av
sittbl.a.tillgodoserKallingepå marknaden.företagenfyrade största

kökssnickerier.lsysterbolag behovhelaBorostyphustillverkarenoch av
ochNordbo-Gruppenkoncerntillhörighet är ävenPå grund resp.av

Fors-ochFaluhustyphustillverkarnatillhuvudleverantörMyresjökök
Skanska ärByggföretagetMyresjöhus.Timmerhus avsamtgrens

Myresjökök.tillkundorsak storensamma

kundstrukturLeverantörs- och1.2.51
skåptillverk-vidinsatsvaranviktigastespånskiva denMelaminbelagd är

RottneroskoncerneninomSwedspanABochInvestning. Persson
alltför be-bliintespånskivor. Förtvå leverantörerna attdeär stora av

frånbl.a.företagenimporterarsvenska leverantörernaderoende av
Österrike.Tyskland och

snicke-för övriglikartad denskåptillverkarna ärförKundstrukturen
medbyggmaterialhandelnkundkategorien ärDenriverksamhet. största

främstförklarasandelår Denna1988.försäljningen% av59 storaavca
återförsäljare,sälja tillenbartdistributionskonceptBallingslövs somatt

objekt-tillFörsäljningenbyggentreprenörerna.bearbetarsin bl.a.i tur
tillFörsäljningen28 %.således till blygsammauppgickmarknaden

%.utgjorde 13typhusfabrikanter

Konkurrensmedel112.6
sinakvalitetlikartadpå harmarknadenföretagenDe största en
medproduktutvecklingmedkonkurrerarochstandardprodukter mer

kvalitet.på meddesignavseende än
företagenkonkurrerarbyggmaterialhandelnförsäljning tillVid
med pri-kombinationidesignochleveranssäkerhetservice,medfrämst

dataritningssys-tillhandahållerföretagenbl.a.innebärService attset.
reklamkam-personal vidmedställerkök,utformningvid upptem av

kökutställningariordningställerpanjer, etc.av
andraroll änpriset störrespelarPå objektmarknaden en

byggentreprenö-tillkökprissättningföretagensolikamarknader. De av
snarlik. Le-blivit alltmersuccessivthar docktyphusfabrikanterochrer

konkurrensmedel.viktigarealltblivitdärmedharveranssäkerheten ett
garanti-olikakökenleveranserLägenhetsanpassade typersamt avav

möjlighetkonkurrensmedel. Företagensi betydelseåtaganden ökar som
funktiondesign och äntillvalsproduktererbjudakunna annanatt av

typhusfabrikantensochpåverka byggentreprenörenskanstandardvaran
leverantör.val av
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11.3 Prisbildning

11.3.1 Prissättning
Traditionellt påhar priserna inredningssnickerier höjts i takt med kost-
nadsökningarna. Med luckdesign och funktionsñnesser harny nya
marknadsprissättningen slagit igenom. Företagen försöker rangordna
konsumentens uppfattning produkterna och prissätter därefter. Förav

total kostnadstäckning kan prisomfördelningatt såske, deatten mo-
debetonade produkterna betingar högre pris och de traditionellaett ett
lägre pris.

De flesta tillverkare inredningssnickerier endast pris-av utger en
lista. Prislistan benämns inköpsprislista återförsäljarprislistaeller men

konsumentpriset exkl. återförsäljarnaoch används så-anger moms av
cirkaprislista exkl. Utifrån denna prislista rabatter tillsom en moms. ges

alla kundkategorier, dvs. konsumenter, byggmaterialhandlare, grossis-
byggentreprenörer och typhustillverkare.ter, Tillverkaren rabatterger
återförsäljaretill och kunder på objekt- och husmarknaden medan

byggmaterialhandlaren rabatter till konsumenten.ger
Tillverkarnas rabattgivning beroendeär volymen ordertillfälleav per

år. Kvaliteten på återförsäljarna, dvs. utbildad personal ochresp. per en
bra utställning, kan Pårabatt. objektmarknaden prisned-en extra ärge

sättningen beroende konkurrensen det enskilda byggprojektet.av om
Utifrån de tillverkarna angivna konsumentpriserna exkl.av moms ges

grundrabatt återförsäljarnatill på % för40 nivåkomma ien medatt en
återförsäljarprislista. Rabattspännvidden ligger mellan 40 och 50 % av
konsumentpriset inom vilken kunderna på objekt- och typhusmarkna-

erhållerden de högsta rabatterna.
Rabatterna på snickerier vid försäljning till byggmaterialhandeln lig-

på relativt nivå.hög Konsumentpriset dåblir högt rabatternager en
inte förs vidare till konsument i den omfattning det från leve-är avsett
rantörshåll. Följsamheten till den fabrikanten angivna konsument-av
prisnivån och riskenär prislistanär inte såsomstor användsatt en re-
kommenderad cirkaprislista fabrikanten fast angivetutan ettsom av
minimipris. Vissa leverantörer har vid förhandlingar med byggmaterial-
handeln försökt sänka rabattnivån vid kompensation kostnadsök-av
ningar och i hållastället oförändrat konsumentpris påför dettaett att

försökasätt öka sin försäljning. Byggmaterialhandeln gåtthar inte med
på kompensera sina därigenomatt ökade kostnader minskaattgenom
eventuella rabatter till konsumenten. Detta tyder rabattgivning iatt
detaljistledet sällan förekommande.är

11.3.2 Prisutveckling
I tabell 11.2 visas den genomsnittliga prisutvecklingen för inred-
ningssnickerier från de fyra påföretagenstörsta marknaden jämfört
med producentprisindex PPI.
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på ochinredningssnlckerierprisetförändringProcentuellTabell 11.2 av
producemprlsindex, 1980-1989.

År 1980-198919891987 19881980-1985 1986

1175,77,14,3 8,1Inrednsnick. 70
1076,37,6Producentprlsindex 2,0 4,370

SPK.SCBoohKälla:

ökningen detåren och 19891980 överensstämmerMellan genom-av
industripro-för allpå inredningssnickerier väl med denprisetsnittliga

107 %.117 %PPI, ökningenduktion dvs. resp.var
Åren %på inredningssnickerier 7,1prisökningenoch 19891988 var

på konsumentmarknadenår prisökningen1989%. Under5,7 varresp.
på objektmarknaden,på Konkurrensenobjektmarknaden.högre än

årår i början1989 ochiSverige, skärptes slutetispeciellt avavnorra
1990.
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GOLV12

Produkten och marknaden12.1

12.1.1 Produkterna
Plastgolv finns i olika och kvaliteter tillverkasmängd ochtyperen av

mjukgörare, stabilisatorer, vanligenPVC, fyllnadsmedel mineralav
färgpigment. flertal finns,och Ett tillverkningsmetoder olika kom-samt

binationer dessa. Plastgolv indelas i homogena plastgolv, mestav som
i offentlig miljö,används och cushionvinylgolv eller heterogena plast-
i utsträckninggolv, används i bostäder.storsom

nålfilt,Textila golvmaterial indelas efter tillverkningsmetod i tuftade,
flockade och vävda Tuftade oftast i nylonfibrer ochgörsmattor. mattor

nålar någontillverkas fibrerna fästes med hjälp i formattgenom av av
Nålfiltmattorgummibotten. framställs flera skikt fibrer arbe-attgenom

nålarhjälp filtliknandemed till produkt. Flockadetas samman av en
upprättståendehar fibrer klistras fast grundstommen.mattor som

Tuftade de vanligast förekommande textilmattorna och harärmattor
80 % marknaden.ca av
Linoleum tillverkas cirka tredjedel vardera bindemedelav en av

linolja ochelleroch harts, korkmjöl mineraliska fyllnads-trä- samt
ingårvanligenmedel kalkstensmjöl. Dessutom färgpigment. Den

framställda påvalsas juteväv försedan underlagut ett attmassan av
Linoleumtorka. golvmaterial främst används i offentligaär ett som

miljöer.
Trägolv kan i likställas med lamell- och parkettgolv. Destort sett

flestaallra trägolv tillverkade i skikt,konstruktion medär tre somen
sammanlimmas under och tryck. Till slitskikt flertalkanvärme trä-ett

förekomma, mångaslag ek, furu, bok, ask, lönn, björk ävent.ex. samt
Övriga bestårexotiska spånskiva.träslag. skikt furu eller Där-av gran,

förekommakan trägolv i olika massiva utföranden.utöver
Laminat golvbeläggningsmaterial främstär sub-ett ettsom ses som

bestårstitut till Laminatgolv påträgolv. plastlarninat anbringatettav
spånskivaantingen hårteller träfiberskiva board. Det ochär etten en

material likna trägolv eller stengolv.tunt ett ettsom avses
Golvmaterialens andel förbyggmaterialposten i faktorprisindexav

flerfamiljshus drygt 3 %.är

12.1.2 Marknaden
år årFörsäljningen golvmaterial i Sverige och ökadevände 1987av

åretför i följd början 1970-talet. Försäljningsök-1988 andra sedan av
frånningen perioden uppgick till 15 %,under 1986-1988 ca ca
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beräknasMarknadenmiljoner m2.33tillgolvyta un-m2miljoner29 ca
inlägg-Härtill kommermiljarder kronor.3,5år ha1988der omsatt ca

konsumentpriser.imilj.kr., allt800-900ningskostnader ca
riks-GolvbranschensenligtgolvmaterialenolikadeFörsäljningen av

framgår tabell 12.1.statistikGBRorganisations av

på svenskadengolvmaterialende olikaFörsäljningenTabell av
mil].m2 och procent.år uttryckt imarknaden 1988

mlljm %Golvmaterial

59,519,7Plast
15,15.0Textil
12,74,2Linoleum
8,82,9Trä
3.9Övrigt 1,3

100,033,1Totalt

laminatgolv.sisalmattorsamtochingår kork-.kokos-a gumml-,golvmaterial bLa.övrigtIgruppen
GBR.Källa:

marknadenpå svenskasäljs dengolvmaterialdet%60Drygt somav
tillverkaslinoleumgolvenoch ut-textil-främstDetimporteras. är som

omlands.
framgår 12.2.tabellgolvmaterialolikaoch importExport avav

milj.m2.år uttryckt igolvmaterial 1988och importExportTabell 12.2 av

ImportExportGolvmaterial

111,41Plast
7,02,0Textil
4,60,1Linoleum
0,64,7Trä

23,818,2Totalt

3 importen reexporteras.dendeläveninkluderasimportsiflrorna somI av
GBR.Källa:

igolvmaterialförtotalmarknadenuppskattninggjortSPK har aven
produk-uppgifterinlämnade överutifrån företagensmiljoner kronor

Total-ochimportmarknaden export.på svenskaförsäljningtion, samt
föl-enligtredovisasgolvbeläggningsmaterialenolikaför demarknaden

jande.

Pastgov
do-klartdeni volym, ärtotalmarknaden%med 60Plastgolven, avca

frånÖkadeplastgolvFörsäljningenproduktgruppen.minerande av
%. Im-40medår dvs.milj.kr. 1988,år till 9501986milj.kr.675 cacaca

%.från till 3430ökatperiodenundertillförseln harandel caportens av
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Importen kommer främst från Europa och Asien. Ca 38 % produk-av
tionen årexporterades 1988 år40 % 1986.mot ca

Textilgolv
Under perioden 1986-1988 minskade såldaden kvantiteten textilgolv
med 11 %. Det försäljningen påär konsumentmarknaden stårca som
för den försäljningsnedgången i volym,stora medan försäljningen på
objektmarknaden i oförändrad.är Istort värde harsett den totala
försäljningen på svenska marknaden och ligger oförändrad påstagnerat

405 rr1ilj.kr. årenmellan 1986 och 1988. Importensca andel av
tillförseln ökade under perioden med ca2 procentenheter till 74 %.
Större delen importen kommer från länder i Mellaneuropa.av

Orsaken till textilgolvens minskande marknad främst diskussio-är
kring textilmattornas eventuella upphov till allergibesvär.nerna Textil-
påstås ofta luftenmattor göra i och inte kunna hållastorrare rummen

lika bra övriga golvmaterial, vilket i sin kanrena leda till olikasom tur
former besvär hos allergikänsliga Allergidebatten harav intepersoner.
påverkat försäljningen på de textilmarknadema i Europa,stora t.ex.
Västtyskland, Frankrike och Storbritannien. Textilmattornas andel av
hela Europas golvmarknad uppgår till 50 % medan andelen denca av
svenska marknaden uppgår till 15 %. Av den totala svenska produktio-

årexporterades 1988 35 %.nen ca

LinoIeumgov
Trä- och linoleumgolv de vanligaste golvtyperna fram till mittenvar av

då1960-talet, plast- och textilgolven fick sitt genombrott. Försäljningen
plast- och textilmattor påökade bekostnad försäljningenav lino-av av

Ändaleum. till mitten 1970-talet sjönk linoleumgolvens andelav av
marknaden för återigensedan öka. Linoleum långatt har livslängd, är
slitstarkt och lättareär mångaän andraatt golvmaterial.renovera

Försäljningen linoleumgolv ökade årenmellan 1986 och 1988 medav
35 %, från 160 milj.kr. till 215 n1ilj.kr.ca Hela den svenskaca ca

marknaden linoleumgolv består importerade produkter. Importenav av
sker nästan uteslutande enda företag i Sverige. Hollandett ochav
Tyskland deär ursprungsländerna.stora Av importen reexporteras

30 %.ca

Trägolv
Trägolven har långunder följd år hållit sin i volym mycket stabilaen av
andel marknaden. I värde ökade försäljningen på denav svenska
marknaden årenmellan 1986 och 1988 med från80 %, 285ca ca
milj.kr. till 520 milj.kr. Importens andel tillförseln har för-ca nästanav
dubblats under perioden och åruppgick till1988 15 %. Importenca av
högkvalitativa produkter härrör från Ungern, Danmark, Norge och
Finland. Importen från Jugoslavien, Taiwan och Sydkorea tillfälligär av

orsakad underkapacitetnatur, hos de svenska tillverkande företagen.av
Två tredjedelar produktionen exporteras.av
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Laminatgov
påLaminat relativt golvmaterial. Företagen den svenskaär ett sett nytt

imarknaden först i med tillverka och sälja denna produktEuropaär att
jämförelse laminatgolv billigare golvma-skala. I med trägolv är ettstor

terial.

Konkurrensförhållanden1 2.2

Företagsstruktur12.2.1

Pastgolv
tvåDe tillverkarna plastgolv Tarkett AB och Forbo-Fors-ärstora av

Övrigahaga AB vilka tillsammans har 60 % marknaden. le-storaca av
plastgolv ODO Interiör Rikett AB, DLWverantörer AB, Sommerärav

Svenska AB och Golvabia. fyra företagensAB De andelstörsta av
årplastgolvmarknaden uppgick till %.1988 80ca

års%Ca 15 1988 import plastgolv, % tillför-motsvarande 5av av av
Övrigseln, skedde inom de koncerner tillverkare Sverige.iär storasom

import, motsvarande % tillförseln, agenturföretag29 sköttes ochav av
utlandsägda försäljningsbolag i Sverige. Dessa företag sysslar främst

lågprisimport från påmed Europa och Asien och säljer huvudsakligen
konsumentmarknaden.

Tillverkning golvmaterial förutom den relativtträgolv,är,av av en
enkel vilket för företagunderlättar tillverkning. Iatt startaprocess nya

finns iEuropa dag överproduktion textilgolv vilketplast- och talaren av
eventuell nyetablering. Därutöver Tarkett och Forbo-äremot en
så bådeForshaga väletablerade hos golventreprenörer och bygg-pass

nytillkomna svårighetertillverkare säljaentreprenörer, skulle haatt att
till dessa inarbetaderedan kategorier.

Lågprisimporten århar emellertid under sin marknads-1989 ökat
Påandel. konsumentmarknaden efterfrågan påfinns alltid billiga pro-

pådukter och denna marknad har importerande företag etableratnya
sig. svårigheterTarkett och Forbo-Forshaga har haft bemötaatt
importkonkurrensen då lågadet importpriset, enligt företagen, kan
jämställas företagensmed produktionskostnad.

Kapacitetsutnyttjandet i produktionen företagenhos de harstörsta
lågtvarit under hela år1980-talet 76 % 1988. Produktionskapaciteten

byggdes kraftigt under 1960- och för1970-talet bemöta denut att stora
efterfrågan på dågolvmaterial under denna tidsperiod föranledd denav

påsatsningen bostadsbyggandet. produktionska-Förstora att anpassa
paciteten till efterfrågan ården minskande reducerade Tarkett under

sin1989 personalstyrka i plastgolvsfabriken i Ronneby.

Textilgov
På marknaden för textilgolv företag bland vilkaantalett stortagerar

årTarkett marknadsledaren. Tarkett förvärvade 1987 det västtyskaär
golvföretaget Pegulan och beslutade minskandegrund denatt av
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textiltillverkningen till Väst-Sverige successivt flyttamarknaden i över
innebär1989, vilketFlyttningen genomfördtyskland. attsommarenvar

små he-två textilgolv. FöretagentillverkareSverige endast har kvar av
främstoch tillverkarMattfabrik och Kasthall ABBroakulla ABter

heltäckningsmat-gångmattor till liten deloch avpassade mattor samt en
tor.

på marknadenföretag EgetaepperTarkett övrigaFörutom är stora
Forbo-Scandinavia Sverige AB,Golvabia, ofSverige AB WestonAB,

textil-andelföretagensInteriör. De fyraForshaga och ODO största av
år %.golvmarknaden 1988 50cavar

År textilgolvtillverkningen inteflyttningTarketts ännu1988, när av
importen inom de% den totalagenomförd, skedde 10helt avcavar

Sverige. im-golvmaterial i Dennatillverkarekoncerner är storasom av
textilgolvimportentillförseln. Den totala7 %motsvararport avavca

lågprisim-tillförseln. andel importentill % Enuppgick 74 ärstor avav
på konsumentmarknaden.från främst säljsMellaneuropaport som

vi-på harföretaget marknaden, Egetaepper,Det näst största trots en
för-marknadsandel. Egetaeppermarknad kunnat öka sin ärkande ett

tillverkaren med Företagetsäljningsbolag till den danske namn.samma
på försäljningpå helttextilgolvmarknaden ochi nischarbetar satsaren

specialbyggdtillverkaren hartill Den danskebyggentreprenörer. en
speciell infärgningsmetod vad gällermaskin, bygger mönster,som en

färg och logotyp.

LinoIeumgov
på för li-monopolställning marknadenharForbo-Forshaga nära nog

står förfrån i Holland ochimporterar bolagnoleumgolv. Företaget eget
in-på marknadenmarknaden. Resten% försäljningen svenska95 avav

från Tyskland.importerarDLW Svenska ABnehas av som
för priskonkurrens,minstLinoleum det golvmaterialär är utsattsom

på till viss delForbo-Forshaga linoleummarknadenär tvunget attmen
på plastgolv.prissättning substitutet homogenaandra företagsbeakta

fortfarandelinoleumgolv i EuropaTillverkningskapaciteten är
efterfrågan.årens ökadetillräckligt för tillgodose de senastestor att

redan konkur-försäljningsbolaget Rikett Sommer AB,franskaDet som
för avsikt brytapå för textilgolv, harmarknaderna plast- och attrerar

underlättaspå inbrytningsförsök kansig in linoleummarknaden. Detta
golvfack-försäljning till mindreForbo-Forshagasdet faktum attav

går grossisten Golvviafärghandlare denhandlare och egnanumera
anlitas RikettDepån. frigjorts kanförsäljningskanaler därvidDe avsom

Sommer.

Trägov
två ochtillverkare, Tarkettför trägolv dominerasMarknaden storaav

% marknaden.Kährs, vilka tillsammans har 80Gustaf Kähr AB avca
trägolvs-Tibro startadetredje tillverkaren Golv ABDen största är som

produktionenår år börjadetillverkning under 1988. Först under 1989
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medsamarbetsavtalharGolvTibroskala.i ettstörrekomma upp
huvudleverantör trä-företagetinnebär ärForbo-Forshaga avattsom

litenEnsäljs underProdukternaForbo-Forshaga. egettillgolv namn.
Små-Träindustri iBurserydpå ABmarknaden ärträgolvstillverkare

dehar ökatimportmarginellförkommerövrigt se-land. För somen
GustafochTarkettunderkapacitet hosgrundåren, främstnaste av

åruppgick 1988marknadenandelföretagensfyraDeKähr. största av
85 %.till ca

vidkunnandeträteknisktkräverproduktTrägolv ett stortär somen
underkapacite-produktionssvårigheter hardessatillverkningen. Trots

Myresjö ABochABLB-Investföranlettträgolvproduktioneniten av
fabrik i Karlskrona.försökatillsammans starta nyatt en

tvådemellankonkurrensenminimeras storaträgolvsmarknadenPå
flertalettillverkningmedTarkett,företagentillverkande att avgenom

objektmarknadentillförsäljningsiginriktathargolvmaterial, främst
huvud-produktsortiment,smalttillverkningmedKährs,och ettatt av

överenskom-tystakonsumentmarknaden. Dennatillsäljersakligen
konkurrenshäm-trägolvförmarknaden äruppdelningmelse avom

kund-faktumSvårigheten ligger i detmotverkas. attbörmande och en
vil-produktsortimentefterfrågar brettkategori, byggentreprenörer, ett

erbjuda.kanTarkettenbartket
företa-deträgolvstillverkningen hos störstaiKapacitetsutnyttjandet
91 %1980-taletmittensedanvarit högtharmarknaden avgen

varitek, hartillgången träslag,vissaotillräckligaår 1988. t.ex.Den
kapacitetsutnyttjande.för högrefaktorbegränsande etten

LamInatgov
påverkardeföretagandradelvis änproduceraslaminatgolv somav

AB, La-på Perstorpmarknaden ärgolvmarknader. Företagenövriga
Interiör AB.och ODOWood ABForboKLW AB,AB,mett

KOHCSFDSUUKIUI122.2
moderbolagår Tarketts1988förvärvadeStorakoncernensvenskaDen

StorakoncernenVerksamhetsområdet inomTarkettMatch.Swedish
kronormiljarder5,1miljarder kronor, ut-år 5,91988 varavomsatte ca

% markna-85skerförsäljningenväggprodukter. Avochgjorde golv-
tillver-golvmaterialfrån Sverigeutanför Sverige. Exportender somav
försälj-enskildamilj.kr. De störstauppgick till 592inom landetkas

22 % ochNordamerika22 %,Västtysklandningsmarknaderna var
till för-Tarkettbjudit1990 har Stora%. Under hösten12Sverige ut

säljning.
på milj.kr. Företa-år omsättning 5891988hadeForbo-Forshaga en

1988ASInternationalForboingår schweiziska koncerneni den somget
miljarder4,2miljarder kronor5,6omsättningtotalhade varavcaen

försäljningTillverkning ochväggprodukter.golv- ochutgjordekronor
%.Skandinavien 12utgör% i Västeuropatill 90sker varav
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Gustaf Kähr framför allt känt förär sina lamellparkettgolv. På
marknaden för lamellparkett Kährsär i eftervärlden Tarkettnäst störst
och har 25 % världsmarknaden. ingårFöretaget i koncernenca av
Skåne-Gripen årAB. Kährs omsättning 1988 uppgick till 547 milj.kr. Av
produktionen % till70 femtontal länder, främst i Väst-exporteras ettca
europa.

Agenturföretaget ODO ingåendeInteriör, i koncernen Skåne-Gri-
marknadsför och distribuerar främst plastgolv och väggmaterial.pen,

Inom flera våtrurnsmaterial,bl.a. ODOär marknadsledandesegment,
inom Sverige. ODO Interiör säljer, förutom systerbolaget Holmsund
Golvs produkter, importerat frånplastgolv Frankrike, Holland och
Finland och importerat fråntextilgolv Belgien, Holland, Tyskland,

ÖsterrikeEngland, och Spanien. ODO Interiörs åromsättning 1988
uppgick till 194 milj.kr.

Lönsamhet12.2.3
Sedan den ingår1 maj 1988 Tarkett i Storakoncernen. Enligt Storas
årsredovisning årför 1989 uppgick Tarketts påavkastning sysselsatt ka-
pital årtill 15 % för 1988 äroch till % för11 1989. Orsaken till resul-
tatförsämringen främst minskad aktivitet inom byggindustrin, ivar en
första hand i Nordamerika i vissoch utsträckning i Europa. Härtill
kommer ökade kostnader med intrimning och installation vissav ny
produktionsutrustning i Europa kraftigt ökade marknadsförings-samt
kostnader för återta de marknadsandelar förloradesatt i sambandsom
med explosion vid plastgolvsfabriken i USA. tvåFör de övrigaen stora

påföretagen golvmarknaden, Forbo-Forshaga och Kährs, uppgick av-
påkastningen sysselsatt kapital årunder 1988 till båda% för30 fö-ca

År 1989 motsvaranderetagen. avkastning % för38 Forbo-Forshagavar
och 24 för% Kährs. Vid användande definition på lönsamhe-av samma

för moderbolaget Tarkett i Sverigeten för Forbo-Forshaga ochsom
Kährs resulterar idet avkastning för påTarkett år% för11 1988 ochen

negativ åravkastning för 1989.en

12.2.4 Kundstruktur
Företagen i golvmaterialbranschen har koncentrerat sin försäljning till
golventreprenörer. Försäljningen sker dels direkt till destora golven-

Tretumtreprenörerna, AB, BBN Entreprenadt.ex. AB och BPA
Golv AB, dels till grossister i sin säljer till mindre golventre-tursom

i golvfackhandelnprenörer och färghandeln. Golventreprenörerna säl-
bådejer material och arbete till dels byggföretag, dels konsumenter.

Försäljningen till typhusfabrikanter rikstäckande byggmaterial-samt

12Definition avkastning sysselsattkapital:Tarkett: Rörelseresultatefter avskriv-
ningarenl.plan i genomsnittligbalansomslutningmedavdragförprocent icke ränte-av
bäranderörelseskulderochräntebärandetillgångar.
13Definition avkastning sysselsattkapital:Forbo-ForshagaochKährs:Resultat
efter avskrivningarenl.plan plusfinansiellaintäkter i genomsnittligbalans-procentav
omslutningmedavdragför ickeräntebärandekortfristiga skulder.
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ofta självagolvtillverkarnagolvfackhandlare sköterhandlare och om.
Interiör AB.på golvfackhandlare DINBOrikstäckandeExempel ären

iförutom till konsumenterByggmaterialhandeln fackhandeln säljeroch
till byggföretag.viss omfattning även

Vertikallntegration12.2.5
från ivåren Holmsund GolvsåldeInteriör fram till 1989 plastgolvODO

vårenUnderemellan.enlighet med distributionsavtal företagenett
Skåne-moderbolagförvärvades Holmsund Golv ODO:s1989 av

för-på golvbeläggningarförGripen Koncentrationen marknadenAB.
fickförvärv,i med dettaändrades inte ODO och Holmsund, ochattav

år distri-marknadsfört ochInteriör har sedan 1978ODOägare.samma
Holmsund produkter.buerat 65 % Golvsca av

få effektivpåbli konkurrenskraftig marknadenEtt ärsätt attatt en
Interiör hardistribution service. Forbo-Forshaga och ODOoch Tarkett,

in-distributionen sina produkterförsökt effektivisera attatt genomav
grossistföretagetförvärvade Tarkettvertikalt. Under 1988tegrera

ombildatsGolvdistribution Svegab. har sedermeraSvensk AB Svegab
tredjedeldistributionsterminaler i Cirkatill Tarketts landet.ute aven

går distributionster-försäljning plast- trägolv via dessaTarketts ochav
minaler.

tillbörjan 1988Interiör och Forbo-Forshaga förvärvade iODO av
Depån hargolvgrossisten i Jönköping. Under 1988lika delar Golv AB

Depån golvgrossistkedja Dennainom för Golv byggts upp.ramen en
All för-distributionsterminaler spridda hela Sverige.omfattar översex

i framtidensäljning företagens till grossistledet kommerprodukterav
Depån. fristående golvgrossisterna i landetdistribueras via Golv Deatt

väggmaterial.tvingade sig ochsöka andra leverantörer golv-är att av
Depån Interiör ochOrsaken till förvärvet Golv ODOattav var

produktsortimentville möjlighet sälja sittForbo-Forshaga ha helaatt
fristå-viavia grossistledet, för distributionenkostnadenatt av varorna

kampanjverksamhetenende grossister för och styrningenstor attvar av
försvårades friståendevia de grossisterna.

12.2.6 Konkurrensmedel
påpåtillverkande företagen verkarDe golvmarknaden mogenen

fåtal likar-dominerande företag där produkternamarknad med ärett
ochföretagen främst sig produktutvecklingtade och där använder av

service konkurrensmedel.som
kvalitet ochGolvmaterialen tillverkade i Sverige höganses vara av

Påfunktion. textilgolv företagen med färg,plast- och konkurrerar möns-
påpå livslängdoch harvarumärke produkten. Ett mönsterter en

två år, år. På företagenmaximalt oftast bara trägolv konkurrerarett
många träslag, tjockle-med sortimentsbredden, dvs. försäljning olikaav

leveranssäkerhetoch sorteringar i träslag. Service och ärkar samma
perioder medkonkurrensmedel värderas högt, främst under storsom

efterfrågan.
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hinder för importDe statliga upplevs intebyggnormerna ett avvara
frångolvmaterial. Den delen importen Europa uppfyller destörsta av

på produk-svenska I Västtyskland finns högre ställda kravnormerna.
Påpåvad ställs de konsument-svenska produkterna.änterna som

importen sin ställning, behöver produk-marknaden, där har starkaste
inte uppfyllaheller den svenska standarden.terna

På objekt- och typhusmarknaden, vilka byggentreprenörer och
typhusfabrikanter vikten brett produktsortimentär stor.ettagerar, av
Lågprisimporten från svårigheterEuropa och Asien har haft trängaatt

på påobjektmarknaden,in enligt de svenska företagen, grund pro-av
dukternas kvalitet. försälj-enklare Tarkett och Forbo-Forshaga, med
ning brett produktsortiment, dominerar marknaden helt.ettav

framgångsrik påFör ha försäljning objektmarknaden spelaratt en
likaså närheten till marknaden viktig roll. Tarkett och Forbo-Fors-en

bedriver i syftehaga aktiv bearbetning föreskrivande led derasatten av
produkter skall rekommenderas i byggnadsritningar Kundernasm.m.

garantiåtagandenvisshet uppfylls effektivt be-snabbt och äratt storav
båda påtydelse för företagen vid försäljning objektmarknaden.

Prisbildning12.3

Prissättning12.3.1
På marknad likartad kvalitet funktion kri-med produkter och ären av
terier färg, varumärke viktiga vid prissättningen. Enmönster,som mo-

pådebetonad produkt kan konsumentmarknaden betinga betydligtett
Å åstadkommer låg-högre pris traditionell sidanprodukt. andraän en

prisimporten uppfattning,enligt de svenska företagens kvalitetsmäs-av,
påsigt enklare produkter prispress de svensktillverkade produk-en

terna.
På efterfrågarobjektmarknaden byggentreprenörerna traditio-mer

förhållandenella produkter i till betingarandra produkter lägreettsom
Påpris. försäljningen byggföretaggrund till mellan-att ettav passerar

måste påled prissättningen objektmarknadengolvleverantörerna vid ta
rådandehänsyn till konkurrenssituation i flera led. När golventreprenö-

skall byggprojektanbud samarbetar denne medstörreettren ge
såförgolvleverantören kunna bra villkor möjligt.att ge som

fortfarandeUtbudet golvbeläggningsmaterial i Europa är störreav
efterfrågan förhållande gäl-under nuvarande högkonjunktur. Dettaän

ler dock inte för trägolv bristvara.som anses vara en
GBR cirkaprislistaGolvbranschens riksorganisation denut somger

finns inom paraplyorganisation för branschensbranschen. GBR är en
samtliga golvfackhandlareled. Inom GBR finns ochentreprenörer,

Golvåterför-tvåleverantörer i branschföreningar.representerade
säljarnas förening GFF medlemsföretag till huvud-samlar de som

fack-saklig del verksamma inom entreprenadverksamhet ochär som
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medlemsföre-GLF hade 31föreningGolvleverantörernashandlare.
%.omkring 90marknadsandel liggerår totala1988. Derastag

cirkaprislista,rekommenderadGolvVägg förutomPrislista är, en
prisuppföljninganbudsgivning ochvid kalkylering,hjälpmedel ge-ett

ingår lika-prislistanpå normalkalkyler. Iolikaexempeldenatt gernom
Dessutomavgiftersocialalönekostnader,så index,uppgifter m.m.om

sättnings- ochläggnings-,förekommandevanligtförprisnormeranges
konsu-objekt inomenstakaoch.mindreavseendegolvslipningsarbeten

mentsektorn.
olika golventrepre-priskommittéfinnsGBRInom sammansatt aven

irepresenteradeinteGolvfabrikanternafackhandlare. ärochnörer
cirkaprislistan.påverka prissättningen iintedärmedkommittén och kan

liggercirkaprislistaGBR:sgolvbranschenfabrikant inomEn attanser
pris-horisontelladetpris. Fabrikantenför i15 % högt attanserca

får förprodukterföretagetsmedförcirkaprisledeti ettsamarbetet att
cirkaprislistaFöretaget hartill konsument.prislägehögt utgett en egen

påtyderpå marknaden. Dettainte har att ut-dock accepteratssom
ochcirkaprislistatill GBR:s ärföljsamhetenochnyttjandegraden stor

pris-kan haCirkaprislistanpå prisbildningen.skadlig verkankan ge
bidra till prisstelhet.effekter ochuppdrivande

återför-beroendepå golvbeläggningsmaterialRabattsättningen är av
år. Kampanjrabatterordertillfälleinköpta volymsäljarens perresp.per

exempelvistidsperioder,under begränsaderabattformanvändär en
vid introduktionensommarperioden ellerunder ny vara.av en

anbudsförfarande. ImedPå arbetar företagenobjektmarknaden an-
frånkonkurrenssituationennettopris bestämsbuden ett avsomanges

gång.gång till

Prisutveckling12.3.2
textil-,för plast-,prisutvecklingengenomsnittligavisas dentabell 12.3I

jäm-på marknadfrån företagendelinoleum- och trägolv största resp.
PPI.producentprisindexfört med

ochpå linoleum-textil-,plast-,förändring prisetProcentuellTabell 12.3 av
producentprisindex, 1980-1989.trägolv resp.

1980-198919891987 198819861980-1985

1689.818,33,8Plastgolv 87 6,3
12910,4 7,1Textilgolv 7,0 4,174
1649,54,7 11.4Linoleumgolv 8,091
1507,814,0Trägolv 4,9 5,085
1076,37,6Producentprisindex 2,0 4,370

SCB SPK.Källa: och

på plast-,prisetgenomsnittligaåren ökade det1980 och 1989Mellan
%,%, 164%, 129168PPI medoch trägolvtextil-, linoleum- resp.
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150 % %.107 Under den undersökta perioden har prisökningstak-resp.
för alla golvmaterial klart överstigit den för industriproduktion.allten

År 1988 de till SPK påanmälda prisökningama plast-, textil-, li-var
noleum- och trägolv 18,3 %, 10,4 %, %11,4 och 14,0 %. De faktiskt ge-
nomförda prisökningama uppgick emellertid till 9,5 %, %,4,2ca
10,5 % och %.11,2 Golvmaterial, speciellt plast- och textilgolv, är ett
mycket modebetonat byggmaterial med kort livslängd produkttypper
vilket medför kraftiga produktmixförändringar åri sortimentet ochper

påverkandärmed på det genomsnittliga Påpriset. plast- och textil-en
golv förklaras den kraftiga avvikelsen under 1988 mellan ochanmäld
faktisk prisökning, förutom vanliga produktmixförändringar, Tar-av av
ketts uppköp det företagetvästtyska lågprissorti-Pegulan och dessav

plast- och textilmattor.ment av
Vid jämförelse mellan de prisökningamaanmälda för 1988 ochen

1989 kan konstateras års1989 prisökningar föregåendelägreär änatt
års och bättre årsöverensstämmer med 1988 faktiska prisökningar. Vad
beträffar någotträgolv blev det bättre balans mellan utbud och efter-en
frågan under delen 1989 bakgrund utökad produk-motsenare av av en
tion hos Tibro Golv och importökad vilket medverkat till den be-en
tydligt lägre prisutvecklingen under 1989.

Vad beträffar textilgolv har konsumentmarknaden under 1989
minskat med 40 % i volym enligt branschens uppskattningar. Objekt-ca
marknaden har minskat med 15 % i volym. Mot bakgrund denca av
minskande totalmarknaden har konkurrensen mellan företagen ökat.
Företagen den ökademöter konkurrensen med byta dyraatt ut varor

billiga vilket inneburit påkvaliteten konsumentmarknadenmot för-att
de åren.sämrats På objektmarknaden kvaliteten oföränd-senaste tre är

rad grund de statliga byggnormerna påställer krav produktut-attav
förandet. Mot bakgrund de produktmixförändringar genomförtsav som
på marknaden uppskattas den faktiska genomsnittliga prisökningen för
textilgolv uppgå till mellan år4 och för5 % i1989 stället för anmälda

%.7
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FÄRGER LACKEROCH13

marknadenochProdukten3.11

Produkten3.1.11
tryck-användningsområde huvudgrupper:iindelasefterFärg kan tre

yrkesmåleri. Dennaochfärg till konsument-industrifärgfärg, samt
till konsu-lackerfärger ochdock endastbehandlarbranschbeskrivning

yrkesmålerisektorn.ochment-
pigment,beståndsdelar:består övervägande deltillProdukten treav

titandi-pigmentetdominerande ärlösningsmedel. Detochbindemedel
fördispersionerindelas iBindemedelfärgen vit.vilket vatten-oxid gör

oljebaserade.alkyder förfärger ochbaserade
lack-petroleumprodukter, bl.a.förädladelösningsmedel utgörs av

vattenbase-latex. Andelenlösningsmedelvattenbaseradenafta och
Råvaru-miljöhänsyn.ochtill följd hälso-har ökatprodukterrade av

iförsäljningsvärde50 %emballagekostnaden inkl. utgör av varansca
producentled.

Marknaden13.1.2
färger ochnågon uppdelningstatistik finnsofficiellaSverigesI av
dock medanvändningsområde, tryckfärg. SPK harförefterlacker utom
SVEFF,föreningfrån färgfabrikantersSverigesuppgifterledning av

yrkes-ochtill konsument-i producentled,försäljningenberäknat att
Motsvarandeunder 1988.miljarder kronormåleri, uppgick till 1,4ca

årnågraEfterår miljarder kronor.försäljning för 1987 1,2 somvar ca
års försäljninginnebar 1989stagnerande marknadkaraktäriserats av en

år.föregåendeförhållandepå till% itillväxt 15värdemässig caen
på detaljhan-grossist- ochtill %försäljningen fördelas 65totalaDen

yrkesmåleri ochpå tilldirektförsäljning%till resterande 35del och
detaljhandelsledetiomsättningentotalaentreprenadverksamhet. Den

årmomsinkl.miljarder kronor4,2färg- och tapethandelnför var ca
1988.

produktom-föromfattning. ImportenmindreUtrikeshandeln är av
uppgå tillberäknasochrådet till 150 milj.kr.uppskattas exportenca

lika mycket.nästan
på marknadenfyra företagenKapacitetsutnyttjandet för de största

underår Färg-Kemi AB har1987.92 % HP% för 1988uppgick till 83
Produktions-färger.för vattenbaseradefabriktagit i bruk1988 en ny
därmed ökatkapacitetsutnyttjande hardriftsnivå vid fulltvolymen

låga utnyttjande-relativtår, vilket förklarar dentidigarekraftigt mot
år.dettagraden
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Konkurrensförhållanden13.2

Företagsstruktur13.2.1
De påföretagenstörsta marknaden för färger och lacker till konsu-

yrkesmålerioch Alcro-Beckersär AB, Nordsjöment- AB, HP Färg-
Kemi AB och Tranemo Färg AB. företagsDessa sammanlagda mark-

uppgårnadsandelar till ungefär 85 %. I branschen finns dessutom
Dickursby Färg AB och Jotun fåtalSverige AB, mindre tillver-samt ett
kareimportörer.

Alcro-Beckers det företaget påär största delmarknaden konsu-
mentmåleri, medan Nordsjö har tyngdpunkten förlagd på försäljning till
yrkesmåleri.

Alcro-Beckers halvårsskiftetsedanär 1988 helägt dotterbolag tillett
Wilhelm Becker AB, dotterbolag inomär Lindéngruppen.ettsom
Alcro-Beckers bildades årunder då1986 Wilhelm Becker AB och AB
Alfort Cronholm sammanförde råvarorinköp produktionsamtav

distribution.och Företagen blev i samband affärenmed till 50 %ägare
vardera aktierna i Alcro-Beckers. Alfort Cronholms 50-procentigaav
aktieinnehav förvärvades Wilhelm årBecker under 1988.av

Fusionen Alcro-Beckers för prövning i marknadsdomstolenvar uppe
årunder 1986. Domstolen fann dock företagsförvärvet inte kundeatt

ha skadlig verkan enligt konkurrenslagen. MD sålundalämnadeanses
NO:s talan bifall.utan

Beckerskoncernen år2 615 milj.kr. består1988. Koncernenomsatte
divisioner Alcro-Beckers tvåbildartre De övriga divi-ärav varav en.

sion industrifärg och ColArt, tillverkar och säljer konstnärsfärgersom
och konstnärsmaterial. Alcro-Beckers år1037 milj.kr. underomsatte
1988 och uppvisade resultat efter avskrivningar milj.kr.94,3ett

år.samma
Alcro-Beckers köper emulsioner och bindemedel Wilhelm Beck-av
dotterbolag SOAB AB. Företaget har vidare samarbetsavtal meders ett

Alfort Cronholm Grosshandel ACAB Gross, samordnad dis-om
tribution lagerhållningoch tillbehör måleritill penslar och ke-av som
miska artiklar Kunden behöver vid beställning enbart i kon-m.m. vara
takt med Alcro-Beckers, följaktligen har hela sortimentet inkl.som
kringtillbehör.

Alcro-Beckers har avtal med 100 Färgsambutiker och 380 Spek-ca
trumbutiker. Fackhandelskedjorna fungerar kanaler för distribu-som
tion och marknadsföring. Av Alcro-Beckers försäljning till byggvaru-
och fackhandel drygt 60avsätts % till butiker anslutna till Färg-ärsom

och Spektrum.sam
Nordsjö tillverkar och säljer färg, spackel och handelsvaror till kon-

yrkesmâlerisektorn.och Omsättningensument- uppgick till omkring
år850 milj.kr. 1988 och företaget den konkurrentenär största till mark-

nadsledande Alcro-Beckers.
Den januari1 1988 överfördes verksamheten i det helägda dotter-

bolaget Nordsjö till moderbolaget Casco Nobel AB. Verksamheten
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enhetsjälvständigbedrivasfortsättningenikommer även att ensom
Sverige AB.IndustrierNobeltilldotterbolagNobel, ärinom Casco som

och FärgLimaffärsområden,organiserat iIndustrierNobel är varav
NobelCasco är ett.

på mängdår fördelatmilj.kr. 1988Affärsområdet 3526 enomsatte
produktiontillkoncentreraddockVerksamheten ärproduktgrupper.

omfattar ävenProduktsortimentetfärg.lim ochmarknadsföringoch av
impregnerattätningsmedel,spackel ochprodukternärbesläktade som

återfinnsKundernakemikalier.oorganiskaochpolymerersamtpapper
konsumentmarknaderna.hantverks- ochinomsåväl industrininom som

kon-inomskerbindemedelinsatsvarantillverkningmindreEn av
cernen.

däriblandFärgtemabutiker,med 200avtalNordsjö har avsexca
ochtill byggvaru-försäljningföretagetsbutiker. AvhelägdaNordsjö

Fackhandels-medlemsbutiker.går till% Färgtemas70fackhandeln ca
kanaldensamtidigt ärkundgrupp,relativt säkerkedjan utgör ensomen

cirkaprissätts FärgtemaNordsjös produkterpå marknaden. genomavut
kalkyllista.en

efterpå marknadenföretagettredjeFärg-Kemi det störstaHP är
Sjuhä-i företaget ärDominerandeNordsjö. ägareochAlcro-Beckers

%51,3inneharochaktiekapitalet%16,2AB ägerrads Invest avsom
aktiekapitalet och%AB 31GöteborgBygg-Göta ägerröstetalet. avav

innehasSjuhärads InvestiAktiemajoriteten27,4 %innehar rösterna.av
Sverige.iföretagare35 västraav

Färg-Kemi.på aktier i HPsamtligabudlade BPA ABmaj 1990I ett
kommerbudet. FöretagetOvanstående harhuvudägare accepterat

Måleri AB.affärsområdet BPAin underplacerasorganisatoriskt att
år fördelat1988undermilj.kr.212 treFärg-KemiHP omsatte

Grossistsortimentetgrossistprodukter.produktområden: kemi- ochfärg,
verktyg.spackel ochlim,består komplementprodukter tapeter,somav

all dis-%60för drygtbutiker vilkahelägdahar 30Företaget avsvarar
hundratal andramedfinns dessutomSamarbetsavtaltribution. ett

tillnärhetföretagetenligtbutikernahelägdaåterförsäljare. De ger
sig kunnayrkesmåleri. Företaget sägerbåde ochkonsument-kunden

samtidigtleveranssäkerhetservice ochbättresina kunder somenge
samordnat.skemarknadsföringen kan

Teknos-TranemoABnybildadetilldotterbolagFärgTranemo är
till 95 %förvärvadesiAB. Nyansa Tranemoi Tranemof.d. Nyansa av

företaget omsätterfinskamaj 1989. DetFinland, iTeknos-Winter Oy,
pulverfärgindustri- ochkonsumentfärg, samttillverkarmilj.kr. och450

på milj.kr. kom-omsättning 100medTeknos-Tranemocoalcoating. en
isortimentTeknos-WintersochFärgsmarknadsföra Tranemoattmer

Sverige och Norge.
industri- och kon-rödfärg,FalutillverkningmedFärgTranemo av

Före-självständig enhet.fortsättningeniskallsumentfärg även vara en
bestårbutikskedjan Nyansa,rikstäckandemed denhar avtal somtaget
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återförsäljare.sjuttiotal Av försäljningenett till färgfackhandelnav av-
75 % tillsätts Nyansabutikerna, vilka har Tranemo Färg hu-ca som

vudleverantör.
Dickursby Färg tillhandahåller brett sortiment frånprodukterett av

det finska moderbolaget Tikkurila Oy. Företaget har inga återför-egna
säljare eller någonavtal med butikskedja, bearbetar marknadenutan
med säljkår.egen

Jotun Sverige arbetar selektivt på färgfackhandeln. Företagets nisch
exteriörfärgär tillverkas det norska moderbolaget AS.Jotunsom av

13.2.2 Leverantörs- och kundstruktur
Det finns flertal leverantörer insatsvarorett till färgföretagen påav
marknaden, både svenska och utländska. Bland de fåtalfinns ettsenare
dominerande färg- och kemikoncerner, BASF, Bayer, Hoechst ochsom
engelska ICI. Importandelen högär och exempelvis pigment importeras
i sin helhet. Bindemedel tillverkas bl.a. följande svenska företag:av
SOAB AB, Perstorp AB och DSM Resins Scandinavia AB.

En mycket kund inom måleribranschen Måleristor BPAär AB med
marknadsandel på drygt 25 Måleri%. BPA köperen färg frånmest

Alcro-Beckers och Nordsjö, efter påbudet HP Färg-Kemi detärmen
troligt företaget delatt över sina inköp tillstyr detta företag.en av

13.2.3 Konkurrensmedel och konkurrensbegränsningar
Färger och pålacker den svenska marknaden relativt homogenaär
produkter och enligt företagen genomgående mycket hög kvalitet,av
vilket bidrar till prissättningen påatt produkterna likartad.är rätt De

företagenstörsta inte heller priset det betydelsefullauppger mestsom
konkurrensmedlet. Viktigare ha tillgångär till distributionskanaleratt
för nåkunna påatt marknaden. Varumärken ocksåut viktiga dåär
märkestroheten inom framförär allt yrkesmåleri.stor Service och leve-
ranssäkerhet andra betydelsefullaär konkurrensmedel.

Detaljistledet domineras butiker ingående i de fack-av tre stora
handelskedjorna Spektrum Alcrodivisionen inom Alcro-Beckers,
Färgsam Beckersdivisionen inom Alcro-Beckers och Färgtema Nord-
sjö. Dessa för omkring 80 % färghandelns totala försäljning.svarar av
Distributionskedjorna har i förhållande till sina huvudleverantörerresp.

bonussystem med köptrohetsfrämjandeett inriktning. Huvudleverantö-
ställning dessutom förstärktär fackkedjornaternas enligtattav antagna

bestämmelser skall förekomstenmotverka konkurrerande tillverka-av
färg i butikerna.res

återförsäljarledetI finns ytterligare två rikstäckande butikskedjor.
Det Nyansabutikernaär har Tranemo Färg huvudleverantörsom som
och den HP Färg-Kemi helägda butikskedjan.av

Kedjebildningen och märkestroheten hos detaljisterna försvårar för
leverantörer inträda på marknaden. Deatt hänvisadenya tillär för-att

söka etablera butikskedjor eller bli komplementfabrikat till deegna att
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påSvårigheter marknadenfinna kanaler äri branschen. utattstora
Sverige.också iimporterande företag verkarhinder för deett som

Prisbildning13.3

Prissättning13.3.1
utsträckning de cirkaprislis-iPrissättningen i detaljhandeln styrs stor av

SFR NordsjösriksförbundSveriges färghandlares ut.tor pro-gersom
särskild kalkyllista ochdukter cirkaprissätts Färgtemaav genom en

cirkaprislista.fackhandelskedjan använder SFR:s
in-på varierar medtillverkarnaStorleken de rabatter gersom

påårsbonus totalinköpförekommer baserasköpsvolym. Det även som
åretsåret uppskattningutfaller vid slut. Enunder och av en ge-som

svår enskilde kon-därför mycket Dennomsnittlig rabattsats är att ge.
fårerhåller någon det cirka-rabatt, betaladock sällan utansumenten

enligt nämnda prislistor.pris rekommenderassom

Prisutveckling13.3.2
yrkesmåleritill ochPrisutvecklingen för färger och lacker konsument-

förhållanden. förklarasberoende internationella Detstarktär attavav
råvaror rafñ-till övervägande delen importeras ochinsatsvaror att som

påverkas oljeprisets utveck-nerade petroleumprodukter och plaster av
fyraprisutvecklingen för deling. visas den genomsnittligaI tabell 13.1

producentprisindexföretagen jämfört med förändringenstörsta un-av
årender 1986-1989.

på färger lacker till kon-Procentuell förändring priset ochTabell 13.1 av
yrkesmålerl producentprislndexoch 19864989.samtsument-

1989 19901986 1987 1988

Färgeroch lacker 9,71.8 5,2 8,4 7,4
Producentprisindex 2,0 4,3 7,6 6.3 -
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WS-PRODUKTER1 4

in i följande delmarknader:VVS-marknaden delas traditionsenligt
ingårsanitetsmarknaden ochventilation och sanitet. I även rörvärme,

rördelar.
för flerbostadshusVVS-materialens vikt i faktorprisindex 5,5 %är

småhus.% för byggmaterialandelen i faktorprisindexoch 4,6 Av utgör
VVS-materialen för flerbostadshus.16,1 %

i Sverige miljarderoch sanitetsmarknaderna 4,5Värme- omsätter ca
i tillverkarledet, fördelat enligt nedan:kronor

20 %0,9 miljarderVärme ca-
%Sanitet miljarder 281,3ca-

25 %Rör och rördelar miljarder1,1ca-
Övrigt 27 %1,2 miljarderca-

bestårövrigt bl.a. isoleringsmaterial och andra produkterPosten av
Övrigaproduktområdena.inte kan hänföras till övriga i dis-de ledsom

tributionskedjan, grossister installatörer,och 7 10omsätter ca resp. ca
år.miljarder kronor per

Sverige ventilationsmarknaden miljarder kronorI 2,2omsatte ca per
år åri tillverkningsledet och miljard kronor i installationsledet.1ca per

fö-Delmarknaderna i VVS-materialbranschen kännetecknas högav
retagskoncentration, företag oftast för %2-3 80över omsätt-avsvarar

på På många bådeningen den svenska marknaden. marknader saknas
import- och substitutionskonkurrens. egentlig priskonkurrens saknasEn
på många marknader, bl.a. grund den rabattprissättning fö-av som
rekommer.

Värme14.1

14.1.1 Produkterna
Produktområdet består huvudsakligenvärmetekniska produkter av

olje- och Varmvattenberedare,gasbrännare, värmeväx-värmepannor,
reglerutrustning.lare, ochvärmepumpar samt styr-

Marknaden14.1.2
Efterfrågan huvudsakligenden totala marknaden bestäms bygg-av

Efterfrågans fördelningutveckling och energipolitiken.branschens av
på relativamellan olika produkter bestäms till del förväntningarstor av

fler-energiprisers utveckling. Bygginvesteringarnas förskjutning mellan
Ävensmåhus också miljöhänsyn harbostadshus och betydelse.är av

produkter. Kärn-börjat viktig för utvecklingenspela roll av nyaen
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andraochinförandetochavvecklingeventuella naturgaskraftens av
framtiden.ifaktoreravgörandeenergikällor äralternativa

förmarknadensvenskadenfrån branschenuppgifterEnligt omsatte
tillverkarledetikronorår miljard1987 1produktervärmetekniska ca

förbrukarledet.imiljarder kronor2,5och ca
vikandekännetecknatsmarknaden1980-talet harbörjanSedan avav

frånuppgifterEnligtöverkapacitet.ochöveretableringefterfrågan,
årmellanvolymmässigt,marknaden,svenskahalverades denbranschen

Bidragandeoförändrad.dockdenVärdemässigtår 1987.och1984 var
fallandebostadsbyggande,minskatvolymrninskningentillorsaker var

Till-energipolitiken.osäkerhetbranschen,enligtoljepriser och, om
åt-energibesparandeolika slagsiinvesteringartillsubventionerfälliga

aktörerlockadeefterfrågeökningkonstladskapadegärder nyasomen
omstruktu-omfattandeskeddebakgrundMot dennamarknaden.till en

mitteniproduktervärmetekniskaförmarknadensvenskadenrering av
1980-talet.av

förhål-iimportenImportandelenmåttlig.Importkonkurrensen är
delmarkna-flesta% för deoch 1510tillförseln ligger mellantilllande

till denOrsakerpå %.20importandelharOljebrännarederna. caen
väl-fabrikaten ärsvenskadebl.a.begränsade importen är storaatt

marknaden be-svenskadenpå marknaden. Dessutom äretablerade
ochmarknadereuropeiskaövrigamedjämförtstorlektill singränsad

Även importhinderår. formella typantalundervarit vikande avhar ett
Varmvattenberedareförfinns,dyliktochsäkerhetsbestämmelser t.ex.

Norden.från utanförländer
produk-värmetekniskaproduktionensvenskadel denEn avstor av

% för7035 ochmellanliggerpå Exportandelarnagår dock export.ter
produktgrupperna.olikade

Konkurrenstörhållanden14.1.3

Företagsstruktur
ASJ, dot-JärnvägsverkstäderSvenskaförvärvade ABjanuari 1984I
ägda CTC-ABAGAaktier isamtligaSaab-Scania AB,tillterbolag av

tillsam-bildadeASJ-gruppeningick isomParcaföretagengruppen.
Saab-Scaniaföretageti detCTC-gruppenmed stommen nyamans

till-svenskaCTC deoch störstaParcaförvärvetEnertech AB. Före var
fastighetsmarkna-ochför villa-produktervärmetekniskaverkarna av
dominanspositionfickföretagetmedförde detFusionenden. att ennya

ochVarmvattenberedare vär-för allbränslepannor,på delmarknaderna
fördelmarknadernaPåpå 55-65 %.marknadsandelarmedmeväxlare,

dominansklarredanASJhadeoljebrännareochfastighetspannor en
70-75 %.uppgående tillmarknadsandelarmed

produktermellan dehandi förstaförekomSubstitutionskonkurrens
direktelvärmeförUtrustningtillverkade.självaförvärvsparternasom

hadeintedärsubstitutionskaraktärområde parternadet enda avvar
efterfrågeinrikt-påverkas inteområde dockPå dettatillverkning.egen
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såningen mycket åtgärderapparattillverkarnas övergripandeav som av
energipolitiska ställningstaganden och beslut.

främsta samgåendetDet motivet till mellan Parca och CTC denvar
vikande marknaden för flertalet de berörda produktgrupperna samtav

lågöverkapacitet och lönsamhet för flertalet företag i branschen. Detta
medförde behov omstrukturering för uppnå ökad specialise-attav en
ring och längre serier. Den företagsgruppen uppnåskulle därmednya
betydande samordningsfördelar råmaterial,vad gällde inköp produk-av
tion, FoU försäljning.och Samordningseffekterna skulle förbättra kon-

påkurrenskraften de exportmarknader där verkade. Nödvändighe-man
på ocksåexportmarknaderna starkt motiv tillten att satsa ettav mer var

sammanslagningen.
NO prövade förvärvet med anledning de dominanspositioner påav

vissa värmetekniska uppståprodukter skulle eller förstärkas ytter-som
ligare. Förvärvsparternas produkter någoninte för väsentligutsattes
substitutions- eller importkonkurrens. Företagens konkurren-närmaste

små och kunde påendast konkurrera produktområden.enstakater var
Enertechs dominansposition skulle enligt öka riskenNO för negativa

påeffekter prisbildning och effektivitet i branschen. NO fann dock vid
frånsammanvägning allmän synpunkt fördelar och risker meden av

förvärvet det inte borde förhindras.att
Enertech förvärvades år 1988 Trelleborg AB. Omfattandeav om-

struktureringar och rationaliseringar har därefter gjorts fåför lön-att
samhet i Enertech. Trelleborg har förvärvet uppnått vertikalgenom en
integration eftersom Sveriges ledande VVS-grossist, Ahlsell VVS AB,
sedan tidigare ingick i koncernen.

Marknaden för allbränslepannor
Det främst på marknaden för allbränsleparmor Enertech fickvar som

dominerande ställning. Före förvärvet hade CTC successivt ökat sinen
marknadsandel åroch 1983 den leverantörenstörsta denna typvar av

med omkring hälften marknaden. Parca hade mark-av pannor av en
nadsandel %.13 Ett ytterligare företag fanns med mark-treca par

pånadsandelar %10 vardera. CTC exporterade 50 % sin till-ca ca av
verkning medan någraParca endast exporterade procent.

Under perioden 1983-1988 halverades påEnertechs försäljning den
svenska marknaden. Enertech dock fortfarande påär marknaden.störst
Den främste konkurrenten Albin-Pannan AB. De fyraär företa-största

andel den totala marknaden för allbränslepannor uppskattas tillgens av
75 %.ca
Under perioden 1986-1988 höjde Enertech sina genomsnittliga priser

på allbränslepannor med %.43 Konkurrenternas lågprishöjningarca
mellan 25 och 28 % årenunder period. Under 1987-1988 höjdesamma
Enertech med %26 medan Albin-Pannan höjde sina priser medca

21 %.ca
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förMarknaden elpannor
år vilketsedan 1985,minskatför harMarknaden elpannor avsevärt

kraftigt höjda elpri-förväntningaroljeprisfallet ochberorfrämst om
hade ungefär fjärdedelCTCsammanslagningenframtiden. Förei enser

åttondel.och Parcamarknaden enav
företaget försälj-Enertech,sammanslagningen blev detEfter nya

så konkurrentsinungefär dubbeltningsmässigt, närmastestort som
1985-1988 minskade Enertechs för-Under periodenNibe-Verken AB.

kraftigt. försäljningpå Nibe-Verkenssvenska marknadensäljning den
företagets försäljningutsträckning och ärminskade inte i nusamma

två tillverkar el-ytterligare företagfinnsEnertechs. Detänstörre som
företa-Standard fyraElektro AB. DeAB och störstaEuronompannor,

tillför uppskattaselpannorden totala marknadenandel avgens
%.85ca

genomsnittliga priserEnertech sinahöjdeperioden 1984-1988Under
prishöjning undervillor Nibe-Verkenspå för med 72,5 %.elpannor ca

höjdeperioden 1986-1988uppgick till 56 %. Underperiod casamma
%.30sina priser med 43 %och Nibe-VerkenEnertech resp. caca

för VarmvattenberedareMarknaden
värdemässiga tillförselnofficiell statistik har denEnligt vannvatten-av

år år Marknadenoch 1987.60 % mellan 1983beredare ökat med drygt
på s.k.mindre 150 l ochuppdelas elvattenvärmare än störrekan mo-

samgåendet bland deBåde vidCTC och Parcadulberedare. trevar
båda sammanlagdaDerasinom storleksgrupperna.tillverkarnastörsta

den deuppgick till 55 %. Nibe-Verkenmarknadsandel största avca var
marknaden.med dryg tredjedelövriga leverantörerna aven

Nibe-VerkenPå Enertech ochför mindre beredaremarknaden var
periodenmarknaden. Underlika den svenskatill början storaen

för-Nibe-VerkensEnertechs försäljning medan1985-1988 minskade
På Enertechs försälj-för modulberedaresäljning ökade. marknaden är

så Nibe-Verkens.ungefär dubbeltning stor som
genomsnittliga prisersinaperioden 1984-1988 höjde EnertechUnder

sina priser undermed %. Nibe-Verken höjdeVarmvattenberedare 61
prishöjde Ener-period 53 %. Under perioden 1986-1988medsamma

27 %.och Nibe-Verken med 34tech ca resp. ca

för värmepumparMarknaden
kraftigt periodenFörsäljningen har varierat undervärmepumparav

såldes år då1984 26 0001983-1988. antaletDet största värmepumpar
år försäljningsvolymen medtill 1988 sjönkinstallerades. Frampumpar

bi-statliga%. Anledningen till detta främst borttagandet60 avvarca
årsskiftet oljepri-1984-1985,till installation viddrag värmepumparav

energipolitik.fall Sveriges framtidaoch osäkerhetensets om
påDå ställningdominerandeEnertech bildades fick företaget en

Standardförsvagats. Elektrovärmepumpsmarknaden. Denna har dock
Ävenför villor.den ledande tillverkaren värmepumparär numera av
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Nibe-Verken har viss tillverkning Enertechs för-värmepumpar.en av
årenför villorsäljning minskade 1985-1988 medanvärmepumparav

försäljningElektro Standards ökade.
Standard Nibe-Verken höjde sinaEnertech, Elektro och genom-

snittliga priser med 72, 56 % under perioden 1984-40ca ca resp. ca
höjde sina priser med % under1988. Företagen 43, 19 30ca ca resp. ca

perioden 1986-1988.

för oljebrännareMarknaden
krisårsvenska marknaden för oljebrännare efter kraf-Den upplevde de

oljeprishöjningarna Försäljningentiga under 1970-talet. ökade dock
under delen 1980-talet.senare av

Redan före bildandet Enertech Parcagruppen med företagenav var
Norrköping,AB, Ljungby, och Elektro Oil AB, den helt domi-Bentone

oljebrännarenerande leverantören med 80 % den svenskaav ca av
tvåmarknaden. De företagen har därefter slagits i Bentonesamman

påElektro Oil AB. Enertechs ställning inte lika starkär numera
marknaden för oljebrännare till industri flerbostadshusoch den ärsom
på för villaoljebrännaremarknaden där andelen fortfarande 80 %.är ca
Importandelen understiger 20 % och huvudsakligen italienskautgörs av

AB Essefgenom Sylvan Qvibelius och västtyska genom Pegasus
Service AB oljebrännare. fyra företagensDe andel denstörsta to-av
tala marknaden för oljebrännare till %.uppskattas 100

Enertech och Sylvan Qvibelius höjde sina genomsnittliga priser
oljebrännare % % periodenmed 39 26 under 1984-1988.ca resp. ca

årenMellan 1986 och höjde företagen sina priser %1988 med 17ca
14 %.resp. ca

Sammanfattning konkurrens- och prisutvecklingenav
påSaab-Scania Enertech resultatet omstruktureringen denvar av sven-

förska marknaden värmetekniska produkter. Marknaden visade svag
efterfrågeutveckling.negativ Vidare marknadeneller kännetecknades

dåligöverkapacitet, överetablering och lönsamhet. Deav samman-
påföretagen fickslagna CTC och Parca dominerande ställningen

många området. Pådelmarknader inom det värmetekniska delmarkna-
derna för allbränslepannor, Varmvattenberedare, ochvärmepumpar

på Påfickvärmeväxlare Enertech marknadsandelar 50-60 %. del-
för fastighetspannormarknaderna och oljebrännare fick Enertech 70ca

80 % marknaden.resp. ca av
påUnder perioden 1984-1988 försvagades Enertechs ställning samt-

Påliga oljebrännare. fördelmarknader marknaden allbränsle-utom
fortfarandehar marknadsandelen minskat, Enertech ärpannor men

Påden för ochleverantören. marknaderna elpannorstörsta värmepum-
företag, Nibe-har Enertech sin ledande ställning till andratappatpar

På iVerken Elektro Standard. varmvattenberedarmarknaden harresp.
uppstått Nibe-Ver-det duopolsituation med Enertech ochnärmaste en
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Även fastighetspan-förpå marknadenföretag.dominerandeken som
minskat.marknadsandelEnertechsharnor

stark ställ-fortfarandeställningförsvagadesinharEnertech entrots
främstkommerområdet. Konkurrensenvärmetekniskadethelaning

Importandelendelmarknader.enstakatillverkarefrån mindre un-
delmarknader.på samtliga%derstiger 20

% under92medgenomsnittliga prisersinaökat pe-Enertech har ca
pris-snabbarehaftEnertech harinnebärDet1983-1988.rioden att en

produkt-samtligaförgällerDettakonkurrerande företag.utveckling än
oljebrännare.beträffandeEnertech verksamt,områden där är utom

detfrågande tillsigställdebedömde förvärvetNO nyaNär omman
förställningdominerandesinutnyttja attskulleEnertechföretaget
prisök-betydandemeddålig lönsamhetefterfrågan ochvikandemöta

visatoljebrännare,verksamhetsområden förutomhar,Enertechsningar.
omfattandegenomförtsamtidigthardålig lönsamhet. Företaget om-

år redu-1987år och1984Mellanrationaliseringar.ochstruktureringar
personalstyrkanoch%med 30produktionskapacitetencerades ca

EnertechförvärvadeABTrelleborgNär525medminskades personer.
Enertech.inomsina arbetenanställda200ytterligaremiste1988

Ventilation14.2

Produkten14.2.1
kontrollerbartskapaventilationsanläggning är ettmed attSyftet en

dvs.ventilationssystemfrån början ett systemklimat. Det ettvarsom -
allt-blitillförändratstidenmed ettlokal har attiluftför byte enav -

tillorsakerBidragandeluftbehandling.förkomplicerat systemmer
arbetsmiljömässigaochmedicinskaökadedebl.a.utveckling ärdenna
Även modernadenpå arbetsplatser.i ochluften hemställskrav som

ökadeenergisnåla ställerbyggnaderpåmed kravbyggnadstekniken
fukt- ochundvikande mö-funktion förpå ventilationssystemetskrav av

gelskador.
produkttillverkningförsäljningi samtuppdelasBranschen kan grovt

iuppdelasProduktområdet i sinkanservice. grovtturinstallation och
luftdon. Dessutomochfläktarkanaler,klimataggregat,produkterna

för sig.marknadvilket dockreglerutrustning, ärochtillkommer enstyr-
värmerluft, dvs.behandlarenhetdenKlimataggregatet är som

flerbostadshushotell,till kontor, etc.klimataggregatoch Störrerenar.
småhustill ärMindrebeställning.till deltillverkas aggregat merstor

luften. Ka-förkanalerFläktar ochstandardiserade. transport avsvarar
produk-standardiseradeplåt starktochgalvaniseradi ärtillverkasnaler

för-rummet ochlokaleninne isitterenheterdeLuftdonen ärter. som
standardiseradesåi regel attprodukternaolika ärluften. Dedelar pass

ventilations-komplettprincip kanutbytbara. Ifabrikatenolikade är en
fabrikat.olikaproduktermedanläggning konstrueras av
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14.2.2 Marknaden
frånEnligt uppgift branschen hela ventilationsbranschenomsätter över

miljarder4 kronor. Produktsidan för 2,2 miljarder kronor, dvs.svarar ca
50-60 %. Officiell statistik produktion,över och import finnsexport en-
dast sammanställd för klimataggregat.

Efterfrågan bestäms huvudsakligen konjunkturutvecklingen inomav
byggbranschen, speciellt investeringar i offentliga miljöer.av

Konkurrenstörhållanden14.2.3

Företagsstruktur
Ventilationsbranschen kännetecknades dålig lönsamhet och över-av
etablering under delenstörre 1980-talet. Detta gällde främst installa-av
tionsledet. Den omstrukturering skedde inom branschen medfördesom

väsentlig koncentrationsökning. Fläkt AB, Sveriges ledandeären som
påföretag ventilationsornrådet, förvärvade sin konkurrentstörsta

Bahco Ventilation i BådeAB augusti 1987. Fläkt och Bahco som vid
förvärvet döptes till Stratos Ventilation AB hade tillverkning inomom
samtliga produktområden och bedrev installationsverksamhet.även NO

påundersökte förvärvet grund den betydande koncentrationsökningav
förvärvet medförde. Speciellt inom produktgruppen klimataggregat
uppskattades FläktBahco fåskulle påmarknadsandelatt 60-70 %.en
Inom installationsledet skulle den sammanlagda marknadsandelen
överstiga 35 %. Marknadsandelarna inom övriga produktgrupper be-
dömdes bli betydligt lägre.

NO godkände förvärvet med motiveringen fördelarna i formatt av
ökad effektivitetoch övervägde och köpet bedömdes därförexport inte
medföra skadliga verkningar i konkurrenslagens mening. Fläkt har sla-
git den försäljnings- och installationsverksamheten medsamman egna
Bahcos medan produkttillverkningen fortfarande sker i bolag.separata

Fläkt, helägtär dotterbolag till ABB,ett är världens le-som ett av
dande företag inom miljöteknik. Hela Fläktkoncernen omsatte

15 miljarder årkronor 11,71988 miljarder årkronor 1987, exkl.ca
Bahco. Rörelsegrenen inomhusklimat 6,5 miljarder kronoromsatte ca
år 5,21988 miljarder kronor 1987 och hade 9400 anställda. Inom
denna rörelsegren affärsområdet installation för tvåcirka tredje-svarar
delar omsättningen. Konkurrenter på installationsidan Ventila-ärav
tionsunionen AB, BPA PlåtVent och AB Industriventilationsamt
Svenska VidareAB. förekommer det antal eller mindreett stort mer
lokalt verksamma installationsföretag.

Inom produktområdet klimataggregat har Fläkts dotterbolag Fläkt
Evaporator och Stratos Ventilation tillsammans drygt hälften av
marknaden. Konkurrenter främst PM-Luftär AB, Industriventilation
Produkt AB, AB Ventilationsteknik några mindre tillverkare. Im-samt

till Sverige sker främst Novenkoporten AB och Nerell Sven-genom
ska AB. Novenko frånAB, importerar Danmark, Ventila-ägssom av
tionsunionen.

284



Fläktdotterbolagproduktområdet FläktskonkurrerarkanalerInom
företagStifab Lindab. nästanfrämst och Dessa ärVelodukt AB med tre

både rakakanalsystem, dvs.erbjuda fullständigtenda kande ettsom
raka kanaler kräverböjardelar Produktionentill dessa.kanaler och av

mindre,därför flertalförhållandevis teknik. Det förekommerenkel ett
Någon inte.import förekommerkonkurrenter.lokala större

ochproduktområdet konkurrerar Fläkt EvaporatorluftdonInom
Sti-Halton AB.Stifab, Lindab, AB ochVentilation med FarexStratos
Sti-och luftdon.kanalermarknadsledande i Norden vad gällerfab är

på Norden.luftdon 50 % inomfabs marknadsandel är ca
svåra efter-marknadsandelar görauppskattningarNärmare är attav

svåra. förproduktområdena Ioch inomavgränsningar mellan är ensom
år uppskattade SPKventilationsmarknaden 1984gjord studieNO attav

På in-produktsidan.%företagen svarade för 65de fyra största avca
40-50 %förfyra företagenstallationssidan svarade de största av

inomskettPå koncentrationsökning hardenmarknaden. grund somav
konstaterades iVidaresannolikt ökat.branschen har dessa andelar stu-

tillverkarIndustriventilation alla nästandien Bahco, Fläkt ochatt
ventilationssystem. Iför byggasamtliga de detaljer behövs att ettsom

mindre kom-ellerfanns tillverkare medövrigt det antalett stort mer
produktsortiment.pletta

Vertikal integration
integration. Fläkt,vertikalVentilationsmarknaden kännetecknas av

inom produk-företag verksammaTrelleborg AB och Skanska AB har
tion, försäljning installation.och

led.framgått inom allatidigare, företag verksammaFläkt har, som
På Ventilation ochproduktsidan tillverkar Fläkt Evaporator, Stratos

fläktar. Fläktluftdon ochFläkt Bostadsventilation klimataggregat,
tilloch delarkanalerVeloduct och Richard tillverkarAB Pettersson

På Fläkt Installa-företagetdessa. installationssidan är representerat av
sköterförsäljningsbolagtion har företaget fleraAB. Dessutom omsom

försäljning distribution produkterna.och av
kanalertillverkarproduktsidan StifabTrelleborgAB äger som

VentilationsunionenPåluftdon. installationssidan företagetoch äger
klimataggregattillverkning försäljninginte har välmen avsom egen

Plåtluna ABdessutomandra ventilationsprodukter. Trelleborgoch äger
plåt-ledande och ventilationsgrossist.ärsom en

både produkttill-IndustriventilationAB harSkanskaAB äger som
verkning och installation verksamhetsgrenar.som

Distributions- och kundstruktur
sköterförsäljningsbolagDe flesta produkttillverkarna har omsomegna

både och in-produktions-försäljningen Fläkt,produkterna. harsomav
inte bundnainstallationsföretagstallationsbolag, hävdar deras är attatt

tillsäljs dockprodukterköpa Fläkts produkter. Merparten Fläktsav
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Fläkt Installation förhållandeAB. Samma för övriga företaggäller med
både tillverknings- installationsverksamhet.och

frånTill skillnad sanitets- och elmaterielbranscherna före-värme-,
kommer ingendet nämnvärd grossistverksamhet inom ventilations-
branschen. Den grossistverksamhet förekommer ligger främst inomsom
produktområdet plåt-kanaler. Det ventilationsgrossisters.k. ochär som
lagerför och distribuerar PlåtlunaABkanaler. Trelleborgägda le-är
dande i Sverige. Lindab tillverkar har grossistverk-kanalsystemsom
samhet dotterbolaget Lindab VM AB. Fläkt och Swegon,genom mo-
derbolag till Ventilationsteknik, årAB köpte under 1990 Belano AB, en

plåt-landets och ventilationsgrossister.störstaav
På köparsidan dominerar de byggföretagen, främst be-stora som

ställare hela installationsentreprenader.av
En beställare ventilationssystem oftaanlitar konsulterett ut-av som

arbetar det tekniska påunderlag vilket offerteranbud eller baseras. I
många fall föreskriver konsulten visst fabrikat förskall användasettatt
samtliga detaljer i I konkurrenshänseende detta tillver-systemet. ger
kare föreskrivnadet fabrikatet fördel framför övriga tillverkare.av en
Vidare detta förfarande fördel för fullsortimentstillverkare.klarger en

förhållandeDetta har lett till tillverkarna inriktar del sittatt storen av
marknadsföringsarbete konsultledet.mot

Konkurrensmedel
Viktiga konkurrensmedel kvalitet och leveranssäkerhet. inne-Dettaär

uppnåbär eftersträvar närhet till kunderna för möj-störstaatt attman
liga leveransprecision. Enligt studie ventilationsbranschenSPK:s över
år ansåg1984 företagen inom branschen lokaltkonkurrensen be-äratt
tingad. således påKonkurrenstrycket varierar före-beroende det antal

verksamma i olika regioner. varierarär Konkurrenstryckettag som
också påberoende storleken olika projekt.av

Sammanfattning konkurrenssituationenav
områdenKonkurrenssituationen inom ventilationsbranschens enskilda

varierande. produktområdetInom klimataggregat förekommerär det
cirka tio leverantörer. De företagen PM-Luft, Industri-Fläkt,största är
ventilation Produkt AB och Ventilationsteknik. uppskattningAB En av
marknadsandelar styrkeförhållanden svåroch eftersomär göraatt en
klar avgränsning produktområdet svår. produktområdetinom Inomär
kanaler förekommer det företag.antal lokalt verksamma Detstörreett
finns emellertid endast företag, Stifab Lindab tillver-Fläkt, ochtre som

produktområdetkar komplett kanalsystem. luftdon finnsInom detett
fyra företag, Stifab marknadsledande, Fläkt, och Halton.större Farex

På installationssidan finns rikstäckande installationsfö-det endast tre
PlåtFläkt Installation AB, Ventilationsunion och BPA Vent ochretag,

AB. Konkurrensen dock lokalt betingad. Enligt branschuppgifterär är
små svårastede företagen de vid mindre projekt.konkurrenterna
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ventilations-bedömningrelevantskall kunna göraFör avatt enman
of-ventilationsanläggning ärmåste Eni sin helhet.denbranschen ses

får i sinserviceochinstallationprodukter,systemlösning där sestast en
inommåste konkurrenssituationenutgångspunktdennahelhet. Med

antyderfaktorerbegränsad. Fyraventilationsbranschen anses som
detta:

integration.vertikalOmfattande

lettainstallerar komtillverkar ochföretag, Fläkt AB,Endast ett
erbjutvå företag kanYtterligareventilationsanläggningar. a en
dotterbola-tak, Trelleborgning underkomplett anlä ett genom

Industriven-SkanskaentilationsunionStifab och samt genomgen
nation AB.

beskriv-tekniskainnehåller inte baraKonsulthandlingar rent
konsulternafabrikatvilketuppgifterningar ofta ävenutan somom

till-föreskrivnaförfarande denskall användas. Detta gynnaranser
ventilationssys-komplettadet tillverkareVidareverkaren. avnnaronsult fabrikatföreskrivereftersom ett visst aggre-tem, aven som

för defabrikatföreskrivavanligtvis benägenär attgat sammamer
detaljerna iövriga systemet.

obetydlig.Importkonkurrensen är

Prisbildning14.2.4
liggerkanalerochklimataggregattillverkningMaterialandelen vid av

aggregattill-delpå tillverkningskostnaden. En40-50 % stor avav
beroendeKanaltillverkningorderbunden. ärverkningen är ma-avmer

Standardiserad. I tabel-gradprodukten i högreterialpriser eftersom är
för klimataggregatprisutvecklingenredovisasoch 14.2lerna 14.1 resp.

kanaler.

på kli-prishöjningarVentilationsStratosFläkt Evaporators ochTabell 14.1
PPlproducentprisindex 1986-utvecklingmataggregat samt av

procent.1988,

Sza198819871986

15,69,01,0Fläkt Evaporator 5,0
--3--a 6,5Stratos Ventilation --

7,6 14,52.0 4,3PPI

a uppgiftsaknas.:
SCB.SPKochKälla:
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Fläkt påTabell Veloducto prishöjningaroch AB Richard Petterson:14.2
kanaler och PPIdelar producentprislndexsamt 19864988.

S:a19871986 1988

Fläkt Veloduct 5,0 5.0 10,0 21,3
AB Richard Pettersson 5,0 8.0 8,5 23,0
PPI 2,0 4,3 7,6 14,5

SPK SCB.Källa: och

Sanitetsporslin, diskbänkar14.3 badkar och

14.3.1 Produkterna
Sanitetsporslin består wc-stolar, tvättställ och bidéer. Sanitetsporslinav
tillverkas iuteslutande s.k. keramiskt material lergods ochnästan
aska. då erhållsPlast kan förekomma substitutionsmaterialsom men
inte repfria yta.samma

svartplåt.Badkar tillverkas i emaljerad Närmaste substitut dusch-är
kabiner.

Diskbänkar plåt.tillverkas huvudsakligen rostfri Substitutionsma-av
terial keramiskt material ameritär och plast.

14.3.2 Marknaderna
Efterfrågan på sanitetsporslin, diskbänkarbadkar oçh bestäms bygg-av
produktionens utveckling i Sverige, i övriga Norden och Eu-ävenmen

då påall där. Byggproduktionens inriktningnästan avsättsexportropa
nyproduktion eller ROT-verksamhet viss Vidhar betydelse.en nypro-
duktion materialinsatsen relativt arbetsinsatsen jämförtär större änsett
med vid ROT-verksamhet. Detta gäller främst sanitetsporslin.

Investeringarna i på låg nivånybyggnation har legat under störreen
delen 1980-ta1et. En ökande ROT-verksamhet periodunderav samma
har dock kompenserat del det minskade byggandet. för-Dessaen av
hållanden återspeglas i Efterfrågan påproduktionsutveckllngen. sani-
tetsporslin efterfrågan påökade under 1980-talet, medan badkar och

lågdiskbänkar årfram till 1987. Speciellt diskbänkar, harvar som en
fått efterfråganexportandel, har vidkännas minskad grundstor en av

minskat bådebyggande Sverigei och utlandet.
Marknaderna beskrivs hjälp officiell statistik uppgiftermed samtav

från branschen. påSkillnader i uppgifter förekommerdessa och beror
hur definierar produkten inräknat tillbehör ellersamtman om man
inte.

Sanitetsporsin
årDen totala försäljningen inkl. import i Sverige 1988 uppgick enligt

SPK:s beräkning till 373 milj.kr., ökning i löpande priser medca en
årjämfört49 % med 1986.ca

gårExporten huvudsakligen till de nordiska länderna. Exportandelen
från år årminskade 50 % 1986, till 40 % 1988. Importandelenca ca
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från Finland,huvudsakligenkommeruppgår %. Importentill 20-25
också.från England förekommerimportvissmen en

%ca3medbyggtsvolymmässigt,Tillverkningskapaciteten har, ut
lågochsamtidigt ökat överKapacitetsutnyttjandet har1986.sedan

år 1988.% under95

Badkar
enligtår uppgick1988import i Sverigeinkl.försäljningentotalaDen

jämfört%46ökning medmilj.kr.till 104beräkningSPK:s caenca -
år 1986.med

uppgår tillExportandelenNorden.tillsig främstriktarExporten
år %.till 8uppgick 1987ochliten30 %. Importen är caca

%med 30volymmässigt, byggtsTillverkningskapaciteten har, ut ca
ochföretagenmellanvarieratKapacitetsutnyttjandet harår 1986.sedan

åruppgått under 1988.till 70 %genomsnittihar ca

Diskbänkar
enligtår uppgick1988import Sverigeiinkl.försäljningentotalaDen

jämfört%48ökning medmilj.kr.beräkning till 108SPK:s caenca -
årmed 1986.

Även sig importenriktaruppgår härtill 35 %.Exportandelen ca
övriga Europa.tilltill Nordenfrämst ävenmen

år% under 1988.90Kapacitetsutnyttjandet var ca

Konkurrenstörhållanden14.3.3

Företagsstruktur
Gustavsbergdominerassanitetsporslin och badkarförMarknaderna av

IfödominerasDiskbänksmarknadenSanitär AB.och IföVVS AB av
AB.Hackman RamnäsochGustavsberg VVSSanitär,
Industri AB,till KF ärdotterbolagIndustri AB,Gustavsberg aven

Gustavsbergsanitetsmarknaden.nordiskadenaktörernade ledande
VVS ABGustavsbergföljande företag:tillmoderbolagIndustri är

duschproduk-ABdiskbänkar, Combacbadkar ochsanitetsporslin,
ABPerfecta Pumpsanitetsarmatur,Vårgårda ABter, Armatur
ochtryckvatten-centrifugalgjutnaABCerörpumpar, Gustavsberg

AS,ämnesrör, Evalvetpålar grundförstärkning ochföravloppsrör,
dusch-Frankrikeduschprodukter, Leda S.A.,ochbadrums-Norge

vattenskadorförhindraprodukter förABprodukter och Watector att
ibyggnader.

30 %år ökning medmilj.kr. 1988,406Gustavsberg VVS omsatte en
781. Helaår uppgick till1988anställdaårjämfört 1986. Antaletmed

årmilj.kr. 1988.0181Gustavsbergsgruppen omsatte
IföWärtsiläkoncernen.ingår finskai den omsatteSanitärIfö

år Antaletmed 1986.jämfört22 %år ökning medmilj.kr. 1988795 en-
år 612.anställda 1988 1var

Ramnäsfinska Hackmangruppen.denRamnäs star-Hackman ägs av
produktionsutrust-dåår företaget1986 övertogsin verksamhettade
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frånningen Kantal-Höganäs AB. Ramnäs milj.kr.49 och hadeomsatte
år64 anställda 1988. Finland intar huvud ledandeöver ställ-taget en

ning i Norden vad gäller sanitetstillverkning. Norges ledande sanitets-
porslinstillverkare, Porsgrunds Porselaensfabrik A.S, ägs av
Wärtsiläkoncernen.

På sanitetsporslinsmarknaden domineras tillverkningen Gustavs-av
berg och Ifö Sanitär. IDO importerar frånAB porslin Finland och res-
terande del främst import frånutgörs ingårEngland. IDO i Wärtsilä-av
koncernen. De fyra företagenstörsta för 100%närmaresvarar av
marknaden.

Badkarsmarknaden domineras fullständigtnästan Gustavsbergav
och Ifö. Gustavsberg har drygt halva marknaden.

Tillverkningen diskbänkar domineras Ifö, Ramnäs och Gus-av av
tavsberg. Francke importerarAB diskbänkar från Holland. De fyra

företagenstörsta för 100 %närmare marknaden.svarar av
På grund den byggkonjunkturen förstaunder delen 1980-av svaga av

talet har producenterna för sanitetsporslin, badkar diskbänkaroch visat
lönsamhet. Byggkonjunkturens uppgång under delensvag senare av

1980-talet har förbättrat situationen. Gustavsberg har visatdock en
fortsatt lönsamhetsutveckling.svag

Distributions- och kundstruktur
Den viktigaste kundgruppen VVS-installationsföretagen.är Det finns

2 000 VVS-installationsföretag i Sverige. fåmansföre-Större delen ärca
med 10 anställda. Det finns tiotal företagtag med 100överettca an-

ställda. Dessa företag för 50 % VVS-installationsmarkna-svarar ca av
den.

årUnder har det märkts allt intresse förstörre gör detettsenare
själv-marknaden där VVS-produkter säljs direkt till konsumenter. Ex-
empel detta IKEA, Comfortbutikernaär och järn- och bygghandeln.

Distributionen sker uteslutandenästan VVS-grossisterna.genom
Dessa har stark dåställning det finnsendast rikstäckande grossis-treen

Ahlsell VVS AB marknadsledande, Fosseliuster, Alpen AB och
Skoogs VVS tvåAB. De förstnämnda företagen för 70 %svarar ca av
VVS-grossistmarknaden. På diskbänksmarknaden Hackmanutgör
Ramnäs undantag. Företaget säljer ungefär hälftenett sin produk-av
tion direkt till byggindustrin. Detsamma frångäller importen Holland

Francke AB.genom

Konkurrensmede
ÄvenFöretagens viktigaste konkurrensmedel kvalitet och service.är

personlig försäljning, bra marknadsföring och design viktigaanges som
konkurrensmedel. Priset har framträdande dåroll grossisternaen mer
begär anbud vid objektsupphandling.

Marknadsföringsinsatserna riktas främst VVS-installationsföre-mot
byggherrar, byggkonsulter och förvaltningtag, direktäven motmen

konsumenter.
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Prisbildning14.3.4
påPrissättningen badkar och diskbänkar grund den höga kost-ärav av

råmaterialpriser.för material tillnadsandelen del beroendestor av
på-på således inteinternationellaDessa bestäms marknader och kan

tillverkarna. sanitetsporslin kapitalinten-verkas Tillverkningen ärav av
siv och har hög andel fasta kostnader.en

Tidpunkterna för prissättning VVS-grossisternasanpassade tillär
år. råmaterialpriserna kraf-prisändringstillfällen, utvecklasOmtre per

tigt höjer tillverkarna priserna mellanperioderna.underäven
Prissättning grossisterna detkunderna skergentemot genom ra-

battsystem förekommer inom Varje producentVVS-branschen.som
såPrisnivån på listanhar bruttoprislista. vanligendenna är attsatten

år.skall gälla i 3-5 Prisändringar förändringar i rabattsy-sker genom
rabatter förekommer följande:De ärstemet. som

på bruttoprislistan. denna pris-Generell rabatt Det är somgenom-
ändringarna sker.

Kvantitetsrabatter.-
på inköpsbe-Kundrabatter beroende kundens storlek ochärsom-

grossisterna för framteende. Om producentens produkter gynn-
utgå. förhandlaskan ytterligare rabatt Kundrabatternasättsamt

fram mellan enskild producent och kund.
utgår årsvis in-Bonus vanligtvis och beroende köptrohet ochär av-

köpsvolym.

Kundrabatter hemliga. tabelloch bonus tillverkarna lämnar Iärsom
redovisas företagens genomsnittliga jämfört med14.3 prisutveckling ut-

årenvecklingen för PPI,producentprisindex under 1986-1989.

påförändringTabell Procentuell priset sanitetsporslin, badkar,14.3 av
diskbänkar producentprisindexsamt 1986-1989.

Sia986 19891 1987 1988

Sanitetsporslin 5,2 27,83,0 12,8 4,6
Badkar 5,2 4.6 27,62,0 13,7
Diskbänkar 5.8 9,0 42,44,0 18.7
Producentprisindex 21,72,0 4,3 7,6 6,3

Källa:SPK SCB.och

Prisutvecklingen för samtliga perioden,hela haröversettvarugrupper,
varit kraftigare utvecklingen för har ökatPPI. Speciellt diskbänkarän
kraftigt i pris. Orsaken till detta prisutvecklingen underden starkavar
år på1988 nickel, vid tillverkning rostfrihuvudkomponentärsom en av
plåt. år påUnder har priset %.1989 dock nickel sjunkit med 40ca



sanitetsarmatur14.4

14.4.1 Produkten
Begreppet sanitetsarmatur omfattar huvudsakligen blandare och kranar
till badkar, duschar, tvättställ och diskbänkar kopplingar, ventilersamt
och reservdelar till dessa. kopplingar ventilerBlandarkroppar, och till-
verkas måsteuteslutande i mässing. Mässingslegering uppfyllanästan

tryckmotståndde krav krävs byggnormerna vad gäller och be-som av
från hårdhetständighet olika i ställer olikamot vattnet vattnetangrepp

krav. påPlast substitutionsmaterial inte slagit igenomharär ett som
marknaden. Spakar och reglage tillverkas dock alltmer i plast. Bover-
kets bestämmer i utsträckning material.valetstornormer av

14.42 Marknaden
Huvuddelen sanitetsarmaturproduktionen, dvs. blandarna, monterasav
på Efterfrågan påtvättställ, badkar sanitetsarmatur därför bero-ärosv.

efterfrågan pående sanitetsporslin, badkar diskbänkar.ochav
Någon officiell statistik produktion, och import sani-över export av

finns inte tillverkande företagens försälj-sammanställd. Detetsarmatur
ning i Sverige åruppskattas till milj.kr.435 1988, vilket innebärca en

årvärdemässig ökning med 30 % jämfört med 1986.ca
uppgår gårExportandelen till 20-25 %. Exporten huvudsakligen till

frånde nordiska länderna. Enligt uppgifter branschen importen obe-är
tydlig.

Tillverkningskapaciteten har, värdemässigt, ökat med 35 % sedanca
år 1986. Kapacitetsutnyttjandet århar ökat och 95 % under 1988.var ca

påBrist arbetskraft har varit hämmande faktor.en

Konkurrenstörhållanden14.4.3

Företagsstruktur
Marknaden fåtalskonkurrens.kännetecknas Tre företag dominerarav
marknaden. De företagen FM Mattsson AB, Morastörsta Arma-ärtre

VårgårdaAB och Armatur AB. FM Mattsson och Mora Armatur ärtur
familjeägda företag, Vårgårdamedan dotterbolag till Gustavsbergär ett
Industri AB. De fyra företagens andel försäljningenstörsta uppskat-av

till 100 %.närmaretas
årFM Mattsson milj.kr.287 1988, ökning i löpande priseromsatte en

årmed 53 % jämfört årmed 1986. uppgick tillAntalet anställda 1988
547.

årMora Armatur 162 milj.kr. 1988, i pri-ökning löpandeomsatte en
med jämfört år38 % med 1986, och hade 305 anställda.ser

Vårgårda frånGustavsberg VVS förvärvadeAB Saab-Scania Ener-
år Vårgårdatech AB 1986. årmilj.kr. ökning i131 1988, lö-omsatte en

priser årpande med % jämfört44 med 1986, anställda.och hade 243
Lönsamheten god under delen 1980-talet i sambandvar senare av

med den stigande byggkonjunkturen.



sanitetsporslins-medförsäljningssamarbeteharArmaturMora ett
produktion tillsindelsäljerMora ArmaturIDO AB.importören aven

Dettaprodukter.Morasmarknadsföringenför sam-IDO avsvararsom
aweckling.underdockarbete är

kundstrukturochDistributions-
disk-ochbadkars-sanitetsporslins-,gjordes överBeskrivningen som

FMsanitetsarmatur.förmarknadengällerbänksmarknaden även
byggindustrin.tilldirektproduktion% sin6säljerMattsson avca

Konkurrensmedel
blir deVVS-installatörernakundgruppen ärviktigastedenEftersom

till-godinformation ochservice,kvalitet,konkurrensmedlenviktigaste
Servicekontorochförsäljnings- ut-harpå Företagengång reservdelar.

reservdelartillgångenlandet. Justdelar somspridda i angesstora av
kunnaSverige. Förtillimport sker attväsentligingentillorsaken att

servicenät.väl utbyggtpå krävsmarknadensigetablera ett

Prisbildning14.4.4
sanitetsar-tillverkningråmaterial vidförkostnadsandelenTrots avatt

ändå deltillprissättningenblir35 %, storspeciellt hög,inte ärmatur ca
påbestämsDennazinkprisutvecklingen.ochkoppar-beroende av

genomsnittligaföretagensredovisastabell 14.4Ivärldsmarknaden.
producent-utvecklingen19891986 ochmellanprishöjningar samt av

PPI.prisindex

samtpå sanitetsarmaturförändring prisetProcentuellTabell 14.4 av
producentprisindex tsas-as.

S:a1989198819871986

34,614,37,84.05.0Sanitetsarmatur
21,76,37.64.3ucentprisindex 2,0Prod

SCB.SPKochKälla:

skerdiskbänkarochsanitetsporslin, badkarförmarknadenmedlikhetI
existerar.rabattsystemdetkundenprissättningen somgentemot genom
på. Pris-rabattlämnarbruttoprislistaharProducenterna som manen

före-Rabatternarabatterna.justeringarändringar somgörs avgenom
14.3.avsnittbeskrivits imed demkommer överensstämmer som

rördelarRör och14.5

Produkten14.5.1
Sub-och betong.gjutjärnsegjärn,plast,främstTillverkningsmaterial är

huvudsakli-bestämsmaterialslagolikamellanstitutionskonkurrensen
relativpriser.ochfaktorertekniskagen av
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Vid renovering befintliga VA-nät spelar det redan nedlagda rör-av
materialet avgörande roll. I princip blandas inte olika material ochen

irörtyper rörgrav.en
Vid nyläggning eller omfattande renovering det fler faktorerärmer

inverkar såsom jordlast, trafiklast, frysning, kemiskasom angrepp av
omgivande jord och grundvatten i ledningen. Hänsynsamt vattnetav
måste vidare till egenskaper livslängd,tas täthet och till kost-som osv.
nad för inköp, skötsel och underhåll, lagerhållning reservdelarav osv.

För markavloppsrör i mindre storlekar gäller i princip betong ochatt
plast utbytbaraär varandra. Substitutionsförhållandetmot dock di-är
mensionsberoende. För rör över 300 används uteslutandenästanmm

betongrör och armerad polyester. Ca 80 % rören läggsav harav som
dimension 300 och därunder. Betongrör i alltfören klena di-av mm

mensioner inte konkurrenskraftiga.är Inom skogs- jordbruksområ-och
det betong ocksåär och plast substituerbara. För tryckvattenrör in-och
omhusavloppsrör gäller järn och plast heltär nästan substituerbara.att

Den fortsatta framställningen kommer främst behandla markna-att
den för ochrör rördelar plast i Sverige. Plaströr och delar till dessaav
muffar, skarvrör m.m. tillverkas huvudsakligen polyvinylkloridav
PVC och polyeten PE.

Plast används tillverkningsmaterial inom samtliga nämndasom ovan
produktområden.

Den största delmarknaden utgörs markavloppsrör, där PVC do-av
minerar tillverkningsmaterial. Drygt 50 % den totala förbruk-som av
ningen PVC-rör inom område.omsätts detta Betong det främstaav är
substitutmaterialet. Betong fortfarandeär det vanligaste materialet för
kommunala avloppsledningar, PVC-rör vinner marknadsandelar.men
Enligt Svenska och avloppsverksföreningens VAVvatten- statistik
svarade betong för 67 %, PVC för 27 % och PE för 5 % nylagdaav av-
loppsledningar år 1980. Motsvarande siffror år 1987 56, 36var resp.
7 %.

Inom det kommunala tryckrörvattennätet fördelningenhar mellan
konkurrerande material varit relativt konstant. Fördelningen nylagdaav
vattenledningar år 1987 segjärn 22 %, PVC 43 %, PE 33 % och öv-var:
rigt material 2 % VAV:s statistik.

PE-rör används i VA-sammanhang till helt övervägande del som ser-
viser, pådvs. rör tomtmark förbinder fastighet eller anläggningsom
med det allmänna VA-ledningsnätet.

lnomhusavlopps- och tryckrör tillverkas i PVC, PE, polypropylen och
gjutjärn. Rör till radiatorer tillverkas främst i järn och koppar. Denna
delmarknad rördelsintensiv.är

Dräneringsrör till lant- och skogsbruk tillverkas i PVC, PE och be-
tong.

Inom fjärrvärmemarknadens primärdel, dvs. den del rörsystemetav
går från fjärrvärmeverket till värmeväxlaren, tillverkas innerrörensom

stål medan höljet till kulverten tillverkas i PE. Inom sekundärdelen,av
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in-bostadshus,från tillgår värmeväxlarendelden rörsystemet somav
ochPEkoppar,främstinnerrörettillverkasdustrianläggningar etc., av

Även sekundärdeleninomförnätade PE-rör.Pexrörs.k. ärpexrör.
hölje PE.kulvertenstillverkas av

Marknaden14.5.2
produktområden:in i följandekan delasoch rördelarRör

Härvatten och avloppVA-marknadenKommunalteknik, eller .markavloppsrörvattendistribution och örföråterfinns tryckrör av-
kommunalainom dethuvudsakligeninstallerasRörenloppsvatten.

tryckrör. Inomochtomtavlopps-tomtmarkochVA-nätet pro-
pumpstationer ochocksåduktområdet VA-armatur,tillkommer ga-

i le-Produktområdet miljard kronor1tubetäcknin överomsätterar.
rörmaterial.allaverantörsle et

bevattning, s.k.dränering ochförHit hörskogsbruk. rörJord- och
dräneringför vä-lantbruksrör, rörsystemdräneringsrör samt avresp.

milj.kr. i leve-Produktområdet 200omsätters.k. vägtrummor. cagar,
rörmaterial.allarantörsledet

byggnaderiinstallerassigByggnadsteknik. Hit hänför rör som
och vattenrörinomhusavlopps-dvs. främstför elrör,med undantag

Produktornrådeti vattenburnatill radiatorer värmesystem.rörsamt
rörmaterial.allaleverantörsledetmilj.kr. i200omsätter ca

roduktområde hör elrörtelekommunikation. Till dettaEl och
Produktområdetabelrör.telekabelskyddsrörbyggnader,inom samt

alladelförtelekabelrörmilj.kr.150 storomsätter ensvararvaravca
rörmaterial.

fjärrvärmekul-främstVEG omfattasenergi ochVärme, avgas,
sekun-primärmarknad ochimarknad delasDenna envertar. upp en

därmarknad.

kom-efterfrågan beroendefjärrvärmeområdet starktPå VA- och är av
Frånområden.inom dessainvesteringaroch även statensmunernas

i VA-nätetinvesteringarkommunernas1970-talet minskademitten av
åter delenunderpriser för ökai fastasuccessivt räknat att avsenare

1980-talet.
byggproduk-beroendetomtmark starktochtill byggnader ärRör av

industri.både inom bostäder ochutvecklingtionens
televerketstelekommunikationsområdet främstdetoch ärel-Inom

förtelekabelröreftersomavgörandeinvesteringsbehov är ensvararsom
utvecklingbyggproduktionens ärförsäljningen. Mendel ävenstörre av

betydelse.av
produktionenuppgickindustriproduktionsstatistikEnligt SCB:s av

440.ochår 3902.240CCCmilj.kr. 1987till 830och PE-rörPVC- nrca
slangar.innehåller sömlösaförutom rör ävenstatistiskaDessa grupper

visar utveck-år 14.5Tabellmilj.kr. 1987.uppgick till 776Tillförseln ca
PE-rörochtillförsel PVC-import ochproduktion,ling export, avav

siffermaterialet löpande priser.ingår iisömlösa slangar
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Tabell Produktion,14.5 import tillförselexport, och PVC- och PE-rör i lö-av
pande priser 1980-1987.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Produktion 477 441 488 586 627 625 729 830
Export 114 142 148 117 136 142 183 207
Import 72 251 294 93 107 118 116 153

Tillförsel 435 550 634 562 598 601 662 776

SCB:sKälla: industriproduktions-ochhandelsstatistik.

Import och huvudsakligenutgörs internhandelexport mellan deav
företagensstörre olika tillverkningsenheter i Norden. Eftersom flertalet

företag inte fullsortimentstillverkareär innebär internhandeln kom-en
plettering sortimenten. På fjärrvärmemarknaden förekommer detav
dock betydande importkonkurrens från Danmark. Dessutom före-en
kommer import vissa högfrekventa markavloppsrör fråni PVCav stats-
handelsländer.

Konkurrensförhållanden14.5.3

Företagsstruktur
Marknaden för plaströr i Sverige har länge kännetecknats stark kon-av
centration. årFram till 1981 dominerade AB Gustavsbergs dotterbolag
Lubonyl AB tillverkningen PVC- och PE-rör. dåLubonyl svarade förav

60 % marknaden. Det finska företaget Oy Uponor årförvärvadeca av
1982 Lubonyl och bildade det svenska dotterbolaget Uponor Rör AB.
Uponor har sedan dess, förvärv, skapat sig marknadsledandegenom en
ställning i Sverige. Uponorkoncernen, till 91 %ägs Asko Oy ochsom av
till 9 % Neste Oy, dominerar plaströrstillverkningen i hela Norden.av

År 1988 förvärvade Uponor den svenska Wirsbokoncernen detav
finländska företaget Outokumpu BådeOy. Uponor och Wirsbo tillver-
kar och säljer fjärrvärmerör. I och förvärvetmed stärkte Uponor sin re-
dan dominerande påställning fjärrvärmerörmarknaden. Före förvärvet
hade Wirsbo verksamhet inom stålrör,smide, kopparrör, plaströr och
fiärrvärmekulvertar. Kopparrörsdivisionen avyttrades 1987 till Metall-
verken AB Outokumpukoncernen.ägs Smidesverksamhetensom av av-

åryttrades 1989 till moderbolaget StålrörsdivisionenAsko Oy. avyttra-
årdes 1989 till finskaden Routaruukkikoncernen. Verksamheten är nu

helt inriktad på plaströr och fjärrvärme. NO prövade förvärvet men
lämnade det åtgärd. årUnder 1989 förvärvadeutan Uponor 40 % i nor-
ska AMa-Bo

Större inhemska tillverkare vid sidan Uponor Davinylär AB,av
Svenska Wavin AB och Ma-Bo Svenska AB. Davinyl tillverkar full-ett
sortiment rör endast i PVC. Davinyl Upo-större änav men anses som

el- och telekommunikationsområdet. Svenska Wavin tillverkarnor
tryckrör. Ma-Bo tillverkar inte markavloppsröri dimensionerstörre och
tryckrör. Dessutom förekommer konkurrens enstaka, högfrekventa
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tillverkningsproces-från Eftersomtillverkare.mindreproduktgrupper
teknikkrävande förekommermindretillverkning PE-rörvid äravsen

små. UnderdockPE-rör. Dessaantal tillverkare är senastestörreett av
plaströrstillverkare.nyetablering mindreåren vissdet sketthar aven

på omfattandesvåra grund detuppskattaMarknadsandelar är att av
på % inom20-60marknadsandelaruppskattas hasortimentet. Uponor
uppskattasproduktområdena. fyra företagenDeolika störstade svara

totala marknaden.för 90 % denca av
plaströrsmarknaden kan be-påKonkurrenssituationen den svenska

dominerandeklartfåtalskonkurrens. harUponortecknas ensomsom
full-den endaprisledare. UponorDessutomställning uppträder ärsom

andra produ-plastmaterial. Debeträffande flerasortimentstillverkaren
flerasortiment ii material ellertillverkar enbart snävtettettcentema

konkurrensfördel.ytterligarematerial. Detta Uponor enger

Koncernstruktur
Ägarmässigt plaströrstillverkningenden svenskadelar ut-är stora av

Uponorkoncemen, Da-tillhör finskalandsdorninerad. Rör denUponor
Wavin dotter-Svenskabelgiska företaget EVC och ärvinyl detägs av

tillAS. dotterbolagMa-Botill Nordisk Wavin Svenska ärbolag danska
AS.AS. % Ma-BoSvenska 40Ma-Bo Uponornorska äger av

integrationVertikal
ägarintressen i plast-basplasttillverkarna i Europa harDe storastora

sin hu-irörstillverkningen. till 9 % Nesté Oy, ärUponor ägs tursomav
Davinyl% i Uponor.i resterande 91 ägsvudägare Asko Oy äger avsom

WavinWavin dotterbolag till holländskabelgiska NordiskEVC. är som
Norsk Hydro.till 50 %Shell. Norska Ma-Boi sin ägsägstur avav

omstrukturering mellanvertikala integration denOrsaken till denna är
1970-taletsmiljonprogrammets slut ochskedde efterbranschleden som

få avsättning för sinBasplasttillverkama ville säkerhögkonjunktur. en
produktion.

Distributions- och kundstruktur
och fjärrvärme-vad gäller VA-deKommunerna är största avnämarna

ror.
telekommunikationsområdet central inköpsor-På ELEFel- och är

två köpare. I övrigtelverk televerketganisation för landets och ärstora
elinstallationsföretagen kundgrupper.VVS- och stora

elgrossisterna be-främst VVS- ochDistributionen sker VA-,genom
användningsområde. ochpå mindre tillverkareEn delroende rörens

också di-säljsdirekt till byggnadsindustrin. Betongrörimportörer säljer
rekt tillverkarna.av

röri materialTillverkare annatav
Alfa AB.och RörBetongrörstillverkning domineras Skanska ABav

bestående betongrörstillverkare. FörkonsortiumAlfa 19Rör är ett av
endastingående betongrörstillverkningföretagende flesta utgör en
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mindre del verksamheten. Företagen inom Alfa Rör har avtalettav
gäller försäljningssamverkan, områdesindelning och produktut-som

veckling SPK:s kartellregister 2283. Bolagen i Alfa Rör ansökte hosnr
marknadsdomstolen MD fråndispens anbudskartellförbudet ochom
tillstånd för fortsatt utgivning prislistor och fortsatt tillämpningav av
områdesindelning. Cirkaprislistan -intemprislistan ansågsoch falla
under anbudskartellförbudet, påbl.a. grund de endast ägnadeattav var

påverka prissättningen i obetydlig omfattning. Bolagen kunde därföratt
fortsättningsvisäven använda sig sina prislistor. Vidareav gemensamma

fick bolagen under period årtio tillämpa den överenskomnaen av om-
rådesindelningen. Skanska och Alfa Rör äger även gemensamt ett pro-
duktutvecklingsbolag.

Gustavsberg Cerör iAB princip tillverkareär segjärnsrör iensam av
Sverige. Kopparrör tillverkas Metallverken AB.av

Substitutions- och importkonkurrens
Plaströrstillverkarna för frånkonkurrens främstutsätts tillverkare av

i materialrör plast, dvs. substitutionskonkurrensän och, enligtannat
frånbranschen, öststatsimportäven ske till dumpade priser.som uppges

Enligt branschföreträdare råder det stark konkurrens mellanen
plaströrstillverkarna i Sverige. Vidare påkonkurrensenattuppger man
den delmarknaden,största markavloppsrör, betydande. Detta berorär

påfrämst substitutionskonkurrens från betongrör. bekräftasDetta till
viss del SPK:s utredning Marknaden för och avloppsrörvatten-av
SPKUS 1985:14. I utredningen konstateras sammanvägeratt om man
faktorer koncentrationsgrad, marknadsandelars förändring, gradensom

vertikal integration och köparkoncentration, så påpekar dessaav en
fungerande konkurrens.

Plaströrgruppen inom Sveriges plastförbund som har de till-största
verkarna i Sverige medlemmar har till kommerskollegium gjortsom en
framställan antidumpningsåtgärder lågprisimport PVC-rör.motom av
Importen endast raka markavloppsrör det marknadsseg-störstaavser

för PVC-rör tvåi de frekventa dimensionerna. Rören im-mentet mest
från Polen och Tjeckoslovakien till priserporteras under-som uppges

stiga de svenska producenternas råvarukostnader.

Konkurrensmedel
Rör och rördelar plast standardiseradeär produkter. Tillverkningenav
påverkas byggnormer och standarder. En omfattande produkt-av mer
differentiering svårdärför åstadkomma.är att

Uponor fullt sortiment och stark säljorganisation främstaanger som
konkurrensmedel.

Davinyl hade tidigare exklusivavtal med VVS-grossisten Ahlsellett
VVS AB. Företaget undvek därigenom säljorganisation.tungen egen
Ahlsells upphävdes dock iensamrätt samband med NO:s prövning av

stål-Trelleborgs förvärv och VA-grossisten Bröderna Edstrand AB.av
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ellerurskilja plaströrinteprislistor kanVVS-grossisternasI man
i standard-förpackasEnligt uppgift rörenfrån fabrikanter.olikadelar

från fabrikanterna.förpackningar

Prisbildning14.5.4
50-60 %. Restentillverkning plaströr,vidMaterialandelen högär caav

energi,i formomkostnaderochlönersjälvkostnaden utgörs avavav
prisutvecklingenalltså beroendePriset blirunderhåll emballage.och av

i gradpå högbasplaster bestämsteknologi. Priserpå råvaror vid given
Undermarknaden.på västeuropeiskaefterfrågantillgång denochav

PE-råvaraprisetdecember 1988december 1987perioden stegt.o.m.
på motsvarandeunderPVCSverige. Prisökningen% imed 30nära pe-

%.sjunkit med 5-20basplastpriserna1989 har%. Underriod 17var ca
kräver högrekomplicerad ochrördelarTillverkningen är ut-merav

tillverkningenverktygskostnader rör.vecklings- och än av
påuppbyggdatillverkarnahos dePrissättningssystemen störreär

förgällaskallbruttoprislistaharTillverkarnasätt. ensomensamma
pårabattkunden lämnarprissättningperiod. Vidlängre gentemot man

generell rabattförekommerrabatter ärbruttoprislistans priser. De som
lämnasRabatteroch bonus.kundrabattkvantitetsrabatt,listpriset,

prestation.pris efterprincipenenligt
prishöjningar mel-genomsnittligaredovisas företagensI tabell 14.6

PPI.producentprisindexutvecklingenlan 1986 och 1989 samt av

på rördelar plaströrförändring priset ochProcentuellTabell 14.6 avav
producentprisindex 1986-1989.samt

Sra988 19891987 11986

31,37.911,6Rör och rördelar 1,7 7,2
21,76.3Producentprisindex 7,62,0 4,3

SPK SCB.Källa: och
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VVS- OCH VA-GROSSISTMARKNADEN1 5

Tjänsten och marknaden15.1

Tjänsten15.1.1
VVS-grossisterna i Sverige mellanled i ochstarkt rör-, värme-utgör ett

distributionskedja. produkter lag-sanitetsprodukternas Förutom dessa
erför och distribuerar VVS-grossisterna VA-armaturäven pumpar,

också kreditgiv-och reglerutrustning. Grossisterna harsamt styr- en
Såväl VVS-installatörernas ef-ningsfunktion. fabrikanternas utbud som

terfrågan grossistledet.kanaliseras till övervägande delhelten genom
gärgår frångrossisternas försäljning huvuddelen lager. RestenAv eget

fråndirekt fabrikant till slutkund med grossisten mellanhand.som
Sortimentet inom VVS-grossisthandeln omfattande, 35 000-40 000är

lagerför artiklar.artiklar, de grossisterna 23 000-25 000störstavarav
VVS-grossister lagerför i inte ventilationsprodukter endastregel utan

sanitetsprodukter.ochrör-, värme-

15.1.2 Marknaden
RörgrossistföreningenLandets elva grossister sammanslutna istörsta är

årVVS RGF. medlemmar 4,9 miljarder kronorRGF:s omsatte ca
4,31988 miljarder kronor 1987. Hela VVS-grossistbranschen

årmiljarder 1988.157,6 kronoromsatte ca
saluförsoch sanitetsleverantörernas produkterAv rör-, värme- ca

via VVS-grossisterna. avnämarkategorin VVS-90 % Den viktigaste är
installationsföretagen. för % grossisternasDessa 70ca av om-svarar

Övrigasättning. Offentlig förvaltning industri för 20 %.och svarar ca
kunder, främst byggvaruhandeln, för resten.svarar

Konkurrensförhållanden15.2

Företagsstruktur15.2.1
genomgåttVVS-grossistbranschen har sedan mitten 1980-talet enav

omfattande strukturförändring, fortlöpandefrämst framtvingad denav
år Vårenvolymminskningen fram till införlivade Ahlsell1987. 1985

företagenVVS AB och Fosselius Alpen AB, de redan tidigare största
i branschen, RP Rörprodukter och Park Co i sinaAB, GG ABAreco

pårörelser. grossister sammanlagd omsättningDessa hadetre en

14 RörgrossistföreningenEnligt VVS.
15Enligt Dahl årsredovisningAB:sInvest 1988.
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marknadenochminskadegrossisterAntaletmiljard kronor.omkring 1
Dahl InvestRatosägdaVVS,AhlsellTrelleborgägdadomineras nu av

förföretagAB. DessaSkoogs VVSAlpen ochFosselius casvarar
marknaden.svenskaden%90 av

påmarknadsandelmedmarknadsledandeVVSAhlsell är caen
%49medökningår 1988,milj.kr.0522%. Företaget40 omsatte en

försäljningskon-haranställda. Ahlsell898och hademed 1986,jämfört
moderbolagAhlsellsSverige.ipå 50 platseroch hämtlager övertor

Ed-Brödernastålgrossistföretagetårförvärvade 1988ABTrelleborg
VA-området. IinomverksamhetsindelBE. BE harstrand AB en av

område ochdettaställningsinTrelleborgstärkteförvärvetmedoch
VA-gross-tredjedelpå cirkamarknadsandelAhlsellBE fick avenen
marknads-hadeAlpenFosseliuskonkurrentNärmastehandeln. en

rörledningarsegjärnsrör,vissa produkterpå För20-25 %.andel av
Ahl-förvärvetVA-armatur medförde attgatugjutgods ochplast samt

prövadeuppgå %. NO50-75tillkomsellBE:s marknadsandelar att
Fosseliusbedömdeåtgärd. NOlämnade det attförvärvet utanmen

till-medfördeVA-rörelseetableringVVSSkoogsAlpens och av en
Ahl-konstellationenbedömde NOVidarekonkurrens.räckligt stark att

domine-SSAB:stillkonkurrenskraftigBE skulle motpartsell utgöra en
stålgrossist Tibnor AB.rande

Fosse-omfattasSverigeiVVS-grossistverksamhetDahl Invests av
Göthlin C0.ABRörAB ochFA, GrossGG VVSABlius Alpen

påmarknadsandelVVS-grossist och harSverigesFA störstanästär en
% jäm-med 19år ökningmilj.kr. 1988,770130-35 %. FA omsatte en

landethelatäckeranställda. Företagethade 7951986, ochfört med
VVS-gros-harDahl Invest ävenlagerställen.35bolag ochmed 7

Danmark.ochsistverksamhet i Norge -
börsnote-AB äringår Företagsgruppi SkoogsVVS ABSkoogs som

harVVSSkoogsmajoritetsägare.Familjen SkoogAll-listan. ärrat
år 1988,milj.kr.606på %. Skoogsmarknadsandel 12 enomsattecaen

före-anställda. I215år hade1986, ochmed% jämförtökning med 47
Calvertelgrosshandel och ABingår Skoogs El ABäventagsgruppen

handels-industrirörinstallations- ochinomgrossist samtCo, ärsom
Även verksamhet.rikstäckandestål. Skoogs VVS har

lokalaverkargrossistermindreendastövrigt förekommerI som
Konkurrenssituatio-sortiment.begränsatoftast medmarknader och ett

all-betingad. IregionaltväsentligenVVS-grosshandelninom ärnen
riksnivå.pånivå lika högpå regionalkoncentrationenmänhet är som

undervaritharVVS-grossistbranscheninomLönsamheten svag
vi-varit denorsak harbidragande1980-talet. En starktdelenstörre av

byggkon-förbättradmedSverige. I taktibyggkonjunkturenkande en
förbättrats.i branschenlönsamhetenharjunktur

Etableringshinder15.2.2
introduceraförhinderuppfattasVVS-grossisterna kan att nyaettsom

Dedistributionsnätet.grossister behärskarfåtalEttprodukter. stora
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blir i princip sortimentsväljare. För kunna etablera påproduktatt en en
marknad krävs det oftast tillgång till välutbyggd distributionskedja.en
Grossisterna har kritiserats för ha negativ inställning tillatt en nya pro-
dukter. Tillverkare och importörer fram produkter avvisastarsom nya

grossisterna tills produkterna fåtthar försäljningsvolym, vil-av upp en
ket omöjligtär nästan de starka grossisternas hjälp.utan

Ett förhållande påverkar sortimentsutbudetannat detärsom att
sällan den enskildeär konsumenten, dvs. slutförbrukaren, ärsom varu-
väljare. Detta medför efterfrågetrycket för produkterfabrikatatt nya
inom produktområde försvagas.ett

Något har diskuterats i VVS-branschen den tidensom ärsenaste
stelheten i branschstrukturen framtidensoch Grossistervamvägar.
tvingades hårdatill rationaliseringar under på1980-talet grund denav
minskande marknadsvolymen. Detta har enligt fabrikanter och installa-

medförttörer försämrad service, bristande teknisk kompetens hos säl-
jare, antal restorder Det istort sin har lett till antalet di-turm.m. att
rektaffärer mellan fabrikant och installatör har ökat. Man attanser
grossisterna fördyrandeär och ineffektivt mellanledett i vissa situatio-

Dessa övertramp, inte den traditionellaner. kanatt varuvägen, en-
ligt branschuppgifter straffas från grossistsidan försämrade vill-genom
kor. De flesta i branschen dock enigaär grossisterna kommeratt attom
behålla sin starka ställning i framtiden.även

15.3 Prisbildning

15.3.1 Prissättning
Branschen tillämpade tidigare horisontellt prissamarbete i formett av

prisbok. Prisboken omfattade delenstörre branschensen gemensam av
sortiment och tillämpades samtliga RGF:s medlemsföretag. På grundav

den marknadsdominans RGF:s medlemmar hade prisbokensav samt
vägledande karaktär vid prissättning bedömde NO prissamarbetetatt
uppfyllde effektkriterierna i konkurrenslagens 2§. Samarbete borde
därför förbjudas med stöd konkurrenslagens 3 § 1 Först.av ut-en mer
förlig diskussion kring effekterna horisontellt prissamarbeteettav se
avsnitt 16.2.4. Innan förhandlingar i marknadsdomstolen be-togs upp
slutade RGF:s medlemmar aweckla sitt prissystematt gemensamma

årsskiftetfr.o.m. 1987-1988. Medlemsföretagen kom med pris-ut egna
listor i början år 1988 samarbete i formettav men av en gemensam
produktkatalog förekommer fortfarande.

De enskilda grossisternas prissystem fungerar påi princip följande
På inköpspriset frånsätt. tillverkarna lägger pålägg. Påläggetettman

skall dels täcka rörelsekostnader och vinst, dels rabattutrymme.ettge
Det är ändringar i rabattutrymmet prissättningen sker. Ra-genom som
battsatserna oftastär produktgruppsnivå, artikelnivå.inte

Det kan konstateras det i princip inte förekommer något kost-att
nadsmotstånd leverantörsprishöjningar inom grossistledet. vi-mot Man
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nästkom-fabrikantprishöjningen tilli huvudsak heladarebefordrar
maj,gånger år februari, 11 1fyramande led. Nya prislistor utges per

november.september och 1
identiskaprincipmånga produktområden grossisterna iPå säljer

Sverige. Prisetiinom tillverkningsledetoligopolsituationenprodukter
främsta konkur-konkurrensmedel. Deinte i första handanvänds som

distributions-ocheffektiva och rationella lager-i ställetrensmedlen är
funktioner.
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WS-INSTALLATIONSMARKNADEN16

Tjänsten16.1 och marknaden

VVS-installatörer utför huvudsakligen sanitets-, olje- ochvärme-, gas-,
sprinkler- industriinstallationer. Installationsverksamheten kansamt
med till ändamålhänsyn arbetets karaktär indelas i installationeroch
för industriellt bruk, s.k. industriinstallationer, övriga installationer.och

bestårDe huvudsakligen iarbeten bostadshus, skolor, kon-senare av
torshus och andra byggnader i vilka sanitetsutrustning iochrör-, värme-
huvudsak standardiserad installations-är karaktär. den totalaAvav
verksamheten 80 % övriga installationer % indu-och 20avser ca ca
striinstallationer.

VVS-arbetets vikt i faktorprisindex för flerbostadshus2,1 % ochär
småhus.1,3 % för

Konkurrensförhållanden16.2

Företagsstruktur16.2.1
Rörfirmornas riksförbund R VVS-installatörernas branschorgani-är
sation. R har 1 250 medlemmar för % bransch-80ca som svarar ca av
ledets åromsättning, kronor.1988 uppgick till 13 miljardersom ca

påtagligtFöretagskoncentrationen fabri-inte hög jämfört medär
kant- eller grossistledet. finnsDet tiotal företag med 100överett an-
ställda. Dessa för 50 % totala omsättning.branschledetssvarar ca av
Några företag medelstora 25-100 anställda. övervägandeär Den

fåmansföretagdelen med mindre tioär anställda.än
Calor Celsius, dotterbolag i statsägda Celsiuskoncernen, Nordensär

ledande VVS-installationsföretag. iSkanska AB 25 % aktiernaäger av
Calor Celsius. årCalor Celsius miljarder3 kronor 1988 ochomsatte
hade 2 767 ianställda Sverige. iBPA VVS AB landet.är näst störst
Företaget år1,2 miljarder kronor 1988 och hade 1 893omsatte

ingåranställda i Sverige. NCC-koncernenNVS Installation AB i och
NBN Rör AB dotterbolag till tvåFläkt AB andra företag med riks-är
täckande mångaverksamhet. Noterbart de bygg-är att storaav
entreprenadföretagen sinhar VVS-installationsföretag i entreprenad-
verksamhet.

Efterfrågan VVS-installationer bestäms i huvudsak byggpro-av
duktionens utveckling och inriktning nybyggnation eller ROT. Enligt

15Enligt Rörfirmornas riksförbund.
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dålig 1980-talet.delenvarit underhar lönsamhetenbranschen större av
fort-1980-taletbyggkonjunkturen under slutetförbättradeTrots den av

dålig förklaring till dettaEn ärvisa lönsamhet.branschen attsätter att
Stockholmsregionen med följanderåder överetablering främst idet

låg. bedömarepåstås delproduktiviteten Enprispress. Vidare äratt an-
dålig lönsamhetvisarde företagendet främst är storaatt somser

företagen har lönsamhet.mindre bättremedan de

Horisontellt prissamarbete16.2.2
prislistorformprissamarbete förekommer ibranschornfattandeEtt av

både material ochprissättningPrislistornaR.ut ar-avser avsom ges av
rekommendationer.Prislistorna avseddabete. är som

två kalkylprislista ochprislistor,prissättning materialFör utges enav
cirkaprislista.en

medelvärdet dearitmetiskaräknas fram detKalkylpnlrlirtan avsom- tilltvå främstlistpriser. Listan användsVVS-grossisternasstörsta
förvaltningbo-fastighetsbolag,för byggföretag,entreprenadarbeten

lag etc.

påpålägg kalkylprislistans riser.Cirkaprislistan beräknas genom- Påläggen administrations- ochkapital-,täcka ante-attavser
påPåslagen intebyggerringskostnader för installationsföretagen.

några statistiskt underlagkostnadsundersökningar eller utanannat
marknadsmässigapå erfarenheter och bedömningarbaseras R:s om

förhållanden. mindreservicearbeten ochCirkaprislistan används vid
arbeten för konsumenter.

kalkylerings- ochprissättning rekommenderadearbete delsFör utgesav
debiteringsnormer, debiteringspriser.dels rekommenderade

visa medlemmarnaKalkylerings- debiteringsnormemaoch attavser- kalkyl. Normernavilka kostnads bör finnas med i ut-oster som en
Pålägg materialomkostnader,finns förläggssystem.görs ettav p

indirekta lönekostnader,rakt- och ortkostnader,trans cen-
finns dettraladministrativa ostnader och vinst. Dessutom normer

ochför övertidsarbete, restidsersättning, dagtraktamente ac-
Påläggen statistiskt materialkordsmultiplikatorer. by tassomomkostnadsungâersökningarer

årliga medlemmarna.hosfram i R:s
på löpandevid arbeteanbudskalkylering ochanvänds vidNormerna

räkning.

timdebiteringspriser vidspriser rekommenderadeDebiterin är repa-- Ingående timdebiteringsprisetirationsar kostnader är tim-ete.
, semesterlö-löneglidnintirnlön, reparationstilläggg ochförtjänst

IL,pålägg för indirekta löne ostnadersociala avgifteroch samtner
bestårpåslagfast ochCK vinst.centrala kostnader och IL är ett av

CKtjänstemannalöner sociala ifter för dessa.och är ett procen-av
kostnaderovanstående ochpåslag för närvarandetuellt 13

administrativabestår försäkringar,fördelade samkostnader somav
Vinstkapitalkostnaderkostnader, marknadsföring, tas ut somm.m.

pålägg statistisktpålägg. Löneghdning byggerprocentuellt ochett
följer arbets-andra kostnadsposternamaterial framtaget R. Deav

marknadsavtal.
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på16.2.3 Synpunkter R:s prislistor
Prislistorna i R:s regi form branschomfattande hori-ärutsom ges en av
sontellt prissamarbete. sådantEtt samarbete kan lätt komma i konflikt
med anbudskartellförbudet i 14§ påKL. Beroende utnyttjandegraden
och följsamheten sådantill prislistorna kan påskadlig prisbild-verkan
ningen uppstå.i §2 KLsom avses

Företagen i branschen tillämpar endast undantagsvis prislistor.egna
I SPK:s utredning Prissamverkan inom rörbranschens grossist- in-och
stallatörsled SPKUS 1979:29 konstaterades bl.a. följsamheten tillatt
prislistorna hög vid prissättningär material medan följsamheten ärav
mindre vid prissättning arbete. Vidare konstaterades i utredningenav

installatörernas prislistor kan ha prisuppdrivande ef-att gemensamma
fekter och bidra till prisstelhet.

R har inte kännedom någonföljsamheten till prislistorna. En-om av
ligt R sker prissättning vid pålöpande räkning underhåll ocht.ex. repa-
rationsarbete anbud i form påâ-pris rabatt påR-listangenom av ma-
terial och arbete. Anbudsgivaren själv bedömningen vilkengör av ra-
batt han vill När objektsanbud till fastpris nybyggnad kalkylerasge.
baseras i allmänhet materialpriserna på kalkylprislistan med avdrag för
individuella pårabatter artikelpriserna.

påDet vilket listornasätt fram också ifråga-och konstrueras kantas
Kalkylnormerna innehållersättas. bl.a. rekommenderade lönebikost-

nads- och arbetsomkostnadspålägg. I den nämnda SPK-utred-ovan
ningen konstateras att:

Beräkningsunderlaget påläggför dessa redovisas endast summariskt i
prislistan. framgårDet inte de dels för rörinstallationsföre-att avser

kostnader, dels kostnader i praktiken varie-tagen gemensamma som
frånkraftigt företag till företag, dels kalkylmässiga merkostnaderrar

inklusive kalkylmässig på kapital. Kalkylnormensränta utform-eget
ning befordrar därför inte till varje företags förhållandenen egna
anpassad användning de rekommenderade påslagen.priserna ochav

Timdeblteringspriserna påberäknade i principär sättsamma- - - arbetskostnaden enligt innehållerkalkylnormerna, tillsom men
frånskillnad denna ingen redovisning påprisets fördelning olikaav

kostnadskomponenter.

R motiverar ändringar utifrånIL och CK omkostnadsundersök-av
ningar. ifrågasättasDet kan dock dessa tillräckligt underlagutgörom
för analys rörinstallationsföretagens kostnadsändringar. Den senasteav
undersökningen årgjordes 1987. Undersökningen omfattade endast ca

%10 medlemsföretagen och 62 % antalet de till-Avmontörer.av ca av
frågade svarade 64 % företagen påoch 83 % montörernaca av ca av
undersökningen. Undersökningen delar företagen i treupp grupper:
små 6-25 montörer, medelstora 25-99 montörer överoch 100stora
montörer. De minsta företagen enmansföretag företagoch med 1-5
montörer 14 % tillfrågadesutgör medlemsantalet inte ochsom av
dessutom de företagenär överrepresenterade i undersökningen.stora

306



frarnräk-spridningen kring deundersökningen visarResultatet attav
någraså går andra slut-dradet intenade medelvärdena är attstor att
företag.mellan olikakostnaderna varierar kraftigtänsatser att

pålägg.så procentuella Dessavinsttidigare CK ochSom ärnämnts
tjänstemannakostnader.således proportion till ochöka i arbets-skall

kostnadskomponenterinte alltid givet för alla desambandDetta är som
ingår i CK.

statistisktfram löneglidningen i branschenVidare Rtar un-genom
inkluderagår tillredovisats. Motivetdetta till har intederlag. Hur att

i branschenfaktiska lönelägetvill spegla detlöneglidning Rär att ge-
överhettadsådant förfarandesina listor. Risken med är attett ennom

landet.prisnivå på överförs till andra ilättare orterorten
företagenmotiveratbakgrund detta kan hävdas detMot är attattav

kostnadssituationen. lprissätter eftersjälva kalkylerar och den egna
på-priser ochabsolutaför kalkyleringshjälpmedel medstället utatt ge

självaföretagenkalkyleringsmallar, därlägg skulle R kunna konstruera
avtalsenligt.sina detkan räkna fram kostnader utöver ärsom

iflesta företagenutgivningen prislistorna med demotiverarR attav
omkostnadssituation.små svårt sinoch har överblickabranschen är att
likriktning eller högaprislistorna inte till sighävdar lederR att vare

Ävennivå.på harköparnapriser inte heller för högoch är satta en
före-artiklarjärnförelsematerial. Antaletlistornanytta somav som

därför material-ca 000 ochi branschen omfattande 40 ärkommer är
installationsföretag.prislistor oumbärliga för framför allt mindre

sammanfattning konkurrenssituationen16.2.4 av
VVS-installationsbranschenföretagen iKonkurrenssituationen mellan

låg. tio fö-svår finnsFöretagskoncentrationen Detbedöma. ärär att ca
%för 50företagmed 100 anställda. Dessaöverretag avcasvarar

små mindremedabsoluta flertalet företagen änmarknaden. Det ärav
geografiskt i sinmindre företagen oftast begränsadetio anställda. De är

påverkas också omfattandeKonkurrenssituationenverksamhet. ettav
horisontellt prissamarbete.

både arbete. Ettprissättning material ochPrissamarbetet avavser
konkurrensbegräns-medför alltid risk förhorisontellt prissamarbete en

till-uppbyggnad ochde prislistornasning. Beroende gemensamma
långtgående i olikarekommendationernalämpning hursamt av-pass

tilleffekter och ledaprislistorna ha prisuppdrivandeseenden kanär,
redan uti-effekter i utsträckning bedömasprisstelhet. Dessa kan stor

frågor de endastfrån prislistorna utformade. Avgörandehur ärär om
ocksådesina ellerföretagens beräkningar kostnaderunderlättar omav

påslagenpriserna ochhar andra effekter, de rekommenderade ärom
på de kanminst effektiva företagenbaserade de eller de samtmest om

konkurrenternas beteende.öka säkerheten om
isortimentetomfattandeMaterialprislistorna kan, grund detav

kostnadsbesparande. Deca artiklar,branschen 40 000 en-somanses
be-prislistor starktföretagens möjligheterskilda utarbeta äratt egna
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gränsade. Denna kostnadsbesparing får risken centraltvägas mot att
utarbetade prislistor leder till prisstelhet och priserna drivs ochatt upp
stabiliseras på nivåhögre vadän skulle ha varit fallet.en som annars

Prislistorna prissättning såarbete inte konstrueradeärsom avser av
de befordrar till varje företags speciella förhållandenatt anpassaden

användning. Omkostnadssituationen varierar kraftigt mellan företagen i
branschen. Vidare underlagen förär beräkning omkostnadspåläggenav
bristfälliga. alltsåRisken är betydande prislistorna bidrar till föratt en

prisnivå.hög

Prisbildning1 6.3

16.3.1 Prisutveckling
årUnder 1988 höjde R timdebiteringspriset för i Stock-montörer

holmsregionen med 18,6 %. Till höjningen bidrog timlön,arbetslön
reparationstillägg, och löneglidningsemesterören med 6,5 %, medan
sociala påläggenavgifter och bidrog med %3,4 8,8 %.resp.

årUnder 1989 har R höjt timdebiteringspriset med 9,8 %. Arbetslön,
sociala avgifter påläggoch bidrog med 3,7 %, 2,6 % 3,4 % höj-resp. av
ningen.

I frånpromemoria SPK till regeringen 1988-05-02 framgåren att
timdebiteringsrekommendationerna har höjts med %80 mellan ja-ca
nuari 1980 och maj 1988, medan höjningen de centrala löneavtalenav
på VVS-området uppgick till 40 %.ca
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ELGROSSISTMARKNADEN1 7

marknadenochTjänsten17.1

Tjänsten17.1.1
sinbl.a.elgrossistema,VVS-grossistbranschen harmedlikhetI genom

distributionsked-iställningstarkkreditgivningsfunktion,ochlager- en
elinstallationsmaterial.jan för

elinstallationsmaterial80 %tillförsäljning utgörsFöretagens avca
uppgårelinstallationsmaterialSortimentetvitvaror.i övrigtoch avav

tillverkasArtiklarnavarianter.inkl. ettartiklar,000000-50till 40 av
Huvudproduktgrup-många utländska.antal producenter,stort varav

meningiinstallationsmaterial snävareledningar,ochkablarärperna
material, el-kapslatbelysningsarmatur,m.m.,strömbrytare, vägguttag

avnämareElinstallationledetljuskällor.ochvärmeprodukter somsvarar
Industriinstallationsmaterial.försäljninggrossisternas%för 60 avavca

övriga kunderna.viktigasteförvaltning deoffentlig äroch

Marknaden17.1.2
för elgross-branschorganSEGförening ärelgrossistersSveriges

tillsammans omsättermedlemmartolvSEG harhandeln. som
i elbran-försäljningen%90vilketmiljarder kronor, utgör5,3 avcaca

små grossister.mycketfinns endastUtanför SEGgrossistled.schens
kundkategorier.på olikainriktningdelvisharGrossisterna

Konkurrensförhållanden17.2

Företagsstruktur17.2.1
två företag,branschledets störstaochhögFöretagskoncentrationen är

förSELGA,Elgrossist ABSvenskaAsea-Skandia ochAB svarar
Asea-Skan-företagenfyrabranschomsättningen. De största%50 avca

%för 80El ABSkoogsAB ochAhlsell Eldia, SELGA, avsvarar ca
branschomsättningen.

elgrossistlandetstill ABB, störstadotterbolag ärAsea-Skandia,AB
ifilialer75Asea-Skandia har%.30-35marknadsandelharoch en

hänför1988miljarder kronoromsättning 4,5koncernensNorden. Av
år 0431hademarknaden. Företagetsvenskatill46 % densig sammaca

i Sverige.anställda
på %. Som20-25marknadsandeloch harSELGA störstär näst en

MårtenssonJohnElektriska AB,Mellansvenskaåterfinnsdotterbolag
två tredjede-tillSELGAElektriska AB. ägsErikssonHolmochAB
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lar Ericsson AB och till tredjedel ABB. Omsättningen 1988av en av
uppgick till 201 milj.kr.,1 ökning med 25 % jämfört med 1986. An-en
talet anställda uppgick 1988 till 426. SELGA lokaliserat tillär 18 plat-

i landet.ser
Ahlsell El AB dotterbolag till ingårär Ahlsell AB i Trelleborg-som

koncernen. Ahlsell El uppskattas ha påmarknadsandel %.17en ca
Runt i landet har Ahlsell El distriktslager10 och 25 proffs-s.k.om
marknader.

Skoogs ingårEl AB i Skoogs Företagsgrupp AB och har mark-en
pånadsandel 15 %. Skoogs El år915 milj.kr. 1988, ök-omsatteca en

ning med 43 % jämfört med 1986 och hade 310 anställda.

17.2.2 Horisontellt prissamarbete
Inom SEG:s förekommer det sedan länge listprissamarbeteettram
SPK:s kartellregister 2666. Hela branschen använder ettnr nummer-

s.k. E-nummer för identifikation artiklar.system SEG administre-av
nummerbank med 90 000 artiklar. ingårdessaAv i30 000rar en ca ca

den prissättningen. Samtliga SEG-grossister prislis-gemensamma utger
i s.k. grundnettoprislistor.tor Dessa prislistoreget omfattar delsnamn,

sortiment med centralt beräknade priser,ett dels före-gemensamt resp.
specialsortiment, på vilket varje företag själv beräknartags priserna.

Prislistan påfram så de fyra tvåsätt grossisternatas störstaatt
gånger året lämnar in uppgifter sina inköpspriser från fabrikantom om
till SEG. De inkomna prisuppgifterna hålls hemliga för samtliga med-
lemmar. SEG räknar fram jämkat medelinköpspris, där jämkningenett
innebär de högsta inköpspriserna får Påreducerad vikt.att det fram-

medelvärdet påläggsfaktor.läggs Påläggsfaktorntagna varierar meden
hänsyn till olika indelningsgrunder. Dessa produkttyp 50-talär vari-
anter, frekvensgrupp låg, högmedel, inköpspris. påläggs-och Varje
faktor består dels schablon för grossistens kostnader utöverav en
inköpspriset frakt- och rörelsekostnader och vinst, dels s.k. rabatt-ett

Det jämkade medelinköpspriset på-utrymme. uppräknat med
läggsfaktorn återfinnsdet pris i SEG-grossisternas grundnetto-ger som
prislistor.

17.2.3 Rabatter
Hur rabattutrymmet har beräknats okänt prissystemetär kon-numera
struerades såväl1977 för SEG:s kansli medlemmarna. Rabatt-som

kan inte frånskiljas den påläggsfaktorndelutrymmet av av som avser
rörelsekostnader och vinst.

SEG-grossisternas grundnettopriser såtillämpas alltid medgott som
någon form Någrarabatt. enhetliga kvantitetsrabattskalor förekom-av

inte. Rabatter lämnas är:mer som
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Rabattbre-rabattbrev.kundspecifikaReglerasGrundrabatt: genom- får påkundenår de rabattsatserochnormaltlöper ett an erven för-fastställsattbrevengrundnettoprislista. Rarossistens genom
Rabattbrevenkund. ärenskildochgrossistmellanandlingar resp.

hemliga.

material-objekt därtill bestämtMaterialinköp-Objektrabattz ett
enskilti varereglerasRabattenvisst värde.överstiger ettsumman rabatt.förefter avdragutgår på slutsummafakturansochfall grun

period,vissinköpsvärdet undersamladedetBaseras-Bonusz en
vissochköptrohetför bonusår. Förutsättningarna ärnormalt enett

inköpsvolym.minsta

prissamarbetehorisontelltettEffekter17.2.4 av
ef-positivabranschföreträdareenligtprislistan harDen gemensamma

installations-såväl grossist-ikostnadsbesparingari formfekter somav
inköpsbe-priskalkylering ochbestår igrossistledetiEffekternaled. att

kost-ochcentraliseratsharsortimentetomfattande attvakning för det
i installa-Kostnadsbesparingarundvikas.därför kandubbelarbetesamt

prisjäm-främstförenklasinköpsarbetet atttionsledet genomsomavser
underlättas.grossistermellanförelser

effek-också negativahaemellertidprislistan kanDen gemensamma
prisuppdrivandekan haprissamverkan dennahorisontellEn typter. av

prisstelhet.existeranderedanförstärkaellermedföraeffekt och en --
kanprissamverkanhorisontelleffekterPrisuppdrivande enav

leverantörsprishöjningartvåpå Det äruttrycktill sätt.komma attena
andraoch detskulle skeeljestvad attsnabbarevidarebefordras än som

effekti-ochsamordnatgenomförspåläggsjusteringarövergripande mer
synvinkel.branschledetsurvare

påmed tröghetpriserna endastMed prisstelhet reagerarattmenas
marknadsvillkor.kostnads- ochförändrade

pris-medmellanskillnadenviktigasteDen ett system gemensamen
pris-emellertid inteprissamverkan ärformellochbok system utanett

kännedo-sådan given tidpunkt,vid attstrukturen utan snarareensom
ibetydligt störreförändringarvidbeteende ärkonkurrenternasommen

förra i detdet än systemet.senare

avgörandeMarknadsdomstolens17.2.5
marknadsdomstolenhosförhandlingarägdeseptember 1989I rum

tillhemställdeNOi SEG.medlemsföretagenNO ochMD mellan
så-regi hadei SEG:sprissamarbetetslåskulle fastdenMD attattom

KL.konkurrenslageni §2skadlig verkandan som avses

punkter:följandebl.a.1988-02-05 NOtill MDI sin inlaga tog upp

Konkurrenbegränsning
hori-detsigvänder ärNOränsningenKonkurrensbe emotsom

i SEG.medlemsföretagenmellanprissamarbetetandesontella vägle
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Eftersom SEG:s medlemmar skiljer sig storleksmässigt den stör-
grossistensta 1,6 miljarder kronor ochomsatte den minsta

20 m1lj.kr. så måste den prissättningen dåligtbli kost-gemensamma
nadsanpassad för varje enskild grossist. NO hade inte kunnat göra enundersökning följsamheten till prislistan, frånutgickav denattmenhög.var

Anbudskanellförbudet 14 § KL
Prisbokens priserligger till grund vid beräkning anbud vidavanbudstävlingar. Aven rabattprissättningen medför olikaom att
anbudssummor bör förfarandet falla under förbudet eftersomges,
detta riktatär själva samarbetet och intemot resultatetmot avsamarbetet.

Missbruksfrågan 2 § KL
Priscriteria: NO vänder sig påläggen,sättet kalkyleramot dvs.att att
grossisterna sätter pris varje artikel.ett Förfarandetgemensamt
medför risk för kostnadsmotståndet inomatt samtliga led fabrikant,-grossist och installation försvagas. Gemensamma artikelpriser-skapar referensramar bland grossisterna hämmar konkurrensensommellan dessa. Dessutom föreligger risk artikelpriserna snedvrids.att
Hämmandekriteriet: Svårigheterna priskonkurrera kan föraatt över
konkurrensen till produktutveckling i former inte skulle efter-somfrågas under friare förhållanden. Den prissättningengemensamma
hindrar dynamisk priskonkurrens skulle ha kunnaten samspelasom
med offensiv marknadsföring, vilket i sin skulleen hatur pressatfram och bättre materialadministrativa lösningar grossistdis-nya avtributionen. Den stela artikelprissättningen ocksåsnedvrider pris-
sättningen i följande led. Dessa snedvridningar måste i sin tur antasfelaktiga signaler till förbrukarna frågai vilkage artiklarom somskall användas. Konsekvensen blir förutsättningarna fåatt att en op-timal resursallokering försämras.

Grossisterna bestred påståendenNO:s samtliga punkter. Deras hu-
vudmotiv för prislista det omfattandeär sortimentet inomen gemensam
branschen. Den prisboken skall kommunika-gemensamma ettses som
tionsmedel både inom grossistledet och kunder. Den skallgentemot ut-

referenspunktgöra vid kontakter med kunder. Deen enskilda grossis-
sig kalkylerarterna eller prissätter utifrån denvare gemensamma

grundnettoprislistan. Kalkylering utifrånsker de inköpspriserna.egna
Prissättningen beroendeär det resultat grossisten tycker rim-ärav som
ligt beroende enskild kund, projekt, objekt För den enskildam.m.
grossisten skall prisboken tjäna referensram vid prisgivning. Försom
kundens del skall prisboken användas jämförelsepunkt mellansom
olika grossister och enskilda grossister har rimlig prisnivå.om en
Grossisterna påpekar deras kunder mycketatt är prismedvetna och
sällan bundnaär till enstaka grossist för sina inköp.en

Eftersom sortimentet är hävdar grossisterna måstestort haatt man
referensram inom branschen. varjeen Att grossistgemensam skulle ge

prislista med priserut artikelnivå skulleen enbart skapaegen kaos.
I MD:s beslut 1989-11-30 lämnades NO:s talan fråganbifall. Iutan

anbudskartellförbudet ansåg MD påtaladedet förfarandet,om vidatt



detanbudssamverkaninte framstodhelhetsbedömning, avsom enen
ikriteriernaobjektivaäven destävjaförbudetslag är avsett att omsom

påuppfyllda detformellt kundeanbudskartellförbudet rent somanses
sådanmedförfrågan prissamarbetetpåstod. huruvidaINOsätt om

§ deladei KLkonkurrensbegränsning 2skadlig verkan som avsesav
pris-negativa effekterförredan riskenuppfattningMD NO:s att av en

ansågMDMenskadlig verkan.betraktasamverkan vanligen är att som
verkningar hadenågra skadligapåvisa konkretainte kunnatNO attatt

vägledande karak-uppstått prissystemetslistprissamarbetet ellergenom
påstående under-på prissystemetfasta grossisternasMD atttär. tog

kostnads-priser, medfördejämförelserkommunikation ochlättade av
enskildaderabattspridningen hoseffektivitetsfördelaroch samt att

hög.grossisterna är
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ELINSTALLATIONSMARKNADEN18

Tjänsten och marknaden18.1

består områ-Elinstallation installation, reparation och service inomav
styrreglerteknik,kraft, belysning, kylavärme,dena tele,svagström,

hiss. Installationer cirkakabel-TV och utförs främst i bostäder tred-en
jedel den fakturerade försäljningen och industri knappt tredje-av en
del. Den resterande delen installationerna utförs offentlig för-av

tvåvaltning, kraft- och elverk. Ungefär tredjedelar den faktureradeav
påförsäljningen utförs löpande räkning. Anbud, oftast till fastpris, sva-

för den resterande delen.rar
Elinstallationer utförs i nyproduktionsamband med byggnaderav

och anläggningar, vid genomgripande reparations- och ombyggnadsar-
ROT-sektornbeten reparations- servicearbe-löpande ochsamt som

Värdemässigt installationer i med nybyggnationsambandutgörten.
övriga nyinstallationer30 %, % och ROT % total för-40 20ca ca ca av
Efterfrågan påsäljning. elinstallationer beroende investeringarnaär av

fråni sektor. Förskjutningar inom bostadsproduktionen t.ex.resp.
småhus också pålägenheter i flerbostadshus till i inverkarlägenheter

efterfrågan.
Elarbetens vikt i faktorprisindex 1,6 % för flerbostadshus ochär

småhus.% för1,3

Konkurrensförhållanden18.2

Företagsstruktur18.2.1
år bådeElinstallationsmarknaden miljarder kronor 198810omsatte ca

arbete material.17och Företagskoncentrationen jämfört med tidi-är,
låg.branschled, likhet VVS-installationsbranschen fler-I med ärgare

småtalet företag med mindre tio oftastanställda. De har baraän ett
geografisktverksamhetsställe och kunderna inom relativt begränsatett

område. fåtal företag förEtt dock delstörre störresvarar en av
sjumarknaden. De företagen Elektrounionkoncernen, ABBstörsta är

Installation AB, BPA EL AB, Närkes Elektriska AB, Elektro-Montage
AB, Elektro Sandberg AB och Emil Lundgrens Elektriska AB. Dessa

tillsammans för 45-50 % elinstallationsmarkna-den svenskasvarar av
den. förstnämnda företagenDe Emil Lundgrens rikstäck-ärtre samt
ande. De andra väl etablerade i vissa delar landet.är av

17Enligt Elektriska installatörsorganisationen,EIO.
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servicearbetenreparations- ochutförmindre företagenDe mest
påspecialiseradeföretagennyinstallationer. Demindre ärstorasamt

spridningengeografiskaentreprenadarbeten och denomfattande av
sådan inriktning. Vidare har deförförutsättningverksamheten är enen

förvaltningoffentlighuvudsakligen industri ochföretagenstörre som
kunder.

branschor-EIO det endainstallatörsorganisationenElektriska är
i bran-flesta företagenEIO har dei elinstallationsbranschen.ganet

år prislistor1988. EIOcamedlemmar 2 700schen anslutna utgersom
både material.prissättning arbete ochavsedda förär avsom

Vertikal integration18.2.2
visselinstallationsmaterial i Sverige kännetecknasförMarknaden av en

inom ABB-koncernen.sig främst uttryckintegration. Dennavertikal tar
till-alla led. Inominom marknadensdotterbolag verksammaABB har

Elekt-ingår AB och KEACables, Cewe AB, Elgeverkning bl.a. ABB
Nordens ledandeAsea-Skandiainom grosshandelriska AB. ABB äger

Även EricssonInstallation AB.installationsledet ABBelgrossist och i
tillverkningsbolagintegration.vertikal FörutomAB kännetecknas av

två SverigesAB Ericsson tredjedelarfrämst CablesEricsson äger av
ABB. När-resterande tredjedelelgrossist SELGA ägsstörstanäst av

bedriver elgrossiströrelse.Elektriskakes även en

prissamarbeteHorisontellt18.2.3
horisontellt prissamar-branschomfattanderegi bedrivs detI EIO:s ett

både ochför prissättning arbeterekommendationerbete. EIO utger av
nrkartellregisteriPrissamarbetet finns registrerat SPK:smaterial.

består fördebiteringsgrupp2005. kalkyl- ochEn representantersom av
utformning deuppgift för utgivning ochtillföretagen har att avsvara

prislistorna.gemensamma
tvåprislistor:följandetill oktober 1986 EIOFram mate-ut renagav
timdebiterings-cirkaprislistan,elmaterielkatalogen ochrielprislistor

två kombi-arbetskostnaderrekommendationer för debitering samtav
cirkapriskurant. oktober 1986kalkyllistan och Inationsprislistor ersat-

fick EIO:stvå enda,materielprislistorna medde namnettes en som
på cirkaprislistan. Föränd-gamlaMaterielprislista. Den byggde den

prislistorna fickkritikföranledd bl.a. denringen enligt EIO, somavvar,
Installatörsorganisatio-Elektriskautredning Prissättning inomi SPK:s

prislis-Prisnivån i1985:8. % högre denSPKUS 3,6EIO nyavarnen
tan.

Frångrundnettoprislista.elgrossisternasMaterialprislistan bygger
kalkyl-genomsnittlig bestämsgrundnettopriset dras rabatt avsomen
infor-branschen ingetförekommer enligtoch debiteringsgruppen. Det

fråga. Dengrossist- och installationsled i dennamationsutbyte mellan
På grundnetto-ifrån genomsnittlig uppskattning.rabatt dras är ensom

för instal-pålägg kostnaderskall täckapriset efter rabatt läggs ett som
och rabattutrymme.latören ettge
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Kalkyllistan cirkapriskuranten beräkningoch hjälpmedel förär av
material- och arbetskostnader.

För prissättning finnsarbete dels lista för ackords- och tidlöne-av en
arbete i olika kallad den gula timdebiteringsrekommenda-ortsgrupper,
tionen, dels lista framräknademed genomsnittliga priser vid tidlöne-en
arbete i olika kallad den timdebiteringsrekommen-grönaortsgrupper,
dationen. finns innehållerDessutom listan, timdebite-den s.k. rosa som
ringsrekommendationer för speciella servicearbeten.ochmontage-

Timdebiteringspriset byggs grundlön och socialamontörensupp av
påläggkostnader enligt avtal för arbetsledning, verktyg, timom-samt

kostnader och vinst. Till detta läggs vid ackordsarbete ackordsöverskott
pålägg.med procentuellt Vid tidlönearbete läggs till framräk-detett

påläggnade timdebiteringspriset skall täcka indivi-montörensett som
duella lönetillägg och tillägg för påläggetsistnämnda in-Detortsgrupp.
nehåller löneglidning.

Den listangula hjälper företaget fram timpriseträkna för varjeatt
anställd Den listan genomsnittligt timprismontör. gröna ettger som
kan användas för alla Den listan räknas frammontörer. gröna genom

påläggetaddera gula listans timdebiteringspris för tidlönear-ochatt
bete.

I den förhållandena årnämnda SPK-utredningen gällde 1982,som
konstaterades % EIO-företagens försäljning40 elinstalla-att ca av av
tioner utgångspunktprissattes från någonmed deav gemensamma
prislistorna. Mest använda elmaterielkatalogen, cirkaprislistan ochvar
timdebiteringsrekommendationerna. EIO:s prislistor användes mest av

mindrede verksamhetsställena. Omkring tredjedel försäljningenen av
prissattes med andra listor EIO:s, grossisternas grundnettopris-än t.ex.
lista fabrikantprislistor.och främstDet de företagenstörrevar som an-
vände andra prislistor. Ungefär 25 % företagen använde ingen pris-av
lista alls förunderlag prissättning.som

EIO:s materielprislistor enligt SPK:s utredning högre priser eftergav
rabatt prissättning påslag.med hjälp grundnettoprislistanän och ettav
Vid fakturering dåarbete priset timme lägre det bestämtsav var per

prislista med timdebiteringsrekommendationen.änutan
Sammantaget förgällde prissättning elinstallationer priset tillattav

någondelen baserades prislistastörre följsamheten tillsamt att
denna relativt hög.var

på18.2.4 Synpunkter EIO:s prislistor
De synpunkter framfördes kring prislistor i avsnittsom gemensamma
16.2.3 gäller i för EIO:s prislistor. timdebiteringsre-även EIO:sstort
kommendationer innehåller många påslagdock inte lika procentuella

Rörfirmornas riksförbunds påslagprislistor. EIO:s baserar sigsom
också på omkostnadsundersökningar hos medlemsföretagen.
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ochgrossist-elbranschensiprissamarbeteEffekter18.2.5 av
installationsled

delsprissamarbeten,tvåpåverkas ipå elmaterielPrissättningen steg av
isamarbeteinstallationsledetsdelsi SEG,samarbetegrossistledets

EIO.
på fyradebyggerprislistaElgrossistema ut somgemensamenger

ochInköpsprisema vägsinköpspriser.grossistemas ex-sammanstörsta
listprissätt-grossistledetsieliminerasutgår. På detta sätttremvärden

Elgrossis-importled.från ochfabrikant-inköpsprisiskillnaderning
kunder.till sinaförsäljningvidvälutbyggt rabattsystemhar ettterna

prissättningförunderlagprislista ärGrossistledets avgemensamma
installationsledet.tillelmaterielförsäljningen%minst 90 avav

basgrundnettoprislistagrossistledetsmaterialprislista harEIO:s som
Därigenomfrån grossistledet.genomsnittlig rabattföravdragmed en

skillnaderlistprissättning deinstallationsledetsielimineras upp-som
rabattgivning.grossisternasstått genom

denelinstallationsmateriel kanoch importörertillverkareFör av
intesituationeri vissafå detill följdprissättningenbeskrivna attovan
lågaerbjudaförbrukarledetiköparna attkonkurrerakan genomom

elimineraslåga priserSådanagrossist.vissförsäljning tillvidpriser en
listpriset.i detvägningssystemetförsvinnereller gemensammagenom

Prisbildning18.3

Prisutveckling18.3.1
för den%med 9,2timdebiteringsprisernaår EIOhöjdeUnder 1988

bidroglistanguladenlistan. I% för den16,7listan och grönagula av-
verktygskostnader,arbetsledning,påläggen% ochmed 3talsenlig lön

listandenIhöjningen. gröna% tillvinst med 6,2ochtimomkostnader
%%, 5,2tidslönepålägg med 2,5pålägg ochavtalsenlig lön,bidrog resp.

%.9,0
medoch den% grönamed 6,7listanEIO den gulahöjdeUnder 1989

%pålägg med 3ochlönavtalsenliglistan bidrog%. den gula11,6 I
pålägg tidslö-ochavtalsenlig lön,listan bidrog3,7 %. I den grönaresp.

%.6,3%%, 2,9nepålägg med 2,4 resp. cacaca
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BEDÖMNINGSAMMANFATTANDE

Byggverksamhet beroendeär flertal aktörer påverkar olikaettav som
delmarknader. I denna avdelning har antal dessa delmarknaderett av
för byggmaterial och byggtjänster beskrivits. Här sammanfattas och dis-
kuteras de viktigaste dragen hos dessa marknader med påavseende
konkurrenssituationen.

Koncentration
Den svenska byggentreprenadmarknaden karaktäriseras fåtalettav

företag och småföretag.stora antal Konkurrensenett stort sker främst
på lokala och regionala marknader. Under 1980-talet har struk-en
turomvandling branschen genomförts dels fusioner och ska-av genom
pande rikstäckande organisationer bådeför husbyggnadav och anlägg-
ningsverksamhet, dels antal medelstora företagatt koncen-ettgenom

verksamheten till vissatrerat regioner. Antalet företag kan tasom mer
avancerade husbyggnadsprojekt och anläggningsarbeten såledeshar
minskat, medan specialister på husbyggnad koncentrerat verksamheten
geografiskt.

Även marknaden för byggkonsulter har de åren genomgåttsenaste
viss strukturförändring med fusioner och uppköp företag. Byggkon-av
sulterna kommer in tidigt i byggprocessen påverkaroch de totala bygg-
kostnaderna sitt inflytande utformningöver och byggnadsteknik.genom
Ofta bestäms redan i projekteringsstadiet vilka byggmaterial skallsom
komma ingå i den färdiga byggnaden.att

Byggmaterial för omkring tredjedel de totala byggkost-svarar en av
naderna. Marknaden för byggmaterial består mängd olika del-av en
marknader med varierande struktur. I de undersökta branscherna fö-är
retagskoncentrationen, mätt de fyra inhemskastörsta producenter-som

andel marknaden, genomgående hög. I tabell 1 redovisasnas dettaav
koncentrationsmått Ökadårenför 1975, 1982 och 1988. koncentration

såvälkan skönjas årenmellan 1975 och 1982 årenmellan 1982 ochsom
1988.

Det skall det inom flera delbranschernoteras att färre fyraär än
verksamma företag. Detta gäller exempelvis för produkterna cement,
mineralull och byggskivor. ocksåDet vanligtär delbranscher där deatt
fyra företagensstörsta andel mindreär 100 %än domineras ellerettav

fåtal företag. Exempel sådanaett delbranscher planglas, dörrarär
och golv.
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marknadenandelsammanlagdastörsta företagensDe fyraTabell 1 av
och procent.1982 1988,1975,

19881982975Produkt 1

100100Cement 100
100Armeringsstål 10075
100100Mineralull 100
9575Planglas 70

100Spånskivor 10065
100100Board 65
100100Gipssklvor 100
6565Dörrsnickerier 60
6655Fönstersnickerier 50
78lnredningssnickerier 7060
8180Plastgolv . 52Textilgolv .... 100100Linoleumgolv .. 95100Trägolv .. 8578Färgeroch lacker 80
00195Vattenradiatorer 80

100Sanitetsporslin 95 100
10010000Badkar 1
100100Diskbänkar 95
9890Sanitetsarmatur 70

flera.koncentrationenökadetill den ärOrsakerna
lönsam-bristandeföljandedåliga och däravbyggkonjunkturenDen

1980-taletsandra och1970-taletsbyggmaterialindustrin underhet inom
påskyndat omstrukturering.sannoliktförsta hälft har en

inter-internationellt mötakonkurreraMöjligheterna samt attatt en
få Den kom-och starka.företagenökarkonkurrens ärnationell om

bådemånga företagförsannoliktEG-anpassningenmande utgör en
påverkabestår kani företagenMöjlighetenhot.möjlighet och attett

svenskabestår denföretagenimarknad. Hotetstörre atten
konkurrens.utländskalltmarknaden kommer störremötaatt en

hemma-omfattning NordeniVidare betraktas allt större ensom
Norden harinomföretagsförvärvantaletinneburitmarknad vilket att

bli-detkoncentrationen ärorsak till den ökadeYtterligareökat. atten
erbjudakunnaobjektmarknaden,framför alltvit allt viktigare, ettatt

produktsortiment.brett
konkurrensmarknad ärfungerandeförutsättning för välviktigEn en

antaletmellan. Omväljamöjliga leverantörerfleraköparna har attatt
vidmöjligheterköparnasfrämjastillgängliga leverantörer att,är stort

kvalitet, leverantör.med pris och bytamissnöjet.ex.
byggmaterial-inomdelbranscheri flertaletkonkurrensenEftersom

fåtalellerpå dominerasgrund debegränsadsektorn ett ettär att avav
såväl im-förförutsättningarviktigt godatillverkare detinhemska är att

im-bl.a.innebärföreligger. Detsubstitutionskonkurrens attport- som
Vidare börmotverkas.så långt avskaffas ellermöjligt börporthinder
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förvärv ökar koncentrationen inom byggsektorn prövassom nogsamt
med påavseende konkurrenssituationen inom delbranschen.

Integration
Inom byggverksamheten förekommer såväl vertikal horisontell in-som
tegration. Det finns flera orsaker till integrationssträvandena. Vertikal
integration i tidigare led påberor oftast företagen vill ha kontrollatt

sina insatsvaroröver medan integration i led har sin igrund attsenare
företagen önskar säkra avsättningen för sina produkter. Horisontell in-
tegration beror på företagen vill ha kontroll substi-t.ex. att även över

eller omfatta samtligatutvaror produktvarianter område.inom sitt
Detta gäller särskilt vid försäljning byggprodukter till objektmarkna-av
den. Utvecklingen både vertikal och horisontell integration harav ac-

under åren.deccntuerats senaste
påExempel koncerner har hög grad integration Stora,ärsom av

Skanska och Euroc.

Figur Stora1 produktområdeAB, bygg- och interiörprodukter, enligt
årsredovisning 1989.

Stora Timber

Sågade Storaträvaror Timber
TrävarugrossistFredriksson Co

Tarkett

Golvtillverkning i Sverige,trä-, plast- och keramikgolv T arkett
Golvtillverkning l Västtyskland.italien, USA,Danmarkoch Irland

Stora Kitchen

Tillverkning inredningssnickerieri Sverige Marbodalav
Tillverkning inredningssnickerieri Danmark,Norge och VästtysklandHTHav
Kök, Sigdal mfl.
ByggmaterialgrossisterBoström Gross, Ceos Gross, N.A. Eriksson,E. Leksell,
Star Center. Nils Troedsson.Artur Jansson.Nyström Lundell

Swedoor

Dörrtillverknlng i Sverige Swedoor, Boxholm Dörr,m.m.
Gunnarsson Co, LoveneDörrfabrik,SP-Snickerier
Dörrtillverknlng I Finland och Norge

Storakoncernen kom förvärvet årSwedish Match få1988genom attav
omfattande sortiment snickerierett och golv. I Stora ingick vidav

förvärvstillfället SP-Snickerier tillverkningmed fönster enklareochav
dörrar SP:s dotterbolag AB Gunnarsson C0 tillverkningmedsamt av

I Stora ingick BorDörrenäven tillverkargarageportar. ytterdörrar.som
Swedoor, ingår i Swedish Match och betydande tillverkareärsom en av
dörrar, förvärvade årunder 1988 Lovene Dörrfabrik, tillverkningmed

massiva allmogedörrar, och Boxholm Dörr, med betydande tillverk-av
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från påingripande NOefterning institutionsdörrar. Stora valde,av
vid förvär-på uppstoddominans ytterdörrmarknadengrund den somav

Divisionen Storasälja dotterbolaget BorDörren.Swedoor, attvet av
kökssnickerier. InomproducenterKitchen världensär största aven av

företagentillverkasimporteras inredningssnickerierindustrisektorn av
Swedish Matchblev förvärvetMarbodal och HTH Kök. Stora avgenom

på tillverkaregolvmarknaden. Tarkettbetydande äräven stor aven
ingår detextilgolv. I Storakoncemenplast- och äventrä-, storaaven

vilkenABbyggvarugrossistema Star Trade Byggprodukter genom en--
1990snickerier golv säljs. Under höstendel Storas ochbetydande av

såväl till försäljning.Kitchen Tarkettbjudit Storahar Stora ut som
såväl vertikalbetydandebyggföretag medSkanska landetsär största

fastighetsbran-verksamhet inomintegration i bakomliggande led som
ingårbyggverksamhetfinansförvaltning. SkanskakoncernensIschen och

och FastighetsByggnadsbyggföretagen Skanska Entreprenad AB, JM
ingår verksamhetervidareSkarne AB. I koncernenAB Ohlssonsamt

Stålteknik mark-medasfalt. Skanska ABinom betong och är, engrus,
stålbyggnadsföretaget Skan-på i landet.%, detnadsandel 20 störstaca

harockså betongelement ochtillverkareska landets näst störstaär av
installationsbranschen.grundförstärknings-, ventilations- ochföretag i

byggmaterialkoncernen Eu-aktieägaren iSkanska dessutom störstaär
27 %.roc

ingår också snick-flertal dotterbolag medMyresjö medI Skanska ett
frånfönsterglasMyresjöfönster sitt behoveritillverkning. köper hela av

säljer sinaMyresjököksitt systerbolag Combiglas. Myresjöfönster och
småhus. My-till Myresjöhus tillverkarprodukter till Skanska samt som

år stärkteNordiska i Vrigstad AB ochresjö förvärvade 1989 Trähus ge-
på småhus.position förförvärvet sin marknadennom

affärsområden, årsredovisningenligtFigur Euroc, 1989.2

Byggmaterial

AbetongBetongelementm.m.
SiporexLättbetong

Skånsk BetongindustriSabema, Byggbetong,Fabriksbetong
Grus Sabema, Sand,JehandersGrusNorrköpingsm.m.

GyprocGlpssklvor m.m.

Cement och Mineral

Cement,Sverige Cementa
ScancemCement, internationellt

SydtegelFasadsten
ZandaBetongtaktegel

Handel

TräByggmaterialgrossisterPaulssons Järn, Joh. Kock, Malmö
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När det gäller cementmarknaden koncentrationen hög. Cementa,är
ingår i Eurockoncernen, helt dominerande och har del-ärsom genom

iägarskap Akerkoncemen möjlighet två småtill inflytande i deett av
cementimporterande företagen. Eurockoncernen har ägarin-även stora

i flertal företag med cementbaserad eller med marknads-tressen ett
mässig koppling till cementbaserad produktion. Exempel denna ver-
tikala integration följande dotter- och intressebolag:är AbetongAB

b1.a. tillverkar betongelement för främst industri- och kontorsbygg-som
nader, Siporex tillverkarAB lättbetong och lättbetongelement ochsom

påhar marknadsandel 50 % i Sverige, Sabema Betong ochen ca
Skånsk ByggbetongAB tillverkar fabriksbetong vid tio anlägg-som
ningar Skåne.längs västkusten i påoch Till detta kommer ägarandelar
40 % i AB Ess-Betong och 33 % i AB Strömstadsbetong. I december
1989 träffades avtal Euroc skulle förvärva fabriksbetong- ochattom
grusverksamheten i AB Betongindustri. Euroc hade tidigare 25-pro-en
centig ägarandel i Betongindustri. I samband med förvärvet fabriks-av
betong- och grusverksamheten släpper Euroc sitt i Betongindu-ägande
stris övriga verksamhet, b1.a. avseende betongelement. Betongindustri

den fabriksbetongproducentenär istörste landet med verksamhet i
Stockholm, Uppsala, årGävle och Borlänge. förvärvadeEuroc 1988
ZandaAB Nordens ledande tillverkareär betongtakpannorsom av
med påmarknadsandel 70 % i Sverige. Sydtegel AB, meden ca som
fem tegelbruk Sveriges ledande tillverkareär bränd fasadsten, funge-av

försäljningsbolag frånföräven murbruk Cementa. I koncernenrar som
ingår Gyproc, påäven dominerande förär marknaden gipsskivor.som

framåtDenna integration möjligheterEuroc erbjuda sinaattger
kunder heltäckande produktsortiment för byggnadens ochett stomme
fasader. Integrationen också påverkaEuroc möjlighetstörre attger
prissättningen frånhela produktkedjan till färdigt bygg-cementgenom

dåmaterial flera dessa bådedotter- och intressebolag marknads-ärav
och prisledande.

Skåne-Gripen på århar förvärvat företag inom snickeri- ochsenare
golvindustrin. Det västtyska kökstillverkarföretaget Poggenpohl förvär-

årvades år två1987 och under 1989 förvärvades golvföretag, Holmsund
Golv och västtyska Skåne-Gripen ingårSchlotterer. I Kährs,även som
efter Tarkett världens tillverkareär lamellparkettgolv,näst största av

golvföretaget ODO.samt
Det företaget på förnäst största marknaden kökssnickerier Bal-är

lingslöv. ingårFöretaget i Electroluxkoncernen och huvudleverantörär
till Electrolux vitvarubutiker och till de byggmaterialhand-storaen av
larna, Beijer Byggmaterial, tidigare ingick i koncern.som samma

Ahlsell VVS marknadsledande ingårVVS-marknaden iär och
Trelleborgkoncernen. år stålgrossistföreta-Trelleborg förvärvade 1988

Bröderna Edstrand, har del sin inomverksamhet VA-get som en av
området. Trelleborg stärkte därmed sin ställning fickoch cirka tred-en
jedel ingårVA-grosshandeln. I koncernen dessutom elgros-storav en
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betydandefrån år Enertech AB, är1989Ahlsell El,sist, pro-samt som
CTCParca,varumärkenmedproduktervärmetekniskaducent somav

Plåtluna AB ärdessutomOil. Trelleborg ägerElectrooch Bentone som
mark-Matakiventilationsgrossist ärplåt- ochledande samt somen

takentrepre-landetstaktäckningsmaterial och störstapånadsledande
nadföretag.

denombildadesverksamhetsområde ByggDistributionTrelleborgs
Industri AB.Norrvikenbolag undertilljanuari 1990 namnet1 egetett
grosshandel,enheter:organiserat ibolagetDet är storatrenya

byggverkstadsprodukter.ventilation ochvärme
elinstallationsma-inomverksammadotterbolagharABB-koncernen

ABB Cab-bl.a.tillverkningled. Inom ägerallaterialmarknadens man
grossistverksamheten ägerElektriska. Inomoch KEAElgeles, Cewe,

installationsledet in-Ielgrossist.ledandeAsea-Skandia, Nordensman
Sveriges le-ingår också Fläkt AB ärgår Installation. ABBIABB som

produktions-,iventilationsområdet verksamhetmedpåföretagdande
installationsledet.försäljnings- och

möjligintegration börhorisontellSåväl mot-vertikal attvarasom
problemspecielltEttkonkurrenslagstiftningen.förinomverka ramen

återförsäljare. välEntillverkare ochmellanfinnsbindningardeär som
förförutsättningåterförsäljarledeti är attkonkurrensfungerande en

från utländska före-från mindre företagochbyggmaterial samtt.ex. nya
byggmaterialmarknaden.påkonkurreraha möjlighetskall atttag

Prissättning
påområden, bl.a.inom fleravanligaprislistorGemensamma är

grossist-måleri, och el. IVVSoch lacker,golv, färgermarknaderna för
Prisboksystem väg-Bygghandelnsanvänds bl.a.detaljistledenoch som

för de cir-grundanvändsprissättningen.för Denna ävenledning som
prissättning,i sinsiganvänder t.ex.kaprislistor leverantörerna avsom

på dörrmarknaden.
företagenmindrespeciellt dekan förprislistorGemensamma vara

förutsätt-bättrefall dessakan i bästapriser ochhjälp sättaatt geen
bransch. Dennainomföretagendemedningar konkurrera störreatt en

pris-risk församtidigtmedför dockprissamverkanhorisontellform av
föraföretagenunderlättar förpriskonkurrensen och attstelhet, minskar

kännedomenökasled. Dessutomvidare tillkostnadsökningar senare
beteende.konkurrenternasom

formelltinget käntförekommerprislistorFörutom gemensamma
undersöktadeflertalföretag. Inomolikamellanprissamarbete ett av

isig bl.a.prisledarskap. Dettadockförekommerbranscherna yttrar som
på markna-prishöjningar,likasammanfallande ochtiden t.ex.stora

VVS-pr0duk-och lackerbyggskivor, färgerför mineralull,derna samt
inte-vertikalsåväl horisontellförekomstentordeDessutom somter. av

prissättningsbeteendet.påverkadelmarknaderflertalgration inom ett
leveranssä-byggmaterialsektorninom ärkonkurrensmedelViktiga

vik-specielltLeveranssäkerhetsortimentsbredd. ärservice ochkerhet,
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tigt under perioder efterfrågan.med hög Dessutom etablerade dis-är
tributionskanaler betydelsefullt konkurrensmedel och kandeett även
fungera effektivt etableringshinder för importerande före-ett t.ex.som

Men naturligtvis inte priset oviktigt. Priskonkurrensär förekommertag.
speciellt vid anbudsgivning försäljningoch objektmarknaden.

Där priskonkurrens förekommer sker denna främst via rabattgivning
på listpriserna. påHöga rabatter listpriserna vanligt förekommandeär

påbl.a. marknaderna för mineralull, armeringsstål, dörrar, fönster, in-
redningssnickerier, färger och lacker VVS- och elmateriel. Stortsamt
rabattutrymme företagen möjlighet variera prissättningen tillattger
olika kunder och kundkategorier ocksåkan verka prisuppdrivande.men
Dessutom föreligger risker för diskriminering kunderna inte harom
möjlighet fårtill de de rabatter deras prestationer motive-att attse som

Det innebär de nominella påpriserna nivåhamnar hög jäm-attrar. en
fört med pris och möjligheten för köparen jämföra priseruttaget att att
mellan olika företag begränsas.

En teknisk konsekvens den omfattande rabattgivningen ärmer av
statistiken byggmaterialprisernaöver kan bli missvisande. Kortsik-att

tiga prisändringar sig oftast i form eller mindrestörre rabatteryttrar av
och registreras därmed inte i entreprenadindex. i sinDet hart.ex. tur

påeffekt priserna i byggbranschen eftersom de flesta entreprenadarbe-
kostnadsregleras med hjälp index.ten av

På flera delmarknader utmärks tillverkningen höga fasta kostna-av
der sjunkandeoch styckkostnad vid ökad på sådanavolym. Exempel
marknader mineralull Påär och gipsskivor. marknad medcement, en

dominerande företag, cementmarknaden,ett kan nettointäk-t.ex.som
maximeras företaget avvägninggör mellan sjunkandeten attgenom en

styckkostnad, pris försäljningsvolym.och sådant påverkasEtt beteende
naturligtvis konkurrensenäven utlandsmarknaden, exportmöjlig-av
heterna och exportpriserna.

På flera delmarknader påverkas prisförändringarna starkt änd-av
rade faktorkostnaderråmaterialpriser. Det gäller bl.a. cement, arme-
ringsstål, färger och lacker och vissa VVS-material. Om konkurrensen
fungerar väl medför kostnadsökningar producenterna atten press ra-
tionalisera verksamheten samtidigt de effektiva företagenmestsom

vilket bidrar till fortlöpande Påstrukturomvandling.gynnas, en
marknader med bristande konkurrens, vilket gäller flera delmarkna-av
derna för byggmaterial, övervältras kostnadsökningar till övervägande

pådel nästkommande led. Det finns dessutom tendens till fal-atten
lande faktorkostnaderråmaterialpriser i motsvarande grad leder till
prissänkningar återhållsammaeller prisökningar.

På några byggmaterialmarknader, spånski-marknaderna fört.ex.
board och golv, förekommer lågprisimport.omfattande Dennavor, en

skapar faktisk eller potentiell importkonkurrens åter-verkaren som
hållande prisutvecklingen. På marknader med fungerande import-
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konjunkturelladeutjämnamöjligheterbättrefinns attkonkurrens även
byggsektorn.inomefterfrågevariationema är storasom

Prisutveckling
1980-byggmaterial underflertaletdetframgår hartabell 2Som storaav

tillver-inhemsktförgenomsnittetprisökningar änuppvisattalet större
bo-analysproducentprisindex. Ienligtindustriprodukter avkade en

denvisas1980-taletutveckling under attstadsbyggnadskostnademas re-
ifaktorprisindexenligtbyggmaterialprisernaökningen genom-ala av

1980-talet.13år under%1,3snitt pervar ca
1980-talet.och slutetbörjaninträffade iprisökningarnaDe avstörsta

påår då prisökningarnaår det19881986-1989periodenUnder var
ovägtökningengenomsnittligaDå denbyggmaterial störst. varvar
medan%10,2byggmaterialenundersöktamedelvärde för de 20 ca

%.7,6ökning i PPImotsvarande var

producentpris-på byggmaterial samtvissaPrisutvecklingenTabell 2
procent.Index, 1989,1980-

1980-1989-875 -89-88-861980-1985Varugrupp

1153.600,77,292Cement
012,1Armeringsstål -- -- 1015,06,02,92.072Mineralull

1553,514,75,58,587Planglas
1314,06,510.22,0Spånskivor 86
1196,07,54,18,270Board
994,53,94,2076Gipsskivor

1857,813,34,54,6113Dörrsnickerier
98117,68,52,4Fönstersnickerier 49

1175.77,18,14,3lnredningssnickerier 70
1689,818,33,86,387Plastgolv
1297,110,44,17,074Textilgolv
1649,511,44,78.0Linoleumgolv 91
1507,814,05,04,985Trägolv

7,48,4lackarochFärger ---- 949,710,23,36,0Vattenradiatorer 47
1534,612,83.05,298Sanitetsporslin
1654,613,72,05.2108Badkar

9,04,0 18,75,8Diskbänkar -- 14,37,84,05,0Sanitetsarmatur --
1076,37,64,32,0Producentprislndex 70

a rådde prisstopp.år delvisUnder 1987

kostnaderökadestår finna iprisökningarkraftigadeltill attOrsaken en
plastgolvfönster,produkternaråvaror. gällerDettaochför insats- t.ex.
uppvisatnickelbasplastplanglas,insatsvarordiskbänkaroch resp.vars

institut1980-talet,Statens18 utvecklingunderBostadsbyggnadskostnadernasWigren,R.
byggnadsforskning,Gävle,1990.för
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kraftiga prisökningar. Under perioden sjönk energipriserna vilket gyn-
nade produkter med höga energikostnader, exempelvis cement.

Utrikeshandel
För de olika byggmaterialen tycks samband föreligga mellan högett
importandel importens andel tillförseln och motsvarande högav ex-
portandel exportens andel produktionen, dvs. utrikeshandeln ärav
ofta antingen låghög bådaeller i riktningarna. Import- och exportan-
delar kan dock inte förklara graden internationell konkur-ensamma av

Ävenpå olikade delmarknaderna. importandelen låg så kanärrens om
den potentiella importkonkurrensen ha inverkan på företagens be-stor
teende. En hög exportandel kan heller inte alltid tolkas företa-attsom

verkar internationell konkurrensmarknad. Ofta innebärgen en t.ex.
tekniska tariffäraoch handelshinder hållaexportföretagen kan isäratt
den inhemska och den utländska marknaden för sin produkt.

Import- och exportandelar för de undersökta byggmaterialen fram-
går tabellav

Tabell Import-3 och exportandelar lör vissa byggmaterial 1986, 1987
och 1988.

lmportandelñé Exportandel,%
Produkt 1986 1987 1988 1986 1987 1988

Cement 7 7 7 13 10 8
Armeringsstál 16 10 20 53 44 48
Mineralull 0 1 3 9 8 5
Planglas 65 49 48 77 72 70
Spánskivor 20 23 22 28 29 26
Board 20 28 35 51 48 53
Gipssklvor 25 26 25 16 19 14
Dörrsnickerier 6 7 8 37 35 32
Fönstersnickerier 4 2 3 7 5 4
Inredningssnickerier 13 13 14 32 28 23
Plastgolv 31 30 34 40 36 38
Textilgolv 72 76 74 36 36 37
Linoleumgolv 100 100 100 .. .. ..Trägolv 9 10 15 68 68 65
Färger och lacker 13 11 11 9.. ..Vattenradiatorer 18 18 18 20 17 13
Sanitetsporslin 21 23 21 53 45 41
Badkar 9 8 29 33 30..Diskbänkar 15 11 22 38 35 35
Sanitetsarmatur 20 23 20.. .. ..

någraMed undantag kan konstateras importandelen lägreär änatt
exportandelen. Det främst blandär de förädlade byggmaterialenmer

importen liten. finnsDetär dock tendens till importen ökarsom atten
samtidigt minskar vilket kan förklaras den godaexportensom av sven-
ska byggkonjunkturen.

Det vanligt förekommandeär del importen gåratt storen av genom
företag eller koncerner marknadsdominerande iär Sverige. Detsom
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importandelmellanlikhetstecken storgenerellt sättaalltsågår inte att
medbyggmaterialpåExempel storimportkonkurrens.fungerandeoch

gipsskivor,importkonkurrens ärlitenrelativtändockimportandel men
sanitetsporslin.ochlinoleumgolvplanglas,

föreliggamarknadernapå undersöktadetyckssambandvisstEtt
hög-underprisökningarnaochimportkonkurrensgradenmellan av

1980-talet.konjunkturåren i slutet av
föns-ochdörr-byggmaterialenförädladehögtrelativtdeFlera av

importkonkur-litenetc.trägolv möterVVS-material,tersnickerier, en
byggkon-godadenunderhar detmarknadermånga dessaPå avrens.

någon välexisterarintedeteftersomuppstått bl.a.brist,junkturen
medförtharöverhettningen storaochimportkonkurrens,fungerande

prisökningar.
ochboard, plast-spånskivor,byggmaterialförädlademindreFlera

importkon-betydandehögkonjunkturen möttundertextilgolv har en
återhållandeverkatvilkettillverkare,östeuropeiskafrånbl.a.kurrens,

prisökningstakten.
smårelativthaft1980-taletslutetunderharbyggmaterialVissa av
obe-ellervarit litenimportkonkurrensensamtidigtprisökningar som

mine-ochgipsskivorbyggmaterialpå sådan är cement,Exempelfintlig.
produktio-istordriftsfördelaruppenbaraharralull. Dessa varugrupper
medförråvaror vilket attbilligaochkostnaderfastaDe har storanen.

låga.relativtefterfrågan ärökadvidutbudetökaförkostnaderna att
låga pris-relativtdeuppvisar,byggmaterial trotsdessaTillverkarna av

lönsamhet.godmånga fall mycketiökningarna,
in-åstadkommaförviktigttill import attär enmöjligheterGoda

byggmaterial. Omoch t.ex.både byggtjänsterpåpriskonkurrenshemsk
marknadenpå svenskain denkommerbyggentreprenörerutländska

samtidigt ävenentreprenadmarknadenpå ensomkonkurrensenökar
utländskauppståkanbyggmaterialmarknadenpå omkonkurrensökad

material.importerategetanvänderentreprenörer
intedetinnebärförsvinner atthandelshinderformerolikaOm av

Iökar.importkonkurrensenpotentielladenfaktiska ävendenbara utan
medpå marknaderkonkurrensfungerandeupprätthålla välsyfte att en

utrikes-förhinderinformellasåväl formellabörfåtalsdominans som
motverkas.avskaffas ellerhandel

tilljuli 1989den 1fr.o.m.beslutatharFrån sida attsvensk omman
produkterlikställa typ-bygglovsprövningenvid somutgången 1991av

i Sve-typgodkäntsproduktermedlandnordisktigodkänts somannat
nordiskskapa öppnareförriktningi rätt attBeslutet enrige. är ett steg

detdockutformningen är attmednackdeluppenbarEnbyggmarknad.
kanTidsbegränsningentidsbegränsat.typgodkännandet ärnordiska

förinvesteringar atteftersomeffekternapositivademotverkadelvis
osäkra.upplevassig kanetablera som

typgodkännandetnordiskadeteffekternautvärderingNågon avav
med bygg-handelnkonstaterasDock kangenomförts. atthar ännu
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material inom Norden har ökat årende detta ocksåkansenaste men
påbero den skillnaden i byggkonjunkturstora mellan de nordiska län-

derna.

Avslutande kommentar
De beskrivna marknaderna för vissa byggtjänster och byggmaterial ut-

någraendastgör de delar tillsammans bildar detav som system som
bygg- och bosektorn Byggprocessenutgör. omfattar förutom själva
byggnationen bl.a. planering bebyggelsen, finansiering, projekteringav

förmedling förvaltningochsamt bostäder. Samtliga påverkar,led iav
större eller mindre utsträckning, de bygg- och boende-sammantagna
kostnaderna.

Byggandet, och framför allt bostadsproduktionen, utmärks attav un-
årensder lopp ha varit föremål för mängd åtgärderreglerande frånen

statsmakternas sida. Regleringar och subventioner har tillkommit med
de bästa syften och de har också medfört mångai avseenden positiva ef-
fekter. Mängden regleringar och den omfattande politiska styrningenav

det emellertid svårtgör bedöma den effektenatt samti-sammantagna
digt det lätt kan inträffa olika delar i regelsystemetsom att motverkar
varandra.

Det gällande reglerings- och subventionssystemet medförnu bl.a att
byggandet och boendet präglas begränsat kostnadsmotstånd.ett Deav
kostnadsbegränsningar finns tillär del administrativtstor be-som
stämda. påPriset nybyggda småhus och bostadsrätter regleras detav

lånesystemet.statliga På hyresmarknaden prisnivånär bestämd genom
eller mindre centraliserade förhandlingar vilkamer reglerasytterst ge-
bruksvärdesystemet. Till nyproducerade bostäder utgårnom dessutom

omfattande subventioner. Sammantaget innebär det kostnadsök-att
ningar i byggprocessen i sin helhet förs vidare till de enskilda bo-
stadskonsumenterna. Det för effektiv såresursanvändning viktiga in-en
citamentet till kostnadsmotstånd därmed försvagatär i byggprocessens
olika led.

Vid reformering gällande regelsystem det viktigten är hel-av att
hetsperspektivet inte glöms bort. För komma till med bristernaatt rätta
i måstedelar helasystemets ochöver de förändringarsystemet ses som
vidtas samverka med varandra. Det bästa sättet effektivi-att garantera

och motverka onödiga kostnadsstegringartet så långtär möjligt und-att
vika åtgärderreglerande och i låtastället konkurrensen berörda
delmarknader spela roll förstörre än närvarande.en

328



III

TJÄNSTEROFFENTLIGA





INLEDNING

Sverige kommunbildningen mycket gammal. Den moderna delenI är av
1862-års kommunalförordningar.historia inleds medkommunernas

allteftersom samhällsutveck-kommunala verksamheten har vuxitDen
på renhållning,medfört ökade krav social service,lingen har gator, vat-

fördubbladeidrottsplatser Under perioden 1960-1985tenverk, m.m.
från till %.sin andel bruttonationalprodukten 11 22kommunerna av

år anställdahade kommunerna 1989 700 000Sammanlagt närmare
samtligamotsvarande 15 % sysselsatta.avca

verksamhetsområden mindre lämpligtvissa har detInom attansetts
tillhandahållalåta enskilda kommuner tjänster. I stället har valtman en

regioner. gäller kollektivtrafikensamverkan täcker Detstörre t.ex.som
föroch landsting tillsammans har huvudmannaansvaretdär kommuner

Även vattenförsörjningsfrågorvissa ochtrafiken inom län. hamn-ett
kommunal kommunalförbund.har lösts i samverkan bl.a.genom

har ofta för vissa tjänster. MotivenKommunerna ensamrätt att svara
påolika beroende vilken tjänst brukar skiljaför detta det gäller. Manär

på kommunala monopol och finansiella kommunala monopol.legala
speciallagstiftningMed legala monopol kommunernaattmenas genom

stårför viss verksamhet inte den enskilde fritthar och detattansvaret
låta någon utföra uppgiften eller själv utföra den. Medattatt annan

inom förfinansiella monopol kommunen den kommu-attavses ramen
bedriver verksamhet helt eller delvis finansierasnala kompetensen som

står visserligen ikommunalskatter eller statsbidrag. I dessa fall detmed
någonformell mening enskilde fritt anlita för verksamhe-den att annan

finansiella skäl i praktiken inte möjligt.dettaärten, men av
frånverksamheten skiljer sig övrigaDen kommunala affärsmässiga

finansieraskommunala verksamheter den till del medatt storgenom
återfinnsavgifter. föreliggande avdelning antal marknadsbeskriv-I ett

eldistribu-ningar inom kommunala affärsmässiga verksamheten:den
sotning, avfallshante-tion, fjärrvärme, och avloppsverksamhet,vatten-

kollektivtrafik.ring, hamnverksamhet lokal och regionalsamt
genomgångföljer antal faktorerNedan ärett som gemen-en av

verksamhetsområdena lagstiftning,för de beskrivna verksam-samma -
hetsformer, prisbildning och entreprenadupphandling. Vidare redovisas
i verksamhetsinriktningen för kommunförbundetkorthet Svenska som

ikommunernas intresseorganisation. Sedan behandlas,är gemensamma
verksamhetsområdena.sitt Avslut-kapitel, de nämnda kommunalavar

någraningsvis redogörs för de övergripande enligt SPKproblemav som
på effektiviteten affärsmäs-kan verka hämmande inom de kommunala

siga verksamheterna.
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Lagstiftning

Enligt regeringsreformen 1974:152 skall grunderna för kommunernas
organisation och verksamhetsformer ibestämmas lag, dvs. riksdagen.av

vissaInom verksamhetsgrenar kan emellertid normgivningsmakten med
överlåtastillämpning kap. §§ regeringsformen8 7 och 11 i kom-av

landsting.ochmuner
Kommunernas verksamhet regleras främst kommunallagengenom

1977:179, ändrad 1988:134, speciallagarantal ochsenast ett genom
åläggsstatsbidragsregler. Genom speciallagarna kommunerna att svara

för vissa tjänster såsomoch verksamheter inom kommunen, t.ex. vatten
renhållning.avlopp, sotning ocksåoch Speciallagarna reglerarsamt

kommunernas avgifter för dessa verksamheter.rätt att ta ut
Möjligheterna överklaga olika kommunala beslut inte enhet-äratt

liga. olika varierarFör beslut instansordningen och har rätt attvem som
klaga.

Kommunala nämnders beslut kan överklagas förvaltningsbe-genom
finnsbesvärsbestämmelser angivna i speciallagarna. Densvär om som

angår frånbeslutet har överklaga. Besvärstiden räknas beslutetsrätt att
från då fåtttillkännagivande eller den dag klagande del beslutet.av

Besvärsmyndigheten kan inte bara det överklagade beslutets lag-pröva
också innehåll.lighet eller lämplighet ändra dess Myndigheten kanutan

således beslut i stället i enlighet vad klagandemed yrkat.sätta ett annat
för framgårInstansordningen förvaltningsbesvär speciallagarna.av

Kommunalbesvär kan väckas fattade kommunfullmäk-beslutöver av
tige, kommunstyrelse de nämnder fullmäktige inrättat med stödsamt av

får påkommunallagen. Besvären omständigheter innebärgrundas som
beslutatt ett

inte har tillkommit i laga ordning,-
står i strid lag eller författning,mot annan-

överskrider kommunfullmäktiges befogenheter,sättannat-
kränker klagandes ellerrätt-

påvilar orättvis grund.annars-
Kommunalbesvär lämnas till kammarrätten första instans ochsom

regeringsrätten sista instans. Det endast kommunmedlemmarärsom
har anföra kommunalbesvär, de berörs beslu-rätt att oavsettsom om av

fråninte. Besvärstideneller veckor räknas det beslutet offent-tet tre- -
liggjorts. Besvärsmyndigheten inte,kan upphäva beslutet i tillmotsats-

innehåll.vad gäller vid förvaltningsbesvär, ändra beslutets Kom-som
munalbesvär främst instrument för medborgarkontrollutgör överett en
kommunalförvaltningen.

ocksåAvgifter gäller och avlopp och kan prövas sär-vattensom av
skilda förvaltningsmyndigheter. När det ochgäller avloppvatten

Målöverklagar abonnenten hos va-nämnd. hos va-nämnden kanstatens
frågorföras vidare till vattenöverdomstolen och högsta domstolen. I

elektriskberör eller eldistribution kan abonnent sinströmsom en
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Nämn-elektriskprisregleringsnämnd för ström.prövadsak statensav
överklagas.intebeslut kandens

intestiftelser kanochaktiebolagkommunalafattatsBeslut avsom
stämningsan-ingesådana dockkan abonnentenbeslutöverklagas. Mot

domstol.vid allmänsökan
uppföljningstyrning ochekonomisktillmöjligheterbättreFör att ge

för kommuner.utarbetatsredovisningsmodellochbudget-har en ny
redovisningbokföring ochså långt möjligt försöktMan har anpassasom
jämförelserför underlättabestämmelser, bl.a.till bokföringslagens att

förenkla kommunernasförsöktVidare harverksamhet.med manannan
denbörjat tillämpasuccessivtharkapitalredovisning. Kommunerna nya

redovisningsmodellen.
på utarbetandenedåren omfattande arbete lagtsharDe ettsenaste

viktigt motiv för översynEtt görakommunallag. att avenav en ny
överblickskapa bättrevarit behovetkommunallagstiftningen har att en

ikommitté denkommunalrättsliga Dendet senasteöver systemet. som
1988-årskommunallagutformatillsätts förhar attetappen en ny -

i april 1990.sitt betänkandepresenteradekommunallagskommitté -
arbete harkommunallagskommitténsutgångspunkt förviktigEn va-

utvecklingenskall underlättakommunallagrit mot en meratt en ny
till-uppgiftsindärvid detmålstyrd Den harverksamhet. attsett som
frå-pågåttinte inkan behövasrättsliga instrumentdeskapa mensom

effektiviteten istyrformer ellerberör valet systemet.avsomgor
självkostnadsprincipen,grundprincipernakommunalrättsligaDe -

in-finnsretroaktiva beslutprincipenlikställighetsprincipen och mot -
frambeskrivs längrePrincipernatill kommunallag.skrivna i förslaget ny

avsnitt.i detta
kompetensenföreslås kommunalatydligare regler för denVidare

drivafår lagförslagetnäringslivsområdet. enligtKommunernabl.a. --
går på till-vinstsyfte ochdrivsnäringsverksamhet, den attututanom

iåt medlemmarnatjänsterhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
kommunen.

godåläggs eftersträvaförslag kommunernaEnligt kommitténs att en
precise-Förmögenhetsskyddethushållning i verksamheten.ekonomisk
föreslåsårsredovisninglagstiftning. Kommunensi nuvarandeänmerras

bedrivs i kommu-sådan verksamhetockså innehålla uppgifter somom
nala bolag.

kontrollinflytande och överregler kravenGenom avsesnya
föreslås kommunfullmäktige ställ-T.ex.kommunala bolag tatryggas.

helägdabolaggälla i de äroffentlighetsprincipen skalltillning somom
ocksåfullmäktige,väljasstyrelser skallBolagenskommunen. somavav

föreslås fåfullmäktige rättibolagsordning. Ledamöterfastställer att
Rättentill styrelseledamöter.frågor interpellationer direktoch attrikta

dockutsträckskommunalbesvärkommunala beslutöverklaga genom
beslut.inte till bolagens
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kommunförbundetSvenska

kommunförbundet organisation förSvenska landetsär en gemensam
samtliga kommuner. Förbundet bevakar kommunernas intressen och
tillhandahåller service.

Intressebevakningen finansieras medlemsavgifterna medanav ser-
vice, i form konsulttjänster, avgiftsfinansierad. Serviceverk-ärt.ex. av
samheten bedrivs delvis i bolagsform finns utanföroch kunderna även

rekommendationer tillkommunkretsen. Förbundet lämnar kommu-
policyfrågor.i redovisnings- Förbundets centralabl.a. ochtaxe-,nerna

friståendeorganisation finns i länsför-Stockholm och i varje län finns
bund.

arbetsgivarorganisation förKommunförbundet vidare central lan-är
förhandlingardets kommuner. Verksamheten inbegriper bl.a. centrala

och biträde i lokala förhandlingar.
Vid sidan finns ytterligare förKommunförbundet organ samver-av

såsomkan mellan kommuner och andra intressenter Svenska lokaltra-
fikföreningen, ochSvenska hamnförbundet och Svenska vatten- av-
loppsverksföreningen.

Verksamhetsformer

verkförvaltningarKommunal bedrivs ellerverksamhet kommunalaav
kommunala aktiebolag stiftelser. Vidare flera kommuneroch kanav

för verksamheten i kommunalförbund eller i kommu-gemensamt svara
också pånala bolag. Verksamheten privatakan utlagd entreprenö-vara

förekommer halvoffentliga driftfor-Dessutom olika blandade ochrer.
mer.

Kommunala investeringsutgifter inom den affärsmässiga verk-verks
engångsavgifter frånsamheten täcks meddels med abonnenterna, dels

frånmedel tillskjuts kommunens centrala finansförvaltning. Kom-som
fungerar bank för verken. För de medel kommunenmunen som som

anslår belastas verken kapitaltjänstkostnader i formmed s.k. av av-
skrivningar och räntekostnader. kommunerna in-Räntan benämns av
ternränta.

innebärKommunala verk kan ha s.k. redovisningssystem, vilketöppet
avskrivningsmedel, in-samtliga kommunalt verks redovisadeatt ettav

finansför-vinstmedel tillförs kommunenseventuellaternräntor samt
valtning. Dessa medel inte för användas specifikt i detöronmärks att

fårkommunala vid investeringar begära anslagverket verketutan nya
från finansförvaltning.kommunens

framhålliti olikaSPK har sammanhang s.k. slutet redovis-att ett
från effektivitetssynpunkt föredra eftersom verksam-ningssystem är att

då redovisningheten särredovisas och bättre bedömas. Med slutenkan
förbehållna bedriver.verkens medel den verksamhet deärattmenas

investeringsfonder i vilkaVerken använder sig härvid särskilda deav av
verken alstrade medlen placeras.
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Ettpå kapitalmarknaden.låninteverk kanKommunala ta egnaupp
offentligrättsligtärdel kommunen,verkkommunalt är som enen av

juridiskreglerad person.
pri-juridisksjälvständigaktiebolagkommunalt ärEtt person,en

Redovis-bokföringslagen.ochaktiebolagslagenregleradvaträttsligt av
redovi-Detsåledes lagar.dessaaktiebolagi kommunalaningen styrs av

faktiskaochavskrivningarbokföringsmässigaresultatet baserassade
aktiebolag kankommunalträntekostnader. Ett taränteintäkter och upp

på kapitalmarknaden.lånegna
i samarbeteaktiebolagockså bildarkommunerförekommerDet att

minskakansamarbetetMotivet för attintressenter.med privata vara
visstinomtillgång till kompetensochrisktagandekommunens att

fackområde.
haraktiebolagkommunaltformdrivs iverksamhetEn ettavsom

verksamheter.från andrakanklart avgränsasverksamhetenfördelen att
i ochinsynenoffentligagäller denemellertid detSvårigheter finns när

förslagKommunallagskommitténsverksamheten.kontrollen omav
avseende.förändring i dettainnebärkommunala bolaginsyn iökad en

skekanbolag. Dettaockså interkommunalabildakanKommunerna
kommunalför-1985:894lagenkommunalförbund enligtformi omav

kommunala bolag.bund eller som
kan läggakommunernabestämmelser utfinnsspeciallagarI attom

hind-ingeti regeldockpå finnsentreprenad. Detverksamhetviss som
affärsmässigakommunalainom denverksamhetävenatt annanrar

förhållan-Någon preciseringpå entreprenad.läggsverksamheten ut av
kommunallag.tillförslagetikommunallagen ellerinte ifinnsdet ny

stårdå kommunenfrämstEntreprenadupphandling förekommer som
står direktientreprenörendockförekommerupphandlare. Det även att

sophämtningkommuninnevånaren, videnskildedenkontakt med t.ex.
byggnadsverksamhetenvanligast inomEntreprenaderoch sotning. är

affärsmässiga verksamheten.och den

Prisbildning

tjänster begränsasochkommunalaprissättningenfriaDen avvarorav
självkostnadsprincipen,grundprinciperna;kommunalrättsligabl.a. de

avgif-retroaktivaförbudprincipenlikställighetsprincipen motsamt om
in-finnsrättspraxis ochupprätthållits ihar längeprinciperDessater.

föreslår idockKommunallagskommitténspeciallagar.i delskrivna en
i kommunallagen.skrivs indesitt betänkande att

fårinte be-avgifternasjälvkostnadsprincipen ärInnebörden attav
beräknadverksamhetenförpåtagligt överstigerså destämmas att en

fastasåvälingår rörligasjälvkostnadsbegreppetsjälvkostnad. I som
personalomkostnader,löner,rörliga kostnader hörTillkostnader. ma-

kapital-alltframförhörfasta kostnadernaTill deterialkostnader etc.
och kost-kapitalinvesteratför avskrivningkostnaderdvs.kostnader,

avskrivet.på intekapitaldet ärförnader ränta som
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Likställighetsprincipen innebär tillåtetdet inte för kommuneräratt
särbehandla vissa påkommunmedlemmar objektivatt än grund.annat

innhållerPrincipen alltså påkrav kommunerna iakttaskallett att
objektivitet och rättvisa i sin behandling kommunmedlemmarna. In-av
nebörden detta från områdekan variera område.till Likställighets-av
principen normalt inte någonför inkomstomfördelandeutrymmmeger
verksamhet.

Förbudet retroaktivt verkande beslut innebär i princip förbudmot mot
pålagor för kommunmedlemmarna bakåtmed verkan i tiden. Principen

främst frågahar aktualitet i taxebeslut.om
Kommunala ofta knutna till index.är Index tillämpas vidtaxor ett

prissättning påi huvudsak två dels fortlöpande justeringsätt: genom av
avtalade grundpriser, dels underlag för kalkylering priser. In-som av
dexklausuler förekommer vanligen i prisavtal sträcker sig översom

år.längre tid Genomän basera påprisavtal index skerett garde-att en
ring för den framtida osäkra kostnadsutvecklingen.

De praktiska och andra fördelar tillämpning indexbaseradsom av
prissättning kan innebära för säljare påoch köpare enskild marknaden
skall devägas eventuella samhällsekonomiskt negativa effektermot

sådan prissättning kan medföra.som
Ofta används konsumentprisindex KPI vid indexbaserad prissätt-

ning. Eftersom inteKPI direkt speglar de kostnadsändringar ärsom
relevanta för områdeberört innebär detta prisändringar sker obero-att
ende kostnads-, produktivitets- och effektivitetsförändringar påt.ex.av
området.

En viktig såvälorsak till skillnader avgiftsnivåi avgiftsfinansie-som
ringsgrad mellan olika kommuner skilda principer för beräkningär av
kapitalkostnader. I det fall kommunen har hög kostnadstäcknings-en
grad kan beräkna kapitalkostnadersättet innebära dold beskatt-att en
ning kommuninnevånarna. De imetoder dag i huvudsakav som an-
vänds vid beräkning kapitalkostnader den nominellaär metoden,av
bruksvärdesmetoden den reala annuitetsmetoden.samt

Enligt den nominella metoden använder sig linjär avskrivningman av
på anläggningens ursprungliga anskaffningsvärde och % nominell12ca

anläggningens kvarståenderänta bokförda värde.
Vid tillämpning bruksvärdesmetoden påavskrivningarnagörsav an-

läggningens nuanskaffningsvärde. Räntan %utgörs 3-12 real räntaav
på anläggningens bruksvärde, dvs. nuanskaffningsvärdet förmed avdrag
värdeminskningen. Nuanskaffningsvärdet fastställs vanligen genom
uppräkning anskaffningsvärdet med KPI. Skillnaden mellan avskriv-av

påning nuanskaffningsvärde och anskaffningsvärde kallas meravskriv-
ningar och särredovisas i den kommunala redovisningen.

Enligt den reala annuitetsmetoden, vilken rekommenderas Svenskaav
kommunförbundet, fördelas kapitalkostnaderna i fast penningvärde lika

tiden. Kapitalkostnaden betraktasöver ersättning för gjordsom en en
investering inteoch försparande kommande investering. Deettsom en
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påutifrån %. I avsikt4årliga realannuiteterna beräknas ränta atten
löpande medarmuiteternabibehålla kapitalets köpkraft räknas upp

KPI.
varit före-under 1980-taletharkapitalkostnaderberäknaSättet att
gälldetvå fall. Dessamål i uppmärksammadeför rättslig prövning va-

båda kommunenfallen fastslogs deteltaxan i Stockholm. I att avresp.
påberäknadmellanför skillnadenbokförda beloppet räntamerränta -

på värde inte fick med-bokförtbruksvärde ochanläggningarnas ränta -
fastställandekapitalkostnad vidi kommunensräknas taxa.av

Entreprenadupphandllng

normalreglementebörjan 1970-taletKommunförbundet i ettutgav av
allaantagitsupphandling. Reglementet har nästanför kommunal av

upphandlingsregle-iprincipenDen grundläggandelandets kommuner.
utnyttja förefintligamyndighetVid upphandling skallärmentet att

affärsmässigheti övrigt iakttagakonkurrensmöjligheter och även samt
objektivt.anbudsgivarebehandla anbud och

upphandling,ske slutenUpphandling skall enligt reglementet genom
upphand-direktupphandling. Med slutenförhandlingsupphandling eller

föregåendeanbud skerprövning och antagandeling utanatt avavses
förhandlingsupphandlinganbudsgivaren. Medförhandling med menas

Med direkt-får föregås anbudsgivare.förhandling medbeslutetatt av
på marknadeneller beställning denköp öppnaupphandling attavses

ordning.anbud i särskildinfordrandegörs utan av
användasenligt upphandlingsreglementetupphandling börSluten --

så mellanreell tävlanfordringarna kan specificeras klartnär att an-en
på Dennauppnås upphandlingsunderlaget.grundvalbudsgivarna kan av

och kon-upphandling standardvarorsituation föreligger normalt vid av
upphandlingssituationerkompliceradeventionella entreprenader. I mer

förhandlingsupp-lämpligare medkan det enligt reglementet vara--
handling.

vanligtrelativtupphandling anbudstävlan detVid kommunal med är
enligttillhör aktuell kommuninte medlem i elleranbudsgivare äratt

får inte överkla-besluti kommunallagen. Kommunalabestämmelserna
innebärnågon Detinte medlem i berörd kommun.är attgas av som

ståndfå rättelse tillelleranbudsgivaren inte själv kan överklaga om
kommunalaenligt detföljt gällande reglerkommunen inte skulle ha

upphandlingsreglementet.
nuvarandeupphandlingkommunalproblem vid ärEtt attannat

i ef-för anbudsgivareintill omöjliggörrättsordning i praktiken näst att
pååsamkats förlustererhålla skadestånd ekonomiskaterhand om man

finnsdetbeslut. Det gällerfelaktigt kommunalt ävengrund ett omav
företag eftervalformella fel gjorts viddomstolbeslut t.ex.att avomav

förhållande, in-tillsammans medgenomförd anbudstävlan. Detta
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skränkningen i överklagarätten kommunala beslut, minskaratt garan-
tin för effektiv påverksamhet de kommunala områden bören som om-
fattas anbudstävlan.av

För EG-länderna kommer det sannolikt före år 1993 gällaatt ut-en
vidgad och skärpt pålagstiftning området för offentlig upphandling av

och tjänster. Vissa tjänster, bl.a. energiförsörjning, telekommuni-varor
kationer och har dock hittills undantagits i EG:s direktiv.transporter,
Bestämmelserna såvälomfatta påmyndigheter riksnivå lo-avses som
kala myndigheter.

pågåendeI de förhandlingarna mellan EG fråganoch EFTA har om
offentlig upphandling hög prioritet. EG-proceduren för offentlig upp-
handling överensstämmer inte med vad gäller för den svenskasom
kommunala sektorn. Enligt EG-reglerna detär möjligtt.ex. att

Ävenöverklaga under denäven period ärende bereds. ickekom-ett
munmedlem berördär kan överklaga och det finns möjlighet tillsom
skadestånd. Förmodligen kommer de kommunalaäven bolagen att om-
fattas dessa regler. En EG-harmonisering kan därför kommaav att
kräva lagreglering beträffande den svenska kommunala upphand-en
lingen.
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ELDISTRIBUTION1

Tjänsten och marknaden1.1

eldistributio-hänföras tillhuvudsakligenkommunal tjänst kanEl som
verksamhet.nedanstående avsnitt till dennavarför koncentrerasnen

tillhänvisasbeskrivning elmarknadenutförligareFör separatenaven
från energi-andraelkraftens konkurrensbelyses bl.a.delrapport. Där
prissättningsprinci-på storkraftnätet,villkor för transiteringslag, av

elbranschen.inomprisledande roll lönsamhetenVattenfalls samtper,

förhållandeninstitutionella1.2

.2.1 Lagstiftning1
ändrad1902:71distribuera enligt ellagenkrävsFör senastatt

energiverk. Inom1988:218 koncession vilken beviljas ettstatensav
område Konces-koncessionsinnehavare.geografiskt finns endast en

år, normalt dockvanligen till 40sionstiden enligt ellagenkan sättas ges
finns mellanår. ingen konkurrensinnebär i praktiken25 Det attmax

distribueradå varje distributörolika eldistributörer har ensamrätt att
koncessionområde. Enligt lag innehavareinom givet ärett avsamma

förbrukningsändamåltillhandahålla inomförskyldig normalaatt om-
existe-inområdet. föreligger emellertid i princip inteSkyldighet ettatt

naturgasområde förlevererafjärrvärme-planerat ellerrande eller
tillhanda-Någon föruppvärmning. formell skyldighet kommunerna att

hålla inte.föreligger

Besvärsmöjligheter1.2.2
åstadkommandeförkoncessionshavare skyldigEnligt ellagen är att, av

villkor förpris övrigaunderkasta sig reglering ochskälig prissättning, av
prisreglering endastBegäran kanleverans görasströmmen. avomav

innehar konces-den eldistributörabonnemang hosden har somsom
sion.

begärprisreglering till energiverkAnsökan lämnas statens somom
från energiverketeldistributör. Finneryttrande i ärendet berörd att

ärendet tillöverlämnasframställningen inte uppenbart ogrundadär
i dennaför elektrisk Ledamöternaprisregleringsnämnden ström.

såväl eldistributörs-regeringennämnd och representerarutses somav
abonnentintressen.

åstadkomma frivilligförsöka uppgö-I första hand skall nämnden en
tillärendetdetta syfte överlämnar nämndenmellan Irelse parterna.
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elverksföreningensSvenska tariffkommission. Om förlikning ta-genom
riffkommissionens ståndförsorg inte kan komma till kan prisreglerings-

inomnämnden sig förlikningsman med uppgift försökautse atten ena
Om detta inte lyckas tillnämnden ärendet avgörande.parterna. upptar

förhållandetNämndens beslut kan inte överklagas och gäller enbart
mellan såledesden klagande och eldistributören. Nämndens beslut är
inte allmängiltiga.

Då eldistributionen ombesörjs förvaltningkommunal kan be-av en
slut eltaxa kommunalbesvär överklagas till kammarrät-etc.om genom

och vidare till regeringsrätten. allmängil-Kammarrättens dom ärten
tig och varje få förhål-enskild kund behöver inte förklaga att samma
lande Kammarrätten kan dock endast upphäva beslut, inteprövat. ett

innehåll.ändra dess

Konkurrensförhållanden1 .3

Företagen1.3.1
I Sverige finns 300 eldistributörer med minst 50 abonnemang. Avca
dessa drygt hälften kommunalaär verk eller bolag. Sammanlagt svarar

tvådessa verksamhetsformer för 65 % elabonnemangen. De öv-ca av
riga distributörerna privata aktiebolag, distributionsföreningar,är sta-

vattenfallsverk eller statliga bolag. Ofta eldistributionensker i detens
i kommunal registörre medan glesbygdsdistributionen ombe-orterna

någonsörjs i de övriga verksamhetsformerna.av
I tabell för1.1 de olika företagstyperna deras andel abon-anges av

distributörer.ochnemangen

Tabell Olika iöretagstypers andel distributörer1.1 abonnemang ochav
genomsnittligt antal abonnemang,samt 1988.

Företagstyp Andel Andel Genomsnittligtantalav av
abonnemang distributörer abonnemangföretag

% % tusental

Kommunalaverk 40 29 22,5
Statliga verk 7 2 54,1
Kommunala bolag 25 26 15,8
Statliga bolag 4 5 12,7
Privata bolag 19 15 20.3
Övriga 5 23 3.9

Totalt 100 100 16,0

Källa:Svenskaelverkstöreningen.

Variationsvidden, vad gäller antalet abonnemang företagstyp, ärper
Således har Vattenfalls distributörer i genomsnitt 54 000 abon-stor. ca

medan kategorin övriga företagstyper endast har 0004 abon-nenter ca
genomsnittligt distributör.nenter per
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femmiljoner. Dei Sverige 4,9elabonnemangtotala antalet ärDet ca
framgår tabell 1.2.idistributörerna, antal abonnemang,mättstörsta av

eldlstributöremastörstaTabell De fem 1988.1.2

låg-AntalDistributör
spänningskunder

Stockholm EnergiAB 426 200
Statensvattenfallsverk 375 000

300000Sydkraft AB
l Göteborg AB 229 200Energiverken

EnergiAB 160000Malmö

Energiverken iEnergi,distributörerna, StockholmTre de störstaav
kommunalaEnergi, kommunala bolag. DetMalmöGöteborg ärsamt

antal kommuneri medägarinflytandet i Sydkraft ochär ettstort att
distributionsområde aktieinnehav harföretagetsinom samman-genom

i företaget.% röstetaletlagt 65 avca
fjärrvärme- och ioftaenergibolagen bedriverkommunala ävenDe

ocksånågra gasdistribution.fall
elkraft-fåtal eldistributörerna harkommunalaEndast deett egenav

såsom Stockholmdistributörervanligenproduktion. Det störreär
Skellefteå UmeåKraft Energi AB.Energi, och

år utvecklatseldistributionsföretagen alltharUnder motmersenare
eldistributionenförutom självaenergitjänstföretag. innebär deDet att

ti-hushållaförmå med elenockså kunderna överförsöker attsamtatt
uppnå energian-effektivareelkonsumtionen förden jämna attut en

råd-information ochdelsproduktion. Detta skervändning och genom
tariffernas utformning.givning, dels genom

Energisparrådgivning privata företag. Framväx-bedrivs ävenetc. av
elpriser,stigandeskall bakgrundenergitjänstföretag motten avsesav

såökainte kaneltillförselnmiljömedvetande det faktumökat attsamt
Ocksåproduktionsanläggningarna.inom de befintligamycket mer

tillmedverkati propositoneruttalandenstatsmakterna har m.m.genom
utvecklingen.

Prisbildning1.4

Prissättning1.4.1
distri-sitttariffer inom helaitillämpar regelEldistributörerna samma

distributörer kanflerabutionsområde. medkommun ellerI tätortenen
hållFrån hävdaskommunaltolika tariffer tillämpas.medföradetta att

ungefärinvånarna rättviseskäl bör hai kommunofta att sammaaven
också riksdagen.frågaelprisnivå. uppmärksammatsharDenna av

år.januari varje TaxanLågspänningstaxorna vanligen denändras 1
avgiften skall täckaavgiftsdel. fastabestår rörlig Denfast och enav en

delar detdebiteringmätning,kostnader fördistributörens samtetc. av
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distributionsnätet. Den rörliga utgåravgiften, i för-öreegna som per
brukad råkraftskostnadenkWh, skall täcka och övriga delar detav egna
distributionsnätet. hushållskunderFör med eluppvärmning erbjuder
flertalet distributörer tidsdifferentierad energiavgift. Avgiften,en som

dålägre under tiderär den totala elkonsumtionen låg, skall haär en
påstyrande effekt frånelförbrukningen låglasttid.höglast- till För att

kunna dra den tidsdifferentierade bör elkunden ha möj-nytta taxanav
lighet använda alternativa bränslen för uppvärmning under höglast-att
tid teknisk utrustning möjliggör förbrukassamt att varmvattensom som
under höglasttid kan låglasttid.undervärmas

Priset för el varierar betydligt mellan olika distributörer. Exempelvis
årligavarierade den elkostnaden för kund i elvärmd villa mellanen

år3 500 och 7 300 kr. från1987 enligt utredning energiverkstatensen
Elpriser i lokal distribution, 1989. Skillnaderna på så-beror faktorer

råkraftskostnader,distributörens principerna för kapitalkostnads-som
beräkning, ledningslängd kund hur effektivtsamt utnytt-per resurserna
jas.

Sammanfattande1 .5 bedömning

Eldistributionen ombesörjs till delen kommunalastörsta verk ellerav
mångabolag. Kunderna och varierandeär med elkraf-uttagsmönster av

Distributörerna påhar monopol elförsäljningen inom sina distribu-ten.
tionsområden och möjligheterna för elkunderna välja elleverantör äratt
mestadels obefintliga. Bl.a. till följd detta har prisregleringsnämndenav
för elektrisk inrättats. Där fåström kan elkund pris och övriga leve-en
ransvillkor hans eldistributör tillämpar prövade. Denna besvärsvägsom
innehåller dock vissa begränsningar. Nämndens beslut inte allmängil-är
tiga, endast den klagar berättigad till rättelse i enlighetär medsom
nämndens avgörande. Nämndens beslut kan heller inte överklagas.

Eldistributörer tillhandahåller förutom ofta fjärrvärme ochäven
andra tjänster. Som utförligare behandlas i el-separat rapport om
marknaden det väsentligt, förär undvika subventioner mellan olikaatt
verksamheter, distributörerna tillämpar redovisningsmetoderatt som
korrekt fördelar fasta och kostnader olika verksam-gemensamma
hetsgrenar.
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FJÄRRVÄRME2

marknadenTjänsten och2.1

Tjänsten2.1.1
därkraftvärmeverkii hetvattencentraler ochproducerasFjärrvärme

ii form hetvattenel. Distributionen skerproducerarsamtidigt avman
för fjärr-ånga Substitutvia kulvertsystem.i formländerandra även av

olje- eller elpannavärmeförsörjning medi första handärvärme egen
från elenergiKonkurrensenoch biobränslen.även värmepumpsamt

förleveranspliktinte föreliggerformellt detbegränsas att upp-avav
dock inteNormalt användsområden fjärrvärme.medvärmning inom

användningen elvärme.möjlighet för begränsaformelladenna att av
utnyttjaindividuelljämfört medFjärrvärmeverken kan, värmepanna,

in-rökgasutsläppengällerstordriftsfördelar detnär att t.ex. genomrena
effekti-skötasfilter. Vidare kanolika slagsstallation stor pannaenav

utnyttjas bättresmå värmeanläggningarnamånga samtidigtän somvare
fåtal fastig-bara ellerdå antal fastigheterbetjänar ände ettstortett en

heter.
områden medföruppvämmingsformförsta handFjärrvärme iär en

för investe-kostnaderhöga fastaFörluster i ochbebyggelse. nätettät
områdenibli lönsamsällan kanfjärrvärmenringar i kulvertnät gör att

alltförblirlevererad kWhsmåhus ledningslängdendärmed enbart per
småhusområde dockkanfjärrvärmeledningfallI de ettstor. passeraren

anslutning bli lönsam.en
energin förtredjedel uppvärm-för cirkaFjärrvärmen avsvarar en
flerbostadssektorni bostäder och lokaler. Inomning och varmvatten var

småhus marknadsandelenår marknadsandel 67 %. Fördenna1987 var
%.10industri 40år för lokaler och% medan den5 resp.varsamma

dominerandevaritframgår olja kol detabell har och2.1Som av
betydelseOljans1980-talet.fjärrvärmeproduktionen underibränslena

årår 1988.från till 15 %89 % 1980emellertid minskat betydligt,har
ialltmerbränsleflis, och har värmepro-Kol, använtsvärmepumpar

används idenbetydande delduktionen 1980-talet. Enunder somav
avkopplingsbara elpannorskattebefriad tillvärmeproduktionen är

elmarknaden.se vidare i delrapportseparat om
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Tabell Förbrukat bränsle2.1 vid tjârrvärmeproduktion uttryckt im.m.
volymandelar 96, 1980 1988.-

Bränsle 1980 1982 1984 1986m.m 1988

Eldningsolja 89 75 34 30 15
Kol 1 7 24 29 29
Brânslellis 1 2 5 7 8
Avfall 4 6 8 9 9
Industriell
spillvärme 3 4 5 4 5
EI 1 4 14 4 10
Värmepumpar 5 11 14-Övrigt 1 2 5 6 10

Summa 100 100 100 100 100

Källa:Vârmeverksföreningen.

Många fjärrvärmeproducenter har förutsättningargoda alterneraatt
mellan olika energislag i värmeproduktionen eftersom under 1980-man
talet anskaffat fastbränslepannor eller och samtidigtvärmepumpar be-
hållit den gamla oljepannan. Med befintliga fjärrvärmeanläggningar
skulle 75 % den totala värmeproduktionen kunna ske med andraca av

Åenergislag olja. andra sidanän skulle fjärrvärmeallnästan kunna
produceras med enbart olja.

2.1.2 Marknaden
Totalt levererades år 1987 40 TWh fjärrvärme till värde när-ettca av

miljarder10 kronor. Fjärrvärmen för 10 % landetsmare to-svarar ca av
tala energianvändning. Fjärrvärmeleveransernas påfördelning olika
kundkategorier under framgår1980-talet tabell 2.2.av

Tabell Fjårrvârmeleveranserna2.2 påfördelade kundkategorier TWh,
1980 1987.-

Kundkategori 1980 1982 1984 1986 1987

Industri 3,1 2,7 2.5 3,6 4,0
Småhus 1,8 1,7 1,8 2,1 2,4
Flerbostadshus 14,7 15,4 16,8 20,0 21,5
Markvärme 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Offentlig
förvaltning 4,8 4,9 5,2 6,3 6,7
Övriga 3.3 3,5 3,5 4,5 4,6

Totalt 27,8 28,3 29,9 36,6 39.3

3Parti-ochdetaljhandel,hotell, uppdrags-restauranger, ochnöjesverksamhetm.m.
Källa:SCB.

Under årliga1980-talet har de fjärrvärmeleveranserna ökat med totalt
drygt 10 TWh eller 40 %. Merparten ökningen hänför sig till sek-ca av

flerbostadshus såvälökat absolut relativt.torn mestsom som
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förhållandeninstitutionella2.2

Lagstiftning2.2.1
Olikastöd.statsmakternasmedhar skettfjärrvärmeUtbyggnaden av

användning förkommit tillunder 1980-taletstödformer har att gynna
såsom fastbränslepannor, värme-olika komponenterinvesteringar i

lån införts förSärskilda harfjärrvärmeledningar.och att un-pumpar
lagstiftningenenergipolitiskadenfinansieringen. Vidare harderlätta -

så denutformatsm.fl.ellagenallmänna attlagen värmesystem,om -
statligaockså förreglernariktning verkarfjärrvärme. I sammagynnar

bostadslån.
skall1981:1354 allmännaEnligt lagen värmesystem statensom

fjärrvärmeanläggningfrån förhuvudmanefter ansökanenergiverk
anlägg-finns behovför allmän detanläggningenförklarakunna avom

allmänförklaring allafrån Vid ägaresynpunkt. ärallmänningen aven
till-fördel kaninte meduppvärmningbehovet störrefastigheter, där av

få fastighetersinaberättigadepå i principgodoses sätt, attannat an-
Å dåfastighetsägaredessaandra sidanfjärrvärmenätet.till ärslutna

för fjärrvärmean-avgifter till huvudmanbetalaprincipiellt skyldiga att
inte.ellerutnyttjar anslutningsrättendeläggningen oavsett om

rättssäkerhetsgaran-tvång kringgärdat olikaemellertidDetta är av
frågan tvångsanslutningfåfastighetsägarenförsta kantier. För det om

enligtfastighetsägarenva-nämnd. det andra kanFörprövad statensav
inlöserförhuvudmannenbegära värmesystemetvärmesystemlagen att

blirvärmeförsörjning i fastighetsådana för hansanordningar onyt-som
Även fråga inlösentvister itillanslutningentiga systemet. omgenom

tillhänskjutasfrågor leveransvillkor kan va-nämn-rörandeliksom m.m.
den.

till lagenmåste initiativetsjälvaFjärrvärmeleverantörerna attta
Ännu allmänförklaringingen leverantör begärtbli tillämplig. harskall

frågan på tidnågrafjärrvärmeanläggning. fall har dockIsin senareav
aktualiserats.

1988:218 fjärrvärmen1902:71, ändradEnligt ellagen senast gynnas
eller plane-existerandeföreligger inomskyldighet inte ettattattgenom

uppvärmningnaturgasområde förelströmlevererafjärrvärme- ellerrat
på någotvärmeförsörjning sätt änavsedd förär annatströmmenom

inte hellerföreliggerSkyldighet levereramed värmepump. att om
enligt be-avsedd för värmepumpar,värmepumpärströmmen menen

området. Trotsinomkommunfullmäktige, inte bör förekommaslut av
medvärmeförsörjningleveransskyldighetföreliggerdetta omav

områdetförmed dettillgodoses medfördel kan änstörre gemen-
tillhandahållasbörjattillHar värmepumpströmsystemet. ensamma

såskyldighet levereraenligt gällerfullmäktiges beslutföre attovan
förhållanden undan-i beskrivna utgörbruk. Härlänge ärvärmepumpen

till-skyldigfrån eldistributörbestämmelser ärlagens attatttag en
förbrukningsändamål koncessions-sittinomhandahålla normalaför

område.
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En del den energipolitiska planeringen har delegerats tillstor av
kommunerna. I varje kommun skall det enligt lagen 19771439, ändrad

1985:47 kommunal energiplanering finnas kommun-senast om en av
fullmäktige fastställd, aktuell plan för tillförsel, distribution och an-
vändning energi. Flera andra lagar århar under såändratsav attsenare
de hänvisar till kommunernas energiplaner. Har kommunen plane-t.ex.

fjärrvärme områdei och till nybyggnadsprojektrat ägaren inteett ett
såvill sigansluta kan kommunen enligt reglerna för bostadslånstatliga

får sådantavstyrka han lån. Vidare den plan- och bygglagenatt ger nya
kommunerna utfärda föreskrifter,rätt lokala t.ex. vissatt att typen av

fåruppvärmning inte förekomma område.inom angivetett

2.2.2 skatter miljöavgltteroch
Några skatter för intenärvarande vid fjärrvärmeleveranser.uttages
Fjärrvärmeproducenterna betalar dock gällande skatter för de energi-
slag används i produktionen. Dessa förs,skatter liksom värmepro-som
ducenternas övriga energikostnader, vidare till värmekunderna genom
fjärrvärmepriset.

årFr.o.m. 1991 planeras, del den allmänna skatterefor-som en av
omfattande förändring energiskattesystemet vilket kommermen, en av

få påeffekt fjärrvärmens ekonomiska situation.att Hittills harstor
fjärrvärmeverksamheten i flestade fall varit såvälhelt momsbefriad i
produktions- konsumtionsledet. Enligt frånförslag kommittén försom
indirekt beskattning KIS kommer fjärrvärmen omfattasatt av moms-

årfr.0.m. 1991. För minska frånutsläppen bl.a. el- ochsystemet att
värmeproduktionen föreslås vidare följande avgifter:

30 kr. frånutsläppt svavel förbränning kol,olja ochper torv.av

kr.40 kväveoxid frånsläpps förbränningsan-ut storaper som
läggningar för energiproduktion. Kväveoxidavgiften kommer att
betalas förhållandetillbaka i till hur mycket energi produce-som

Detta innebär bl.a. anläggningar bådeproducerar elattras. som
fjärrvärmeoch årAvgiften fr.0.m. 1992.uttasgynnas.

25 kg utsläppt frånöre koldioxid förbränning olja, kol,per av na-
och gasol. Nuvarande behållspunktskatter reducerasturgas men

med 50 % nuvarande skattesats bränslen berörs kol-av som av
dioxidskatt. Koldioxidskatten skall liksom den allmänna energi-
skatten avdragsgill vid elproduktion fossilamed bränslen.vara

Konkurrensförhållanden2.3

2.3.1 Branschorganisation
Värmeverksföreningen VVF samarbetsorganisation förär landets
fjärrvärmeleverantörer. Föreningens 150 medlemmar förca svarar
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% fjärrvärmeleveransen till svenskadrygt 95 den totala den markna-av
ändamålFöreningens enligt främja fjärrvärmeden. dess stadgarär att

och kraftvärme verka för dess utveckling till för svenskasamt nytta
värmeverk och deras kunder. Föreningen med övrigasamarbetar

energiområdet.branschorganisationer
i riksförbund SverigesVVF har samarbete med Hyresgästernas och

fastighetsägareförbund fram riktpriser brukningsavgiftenarbetat s.k. för
för fjärrvärme för oljeeldadskall kostnadenmotsvarasom pann-egen
central i fastigheten. Riktpriserna enligt överenskommelse medär ovan
nämnda organisationer maximala pris inte bördet värmeverkensom

påöverskrida. Taxor baserade riktpriserna tillämpas främst fjärr-av
dåi självkostnadsanpassade priservärmeverken uppbyggnadsskedet

bliskulle alltför höga för konkurrenskraftiga.att vara

Företagen2.3.2
Sverige finnsI 200 fjärrvärmeleverantörer. finns flertalDessutom ettca

s.k. blockcentraler försörjer fastigheter,bestämt antal ettett t.ex.som
bostadsområde,sjukhus- eller inte imed Dessa centraler berörsvärme.

denna rapport.
Fjärrvärmeverken drivs vanligen kommunala verk eller kommu-som

aktiebolag.nala Andra verksamhetsformer stiftelser och bolagär som
både kommunen och privata privatabolag alternativt enbart bo-ägs av

lag.
Vanligen finns fjärrvärmeleverantörendast i kommun varige-en en

lokalt föreligger. förekommermonopol Det dock det finnsett attnom
flera leverantörer. Ljungby finns, vid sidanI det kommunägdat.ex. av
Ljungby Energi LjungbyAB, Industrivärme AB Sydkraft ABägssom av

någraoch levererar till industrier.värme
Värmeverkens storlek, iuttryckt levererad värmemängd, varierar

någon någramellan såledesGWh och TWh. Spridningen Gene-är stor.
rellt kan befolkningsunderlag i kommun, destosägas störreatt en

Någonfjärrvärmeverk. utpräglad form marknadsdominansstörre av
eller prisledarskap finns inte bland fjärrvärmeverken. fjärr-De största

framgårvärmeverken 1988 tabell 2.3.av

värmemängd frånTabell Levererad TWh största fjärrvärme-de fem2.3
verken 1988.

Levererad totalavärme- Andel av
Värmeverk mängd, TWh Ieveranserna,%

Stockholm EnergiAB 4,5 11
GöteborgEnergiverkeni A8 2,8 7

Malmö EnergiAB 2.2 5
UppsalaEnergi 1.5 4

VästeråsTekniska verken i 1,5 4

Totalt 12,5 31

Källa:Värmeverksföreningen.
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Gemensamt för femde verken samtliga kommunalastörsta är äratt
förvaltningar eller aktiebolag. sinDe startade verksamhet under 1950-
eller början 1960-talet och hör därmed till de äldsta svenska fjärr-av
värmeverken. flexibilitetDe har vid val bränsle för värmepro-stor av

också förhållandevisduktionen. Samtliga lågaverk har värmepriser vil-
ket kan förklaras med bl.a. stordriftsfördelar de äldre verkärsamt att

lågtoch därmed har utbyggnadsbehov och kapitalkostnaderlägre än
nystartade fjärrvärmeanläggningar med avskrivningsbehov.stora

Fjärrvärmeverken såproducerar all de ilevererarvärmegott som
någraanläggningar. frånI fall köps spillvärme närliggandet.ex.egna

industri. Det förekommer fjärrvärmeverk inom region,störreatt en
bl.a. i Stockholms län, har produktionsanläggningar ellergemensamma
bedriver utbyte med varandra.värmeav

I och med produktion och distribution ombesörjs hu-att av samma
vudman vertikal integration karaktäristisktär drag för fjärrvärme-ett
branschen. Horisontell såvälintegration, avseende produktionen som
distributionen, förekommer däremot endast undantagsvis. fö-I vissa fall
rekommer kommunala såvälbränslebolag vilket innebära horison-kan
tell vertikal integration.som

2.3.3 Kunderna
framgåttSom tidigare flerbostadshussektorn för drygt hälftensvarar av

den totala fjärrvärmekonsumtionen. såle-Fjärrvärmeverkens kunder är
des till del professionella förbrukare med förhandlingsmässigtstor en
förhållandevis god ställning.

årDe under sjunkande oljepriserna har inneburit fjärr-attsenare
i flertal kommuner liggervärmetaxan högre kostnaderna för indi-änett

viduell oljeuppvärmning. För bl.a. försöka lösa de konflikteratt som
uppstår till följd detta har producenter och konsumenter inom fjärr-av
värmeområdet bildat s.k. värmemarknadskommitté. Avsikten är atten

påverkavärmekunderna skall möjligheter frågorökade fjärr-att om
värmeleveranser. Värmeverksföreningen, riksförbund,HSB:s Hyresgäs-

riksförbund, Riksbyggen, SABO och Sveriges fastighetsägareför-ternas
bund i kommittén, tillbl.a. har uppgift utarbetarepresenteras attsom
förslag till centrala rekommendationer gäller villkoren för fjärr-vad

Även frågorvärmeleveranser. lokalt intresse kan kommit-prövasav av
tén.

abonnentrådS.k. för abonnenter ledningsbunden energi har underav
årende bildats några rådDessa skall bl.a., enligt el-senaste orter.

hushållningsdelegationens betänkande SOU 1987:68, verka inom bo-
stadssektorn fungeraoch till energileverantörerna ochmotpartsom
förhandla med dessa Enligt enkätundersökningtaxorom m.m. en
Abonnentråd Situationen önskemåli dag och inför framtiden som-

årenergiverk genomförde 1989 sammankomster mellanärstatens
energikonsumenter och energileverantörer vanligen betraktaatt som
informationsträffar tillkomna leverantörens initiativ. Mötena synes

någonendast undantagsvis påha inverkan leverantörernas taxesättning.
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samtliga fallpå ifinns ävenenergidistributörerna nästanUtöver orten
FastighetsägareföreningenochSABO, RiksbyggenHSB, represente-

för Hyres-abonnentrådet. oftadeltari Vidrade mötena representanter
gästföreningen.

på förut-förefallerfjärrvärmenätFörekomsten ortenett vara enav
rådabonnentråd tillbildas. Huvudskäletsättning för skall attatt ett

organisatoriskelfrågordå gäller tycksbildas det endast art.vara av
fjärrvärmenmedanHushållselen varje enskild konsument,betalas av

sluterfastighetsägarenkonsumentkollektiv och detbetalas ärett somav
således små,många vil-ochElabonnenternaavtal med leverantören. är

splittrade.deket gör äratt mer

Lönsamheten2.3.4
Dettafjärrvärmeleverantörerna.varierar mycket mellanLönsamheten

i sin be-på vilketfrämst olikheter i kostnadsstruktur ärberor turstora
följande faktorer.roende bl.a.av

påverkarMarkförhållandena, utbyggnadskostnaden.som-
för bl.a.olika kostnaderoch täthet,Bebyggelsens ut-art som ger-

byggnad.

kapi-ålder, vanligen har lägreeftersom äldre verkVärmeverkets-
i uppbyggnadsskedet.talkostnader verkän

bränslen.mellan olikaVerkets möjlighet alterneraatt-
föravskrivningsberäkningar ochprinciper tillämpas förVilka som-

gradinternräntesatserredovisning kostnader, utnytt-samt avav
jande skattemedel.av

börfjärrvärmeanläggning. DennaDimensioneringen varaav en-
uppstår.så onödig överkapacitet inteanpassad att

från ekonomiskaFjärrvärmensEnligt utredning energiverkstatensen
genomsnittligasituation, omfattande värmeverk, varierade den100ca

år50 1987.kostnaden för leverera kWh mellan 20 och1 öreatt
kundernasdelsfrihet i prissättningen begränsasLeverantörernas av

självkost-uppvärmningsformer, delsalternativkostnader för andra av
innebu-1980-talet harnadsprincipen. sjunkande oljepriserna underDe

al-många kundernasfjärrvärmeleverantörer i konkurrens medrit att
priser förtillräckligt högaternativ oljepanna inte kunnatmed ta utegen

mångadåligfå förkostnadstäckning, vilket i lönsamhetresulteratatt
svårtframgått entydigt beräknatidigare det dockvärmeverk. Som är att

så vitteftersominom kommunal verksamhetoch jämföra lönsamheten
skilda metoder för kapitalredovisningen tillämpas.
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Prisbildning2.4

Prissättning2.4.1
Brukningstaxan för fjärrvärme kan konstrueras bruttotaxa ellersom en

Vid bruttotaxa taxenivånfastställs utifrån ingennettotaxa.som en att
anslutningsavgift Inget hindrar sådandock avgift iochuttas. att uttasen
så återbetalasfall den med och amortering årligränta eller bo-som en

på brukningsavgiften. Taxenivån i påbaseras anslut-nus nettotaxan att
ningsavgift erläggs och i de fall abonnenterna inte, eller endast delvis,
erlägger fastställd anslutningsavgift utgår tillägg till brukningstaxan.ett

Vidare tillämpar värmeverken självkostnadstaxa eller alterna-en en
tivtaxa.

Självkostnadstaxan skall avspegla värmeverkets kostnadsstruktur.
bestårTaxan normalt årligfast avgift, ofta påuppdelad fastav en en

och effektberoende del, och energiavgift. Energiavgiftens andelen en
vanligen årligaär 60-70 % de fjärrvärmeavgifterna. Stora variationerav

förekommer emellertid; vissa verk tillämpar med enbartt.ex. taxor
energiavgifter.

Som förbas den fasta avgiften långsiktigaanvänds den marginal-
kostnaden. Den effektberoende såledesdelen skall kostna-motsvara
derna för den utökning och påproduktionsanläggningar långnätav som
sikt förorsakats anslutningen abonnent. Själva avgiften be-av av en ny
räknas efter kundens maximala värmeeffektbehov. Den fasta delen
skall täcka ochäven debiteringskostnader.mät-

Den fasta avgiften relateras vanligen till konsumentprisindex KPI.
Beroendet indexet kan varieras tiden medöver dämpningsfaktorav en

fastställs till värde mellan 0 ochettsom
Energiavgiften förbrukningsavgiften utifrånbestäms huvudsakligen

kostnaderna för bränsle i påverkasanvänt värmeproduktionen. Den vi-
dare verkningsgrad och nätförluster. I bränslekostnaden in-av pannans
går kostnader för anskaffning, och lagring bränslet, räntatransport av
på kapital bundet i bränslelagret påskatter avgifteroch energisamt

För energiavgiften till verkets verkliga bränslekostna-attm.m. anpassa
der, dvs. den kortsiktiga marginalkostnaden, avgiften ofta lägreär un-
der sommarhalvåret då det billigaste energislaget kan användas för hela
värmeproduktionen. Den differentierade syftar till kun-taxan att ge
derna styrsignaler för åtgärder.rätt energibesparande Avsikten är att
besparingsåtgärder bör vidtas dåi första hand marginalbränslet dy-är
rast.

Skillnader i pris mellan verk tillämpar självkostnadstaxa förkla-som
främst skillnader i kostnadsstruktur föregåendeenligt avsnittras av om

lönsamhet.
Värmeverksföreningen har, tidigare i samarbete mednämnts,som

hyresgäst- fastighetsägarerganisationernaoch arbetat fram beskriv-en
ning alternativkostnaden för enskild uppvärmning. Denna alternativ-av
kostnad ligger till grund för den s.k. alternativtaxan. Denna har lik-taxa

självkostnadstaxan årlig fast avgift vilken indexreglerad. Närärsom en
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påverkas oljepriset iförbrukningsavgiftendet gäller bl.a.taxan enav
dentänkt oljevärmeanläggning. Dessutom omräknas uppmättaegen

alternativ hänsynvärmeförbrukningen med faktor för varje taren som
huvud-Enligttill bl.a. verkningsgraden i den tänkta pannanläggningen.

anslutningsavgiftförslaget alternativtaxan varvidbruttotaxaär tas uten
utgår påsamtliga anslutningsavgift.kunder och bonus erlagdav

fjärrvärmen enligt alterna-Totalt 7 % levereras för närvarandeca av
självkostnadsanpassadetivtaxa och enligt eller mindre taxor.resten mer

2.4.2 Prlsutveckllngen
ochhar fjärrvärmepriserna fördubblats enligt SCB:sUnder 1980-talet

framgår sig helaSPK:s prismätningar. Som tabell 2.4 hänför nästanav
åren prisutveck-höjningen till de första perioden. Den lugnaresex av

på sjunkandelingen under delen perioden främstden berorsenare av
oljepriser. Dessutom gjordes utbyggnader fjärrvärmenätenstora un-av

underder 1970-talet vilket ha i kapitalkostnadertorde resulterat högre
förhållandebörjan perioden. till prisutvecklingenI den allmänna en-av

ligt fjärrvärmepriserna perioden.KPI har ökat 6 % underca mer

för fjärrvärmeTabell Prisindex decemer och konsument-2.4 1980 1989-
prlsindex 1980 00.1

År KonsumentprisindexFjärrvärme

årsmedeltal1980 100100
december1981 147 115

1982 161 126
1983 172 138
1984 193 149
1985 197 157
986 1621 185

1987 197 171
1988 198 181
1989 205 193

SCB SPK.Källor: och

Sammanfattande bedömning2.5

område kundunderlagetförutsättning för fjärrvärme inomEn är attett
för Detillräckligt lönsamt utnyttjandeär värmesystemet.stort ett av

på fleraanläggningskostnaderna fördelashöga förutsätter dessa kanatt
ocksåförbrukare vilket innebär för finns endastdet det mestaatt en

fåområde.fjärrvärmeleverantör in flerainom En tänkbar metodett att
områdeinom kulvertsystemetvärmeleverantörer ägandetärett att av

frånför hetvattentransporter ägandet hetvattencentra-separeras av
då avgift,möjlighetlerna. Olika värmeproducenter skulle att, mot

utnyttja kulvertsystemet.
inflytande fjärrvärmemarknaden, delsKommunerna har stort ge-

dehelt delvis flertalet värmeverk, delsde eller äger attatt genomnom
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via den kommunala energiplaneringen uppvärmnings-kan valetstyra av
påsystem ort.en

Fjärrvärmekunderna till professionella förbrukaredel ochär stor
ingår ofta i rikstäckande fastighetsägarerganisation intar0.d. Deen

förhållandevisdärmed positionstark förhandlingsposition. Dennaen
någotförsvagas dock kunderna i dag ofta inte har ekonomisktattav

alternativlönsamt till fjärrvärme uppvärmningsform samtidigtsom som
de bundna till endast värmeleverantör.är en

påPrissättningen påverkasfjärrvärme inte enbart värmeverkensav
kostnader. Avgifterna justeras nödvändigtvisofta med KPI intesom-
speglar verkets egentliga bränslepriser. Risk fö-kostnader medsamt-
religger för slentrianmässiga ändringar priserna ellerbeaktandeutanav
främjande produktivitet effektivitet i fjärrvärmeverksamheten.och Iav

verks föruppbyggnadsskede ofta kundernas alternativkostnadärett an-
uppvärmning styrande för priset.nan
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AVLOPPSVERKSAMHETOCHVATTEN-3

marknadenTjänsten och3.1

Tjänsten3.1.1
va-verksamhetavloppsverksamhetoch utgöresdet gällerNär vatten-

hushåll, allmän och kom-varantjänsten tillleverans renvattenavav -
spill-rening s.k.bortforsling ochindustrimersiell service och samt av-

ytledesnederbördsvattenVidare omhändertas dagvattenvatten. som
platserfrån och dränvat-från och andrafastigheter ellerrinner gator

dränering.avledsvatten marklager och sedanpasseratten genomsom
produktions-ledningsbunden tjänstVa-verksamheten utöverär somen

kräveravloppsreningsverkvattenreningsverk ochanläggningar ett--
förgrenat distributionsnät.

3.1 .2 Marknaden
uppgår årligen 600till omkring 2sammanlagdaDet vattenuttaget

milj.m3. Vattenförsörjning 5001förbrukar industrier medHärav caegen
milj.m3 vidofta lokaliseradesärskilt vattenkrävande industrier är ett

milj.m3milj.m3. Resterande 1 000vattendrag jordbruket 100och caca
hushållenVattenförsörjning ochindustrierförbrukas utan avegenav

m.fl.
avlopps-ochbedrivs inom olika formerVa-verksamhet vatten-tre av

va-anläggningar.anläggningar
1970:244 allmännaenligt lagenAllmän vxl-anläggning vatten-om-

huvudsak kommu-anläggningar iavloppsanläggningar. Dessaoch är
nala.

Sådana1973:1149.anläggningslagenenligtEgen va-anläggning-
fritidsområden.anläggningar inrättas inomt.ex.

ocheller avloppsan-brunnva-anläggning kanEnskild envara en-
fåtal hushåll och sköter.använderläggning eller ettsom en

% Sverigesbetjänar omkring 85va-anläggningarnaDe allmänna av
År milj.m3 gickHäravbefolkning. 1988 producerade dessa 971 vatten.

förhushållen, till förbrukningtill industrin och 11%54 % till 12 %
avsåg förbrukning.% förlusterallmän service. Resterande 23 samt egen

år motsvaradevilketomfattade km 1988,Vattenledningsnätet 62 370
Avloppsledningsnätetgenomsnitt ansluten8,5 i varper person.rn

långt i genomsnitt anslutenkm eller81 200 11,1 person.m per
År på slagvattenreningsverk. Beroendefanns 9531988 1 vatten-av

på råvattnetkvalitetengrundvattentäkt ochytvattentäkt ellertäkt --
tillinnan distribuerasreningsanläggningarolikabehövs vattnettyper av

infil-konstgjordSålunda grundvattenverkförbrukarna. fanns 5921 utan
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tration, 119 gmndvattenverk konstgjord infiltrationmed och 242 ytvat-
fårtenverk. Med infiltration och rinnaatt ytvattenavses pumpas upp

sandås.t.ex.genom en
Utformningen påavloppsanläggningarna beror avloppsvattnetsav

Åroch sammansättning.mängd 1988 fanns i Sverige 126 avloppsverk1
med biologiskkemisk rening, 360 avloppsverk med biologisk rening utan
kemisk behandling 588 avloppsverk reningsmetoder.med andrasamt

förhållandeninstitutionella3.2

3.2.1 Lagstiftning
VattenförsörjningOm och avlopp behövs tillmed hänsyn den allmänna

hälsovården i viss befintlig eller blivande bebyggelse kommunenär
skyldig sörja för eller tillse allmän va-anläggning tillkommeratt att en
stånd. framgårDetta 1970:244,lagen 1987:1341976:842 ochav om
allmänna och avloppsanläggningar va-lagen reglerar rätts-vatten- som
förhållandet mellan huvudman för allmän va-anläggning, i regel en
kommun, anläggningensoch brukare fastighetsägarna.-

för låtaHuvudman allmän va-anläggning skyldigär ägareatten av
fastigheter verksamhetsområdeinom anläggningens bruka anlägg-
ningen verksamhetsområdetsamtidigt fastighetsägare inom skallsom

avgifterbetala till huvudmannen, fastigheten behöver anordningarom
för Vattenförsörjning påoch behovet fördelmed kan tillgodoses an-

Sätt.nat
utgåEnligt va-lagen skall avgift enligt De kommunalrättsligataxa.

självkostnads- och och likställighetsprinciperna finns inskrivna i lagen.
påuttrycks följande fårDe Avgifter inte överstiga vad behövssätt. som

för täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. Avgiftsskyldighe-att
skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund.ten

fritidsområde fårInom och avloppsanläggningart.ex. ett vatten-egna
inrättas enligt anläggningslagen 1973:1149. länsstyrelsenDet är som

fåbestämmer anläggning inrättasskall enligt denna lag.om en
Va-lagen och anläggningslagen reglerar inte interkommunala sam-

manslutningar. Dessa berörs de kommunalförbund lagenärom av
1985:894 kommunalförbund och de aktiebolag aktiebo-ärom om av
lagslagen och allmän lagstiftning.

ocksåfinns vattenfrågorDet lagstiftning berör ochannan som som
har betydelse för de allmänna avloppsanläggningarnasoch verk-vatten-
samhet.

åtgärderBestämmelser och för skydda vattentäkter finns i miljö-att
skyddslagen 1969:387, hälsoskyddslagen 1982:1080, vattenlagen
1983:291 och lagen 1985:426 kemiska produkter.om

Fr.o.m. den januari1 1990 har livsmedelsverket utfärdat skärpta re-
gler för kontrollen dricksvattnet SLV FS 1989:30.av

I miljöskyddslagstiftningen och hälsoskyddslagstiftningen finns be-
stämmelser avloppsvattnets kvalitet. Riksdagen har 1988 antagitom
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avloppsreningsverk. Dekvävereduktion vid kommunalariktlinjer för
genomförd50-procentig kvävereduktion börinnebär bl.a. att varaen

kustområden till Stock-avloppsreningsverk belägna vidvid är uppsom
årskärgård utgången Avloppsreningsverk vid La-holms före 1994.av

Öresund, haSkälderviken och Hanöbukten börholmsbukten, genom-
utgången årföre 1992.fört denna kvävereduktion av

Besvärsinstanser3.2.2
inledningsavsnittetredogjordes för iKommunala beslut kan som --

kommunalbesvär.överklagas genom
På avloppsområdet möjlighet förfinnsoch dessutomvatten- en en-

huvud-fastighetsägare va-nämnd väcka talanskild hos motatt statens
Mål föras vidareför allmän va-anläggning. i va-nämnden kanman en

till vattenöverdomstolen och högsta domstolen.

Rättstillämpning3.2.3
från år fördelas mellanEnligt skulle avgifternaden gamla va-lagen 1955

på mindre anlägg-fastigheterna grundval deras ellerstörre nytta avav
avsågs vattenförbrukningen. Manningen. huvudsakligenMed nytta

frånbortsåg upphov till.därvid de kostnader olika fastigheter gavsom
många såledesfastighet enligt lagen belastasEn med lägenheter skulle

tillavgift fastighet med lägenheter hänsynmed högre än utanen en
driftskostnaderna för fastighet. I va-lagenanläggnings- och sägs attresp.

efter skälig ochavgiftsskyldigheten skall fördelas mellan fastigheterna
ansågs såvälrättvis vid lagens tillkomst innebäragrund. Detta nytto-att

avgifterligga till för fördelningenkostnadsaspekter skulle grund avsom
kritiserasfastigheter. rättstillämpningenmellan olika Den nuvarande

fortfarande tonvikt vid nyttoaspekten.ofta för den lägger störstatt
i omprövningKommunförbundet har oktober 1989 begärt av va-en

regeringeni sin skrivelse tilllagen hos regeringen. Förbundet anför att
ståndfåutgångspunkten tillfastställer bordenär attva-taxorman vara

samhällsekonomiskt effektivt utnyttjandeett av resurserna.
Kommunförbundet be-exempel aktuella problemSom attanger

sommartid. Anlägg-folkningen i del fritidskommuner fördubblasen
måsteningen därför högre kapacitet vad antaletän permanent-ges en

väsentligt.i motiverar. De fasta kostnaderna ökarboende kommunen
inne-enligt Kommunförbundet legalisera lösningarHär bör somman

efterfrågestyrd, prishögrebär kan dvs.göras att tas utatt va-taxan mer
efterfrågan låg. Lagstödprisknapp och lägre ärnärnär är ettresursen

året.sålunda för taxedifferentiering olika perioderbör under avges
på skälig rättvisspecifika ochVidare anför det kravetattman

motsvarighet i flertalet kom-i § va-lagen i allmänhet saknargrund 26
ifrågasättapå området. skrivermunala det tekniska Man kantaxor -

pånågra specifika kravKommunförbundet det här behövs va-om-om-
förrådet kommunalrättsliga grundsatsernavid sidan de allmännaav

avgiftssättningenfrihet vidavgifter. börkommunala En större attges
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beakta skillnader i kostnader mellan förse bebyggelseområdenolikaatt
eller bebyggelse småhusflerbostadshus, med ochtyper vattenav av-- -
lopp.

Kommunförbundet anför vidare ytterligare problem ak-att ett som
tualiserats i rättspraxis tolkningen självkostnadsprincipenär detnärav

Ocksågäller här råda, så-frihet börstörreva-taxan. attanser man en
beträffande beräkningen kapitalkostnaderna, redovisningensom av av

kostnadsunderlag, utjämning överskott underskott ochtaxans motav
fondering medel för framtida investeringar. Det viktiga detär attav

någotinte sker underöveruttag längre tidsperiod.en
Kommunförbundet vidare frå-i sin skrivelse till regeringentar upp

gränsdragningen såvittmellan va-lagen och anläggningslagen,gan om
gäller kommuns skyldighet till allmän anläggning kom-att atten se en

stånd.till frågar går åtnöjasMan det mednär attmer en gemensam-
hetsanläggning, inrättad enligt anläggningslagen.

Dessutom Kommunförbundet så långtdet angelägetäratt attanser
åstadkommamöjligt likhet i rättsligaden regleringen kommu-som av
pånala avgifter området.det kommunaltekniska

Konkurrensförhållanden3.3

3.3.1 Branschorganisationer
Svenska och avloppsverksföreningen VAV intresseorganisa-vatten- är
tion för kommunala och kommunägda va-verk. Föreningen utarbetar
råd och anvisningar inom va-området däribland textförslag till kommu-
nala också årligaVAV sammanställningarva-taxor. utger va-taxor,av
budgeterade kostnader, investeringar, Vattenförbrukning VAVm.m.
samverkar med Kommunförbundet.

För kunna öka effektiviteten inom va-verksamheten genomföratt
Svenska och avloppsverksföreningen någratillsammans medvatten-
kommuner utvecklingsarbete, det s.k. DRIVA-projektet Drift- ochett
underhållskostnader för avloppssystem.ochvatten-

Syftet med projektet fram kontoplan förär va-verksam-att ta en ny
underhållsaktiviteterhet. Drift- och så framgårskall definieras detatt

bestårvad varje verksamhet och till vilken del verksamheten denav av
hör. Detta i sin leda till påolika kommuner menings-tur att ettavses
fullt skall kunna jämförassätt med varandra. Effektiviteten skall man

såfram kostnader för olikasätt verksamheter och aktiviteteratt
förhållandeställs i till prestationer elleruppmätta prestatio-attgenom

jämförs med varandra.ner

Företagen3.3.2
Allmänna va-anläggningar, kommunala, finns i landets samtligaärsom
284 kommuner.

Den kommunala va-verksamheten bedrivs huvudsakligen ellerav
inom Påkommunala förvaltningar. år har verksamhetsfor-senare nya
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va-verksamhe-handhasnågra kommunerkommuner. Iinförts i tremer
Linköping Roslagsvat-i AB,Tekniska verkenkommunala bolagten av - ÅreTvå Vaxholm ochkommunerStockholm Vatten AB.AB ochten --

på företag.till privataentreprenadva-verksamhetenlagthar ut
produktionskedjanför helakommunernavanligasteDet är att svarar

producerarKommunernaoch avlopp.det gäller renvattennär vatten
renvattenledningar och avloppsvat-förvattenreningsverk,vid svarar

avloppsreningsverk.vidtenledningar avloppsvattnetsamt renar
interkommunala bo-kommunalförbund ochantalfinns dockDet ett

avloppstjänsterna.vissa ochförlag vatten-avsvararsom
Norrvattenkommunalförbund:följandeproducerasRenvatten av

Vattenverksförbund, för-benämning Stockholmstraktenstidigare som
Nyköping-medStockholmtiotal kommunersörjer vatten,ett norr om

Vattenverksförbund,Vattenverksförbund SkaraborgsOxelösund samt
Falköping ochtill bl.a. Skara,och levererarVätterntar vatten ursom

Tidaholm.
bolag levererarinterkommunaltSydvattenAB är renvattenett som

m.fl. kommuner.Helsingborg, Eslövfrån till Malmö,sjön Bolmen
omhändertarkommunalförbundvidare antalDet finns ett av-som

från kom-avloppsvattenKäppalaförbundet handloppsvatten: tar om
StockholmsregionensLidingö. Sydvästraochmellan Märstamunerna

från ikommunernaSYVAB hand avloppsvattenVa-verks AB tar om
ABRyaverksStockholmsområdet. Göteborgsregionenssydvästra

m.fl.från MölndalGöteborg,GRYAAB hand avloppsvattentar om
kommuner.

bo-föredrarkommunalförbund. Kommunernabildas ingaNumera
lagsformen.

År sammanställningar kommunernasuppgick enligt VAV:s1989 --
kapi-miljarder kronoroch avlopp till 7,2fördriftbudgetar vatten varav

utgjorde miljarder kronor.3,0talkostnaderna
år be-1989avseendei budgeternadriftkostnaderkommunernasAv

medianvärde komma%källa 80enligträknades attsamma ca-- Övrigaavgiftsfinansieringsgraden. kostna-brukningsavgiftertäckas av
Göte-Stockholm,få skattemedelbestridas medberäknadesder m.m.

kostnadstäckning.fullflera kommunerMalmö medborg, större tar ut
någothar varieratsamtliga kommunerAvgiftsfinansieringsgraden för

från årframgår Kommunförbundetsåren. bl.a.mellan Detta rapportav
Kommunför-verksamhet.avgiftsfinansieringen kommunal1986 avom

år fram tillfrån kommitbearbetning 1980speciellibundet har atten
avgiftsfinansieringsgrad medanlåglåg tätortsgrad harmedkommuner

avgiftsfinansieringsgrad,högtätortsgrad harmed högkommuner oav-
kommunstorlek.sett

iverksamhetencentralbyrån i Vad kostarharStatistiska rapporten
va-verk-1989:1 redovisatjämförelsetalKommunaladin kommun att

avgifter. l%täcktes till drygt 751988samheten rapporten angesav
små mindre kom-Ikommuner.mellan ochvariationen stor storavara
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täcks endast 44 % va-verksamheten med avgifter, medanmuner av
94 % itäcks de kommunerna.största Kommuner stabilmed socialistisk
majoritet har betydligt högre avgiftstäckning kommuner med bor-än
gerlig växlande majoritet.resp.

påpekasHär skall Kommunförbundets, VAV:s och statistiskaatt
centralbyråns skiljer sig vad beträffar uppläggningenrapporter av
undersökningarna. Kommunförbundets och VAV:s baserarrapporter

påsig budgeterade uppgifter medan statistiska centralbyråns rapport
utgår från uppgifter kommunernas redovisning.ur

3.3.3 Entreprenadupphandling
På va-ornrådet det vanligtär nyanläggnings- och renoveringsarbetenatt

påläggs entreprenad till privata Det förekommerut entreprenörer.
också kommunal förvaltnings fåregenregiverksamhet konkurreraatt en
med privata projekten. T.ex. fick ientreprenörer Stockholm underom
år 1988 innerstadsregionen inom dåvarandedet vattenverket, efter
konkurrens friståendemed fem förentreprenörer, ett stort entre-svara
prenadarbete. Efter utfört arbete fick personalen dela resultatpre-en
mie utgjordes viss andel skillnaden mellan lägsta privatasom av en av
anbudssumma och den va-verket bokförda kostnaden.av

När va-arbeten skall upphandlas i konkurrens mellan egenregiverk-
samhet inom kommunala förvaltningarbolag och privata entreprenö-

det givetvisär väsentligt detta affärsmässigt.görs Inom kom-attrer en
kan svårigheteremellertid uppkomma dels sysselsättningsskäl,mun av

dels för kommunala bolag inte påkan påmarknadenatt agera samma
privata företag.sätt Följande exempel kan illustrera detta problem.som

Vid slutet 1960-talet awecklade Västeråsva-verket i sin nyanlägg-av
ningsverksamhet och började köpa fråndessa tjänster gatukontoret och

Fr.o.m. 1970-taletentreprenörer. skedde detta i högexterna grad ge-
Årkonkurrensupphandling. 1986 bildade Västeråsgatukontoret inom

bolaget AB Vägab. Anledningen det vintertid inte hade varitattvar
möjligt lämna arbeten till konkurrensupphandling eftersomatt ut gatu-

Ävendåkontoret behövde arbeten. fickVägab emellertid problem att
sysselsätta personalen vintertid. påBolaget kunde inte sättsamma som

privat företag bygga kapital vilket förutsättning förett ärett egetupp en
kunna lågaerbjuda priser vintertid. Inte heller kundeatt öka sinman

arbetsvolym pålämna anbud entreprenadarbeten i andraattgenom
kommuner.

Prisbildning3.4

Prissättning3.4.1
Inom sitt verksamhetsområde har de allmänna va-anläggningarna en
monopolställning mindre hushåll.industrier och Fastighets-gentemot

kan påvisadock de kanägarna vattenförsörjningen med störreattom-
fördel kan tillgodoses skaffa anläggningar.sätt Detannat egna-
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inom allmänfastighetsägarehindraringet vat-finns heller att ensom
verksamhetsområde går ihopavloppsanläggningsoch om en en-ten-

sjö.trädgårdsbevattningsanläggningklare tar vatten enursom
och lik-självkostnads-kommunalrättsligaskall deprissättningenVid

tillämpas.ställighetsprinciperna
avgif-fattar beslutva-anläggningallmänförHuvudmannen omen

förhuvudmankommunoch avlopp. Om ärför vatten-vattenterna en
kom-och avloppstaxanfastställsavloppsverksamhetenoch vatten- av

fastställsaktiebolag huvudmanmunfullmäktige. Om däremot ärett
kommunal-skall deVid fastställandebolagsstyrelsen. taxataxan avav

likställighetsprinciperna iakttagas.självkostnads- ochrättsliga
engångsavgift ofta kalladutgåenligt lagenAvgift vidarekan som

Engångs-brukningsavgift.avgiftperiodiskanläggningsavgift och som
idelfastighetensfår denavgiften inte högre änsättas motatt svarar

finnsutförande. Däremotva-anläggningensför den allmännakostnaden
täckshelhetanläggningskostnadernainget hindrar att genomsomsom

brukningsavgifter.periodiska avgifter
dis-för det lokalalåter anläggningskostnadernaoftaKommunerna
förkostnadernamedananläggningsavgiftertäckastributionsnätet av

centrala led-såsom reningsverk,vattenverk,anläggningsdelarcentrala
brukningsavgif-underhåll täcks medför drift ochningar kostnadersamt

särkostnaderhuvudsak dedärigenom iAnläggningsavgiften täckerter.
förorsakar.fastighetsom resp.

avgifter ochbestår fastafleraBrukningsavgifterna ofta eller enav en
kubikmeterrörlig avgift levererat renvatten.per

kostnadstäckningsgradpåverkas denavgifterna kanStorleken avav
industrikun-betydelsetillämpa.Vidare har detväljerkommunen att om

får någon form mängdrabatt.der av
textför-Ettoch avloppstaxor.textförslag tillVAV utarbetar vatten-

taxekonstruktion. Iförförslag till principerslag till utgörsva-taxor av
i formofta förslagtill lämnasanslutning till textförslagen va-taxor av-

till hurpromemoriori särskildavilkaräkneexempel, storpresenteras -
täcka.olika delavgifter kanandel kostnaderna somav

År från för-utgångspunkt va-lagenpresenterade VAV med1971 ett
år Där1982.revidering förslagdettaslag till En utgavsva-taxor. av

rättstillämpningen.och tilltill ändringar i va-lagentagitshade hänsyn
revideringförslag tillår antalVAVSedan 1988 har ettpresenterat av

från årtill 1982.textförslaget va-taxor
bestårfrån 1990,förslag tillI VAV:s senaste va-taxor avsommars

anläggningsavgif-föreslåsförslag,alternativabasförslag och antalettett
industrier.brukningsavgifter för bostäder ochochter

föreslås följandeanläggningsavgifter för bostädertillbasförslagetI
servis-förgenomsnittskostnadenföravgifter: servisavgift täckande av

avgift kvadratmeterförbindelsepunkt,ledningar, avgift för tomtytaper
avgift lägenhet.samt per
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Avgiften för förbindelsepunkt knuten till upprättandet förbin-är av
delsepunkt och därförkan vid avstyckning. Vid gruppbebyggelsetas ut

småhus utgår sådan avgift för varje förbindelsepunkt. Avgiftenav en
påverkas inte upplåtelseformerolika såsom bostadsrätt hyres-ellerav

Avgiftenrätt. kvadratmeter avspegla vaverkets kost-tomtytaper anses
nader för det lokala Lägenhetsavgiftennätet. den avgiftsägs vara som
tydligast avspeglar fastighetens anslutning till den allmännanyttan av
va-anläggningen.

basförslagetI till brukningsavgifter för föreslåsbostäder följande av-
gifter: årligfast avgift, rörlig avgift kubikmeter förbrukaten vat-en per

lägenhetsavgift.ten samt en
År utgjordes1988 taxeintäkterna, i genomsnitt för landets samtliga

kommuner, till 17 % fasta avgifter och till %83 rörligaca av ca av av-
gifter. Fördelningen kostnaderna visar däremot omvänd bild;av en
mellan 80 och 90 % fasta kostnader.utgörs av

VAV har i promemorior i samband med depresenteratssom nya-
taxeförslagen föreslagit de fasta avgifterna skall 50 %att motsvara av-
taxeintäkterna och de rörliga avgifterna resterande 50 %.

Låga fasta avgifter och höga rörliga avgifter villaägarna ianses gynna
förhållande till boende i flerfamiljshus. Boende i flerfamiljshus som-

någoninte har individuell mätning förbrukar i genomsnitt vattenmer-
villaägarna påän individuellgrund mätning direktper person som av

påverkakan sina vattenkostnader.
Kommunförbundet har hävdat fel signaler. Allaatt va-taxorna ger

på tillgångendäräven god anläggningarnaoch välärvattnetsparar ut-
Lågabyggda. fasta avgifter och höga rörliga avgifter försö-gör att man

påker vilket i sin måsteleder till höjas föratt vattnet tur att taxanspara
de fasta kostnaderna skall kunna täckas, vilket iatt leder till ökadtur

sparsamhet. Mot detta invändaskan kostnaderna för avloppsreningatt
blir högre måstemängd avloppsvattenstörre som renas.

ocksåDet viktigt åsätts såär prisrätt signalerrättatt vatten att ges
inför framtida kapacitetsutbyggnader. Om individuell mätning införs
också i flerfamiljshus skulle detta till sparsamhet vilketuppmuntra
skulle kunna begränsa framtida kapacitetsutbyggnader. måsteDetta
dock kostnadernavägas för mätningen.mot

Va-verkens fasta påverkaskostnader bl.a. verkens investerings-av
verksamhet och hur kapitalkostnaderna beräknas. Om avskrivningar
och internräntor beräknas på återanskaffningsvärden bruksvärdenresp.
blir kapitaltjänstkostnadernas andel de totala driftkostnaderna högreav

påde baserasän anskaffningsvärden och bokförda Kapital-värden.om
tjänstkostnadernas andel skiljer sig givetvis mellan kommuneräven
med beräkningsprinciper påberoende kommunstorlek, gjordasamma
investeringar, standard och värde anläggningstillgångarna m.m.

framgårtabellAv 3.1 omfattningen olika beräkningsmetoder förav
kapitalkostnad.
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för kapital-beråkningsmetodermed olikaAntal kommunerTabell 3.1
åravloppsanläggningarallmänna ochvidkostnader vatten-

1989.

Antal kommunerMetod

linjär avskriv-metodNominell
på investeringochursprungligning

kvarstående värdepå 155bokförtränta

av-NuvärdemetodBruksvärdemetod
på nuanskaffnlngsvärdeskrivning
på bruksvärde 7och ränta

påmetod avskrivningBlandad nu-
på bok-anskaffningsvårdeoch ränta

11värdefört

annultetsmetod 94Real

7metodAnnan

10svar

284Totalt

Svenskaavloppsverkstöreningen.Källa:Va-taxor1989.

inledningsavsnit-ikapitalkostnaden har,beräkna nämntsSättet att som
föremål för prövning i högsta domstolen.varittet,

Trumsla-bostadsrättsföreningenmålet stad ochmellan StockholmsI
årTrumslagarmålet, godtagitsavgjordes 1988, har7 attsomgaren nr

på s.k.nuanskaffningsvärde. Deavskrivning anläggningsgörs merav-en
anläggningarnasavskrivningskillnaden mellanskrivningarna nuan--

anskaffnings-ursprungligaavskrivningarna detskaffningsvärde och
falltill godo. Iavgiftsbetalarnaförutsattes dock kommavärdet annat-

debi-beskattning. kommunenform dold Denskulle de utgöra aven av
anläggningar-beräknadskillnaden mellanterade räntamerräntan -

ansågs emellertidpå bokförda värdetoch detbruksvärde räntanas -
kapitalkostnad.omfattas kommunensinte kunna av

Trumslagarmålet Stock-dom iföljd domstolensEn högsta attvarav
va-abon-milj.kr. tilltillbaka omkring 800tvingades betalaholms stad

kanYtterligare kommunerprejudicerande. 13Domen är en-nenterna.
SBC krävaCentralorganisationbostadsrättsföreningarsSverigesligt

Trumslagarmåletföljdåterbetalning för Somhöga va-taxor. avenav
va-avgifterna i kommunernahittills behandlatva-nämndhar statens

Örebro, Göteborg och Gävle.
textför-enligt VAV:sskallBrukningsavgifterna för och avloppvatten
KPI.på konsumentprisindexårligen ändringenbaseratjusterasslag av

gångocksåskall skeanläggningskostnadernaJusteringen perenav
taxekonstruk-förslag tillår I tidigareförändringen KPI.baserad av

förkostnadsindexiI:E detför ledningsarbetention indextalethar grupp
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va-entreprenader fortlöpande publiceras statistiska centralbyrånsom av
rekommenderats. Detta index har dock upphört.

År 1989 hade kommuner118 eller %40 de kommunalaca av va-ver-
ken indexreglerad brukningstaxa och 155 kommuner eller 55 % in-ca
dexreglerad anläggningstaxa.

3.4.2 Prisutveckling
Generellt självkostnaderna påutgör för prisernaövre gränssett en
kommunernas och tjänster. När det gäller och avlopp harvattenvaror

tidigare mångaredovisats valt i eller mindre utsträckningstörreattsom
subventionera låterverksamheten. fall mångaI dessa kommuner priset
med viss eftersläpning följa den allmänna prisutvecklingen och pen-
ningvärdesförsämringen KPI. Under 1980-talet har den s.k. bruk-
ningsavgiften för och avlopp ökat imed genomsnitt knappt 8 %vatten

år, vilket i förändringen i den allmänna prisni-stort sett motsvararper
vån på och tjänster. Förändringen bruknings ochva-taxornavaror av
anläggningsavgift och KPI under perioden januari 1980 januari 1990-
framgår tabell 3.2.av

Tabell Prisindex för bruknings-3.2 anläggningsavgiftva-taxor och samt
Konsumentprisindex KPI, januari januari1980 1990.-

År Brukningsavgift Anlåggningsavgift KPI

1980 100 100 100
1981 113 109 113
1982 127 121 123
1983 141 139 136
1984 151 151 146
1985 157 164 157
1986 165 170 168
1987 175 176 173
1988 185 193 180
1989 194 211 192
19905 209 235 209

a 1990blevva-verksamhetenmomspliktig.Dehärredovisadesiffrornaärdockexkl.moms.
Källa: SCB.VAVoch

Under period har subventionsgraden ökat och den del kost-samma av
naderna täcks brukningsavgifterna från årsjunkit 84 % 1980som av ca

årtill förhållande78-79 % 1989. iDen till KPI ökningenstörreca av
kostnaderna för såvälva-verksamheten kan bero bristande effektivi-

ökad kvalitet ambitionsnivåoch och reningtet Vattenuttagsom av
spill- dränvatten. övergångoch Den frånbl.a. sker enbart biologisksom
rening till kombination biologisk och kemisk rening med elleren av

påverkarkvävereduktion exempelvis kostnadsbilden för reningen.utan
Anslutnings- eller anläggningsavgiften för och avlopp harvatten un-

der 1980-talet år.ökat med % frånca9 Det främst 1988ärper som
avgiftdenna ökat KPI brukningsavgifterna.och finnsän Detmera
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vilka delar va-verksamhetenemellertid inga klara förgränser somav
investeringskostnaderavgiftstypen skall täcka. Deden eller andraena

brukningsav-anläggningsavgiften till förinte läggs grundtäckssom av
avskrivningarformen för kangifterna. tillsammans medDetta ävenatt

avgiftsñnansierings-period, medför jämförelsenändras över att aven
någotperiod blir osäker.graden längreöver en

Sammanfattande bedömning3.5

samtligaavloppsanläggningar finns i landetsochKommunala vatten-
huvudsakli-bedrivskommunala va-verksamheten284 kommuner. Den

årPåförvaltningar. har verk-inom kommunalaeller nyasenaregen av
några finns kom-i Sammanlagtsamhetsformer införts kommuner. tre

påtvåi kommuner har verksamheten lagtsmunala bolag och ut entre-
ettockså kommunalförbundprivata företag. finns antalprenad till Det

produktioninterkommunala för antingenoch bolag av ren-som svarar
eller rening avloppsvatten.vatten av

förvaltningar verk-väsentligt det gäller kommunalaDet är när att
tillämpas. Etts.k. sluten redovisningsamheten sättavgränsas attgenom

få stånd bildatill avgränsad redovisning bolag.är attatt en
På va-ornrådet renoveringsverk-förekommer nyanläggnings- ochatt

på regi videntreprenad. Om verksamhet isamhet läggs ut upp-egen
får privata entreprenadenhandling konkurrera med entreprenörer om

förvaltningenbolaget finnsviktigt inom den kommunaladet detär att
utföraskallboskillnad mellan beställaren arbetet och denen av som

arbetet.
inteprivata dockKommunala bolag och konkurrerarentreprenörer

på sitt pris tillvillkor anbud. privat företag kanEttom anpassasamma
efterfrågeförhållanden. kommunala bolagenaktuella utbuds- och De

bolagtill självkostnadsprincipen. kommunalthar hänsyn Omatt ta ett
ifrågasättasligger självkostnadenbegär pris under kan detett omsom

tillämpat underprissättning. Samtidigt detdet kommunala bolaget är
subventionerasväsentligt den kommunala verksamheten inteatt av an-

bolag kan inte heller ökakommunal verksamhet. Ett kommunaltnan
intäkter erbjuda sina tjänster till andra kommunersina änattgenom

framhålla självkostnadsprincipen iden SPK vill ävenatt mo-egna. om
självklarnopolsituationen kan princip den integodtagbar äranses som

förutsättningar för konkurrens föreligger.när
På vaområdet tillämpningen likställighetsprincipenstrider motav

önskemål differentieraanläggningsinnehavarens kunna taxor.attom
förkritiseras iblandDen nuvarande rättstillämpningen va-lagenav

den fortfarande lägger tonvikt vid fastighetsägarnasstörst nyttaatt av
Vidvattenförbrukningen.anläggningen, med vilket huvudsakligen avses

år fördel-tillkomst intentionenden nuvarande va-lagens 1970 attvar
bådeutifrånningen avgifter mellan fastigheter skulle göras nytto-av

omprövningKommunförbundetoch kostnadssynpunkt. har begärt aven
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framhållit utgångspunktenva-lagen hos regeringen. Man har bl.a. att
fastställer ståndnär borde till samhällseko-va-taxor att ettman vara

nomiskt utnyttjande borde till taxedifferen-Lagstödav resurserna. ges
tiering året.under olika perioder En frihet bör vidstörre attav ges av-
giftssättningen beakta skillnader i kostnader mellan förse olika be-att
byggelseområden eller bebyggelse medtyper vatten.av

SPK delar Kommunförbundets uppfattning vad gäller tillämpningen
likställighetsprincipen.av
På va-området tillämpas indexreglerade varvid KPI används.taxor

Ca 40 % kommunerna tillämpar indexreglerad brukningstaxa ochav en
55 % ifrågasattindexreglerad anläggningstaxa. SPK harca en om en

sådan prissättning effektiv, bl.a. tillmed hänsyn KPI inte speglarär att
efterfråge-kostnads-, produktivitetsförhållanden påeller enskilden

marknad.
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SOTNING4

marknadenochTjänsten4.1

Tjänsten4.1.1
vidtasåtgärder skallfinnssotningsföreskrifter ärmed deSyftet attsom

räddnings-brand. Denspridningochuppkomstför hindra avatt av
utförasskallsotningen1986:1102 föreskrivnatjänstlagen avsom-

hos ho-anställdskorstensfejare ärellerskorstensfejarmästare somav
förbrännings-tillhörrökkanaleroch deeldstäderomfattar somnom -

kök.tilli anslutningimkanaleromfattasanläggningarna. Dessutom
Iomfattasmedför eldningavseddauteslutandeEldstäder är gassom

takochskorstenarskall det rengörssotningensamband med samtsom
från brandskyddssyn-kontrollerasbyggnadsdelarhörandemed därtill

iutföresbrandskyddetkontrollersättning för denpunkt. Som somav
kommunaltskorstensfejarmästarenerhållermed sotningensamband

ochbyggnadervidbrandskyddetkontrollårsarvode. Brandsyn, dvs. av
brandsynsförrättare.också särskildautförsanläggningar, av

utfärdatSRVräddningsverkharjanuari 1988denFr.o.m. 1 statens
sotningarnamellantidsmellanrumdeförlängningföreskrifter avom

har där-sotningstillfällenfår Antaletsotningsfristerna tillämpas.som
bestämmelser.tidigarejämfört med%med 30minskatigenom ca

frister.kortareföreskrifterfår meddeladockKommunerna om
eldningföreskrifter gällerräddningsverketsEnligt t.ex. omnumera,

gångertvåminstsotning skalleldningsolja, görassker med lätt peratt
flerfa-iårgånger i värmepannaår och fyra störrevillapanna perav

skallhelårsbebott husiimkanalerkontrollSotning ochmiljshus. ettav
år.tredjeske vartnumera

sotningÖvriga skorstensfejarmästare ärutföresarbeten t.ex.avsom
ventilationssystemrensningskäl,bränsleekonomiskaeldstäder avavav

venti-ochinreglering värme-funktionskontroll ochSanitära skäl, avav
ochmedsambandikonsultuppdraglationsanläggningar om-samt ny-

byggnation.
energisparpro-inomåtgärder förbeslutaderiksdagenBland attav

ingickenergihushållninguppnå1984851120 bästaprop.grammet en
inregle-ochdriftkontrollerutföraskulle kunnasotningsväsendetatt

värmeanläggningar.ringar av
medfår sysslainteanställd hos honomellerSkorstensfejarmästare
ibrandskyddsproduktersådana ettförsäljninginstallation eller somav
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föremålskede kan bli för skorstensfejarmästarens eldstads-senare
brandsyn. följerDetta bestämmelser i räddningstjänstförordningenav
1986:1107.

Rengöring eldstäder ocksåbränsleekonomiska utförsskälav av av
oljebolagens serviceföretag. Rensning ventilationssystem medt.ex. av -

undantag ocksåför imkanaler till kök utförs bl.a. fastighetsskötareav-
och fastighetsförvaltningsbolag. Installatörer skorstenar ventila-ochav

ocksåtionssystem utför reparations- och servicearbeten.

4.1 .2 Marknaden
Från ha varit relativt stabil bransch sotningsverksamhetenharatt en
från slutet 1970-talet upplevt förändringar. Dessa har huvud-storaav
sakligen påorsakats högredet priset olja, fört sigmed över-av som en
gång till andra energislag för uppvärmning och utbyggnad fjärr-en av

Samtidigt harvärmenätet. utveckling skett. Kom-värmepannornaen av
binationspannor tvåmedger exempelvis användning eller fleraav ener-
gislag.

Sedan början då frågan1980-talet, sjuka hus blev aktuell, harav om
sotningsväsendet efterfrågan påupplevt ökad rensning ickedeen av
rensningspliktiga ventilationskanalerna till badrum, toaletter,separata
tvättstugor etc.

Någon uppgift antalet sotningsobjekt vid olika tidpunkter finnsom
tillgå. fårinte I stället uppgifter energistatistik illustreraSCB:satt ut-ur

vecklingen. framgårtabellAv 4.1 uppvärmningen oljamed halveratsatt
samtidigt fördubbling skett uppvärmningen flismed ved, ochsom en av

Den effekten har blivit energiförbrukningen försammantagna attgas.
uppvärmning med olja, flisved, och i det halverats undernärmastegas
den redovisade perioden.
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bostä-för uppvärmningTabell Uppskattad total energiförbrukning4.1 av
der och lokaler och1978 1987.

Uppvärmningssâtt Fastighetskategorl 19871978
TWhTWh

SmåhusOlja 34 16
Flerbostadshus 24 11
Lokaler 23 11
Summa olja 80 38

Fjärrvärme Småhus 21
Flerbostadshus 14 22
Lokaler 8 12
Summafjärrvärme 23 35

Elvärme Småhusexkl. 209
hushållsel Flerbostadshus 21

Lokaler 2 5
Summa elvärme 12 27

SmåhusVed, flis, 116gas
Flerbostadshus 1 1
Lokaler 1 1
Summaved, flis, 6 12gas

Summa totalt 112121

EnergyistatistikSCB; småhus.Källa: för flerbostadshus SMochlokaler. 8901.

årTotalt sotningsväsendet 325 milj.kr. enligt SPK:s1981, ut-omsatte
redning SPKUSSotningstjänster taxesättningstruktur, kostnader,-
1984:19. den totala omsättningen utgjorde enligt föreskrivnaAv det lag
arbetet 87 %. föreskrivna för helaDet arbetet svarade nästan om-ca
sättningen i sotningsdistrikt med omsättningen, andelenden lägsta men
minskade stigande omsättning.med

Någon finnsaktuell uppgift omsättningen inom sotningsväsendetom
Årtillgå,inte följande uppskattning 1981kan göras.att sot-men var

årningstaxan timme.105 kr. timme och den kr.1989 187per var per
Om omsättningen räknas med förändringen sotningstaxan mel-upp av

år år erhålls årlan 1981 och 1989 beräknad omsättning avseendeen
milj.kr.1989 omkring 580 Härutöver skall dock beaktas tred-att vart

fjärde sotningstillfälle förlängningeneller försvunnitvart avgenom
sotningsfristerna, förbrukningen olja, minskatved attatt samtav m.m.

efterfrågan påsotningsväsendet rensning ickeupplevt ökad deen av
rensningspliktiga inne-ventilationskanalerna. Sammantaget torde detta

årbära sotningsväsendets omsättning för överstiger 5001989 inteatt
milj.kr.
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förhållandeninstitutionella4.2

4.2.1 Lagstiftning
Enligt räddningstjänstlagen 1986:1102, 1107 skall varje kommun svara
för räddningstjänsten inom kommunen. skall finnasInom kommunen

räddningskår.räddningsnämnd och Räddningsnämnden skallen en
för bl.a. sotning utförsoch kontroll brandskyddet regelbun-attsvara av

det. Sotningen och skorstensfejarmästarekontrollen skall utföras el-av
ler skorstensfejare får frågabiträder Räddningsnämnden ihonom.som

speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna hus medge attom
någon utför sotningen och kontrollen.annan

Statens räddningsverk SRV inrättades den juli 1986 har1som- -
bl.a. till uppgift tillsyn efterlevnaden räddningstjänst-utöva överatt av
lagen.

Besvärsinstanser4.2.2
Beslut meddelats enligt räddningstjänstlagen eller räddningstjänst-som
förordningen kan överklagas förvaltningsbesvär hos länsstyrel-genom
sen.

En skrivelse med överklagande beslut räddningsnämndenettav av -
eller skorstensfejarmästaren skall in till kommunen. Om inteav ges-
räddningsnämnden själv ändrar beslutet skall den överlämna ärendet
till länsstyrelsen för prövning.

Andra beslut räddningsnämnden överklagas kommunal-av genom
besvär hos kammarrätten. beslut inte fattats medDetta gäller stödsom

räddningstjänstlagen, beslut i upphandlingsärenden. Kommun-t.ex.av
fullmäktiges ocksåbeslut bl.a. sotningsfrister avgifteroch kanom
överklagas kommunalbesvär.genom

Konkurrensförhållanden4.3

4.3.1 Branschorganisationer
Svenska kommunförbundet förhandlar sotningstaxa med Sverigesom
skorstensfejaremästares riksförbund SSR skorstensfejarmäs-ärsom

intresseorganisation.tarnas
Svenska kommunalarbetareförbundet SKAF organiserar merpar-

skorstensfejarna. Arbetsledarna inom sotningsväsendet ärten av orga-
niserade Sveriges arbetsledareförbund SALF.av

Företagsstruktur4.3.2
årSammanlagt fanns 1989 knappt 350 sotningsdistrikt i landets 284

påkommuner. Sotning bedrivs huvudsakligen entreprenad. Ca 25
kommuner hade kommunaliserad sotning, med vilket skor-attavses
stensfejarmästaren skorstensfejarnaoch anställda kommunen.är av

tjugoårsperiodsotningsdistriktAntalet har under halverats. Ien
början 1970-talet fanns 700 sotningsdistrikt och 1982 fannsav ca

Målsättningen både Kommunförbundet400. uttryckts ochca som av-
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varjesotningsdistrikt ifinnas endasti princip bördetSSR är ettatt-
kommun.

enligt SCB:sskorstensfejarverksamhet harinomAntalet sysselsatta
årfrån år 1987,till 2 099436 1980arbetsmarknadsstatistik minskat 2

%.eller med 14ca

Marknadstorm4.3.3
skorstensfejarmästarensotningsmonopolet innebär endasts.k.Det att

utföraharanställd hos honomskorstensfejaren rätteller är att en-som
sotningsdistrikt. Detkontroll inomföreskriven sotning ochligt lagen ett

påsåledes marknaden.etableringshinderföreligger
skorstensfe-från harandra kommunalaTill skillnad entreprenörer

medmyndighetsuppgifter. sambanddirekta ljarmästaren även sot-
också anläggningarnaskorstensfejarmästaren kontrolleraskallningen

föreläggan-från därvid meddelabrandskyddssynpunkt. Han har rätt att
eldningsförbud.ochden

får sotningsdistriktenenligt föreskrivna arbetetVid sidan det lagav
bestå ventilationssys-rengöringkanbedriva s.k övrigt arbete, avsom av

ventilationsanläggningarkontroll ochvärme-tem, m.m.av
sig medbefattafår sotningsväsendet intepersonal inomDäremot

reparationeller installation ellerförsäljning produkt en pro-avav en
föremål för skor-blivilken i läge kandukt eller byggnadsdel, ett senare

från brandskydds-brandsynsförrättarens kontrollstensfejarmästarens
synpunkt.

dnrfråga sådana tjänsteprestationer uttalatfrivilligahar iNO om
och kom-5986, 5789 myndighetsutövningden blandningdnr att av

ingerförekommer inom sotningsväsendetmersiell verksamhet som
skorstensfejarnas monopolbetänkligheter.vissa principiella Genom

måste uppfattningenligtobligatoriska sotningen NO:sden m.m. --
också konkur-få inom sinbetydande konkurrensfördeldessa antas en

verksamhet.rensutsatta

Konkurrensbegränsande avtal4.3.4
på mel-avtal tecknatsdistrikt sotningen sker entreprenad harI de där

från 1975enligt modellskorstensfejarmästaren och kommunenlan en
iochKommunförbundet SSRöverenskommits mellan och somsom

till sinuppdragetskorstensfejarmästaren innehaprincip rätt attger
driftform ellervill ändrapensionering. gäller kommunenUndantag om

då erbjudaenligt i stället skalldistriktsindelning kommunen avtalet an-
eller i det distriktet.ställning i kommunen nya

finns vidareskorstensfejarmästarenmellan kommunen ochI avtalet
erhållerparagraf innebörden skorstensfejarmästaren ersätt-med atten

ålagda enligt centralning arbetsuppgifter överens-för kommunenav
Kommunförbundet och SSR.kommelse mellan
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Prisbildning4.4

Prissättning4.4.1
årSedan 1951 har Kommunförbundet träffat centrala överenskommel-

taxetimpriset för sotningsarbetet vid överläggningar med SSR.ser om
Efter avslutade överläggningar rekommenderar Kommunförbundet
kommunerna den sotningstaxan. De flestaatt kommuner följeranta nya
överenskommelsen, vilket kommuneräven med entreprenadavtal är
skyldiga göra.att

Eftersom den dominerande kostnadsposten inom sotningsväsendet
lönekostnadenär löneavtalenär mellan SSR och Kommunalarbetare-

förbundet utgångspunkt för förhandlingarna taxetimpriset mellanom
Kommunförbundet och SSR.

Sotningstaxan för det enligt lag föreskrivna sotningsarbetet består av
dels inställelseavgift, dels s.k. objektsavgift för det direkta sotnings-en
arbetet, för sotningt.ex. värmepanna eldad med olja.av

inställelseavgiften bara debiteras småhusför kan variera mellansom
sotningsdistrikten enhetlig inomär distrikten. Avgiften beräknasmen
enligt modell utarbetades Kommunförbundet år 1974en som av
reviderad år 1987. Enligt modellen fastställs inställelseavgiften på ba-
sis antal sotningspliktiga småhus i distriktet, distriktets storlek, tid förav
förflyttning inom område För andra sotningsobjektett de iänm.m.
småhus inställelseavgiftenär inkluderad i objektavgiften sotnings-om
objektet belägetär inom frånkm10 arbetslokalerna. I övriga fall utgår
ersättning för transporttid enligt taxetimpriset.

Objektavgifterna lika i helaär landet utgångspunktoch medsätts
från beräknad tidsåtgång för objekt multiplicerad med taxetimpri-resp.
set.

Sotning inte föreskrivits i lag eller förordning timdebiteras oftasom
Ävenenligt den rekommenderade timtaxan. anbudsförfarande före-

kommer.

4.4.2 Kommunförbundets PM lokalt bestämdom
sotningstaxa

Kommunförbundets styrelse har i december 1989 beslutat förbundetatt
skall överläggningar med SSRta normalavtal.upp nyttom

Beslutet har fattats på basis promemorian Lokalt bestämdav sot-
ningstaxa. Promemorian har utarbetats bakgrund Kommun-mot attav
förbundets årkongress 1989 åtuppdrog förbundets styrelse närmareatt
utreda möjligheterna till och konsekvenserna föra överläggningarattav

sotningstaxan lokal nivå inom kommunerna.om
Utredningsuppdraget innebar målet bör helt lokalt be-att vara en

stämd sotningstaxa.
I den promemoria utarbetades framhålls också lokalt be-som att en

stämd sotningstaxa skulle ligga väl i linje med förhandlingsordningden
tillämpas i samband med avtalsrörelsen. En konsekvenssom numera av

detta skulle bli förändringar i det lokala löneläget skulleatt resultera i
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med lo-taxenivå fördeli Endifferentierad olika kommuner. annanen
denbestämd sotningstaxa de kommunerkalt är attatt cen-som anser

förhållandena i deninte de verkligaöverenskomna speglartralt taxan
sotnings-fastställa sinsjälvaskulle möjlighetkommunen attgesegna

taxa.
uppbyggnadi promemoriannackdeluppenbarSom att avenanges

relativtdettaförhandlingsorganisation, kompetens inommedlokalen
väsentligtområde medföravarje sannolikt skulleinom kommunsmala

höjningför kommunerna, med motsvarandekostnaderstörre sot-av
följd.ningstaxan som

samtligaframhåller i promemorianKommunförbundet vidare att
normalavtals.k.entreprenadsotning har tecknatkommuner med ett

enligt 9 § ivilket innebär kommunernaskorstensfejarmästarenmed att
harsotningstaxan lokalt. De kommunerinte kan bestämmaavtalet som

möjlighetdäremotkommunaliserat sotningsverksamheten har göraatt
detta.

PMKommunförbundetsSammanfattningsvis ikonstateras att en
lokala planetförhandlingsordning till detöverföring nuvarandeav

kommuner, med-möjligt i 25 landets 284fallskulle, i de det är ca av
nack-förefaller, enligt förbundet,såväl för- nackdelar. Dockföra som

överstiga fördelarna. Somperspektivåtminstone i kortaredelarna ett
två år genomförapå eller kanförsök underalternativ ettatt mananges

distrikten.förhandlingar lokalt i de 25

Prisutvecklingen4.4.3
perioden 1980-framgår för sotning underavgifternafigur 4.1Av att

för samtligakonsumentprisindexökat lika mycket1989 i settstort som
och tjänster.varor

utveck-KPIlör sotning, enligt samtUtvecklingen avgifternaFigur 4.1 av
tjänster under periodenlör ochKPI samtligalingen varorav

1980 1989.-

index

ISotning, enligt KPl
El totaltm,

1988 19891986 198719851983 19841981 19821980 -

SCB,Källa:
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Sammanfattande bedömning4.5

Samtidigt uppvärmningen olja, ved, flis och stadsgas i detmedsom
halverats sedan slutet 1970-talet har antalet sysselsattanärmaste av

år årinom sotningsväsendet minskat med % mellan 1980 och 1987.14
ifrågasättasMot denna bakgrund kan det det inte finns förutrymmeom

effektivisering sotningsverksamheten.en av
ifrågasatteSPK i utredningen Sotningstjänster kostnaderstruktur,-

och taxesättning SPKUS 1984:19 lämpligt ochdet medär enom
i sotningsdistrikt. Lönsamhetsstudier utfördealla SPKtaxasamma som

kostnadsförhållandenavisade alltför olika mellan kommunernaatt var
för enhetlig skulle försvarbar.att taxaen vara

2387, 2288Vidare har SPK i promemorior regeringen dnr ochtill
230688 kritiseratbl.a. beräkningarna avgifterna för de före-att av

på förhållandenskrivna sotningsarbetena baserar sig tidsstudier och -
frågaibl.a. kostnadsfördelning i början 1970-talet.gälldeom som av-

Sedan dess har sotningstaxan till produk-räknats hänsyn ökadutanupp
tivitet förutsättningar. framhållitoch ändrade har därvidSPK att sot-

arbetsförhållandenningsväsendets struktur och har ändrats sedan bör-
jan 1970-talet. Bl.a. sotningsfristernahar antalet distrikt minskat,av
förlängts formerna föroch bostadsuppvärmning ändrats.

bibehållaEtt skäl till Kommunförbundet önskar centrala överens-att
kommelser kommunerna kompetens förhandlaskulle saknaär att att
på så områdesmalt sotningsverksamheten. dockDettaett som synes

sårimligtvis inte landetsDet kanett svagt argument. attvara vara
kommuner saknar funktion för upphandling tjänsterdeen av som
kommunen valt upphandla. de kommuner kommu-Inom 25att ca som

någonnaliserat sotningsverksamheten inte förhandlingbehöver dock
företas. Sotaren kommunalanställd och kommunen behöver endastär

någonfastställa sotningstaxa. viktigasteDen orsaken till förändringatt
ståndinte kan komma till inom övriga 260 kommuner deärca

livstidskontrakt tecknats mellan skorstensfejarmästarna ochsom
också innehållerkommunen, vilka bestämmelse ersättningen föratten

fåsarbetet central KommunförbundetÖverenskommelse mellangenom
båda ocksåoch SSR. Dessa avtalspunkter hindrar konkurrensen att

påfungera sotningsmarknaden.
Enligt SPK skulle ökad konkurrens kunna användas medelettsom
befrämja effektiv ocksåverksamhet lokal monopolmarknadatt en en

sotningsverksamheten förutsättningarde grundenär, utgörsom om som
förelåg,för konkurrensutsatt frimarknad nämligen etablering och frien

Påprisbildning. sotningsmarknaden innebärakunde det kom-t.ex. att
lämpliga tidsintervall frimed fick ientreprenörerantamunerna an-- -

budskonkurrens och avtalet med fick ligga till grundentreprenörenatt
för avgifterna. Om avtalen med förhandlades lokaltentreprenören
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också möjligheter för konsumen-finnasförmodligenskulle det större
fåönskemål, individuelltfå speciella krav ochförgehör attt.externa att

sotningsförrättningen.förtidpunktbestämma
stånd sotningsverksam-effektivaretillmöjlighetEn att enannan

förskyldighetså kommunenslagändring sot-het attatt svaravore en
ladesutföres i ställetsotningförupphörde ochningen attansvaretatt

då kombineras medkundepå Sotningsuppdragetfastighetsägarna. an-
skorstensfejarmästamaföretagfastighetsservice och andra änävennan

uppdragen.kunde konkurrera om
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AVFALLSHANTERING5

Tjänsten och5.1 marknaden

Tjänsten5.1.1
Avfall kan indelas i hushållsavfall,olika nämligen industriavfalltyper,
och miljöfarligt avfall.

hushållsavfall renhållningslagenMed enligt 1979:596 avfallavses
frånoch orenlighet hushållhärrör och därmed jämförligt avfall.som

Hushållsavfall brukar indelas i fyra hushållssoporhuvudtyper, nämligen
köksavfall, pappersavfall o.d., kasserade möbler,sopor, grovsopor
cyklar trädgårdsavfall fråno.d. trädgårdsskötsel,normalsamt retur-

tidningar, telefonkataloger, wellpappavfall o.d. slam ochpapper samt
latrin.

Någon entydig definition vad med industriavfall finnsav som avses
inte. Ofta används begreppet för beteckna från såvälavfallatt process-
och tillverkningsindustrin handels-, affärs- och kontorsverksamhetsom

för bygg- och rivningsavfall,även schaktmassor, slagg och askamen
frånför slam avloppsreningsverk. Det industriavfalletsamt mesta tasav

hand och deponeras industrin själv s.k. branschspecifikt industri-om av
avfall.

Med miljöfarligt avfall frätande, giftigt eller brandfarligt avfallavses
enligt förteckning i förordningen 1985:841 miljöfarligt avfall. Av-om
fall från kärnteknisk verksamhet regleras i lagstiftningen 1984:3,
1984:14 kärnteknisk verksamhet och behandlas inte i dennaom rap-
port.

Avfallshantering två tjänster: insamlingutgörs och bortforslingav av
avfall behandling avfall.samt av

Avfallet behandlas med olika metoder.
AvfalletDeponering. läggs upplag deponier.öppna- -

Förbränning. Avfallet förbränns vid förbränningsanläggningar.- Återvinning.Metaller, glas, återanvänds.trä, skiljs ochetc.papper-
Kompostering. Biologiskt hushålls-,nedbrytbart ochrestaurang- stor--
köksavfall komposteras och förmultnar därmed till jord.
SepareringKompostering. I centrala anläggningar framtas energi-en-
rik del avfallet för produktion avfallsbränsle, kompostfrak-av av en
tion restproduktion för deponering.samt en

hållerNya tekniker Någrautvecklas. exempel bioförgasningäratt
den organiska delen i avfallet, högtemperaturförgasningav utsorte-av

rad bränslefraktion och upparbetning hushållsav-och plastav papper ur
fallet.
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pågåravfall inom antal kommuner.källsorteringFörsök med ettav
återvinningsbartiMed källsortering att t.ex.menas soporna separeras

miljöfarligt avfallavfall ochkomposterbart avfall, brännbartavfall, re-
hushållen där de uppkommer.i ellerdan

Marknaden5.1 .2
årliga finnsNågot för avfallsmängdenunderlag beräkna densäkert att

hushålls-förTillförlitlig statistik finns baraför flesta avfallsslag.inte de
hushåll.från Enligtochför och latrin kommunala verkavfall slamsamt

naturvårdsverks miljön kan den totalaAvfallet ochrapportstatens av-
år.milj.t0nuppskattas till 52fallsmängden i slutet 1980-talet percaav

hushållsavfallet milj.t0n, och la-inkl. slam2,7Därav utgör cagrovsopor
milj.t0nhushåll 1,5från reningsverk varderatrin och kommunala ca

be-från kommersiell verksamhetindustrin ochmedan avfallet annan
från skogsin-uppgå ochmilj.t0n. avfallettill 46 Enbarträknas gruv-ca

verksamhetsstället,anslutning tilldustrin vilket i huvudsak deponeras i-
uppgår till 0,5uppgår miljöfarliga avfalletmilj.t0n. Det s.k.till 36 caca

år.milj.t0n per
består 35-45 %, köksav-Hushållsavfallet huvudsakligen papperav

% andelenträdgårdsavfall 8-10 medan25-35 % plastfall inkl. och
uppgår insamlade hus-detför och till 10 %. Avmetaller, glas trä ca

slutligtredjedel tillhållsavfallet går förbränning,hälften tillnärmare en
återvinnsåtervinning. Pappersavfalletungefär 15 % tilldeponering och

två tredjedel. Bara 5 % hus-tredjedelar glas tilltill ungefär och aven
tjugoårsperioden harhållsavfallet Under denkomposteras. senaste an-

minskat. Detdeponeringförbränning samtidigt andelendelen ökat som
i fjärrvärme-uppvärmningenförbränns för 15 %avfall avsvarar casom

verken.

hushållsavfall.Behandlingsformer förTabell 5.1

viktBehandiingsform
%

Återvinning 14
2Vitvaror

11Papper
Glas 1

Separering kompostering 6och
Deponering 32
Förbränning 48

Summa 100

på SOUSätt miljönKälla: värde 1990:59.

på omfattar i förstaavfallssidanskyldigheterKommunernas reglerade
allthushållsavfallet milj.t0n i2,7 ochhand hanteringen stort settav

påtagit sigfemtiotal har dessutommiljöfarligt avfall. Ett kommuner an-
Årligen kommunernai sin hanterarför industriavfallet kommun.svaret
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4,5 milj.t0n industriavfall. såvälHanteringen utförs i regica egen av
kommunerna eller kommunala aktiebolag privata entreprenö-som av

Organisationsformen för hanteringen varierar mellan kommunerna.rer.
finnsDet kommuner i regi ieller samverkan med andrasom egen

kommuner regionsamverkan såvälför insamling, behandlingsvarar
slutförvaring. Oftast sköts insamlingendock privata entreprenö-som av
medan behandlingen och slutförvaringen vanligen ombesörjsrer av

kommunerna själva.
Avfallshanteringen i Sverige beräknas totalt sysselsätta 11000ca

8 000 i insamlingsledet, och 8 miljarderomsättapersoner, varav ca ca
år.kronor Dessa värden inkluderar inte det s.k. branschspecifikaper

industriavfallet, sådantdvs. avfall industrin själv hand ochtarsom om
vanligtvis deponerar i anslutning till verksamhetsstället. Omsättningen
från hushållsavfallethanteringen årindustriavfallet uppgickav resp.
1989 till vardera 3 miljarder frånkronor medan omsättning hante-ca
ringen det miljöfarliga uppgåttavfallet kan beräknas ha till mellanav
1,5 och 2 miljarder kronor. Av den totala hanteringskostnaden för hus-
hålls- och industriavfall kostnaden för behandling och slutförva-utgör
ring 20-25 % och uppsamling 75-80 %. För miljöfarligt avfall gällerca
däremot i det kostnadsförhållandet.omvändastort sett

I kommunernas årsammanlagda driftbudgetar för avsåg1988 2,4
miljarder kronor avfallshantering. Hälften kommunerna redovisadeav
inga kostnader lågaalls, eller mycket kostnader.

Avgiftsfinansieringsgraden för avfallshanteringen har enligt Kom-
munförbundets år på1986 årlegat omkring %94 sedan 1975.rapport
Avgiftsfinansieringsgraden i regel högre kommunenär större är.

Enligt centralbyrånsstatistiska Vad kostar verksamheten irapport
din kommun Kommunala jämförelsetal 1989:1 finansierades avfalls-

århanteringen 1988 till %86 med avgifter. Borgerligt styrda kommuner
hade lägst avgiftstäckning. Påpekas bådabör de refererade under-att
sökningarna påbaserade olikaär underlag.

förhållandeninstitutionella5.2

5.2.1 Lagstiftning
Avfallsområdet regleras rad lagar förordningar.och Nedan görsav en

genomgång några viktigastede lagarna.en av av
Kommunerna renhållningslagenenligt 1979:596är skyldiga att

för bortforslingen hushållsavfall. Kommunerna fattar beslutsvara av
taxan.om

Renhållningsförordningen 1979:904 kommunerna rätt att ut-ger
renhållningsmonopoletvidga till hushålls-gälla avfalläven änatt annat

avfall, industriavfall.t.ex.
Vissa kommuner har renhållningsförordningens bestämmel-genom
ålagts forsla såsombort pappersavfall tidningar, tidskrifter,attser em-

ballage, utgallrade arkivhandlingar fråneller liknande avfall kontors-
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hushållsav-sådant avfall intei de fall ärverksamhet även att anse som
pååtskilt awaktan borttransportförvaras iPappersavfallet skallfall.

för tid-hushållen endastgäller dettaförsorg. Förkommunensgenom
tidskrifter.ningar och

renhållningsförordningenråder enligtjanuari 1986denFr.0.m. 1
miljöfarligtinsamling och1985:847 gäller1979:904, vad transport av

förordningenEnligtför samtliga kommuner.obligatorisktavfall ansvar
får sådant avfall endastmiljöfarligt avfall1985:841 transporterasom

tillståndfått länssty-särskiltpå eller denkommunenväg avsomavav
avfall omhänder-miljöfarligtfår förordningenligt dennaVidarerelsen.

särskilt till-hardenSAKAB elleryrkesmässigt endasttas somavav
stånd.

avfallbatterier1986:1236 miljöfarligaförordningenI attangesom
tillskall forslasförsorgkommunensfrån miljöfarliga batterier genom

omhändertagande.för slutligtanläggning
syftar tillbidragsbestämmelser1975:343Bilskrotningslagens att

bedömaskanåtervinning motorfordondelarfrämja ökad somav aven
från främst miljösynpunkt.angelägenvara

från år syftar till1969:387 1969miljöskyddslageniBestämmelserna
möj-från påverkan avfallshanteringen. Lagenmiljönskyddaatt gerav

behandlingsanlägg-driften olikaanläggandet ochligheter att styra av
miljöfarligtindustriavfall ochsåväl avfallför konventionelltningar som

avfall.
själva produkterna,Frågor avfallet, dvs. prö-det blivandeberörsom

produktkontrollagstiftningen.enligtvas

Ekonomiska styrmedel5.2.2
avfallsfrå-också tilli anslutningförekommerEkonomiska styrmedel
läskför returflaskor för öl ochfinnsFrivilliga samtpantsystemgorna.

På dryckesförpack-förpackningsskatt.sprit. Vidare finnsför vin och en
åttaskattaluminium, glas och plast det öre.ningar tas ut enav

Besvärsinstanser5.2.3
renhållningsla-gällerendast besvârsinstanserHär kommenteras som

gen.
renhållningslagen, beslutfattar, enligtKommunfullmäktige om ren-

kommunfullmäktigebeslutrenhållningstaxa.hållningsordning Ettoch
medlemförutsättningar överklagas denkan under vissa är avsomav

besvärsordning kandennakommunalbesvär. Genomkommunen genom
beslut.inte ändras ellerbeslut hävas ersättas ett nyttett avmen

hälsovårdsnämndens beslutkommunal nämnds beslutEn t.ex. om-
enligtrenhållningsordningens däremotfrån föreskrifter kanundantag -

länsstyrelsen,renhållningslagen hosförvaltningsbesväröverklagas som
överklagas hos kammarrätten.beslut kanvars
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5.2.4 Ny lagstiftning
1989902100Riksdagen beslutade i maj i enlighet bi-1990 med prop.

avfallsfrågorna.laga ändringar i16 de lagar gällerom som
Beslutet innebär bl.a. producentansvaret för produkter skärpsatt ge-

ekonomiska styrmedel utvecklas, användningen miljöfar-att attnom av
liga begränsas, och materialbalanser miljövarudeklara-ochämnen att
tioner utvecklas. Dessutom skall producenterna lämna uppgifter till
kommunen avfalldet verksamheten upphov till.om som ger

avfallsplanEn skall inom Avfallsplanenkommunen. skallupprättas
innehålla åt-uppgifter avfall inom kommunen och kommunensom om
gärder för minska avfallets farlighet.mängd ochatt

såväl hushållsavfallKällsortering avfall skall öka ochannatav som
målet förbränning och deponering avfall skallär att osorteratav upp-
höra före den januari1 1994.

Kommunens det gäller omhändertagandet avfalletnäransvar av
hushållsavfallskall öka. När det gäller omhändertagande ändrasav

frånkommunens skyldighet, till behandlingsanläggning finnsatt attse
tillgå för avfall inom kommunen, till tillkommunen skallatt att attse

hushållsavfall från kommunen slutligt omhändertas. Rent praktiskt in-
nebär den ändrade skrivningen ingen förändring eftersom kommunerna

tidigareredan skyldiga garantier för avfalletskapa hur slutligtattvar
fårskall behandlas. Regeringen också föreskriva kommu-rätt att att

hushållsavfallskall för avfall omhän-även änatt annatnerna ansvara
dertas.

Styrmedlen skall i syfte främja för dryckes-över att retursystemenses
förpackningar.

Vidare bör kommunerna industrin öka sin ioch ägarandel SAKAB.
behållaStaten bör tills vidare aktiemajoriteten.

Naturvårdsverket får till uppgift för tillsynenden centralaatt svara
renhållningslagen.efterlevnadenav av

Konkurrensförhållanden5.3

5.3.1 Branschorganisationer
renhållningsentreprenörernaprivataDe organiserade i rikssek-är en

SÅ.tion miljötransportsektionen åkeriförbundetSvenskaav- -
åkeriförbundet åkeriföreningar. åkerifö-Svenska organiserat i Enär

rening omfattar samtliga medlemmar i flera intilliggandeeller län.ett
åkeriorganisationenInom sker transportgrensvis isamverkan sek-även
på såvältioner regional- riksplanet.som

Miljötransportsektionen har företag medlemmar. Sektio-400ca som
frågor miljötransportområdetinombevakar och har bl.a. medver-nen

kat i arbetet med modeller för entreprenadupphandling ioch arbetet
specialindexmed för avfallstransporter.ett

renhållningsverksföreningen RVF intresseorganisationSvenska är
för förvaltningar förkommunala och kommunägda bolag som svarar av-
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Renhållningsentreprenörerfallshanteringen inom kommunen. och and-
verksamhetsområdeföretag intressen inom föreningens kanmed er-ra

hålla begränsat medlemskap.
målsättning intressentillvarata medlemmarnasRVF har attsom

förmyndigheter företag, remissinstans, verkaoch verkagentemot som
avfallsområdetforskning inom m.m.

Frågor också enheter inomavfallshantering bevakas flerarörsom av
kommunförbundet.Svenska

påAktörerna5.3.2 marknaden
någotMarknadsformen avfallshantering blandad.det gäller Av-när är

består för monopolmarkna-fallsmarknaden närvarande kommunalaav
hushållsavfall insamlingeninsamling och behandlingder samt avav

miljöfarligt avfall, monopolmarknaddelvis kommunalav en
insamlingen industriavfall, konkurrensmarknaderantalettavav

industriavfall insamlingen industriavfallbehandling delvissamtav av
behandling miljöfarligtdelvis statlig monopolmarknadsamt avav en

avfall.
driftenI de fall kommunerna väljer lägga de kommunalaatt ut av

på finns vil-monopolen entreprenad det privata entreprenörer ärsom
två storfö-liga för driften. Entreprenadgruppen dominerasatt svara av

f.d.WMI Sellbergs AB PLM Sellbergs AB, i januari 1989retag som-
förvärvades världens avfallshanteringsföretag Waste Mana-störstaav

USA, och Ragn-Sellkoncernen.gement,

hushållsavfallInsamling av
renhållningslagenenligtKommunerna skyldiga för bort-är att svara

hushållsavfallet.forslingen regiDe kan antingen sköta det i el-av egen
påler lägga hela eller delar verksamheten entreprenad.ut av

framgårtabell 5.2 % hämtadeAv 19 landets 284 kommuneratt av
hushållsavfalloch i kommunal förvaltningtransporterade regiegen

år framgårbolageller kommunalt 1987. Vidare % kommu-17att av
bådehade s.k. blandad regi vilketmed insamling skeddeattnerna avses

kommunen och privat Resterande 64 % kommu-entreprenör.av av av
åranlitade 1987 uteslutande privata vid insam-entreprenörernerna

hushållsavfallet.lingen av
Några förändringar i regiformerna har inte inträffat under denstora

femårsperioden.redovisade
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hushålls-Tabell Olika regitormer för insamlande och5.2 av grovsopor
och antal kommuner.1982 1987,

Regiform 1982 1987

96 %
Kommunalförvaltning 37 13 35 12
Kommunaltbolag 18 6 19 7
Blandad regi 45 16 1749
Privat regl 179 64 64181

Totalt 279 100 284 100

Enligt uppskattning gjord naturvårdsverk insamlades i slu-statensen av
hushållsavfall1980-talet 2,7 milj. inkl. grovsopor. Upp-tet tonav ca

skattningsvis svarade kommunerna för 55 % privataoch entreprenö-ca
för 45 % insamlade hushålls-de ochrer ca av grovsoporna.

Det främst i de mindre och medelstora kommunerna insam-är som
hushållsavfalllingen har lagts entreprenad. Stockholms stad ärutav

dock undantag. Där stadens bolag för % hanteringen12ett svarar ca av
återstoden påmedan har lagts fyra privata entreprenörer.ut

I bl.a. Göteborgs- och Malmöregionerna finns interkommunala bolag
för avfallshanteringen. Göteborgsregionens Ryaverksaktie-som svarar

bolag GRYAAB Göteborgsområdet.tiotal kommuner iägs ettav
SkånesSydvästra Avfalls AB SYSAB tiotal kommuner iägs ettav

Malmöregionen. iTotalt landet finns omkring 15 interkommunala be-
handlingsbolag.

vanligtDet det interkommunalaär bolaget har övertagit kommu-att
avfallsfrågorna.för renhållningsordningBeslut ochnernas ansvar om

måste fattas Frågordock kommunfullmäktige. undan-taxor rörav som
från renhållningsordningens hälsovårds-föreskrifter skalltag prövas av

nämnden.
Två jämnstora WMI Sellbergs AB och Ragn-Sellsfö-entreprenörer,

AB, dominerar den privata marknaden för avfallshantering.retagen
Därefter i storleksordning kommer Miljöservice. övrigaAB privataAv

småde flesta lokala företag.entreprenörer är
Både WMI Sellbergs och Ragn-Sellsföretagen har expanderat genom

företagsköp.
ingårI Ragn-Sellskoncernen företag58 verksamma i 30-är ettsom

Årtal kommuner. 1989 koncernen 596 milj.kr.omsatte
WMI Sellbergs AB arbetar inom år50-tal kommuner ochett omsatte

milj.kr. årligen1989 565 i Sverige. Sellbergs hanterar i Sverigeca
hushållsavfall400 000 och 350 industriavfall.000ton tonca ca

MiljöserviceAB till 50 % vardera WMI Sellbergs och Peabägs av
Miljö AB. Bolaget har verksamhet i tio kommuner och 148omsatte

årmilj.kr. 1989.
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Bil-ochPeab AB% varderai sin till 50Miljö,Peab ägstur avsom
årmilj.kr.14ochi 3 kommunerhar verksamhetspedition AB, omsatte

1988.
för hämt-svaradevisar de entreprenörernaTabell 5.3 störstaatt tre

någraår 1987. Ihushållsavfall kommuneri landets 28481ningen avav
regi.i blandadhämtningenskedde dockkommuner

SellbergsRagn-Sellslöretagen och WMII vilkaAntal kommunerTabell 5.3
årenhushållsavfall ochhämtade 1987.1982

Antal kommunerAntal kommuner
19871982

SummaHel- Del-SummaHel- Del-
ägdaägdaägda ägda
bolagbolagbolag bolag

3231 1Ragn-SellsföretagenAB 2524 1
16 4630Sellbergs 40WMI 29 11

räntabilitetSellbergsoch WMIRagn-SellskoncernensUppgifter om
åren redovisas i tabell 5.4.1985-1988totalt kapital

Ragn-Sellskoncer-på hosRäntabilitet totalt kapital 1988Tabell 19855.4 -procentSellbergs,och WMInen

1989198819871985 1986

4,1AB 8,4 7,0Ragn-Sellsföretagen 4.614,9
8.012,7SellbergsAB 14,0WMI 16,7 16,4

balansomslutningen.Intäkteri relationtillResultatefterfinansiella

pappersavfallInsamling av
renhållningsmonopol ochutvidgatföreliggerkommunerInom 18 sepa-

flertaletfråga pappersavfall. Deti visstreringsskyldighet storaom
uppsamlingpå särskildmeddock frivillig ordnatkommuner har väg av

år särskildhade 1987landets 284 kommunerpappersavfall. 263 upp-av
samling returpapper.av

industriavfalInsamling av
idelentill övervägandeindustriavfall skerHämtning och transport av

framgår tabell 5.5.regi, vilketprivat av
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Tabell Kommunerna fördelade5.5 efter vilkeni regi industriavlall hämta-
des och transporterades och1982 1987.

Antal kommuner
1982 1987

Kommunal regi 8 7
Privat regi 232 232
Blandad regi 39 45

Totalt 279 284

Kommunerna renhållningsförordningenskan enligt bestämmelser
skaffa påsig monopol bortforsling industriavfall. 49 kommuner hadeav
år 1987 utvidgat sitt renhållningsmonopol renhållningsförord-enligt
ningens Ocksåbestämmelser. i dessa kommuner skedde dock hämt-
ningen industriavfall till övervägande del i privat regi.av

Insamling miljöfarligt avfallav
Sedan den januari1 1986 kommunerna för insamling ochansvarar

miljöfarligt avfall.transport av
Enligt förordningen 1985:841 får sådantmiljöfarligt avfallom av-

fall endast på fåttkommunen ellerväg dentransporteras sär-av av som
tillståndskilt länsstyrelsen.av

Länsstyrelserna har sådanavardera beviljat tillstånd.10-40 Tillstån-
den i vissa fall begränsadeär till gälla enbart viss avfall,att typ t.ex.av
enbart oljeavfall eller enbart lösningsmedel.

Enligt uppskattning samlas 95 % det miljöfarliga avfallet inav av
privata entreprenörer.

Insamlingen miljöfarligt avfall påvanligen såupplagdär sättav att
kommunen huvudentreprenör organiserar verksamheten.utser en som
Huvudentreprenören ombesörjer i sin upphandlingen de under-tur av

skall förentreprenörer transporten.som svara
I Göteborgs- och Malmöregionerna huvudentreprenörerna inter-är

kommunala bolag: AB Graab Kemi i Göteborg, dotterbolag till GRYA-
AB, och Kemiavfall Skånei AB, dotterbolag till SYSAB. I Stockholms
och Södertälje kommuner inom Gävleborgs län SAKAButövarsamt
uppdrag kommunerna huvudmannaskapet för insamling ochav tran-

Örebroregionenmiljöfarligt avfall. I Reci Industriär ABsport av
dotterbolag till Bocem AB till 50 % varderaägs Cementa ABsom av
och Boliden Intertrade AB huvudentreprenör för dettransporten av

Ävenmiljöfarliga avfallet. Ragn-Sellsföretagen har verksamheten som
huvudentreprenör miljöfarligt avfall.av

Det kommunala monopolet vad gäller insamling och transport av
miljöfarligt avfall innebär industrier företagoch önskaratt tran-som

miljöfarligt fårproduktionsavfall endast vända sig till den ellersport av
de utsedda kommunenentreprenörer är och godkända läns-som av av
styrelsen. Miljöfarligt från hushållavfall hushållsavfallräknas ochsom

382



omfattas inte monopolet för miljöfarligt avfall. Däremot omfattasav
hushållsavfall.det monopolet förav

hushållsavfallBehandling och industriavfallav
hushålls-skyldig tillse behandlingsanläggning förKommunen är att att

från tillgå.avfall finnskommunen att
framgår hushållsavfalltabell 5.6 avfallsanläggningar förAv antalet

åreni drift 1974, 1980 och 1985. Uppgifterna hämtadeärsom var ur
naturvårdsverks Avfallet och miljön.statens rapport

framgår årentabellen antalet deponier sjönk kraftigt mellanAv att
små,följd1974 och 1980. Detta miljömässigt ickeatt accepta-var en av

tipparbla lades och deponeringen i stället koncentrerades tillattner
miljöskyddsprövade anläggningar. Separerings- och komposte-större

årringsanläggningar uppfördes statligt förmed stöd 1980 att tarunt
fram bränslefraktion, metallfraktion.kompostfraktion, och Aven en en
den mängden avfallsproduktertotala utsorterade 1983 deponerades

på nå-drygt 60 % avfallsupplag. Avsättningen successivt förbättratshar
got.

Tabell Antalet avfallsanlåggnlngar ochl drift5.6 1980 1985.1974,

1974 980 19851

Deponler 847 418 402
Förbrânningsanläggnlngar 22 21 25
SepareringsKomposterings
anläggningar 0 16 13

Totalt 869 455 440

Källa: Statensnaturvårdsvark,Avfalletochmiljön. 1988.

årI Sverige fanns 1985 enligt avfalls- förbränningsan-SCB 416 och 23
läggningar i drift i kommunal regi. De flesta dem, 420, hadeav en

renhållningsföretagkommun eller kommunägt huvudman.ett som
riga anläggningar hade kommunerna lejt enskilda företag.till För-ut

någrakommunala anläggningar finns anläggningar ägsutom avsom
privata företag.

hushållsavfall åranläggningarAntalet 1985 216.tog emotsom var
hushållsavfall.Resterande 224 anläggningar intemottog

hushållsavfall,företagen inom insamlingenDe WMI Sell-största av
bergs Ragn-Sellsföretagen, avfallsanläggningar.och antal T.ex.äger ett

tvåWMI Sellbergs Ragn-Sellsföretagenoch för sig de depone-äger var
ringsanläggningar Stockholmsområdet.finns inom WMI Sellbergssom

också Stockholmsområdet.har separeringsanläggning inom Dettaen
förstegdem klart framför i Stockholmsom-andra entreprenörerettger

rådet.
I tabell 5.7 visas mängden omhändertaget avfall vid anläggningar

årmed olika driftformer 1985.
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förbränninge-omhändertaget vid avtalls- ochAntal avfallTabell 5.7 ton
anläggningar med olika driftformer 1985.

Antal Antal %Regiform
anläggningar tusen ton

Kommunal förvaltning 4 529 56370
38Kommunalt bolag 3 13150

Privataföretag 20 508 6

Totalt 8 168 100440

naturvårdsverk.Källa:Statens

Behandling miljöfarligt avfallav
SAKAB eller den harEndast Svensk Avfallskonvertering AB sär-som

tillstånd får miljöfarligt avfall.slutligt omhändertaskilt yrkesmässigt
Enligt riksdagsbeslut 1990 skallSAKAB till 96 % statligt bolag.är ett

industrins ägandeägarinflytade minska ochoch kommunernasstatens
öka.

Övriga tillstånd miljöfarligt avfallföretag omhändertamed ettatt -
från skyldiga det. Dessatrettiotal till skillnad SAKAB inteär göraatt-

någonbedriver formföretag inte direkt med SAKABkonkurrerar utan
Ägarenåtervinning. tillmiljöfarligt avfall självbestämmerett vemav av

han skall skicka avfallet.
för mindre % totalmarknadenSAKAB täcker närvarande 10än av

övrigaför miljöfarligt avfall. avfallet hand deHuvudparten tas om avav
företagen.

några år två åren redovi-Efter med förluster har SAKAB de senaste
milj.kr.vinst. omsättning 1989 uppgick till 160SAKAB:s närmaresat

uppgick tilloch efter finansiella intäkter och kostnader 26resultatet
milj.kr.

samägda5.3.3 Vertikal integration och bolag
Privata driver avfallsanläggningar harellerentreprenörer äger ensom

renhållningsentreprenader.klar konkurrensfördel vid upphandling av
påocksåEn avfallsanläggning möjlighet fördela resultatetatt av-ger

fallsanläggningen sophämtningen.eller
för kunnaVissa har byggt omlastningscentralerentreprenörer att

avfallet till anläggningar.transportera egna
avfallsan-Ragn-Sellsföretagen för sigWMI Sellbergs och äger var

påläggningar. ombesörjer företagen för sig entreprenadDessutom var
driften sju avfallsanläggningar.sammanlagt kommunalt ägdaav

två företag.vidare Solna TransportFöretagen äger gemensamt
Renhållningsverk till % Sellbergs och till 50 %AB 50 WMIägs av av

dotterbolag tillBröderna Fastighets AB, helägtDavéns är ettsom
Renhållning till % Ragn-Sellsföre-Vallentuna AB 50Ragn-Sells. ägs av

Anledningen till det deladetill 50 % WMI Sellbergs.och ägar-tagen av
två i praktikenskapet dessa företag Ragn-Sells,mellan ärär att som
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avfalls-utnyttja WMI Sellbergsentreprenaden, behöverden skötersom
i Vallentuna.anläggning

Entreprenadupphandling5.3.4
konkurrensinnebärentreprenaderUpphandlingen momentatt ett avav

in-skäl detmonopolmarknad. dettaAv ärin lokalkommer aven
går till.anbudsförfarandenahurtresse

upphand-kommunalarenhållningsområdet vid sidan detPå finns av
entreprenader,två upphandlingnormalförslag tilllingsreglementet av

Normalför-renhållningsentreprenad ochtill avtalNormalförslag om
miljöfarligtförfrågningsunderlag avtal förmedtillslag transport av-av

ochår Kommunförbundetår 19851984fall, utarbetats resp. avsom
Åkeriförbundet gemensamt.

delartillämpligarenhållningsentreprenad torde iNormalförslaget till
områdena insamlingutgångspunkt entreprenadavtal inomförutgöra

hushålls- industriavfall.ochbehandlingoch av
tillämpakommunernanormalavtal rekommenderasEnligt detta att

också vanligtvispå år.fem Entreprenadernaavtalsperiod uppgesen
Enligtavtalsperioder förekommer.längreomfatta period,denna men
föravtalat meduppgift finns det kommun entreprenör ensom enen

år.period 25av
upphandlingsreglementekommunensnormalförslagetI attanges

upphand-mellan slutenväljarekommenderasgäller. Kommunerna att
förhandlingsupphand-förhandlingsupphandling. det gällerNärling och

måste, förhandlingarfår, inteling kommunensägs upptaatt ommen
anbudet.

miljöfar-till entreprenadupphandlingI normalförslaget transport avav
Avtalsperiodenslämplig avtalsperiod.ingenavfall rekommenderasligt

svårighetsgraden vadochmed specialiseringenlängd torde dock öka
åberopas oftainvesteringaravfallet.det miljöfarliga Storagäller som

långa avtalsperioder.skäl för
upphandlingsregle-vidare kommunensnormalförslagetI attanges

första rekommenderas kommunernatillämpas. I handskall attmente
förhandlingsupphandling.använda

behand-medNO har i sambandNäringsfrihetsombudsmannen
renhållningsentrepre-ifrågasatt anbudssamverkanlingen ärendetav -

bl.a.22487 tillfrågat i Stockholms länsamtliga kommunerdnrnader
vilkaorganiserad,renhållningsverksamheten i kommunenhur ärom

tioårsperioden ochförekommit denupphandlingar under senastesom
upphandlingar.deltagit i dessavilka företag som

allmäntmaterialet enligt NOredovisadekommunernaDet ettgerav
renhållningsområdet Stock-ikonkurrenssituationenintryck attav

hela ellerlåst. hartämligen Flertalet de kommunerlänholms är somav
kommuner harrenhållningen på 19 25entreprenadhuvuddelen avav

år bjuditlång inteföljd och harunderanlitat entreprenör avensamma
något tillfällevidanbudsgivning i konkurrenstillentreprenadenut un-

tyckstioårsperioden. förfarandetDet normalader den attsenaste vara
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kommunerna utgångvid kontraktsperiodens förhandlingsupp-gör en
handling med den befintliga fårdärefter förnyatentreprenören, ettsom
flerårskontrakt. låstaEn bidragande orsak till den situationen torde en-
ligt NO flera de sopstationema i länet Ragn-ägsatt storavara av av
Sells och Sellbergs, och företag fårdärigenom visst försteg iatt ettresp.
den kommun där dess sopstation belägen och iär även närmast om-
kringliggande kommuner. tioårsperiodenUnder den har totaltsenaste
endast drygt tiotal upphandlingar där företag beretts till-änett ettmer
fälle anbud förekommit i de aktuella kommunerna.att avge

I den utredning sophämtning i kommunal och privat regiom som
SPK färdigställa årunder 1991 kommer uppgifter redovisasattavser
vad gäller entreprenadavtalens längd, avtalen började möjlig-när gälla,
heter till förlänga avtalenatt m.m.

5.3.5 Konsumenternas valsituation
För tillgodose konsumenternas behov medinflytande finns iatt av ren-
hållningslagen inskrivet bestämmelser kommuninvånarnahur skallom
informeras renhållningsordningkommunalnär skall antas.en ny

För medborgarna i praktiken skall kunna sitt medinflytandeutövaatt
krävs dock kommunen medverkar till detta inteoch utnyttjar sinatt
monopolställning. Ett exempel hur beslut förändringom en av en
renhållningstjänst kan fråntill lämnas Stockholm.

Avgifterna i för Stockholms stads avfallshantering höjdes ef-taxan -
beslut kommunfullmäktige med % fr.o.m. januari8 den 1 1989ter av -
såväl småhusför flerbostadshus.som

SKAFAB Stockholms Kommuns Avfallsförädling AB ärsom-
helägt staden och för avfallshanteringen i Stockholm harav ansvarar -
fr.o.m. småhusden 3 april 1989 beslutat övergå frånför sopsäckaratt - -

210 liter till säckar 160 liter.som rymmer
Beslutet införande mindre sopsäckar har enligt SKAFAB skettom av

inom för kommunfullmäktigebeslut renhållningsordningettramen om
för årStockholms kommun fattades och innebär1984 vil-attsom som
ken säckstorlek helst till liter småhus.240 kan användas isom upp
SKAFAB:s beslut införande mindre sopsäckar kunde i april 1989om av
inte överklagas. fullmäktigebeslutEtt renhåll-avgifter ellerom om
ningsordning kan under vissa omständigheter överklagas kom-genom

måstemunalbesvär. Kommunmedlem dock inlämna kommunalbesvär
till kammarrätten fråninom veckor det beslutet offentliggjorts.tre

Ett påexempel hur företag med monopol marknadenannat ett
kan de principer för informationär priser SAKAB till-agera om som

årlämpade före då1989. Prisuppgifter telefonförfrå-lämnades inte vid
från Påmindre företag. ämnesområdetsgrund kompliceradegan av na-
försågs enbart företag med kemister prislistor.med fö-Störretur egna

ocksåmed avtal med fickSAKAB prisinformation. Mindre före-retag
måste först skicka in deklaration det miljöfarliga förgodsettag atten av

försvåradeprisuppgifter. Detta mindre företagensde möjligheter att
marknaden och i sin kunna offerter.lämnaatt turoperera

386



årFr.o.m. 1989 SAKAB vägledande prislista avfallöverutger en av
rutinkaraktär. Prislistan sänds till samtliga kunder i samband medut
prisändringar.

förhållanden5.3.6 Internationella
tvåI USA finns avfallsområdet.mycket företag inom dessaAvstora

Waste Management miljarder år3,6 dollar Browing-1988 ochomsatte
månadersperiodenFerris 2 miljarder dollar under 12 septembert.0.m.

Båda1988. företagen från småhar utvecklats familjeföretag i slutet av
1960-talet.

januariI 1989 förvärvade Waste Management föredet svenskägda
PLM Sellbergs med verksamheter i Sverige i Spanien.och Köpettaget

Sellbergs Waste Managements hittillsär investering i Västeu-störstaav
Enligt presskommunikén gjordes förvärvet i förhoppningen attropa.

PLM Sellbergs verksamhet därigenom påskulle kunna utvecklas hela
den skandinaviska marknaden.

Den privata sektorn inom avfallshanteringen mindre utvecklad iär
Europa i USA. Ett skäl till dettaän de europeiska lag-attuppges vara
stiftarna först miljövårdslagar.börjat stiftanu

I Frankrike hushållsavfal-samlar den privata sektorn in 60 %ca av
ilet, Storbritannien knappt 5 %. Den andelen kommer dock attsenare

öka eftersom införts åläggerlag de lokala myndigheterna att taen som
utomståendein anbud.
Det ledande företaget i Västeuropa vattenföretag Généraleär ett -

des Eaux sophanteringsverksamhet i Frankrike 600omsättervars ca-
miljoner dollar.

Storbritanniens avfallshanteringsföretag uppnårstörsta Attwoods- -
sin omsättningstörsta det gäller avfallshantering inär USA. Det största
företaget med verksamhet i Storbritannien Shranks McEwan medär

omsättning påvad gäller avfall omkring miljoner dollar.125en
De avfallshanteringsföretagens marknadsfördel har varit derasstora

förmåga miljövårdslagar medmöta säkrare dyrare metoderatt nya men
för behandlingen avfallet.av

småFör företag inom avfallshanteringsområdet ökar risken bliatt
dåuppköpta de saknar de växande kostnaderna förmötaattresurser

kapital fördet och den forskning krävs.som nu
Bestämmelser för hushållsavfall,vad miljöfarligt avfallär etc.som

skiljer sig i olika länder. Vidare skiljer sig bestämmelserna hurom
fåravfallet skall eller behandlas någrai olika länder. I länder försöker

förbättra kontrollen avfallshanteringen och öka straffen för lag-man av
brott.

pågårInom försökEG miljövårdslagarnaharmonisera tillatt ut-
gången år 1992.av

I 1989 undertecknade Sverige tillsammans med drygt 30 andramars
länder den s.k. Baselkonventionen kontroll gränsöverskridandeom av

farligt avfall.transporter av
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perspektiv västeuropeisk integrationI längre med ökad väntasett
renhållningsbranscheni de redankoncentrationen öka attgenom nu

avfallshanteringsföretagen i omfattning köper mindreökadstora upp
fåtal då fleraföretag. Ett företag kan inrikta sin verksamhetstora

fåländer i vilket kan till följd priskonkurrensen min-Västeuropa, att
skar.

Prisbildning5.4

Prissättning5.4.1

hushäs-Insamling och industriavfallav
hushållsavfallAvgiften utgåför skall enligt kommun-taxa antassom av

fullmäktige. Avgiften skall erläggas till eller tillkommunen den ut-som
renhållningenför årligoch skall periodisk.eller Densättannatvara

skall enligt självkostnadsprincipen till det beloppbestämmas högst- -
behövs för täcka nödvändiga kapital- driftskostnader förochattsom

renhållningen. ocksåLikställighetsprincipen tillämpning finnsäger men
inte inskriven i lagen.

renhållningen, fårOm kommunen uppdrar utföraatt avta-annan
let med denne läggas till grund för beräkningen avgiften, inteomav
kostnaden därigenom blir väsentligt själv utförhögre kommunenän om
renhållningen.

renhållningsentreprenadEnligt normalförslagdet till avtal om som
beskrevs i avsnittet entreprenadupphandling rekommenderas kom-om

regleringrenhållningsindextillämpa R för77 ersätt-attmunerna av
ningen till under löpande avtalsperiod. Indexregleringenentreprenörer
föreslås omfatta 90 % ersättningen.av

faktorkostnadsindex,R 77 skall avspegla kostnadsutveck-är ett som
lingen för avfallshanteringen, behandlingskostnaderna.exkl. R 77 mäter
kostnadsförändringar för uppsamling, emballage abonnentfakture-och
ring.

Entreprenadavtalen ligger ofta avfalls-del kostnaden försom en av
hanteringen. Därtill kommer kostnader för behandling i vissa falloch
administration.

finnsOm det princip för inskriven i kommunfull-taxeändringenen
mäktiges renhållningsindexbeslut exempelvis ändras medatt taxorna-
eller med konsumentprisindex KPI behöver inte fullmäktige fatta-
beslut taxeförändringar år.varje kostnadsutvecklingenFörst el-närom
ler andra skäl motiverar högre taxeförändring föranledsdenänen som

indexförändringen, krävs taxebeslut fullmäktige. Underett nyttav av
1980-talet har avgifterna för sophämtning, enligt KPI, höjts i stort sett
lika mycket KPI totalt.som

I de fall kommunen har monopol insamlingen industriavfallav
hushållsavfall.sker prisbildningen för Kommunför-sättsamma som
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Åkeriförbundets entreprenadupphandlingförnormalavtalbundets och
delar.tillämpligaanvänds i

miljöfarligt avfallInsamling av
på finnsentreprenadmiljöfarligt avfall läggsFör uttransport somav -

ÅkeriförbundetsKommunförbundets ochnämnts gemensammasom -
entreprenadavtal.tillnormalförslag

miljöfarligt avfallförupphandlingVid entreprenörer transport avav
ellertimtaxa ochupphandlingen. Eniingår delavgiften en v0-som en

fast-Taxanavfall ochfår olikaför transporter.lymtaxa typer avanges
utgångspunktsker medTaxesättningenkommunfullmäktige.ställs av

likställighetsprinciperna.ochsjälvkostnads-kommunalrättsligafrån de
normalförslagetenligtindexreglerasfleråriga entreprenadavtalI --

statistiskaregleringen läggsförersättningarna. Till grund%90 avav
H84:601.Entreprenadindexcentralbyrån indextalframräknade

hushållsavfallBehandling av
deningår delhushållsavfallbehandlingAvgiften för taxaen avsomav

kommunfullmäktige.hushållsavfall skallför antas avsom
avgift skallföreskrivarenhållningslagen,får, enligtKommunerna att

avfall skeromhändertagandesådant slutligtför bl.a.erläggas somav
ocksåfår ligga tillAvtalet med entreprenörförsorg.kommunensgenom

väsentligt högreblir ändärigenominte kostnadenför avgiftengrund om
för verksamheten.självkommunen svararom

bero-hushållsavfall olikabestäms sättför behandlingAvgiften av
ellerkommunenbehandlingsanläggningen. Ompående ägervem som

utgångs-avgiften medfastställsanläggningenbolagkommunägt ägerett
likställighetsprinciperna.från ochsjälvkostnads-punkt

påavfallsanläggningockså driftenkan läggaKommunerna ut av en
entreprenadupp-normalavtalet förfall användsentreprenad. I detta

tillämpliga delar.handling i
innehåller avtalsunder-avfallsanläggningenOm entreprenören äger

pri-vidPrissättningenbehandlingskostnaden.uppgifterlaget även om
fri.avfallsanläggningarvatägda är

hushållsavfall vanligtdetinsamling äri avsnittetnämndesSom avom
indexreglering ifrånavfallbehandling undantasförkostnadenatt av

enligttillämpasbehandlingskostnadernaentreprenadavtalen. För -
självkostnadsprin-entreprenadupphandling i ställetnormalavtalet för -

cipen.
särskildsamtliga kommunertidigare harSom nästannämnts pap-
avfallshante-Svensknaturvårdsverketspersinsamling. Enligt rapport

resurshushållningsskälbörring nuläge och problem returpapper av-
statsrådet, inte förbrännasenligt ansvarigaoch skall,inte exporteras

utgångspunkter skermaterialåtervinning. Med dessautnyttjas förutan
vill-på pappersindustrinstill delarprissättningen returpapper stora

återvunnettvå inköpsföretag. FördominerasMarknadenkor. storaav
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hushållsavfall gäller fri prissättning. Priset på harreturpapper t.ex.
sjunkit åren.de senare

Även glasåtervinningmarknaden för starkt koncentrerad påär kö-
parsidan.

Behandling industriavfalav
För kommunala anläggningar gäller prissättning enligt de kommunal-
rättsliga grundprinciperna medan privata anläggningar kan tillämpa fri
prissättning.

Sammanfattande5.5 bedömning

Det kommunala monopolet avfallsmarknaden utesluter inte kon-att
kurrensen kan användas medel för få marknaden fungeraett att attsom

effektivt. Marknaden kunde fungera bättre de förutsättningar,mer om
grunden förutgör konkurrens förelåg, nämligen fri etableringsom en

och fri prisbildning.
På marknaden för hushållsavfall redan dessa förutsättningarär nu

bättre tillgodosedda på sotningsmarknadenän eftersomt.ex. entrepre-
nadupphandling förekommer inom vissa kommuner. En effektivisering

avfallsverksamheten erhållasskulle egenregiverksamheten inomav om
kommunerna fick konkurrera med privata entreprenörer entrepre-om
naderna.

Vid entreprenadupphandling anlitas, framgick NO:s redovis-som av
ning entreprenadupphandlingen i Stockholms län,av entrepre-samma

långunder år.nörer följd Det normala förfarandet tycks enligten av -
NO kommunerna vid kontraktsperiodens utgångatt för-görvara en-
handlingsupphandling med den befintliga får för-entreprenören, som

flerårskontrakt.nyat
Från konkurrenssynpunkt det otillfredsställandeär med förhand-

lingsupphandlingar med befintliga Det väsentligtentreprenörer. är att
alla företag har intresse få lämna anbud bereds tillfälleett attsom av

detta. En förutsättning dågöraatt anbudsinfordranär tillkännagesatt
på acceptabelt sätt, annonsering.ett t.ex. genom

I det normalavtal för entreprenadupphandling upprättatssom av
Svenska kommunförbundet åkeriförbundetoch Svenska intetar man

någonställning för upphandlingsform både sluten upphandling ochutan
förhandlingsupphandling rekommenderas.

Det kan ifrågasättasemellertid upphandling entreprenadom av en
hushållsavfallavseende så frågakompliceradär förhandlings-atten en

upphandling kan motiverad. En sluten upphandling ställer dockvara
påkravstörre kommunerna på precist utforma anbudsun-sättatt ett

derlag och kontrakt.
På renhållningsområdet borde det undersökas inte abonnenternaom

kunde möjlighet överklaga beslut förvaltnings-att taxorom genom
besvär eller vid specialdomstol liknande va-nämnd.statens
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NVERKSAMHETHAM6

Tjänsten marknadenoch6.1

Tjänsten6.1.1
både funktionenhamnförvaltandehamnverksamhet här denMed avses

verksamhet i bo-drivs i flera allgodshanteringen. I dag hamnaroch ett
iuppdeladi dessa hamnarlag. Tidigare verksamheten även ett stu-var

kranverksamhetenför godshanteringenveriföretag ansvarade utomsom
trafikled-infrastrukturen,hamnföretag bl.a. ansvarade föroch ett som

ningen och kranverksamheten.
iavsnitt hamnarnaberörs i detta de allmännaDe hamnar ärsom

hålla för sjö-allhamn skyldig hamnenSverige. En allmän öppenär att
författ-Sjöfartsverketshamnar kungjorda ifart. Landets 51 allmänna är

SJÖFS betydelseekonomisk1988:5. hamnarningssamling Enskilda av
Hargshamn.undantagfrämst industrihamnar ärutgörs t.ex.av rena

Scanraff,industrihamnen BrofjordenenskildaDen ägsstörsta är som av
rafñnaderi.Skandinaviens största

bl.a. storlekolika avseendefinns skillnader mellan hamnarDet stora
i färjetra-delasproduktspecialisering. Hamnverksamheten kanoch upp

Övrig ii sin delasfik och övrig fartygstrafik. fartygstrafik kan tur upp
olika godshanteringsmetoder t.ex.:som

Styckegodshantering-
LoLo onRoll onLiftRoRo offRoll off, Liftoch-

Bulkgodshantering-

färjetrafiken. Bulkgod-dominerasTrelleborgs och Stockholms hamn av
Luleå och Hel-i Göteborgdominerar i hamn. Hamnarna Malmö,set

singborg diversifierade.är
i följandeuppgifterna hamnverksamhet detEn del svenskstor av om

erhållits från hamnförbundet.Sveriges stuvareförbund och Svenskahar

Marknaden6.1.2
kronormiljarderallmänna hamnar beräknas ha 2,6Landets omsatt ca

I tabell 6.1Omsättningen 2,3 miljarder kronor.under 1989. 1988 var ca
Godshanteringsin-olika intäktsslag.redovisas intäkternas fördelning

omsättningenför 50 % den totalatäkterna ärnästan upp-svarar avsom
hamnförbundet.uppgifter lämnade Svenskaskattade grundval av av
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Hamnlntâkter Sveriges allmänna ochTabell l hamnar 1988 1989,6.1
milj.kr.

Intäktsslag 1988 1989

Fartygshamnavgifter 247 269
Varuhamnavgifter 420 445
Passageraravgifter 36 47
Godshanterlngsintäkterinkl. kranavgifter 1070 1230
Hyror, arrenden,tomträttsavgifter 325 327
Övriga intäkter 251238

Totalt 2336 2569

Svenskahamntörbundet.Källa:

Kunderna i främst fartygsägare och derashamnarna är varuägare, agen-
Många påförs speditören i sinkostnader skeppsmäklaren ellerter. som

för dessa kostnader vidare till fartygsägaren och varuägaren.tur
stuveridelen i hamnarna lönekostnaderna 50 %För utgör änmer av

dominerar kapital-de totala kostnaderna. För övrig hamnverksamhet
kostnaderna.

Sveriges uppgick till milj.Den totala godsvolymen i hamnar 120ca
år ca 1988, milj.1989 125 milj. 90 passerade deton ton tonvarav ca

allmänna hamnarna. sistnämnda volym utgjorde 19 milj. inri-Av tonca
Årkes trafik och milj. utrikes trafik. uppgick de all-71 1988tonca

milj. Godsomsättningen ihamnarnas godsvolymer till 93männa ton.ca
råoljehamn uppgickden enskilda hamnen Brofjordens tillstörsta ca

år16 milj. 1989.ton
i oljeprodukterDen svenska hamnarstörsta utgörsvarugruppen av

årstod för % i hamnarna28 godsvolymerna de allmännasom ca av
övriga skogsindustripro-1989. Andra ochär trävarorstora varugrupper

dukter, järnmalm järnskrot, stenkol och koks obearbetade mi-och samt
neraliska tillAntalet i färjetrafiken uppgick 42ämnen. passagerare ca

år årmilj. 1989 och 39 milj. under 1988.ca

förhållandeninstitutionella6.2

Beslut inrättande, avlysande utvidgande allmänoch hamn med-om av
såregeringen Sjöfartsverketdelas eller, regeringen beslutar,av om av

lag förordning 1983:814.1983:293 och Sjöfartsverkets beslut kan
regeringenöverklagas hos besvär.genom

upplåtenFör hamn skall allmän krävs den för all-äratt atten vara
trafik samfärdseln.och betydelse för den allmänna Fritids-ärmän av

fiskehamnar,hamnar, örlogshamnar och lastagehamnar endast be-som
tjänar viss industri omfattas inte hamn.begreppet allmänen av

både rättigheterRättsverkningar hamn allmän innebärärattav en
och skyldigheter.
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allmänegenskapmedför hamnsEnligt vattenlagen attattav varaen-
underhålla el-vattenområdet fördjupa,för utvidga,rådighet över att

föreligger för hamnintressenterna.förbättra hamnenler
förhålla allhamnenskyldighet öppenföljerMed begreppet atten-

kapacitetdjup ochför hamnenssjö fart inom m.m.ramen
länsfastställessärskild hamnordningskall haHamnarna avsomen-

1950:153.kungörelseförordning 1874:26 ochstyrelsen

fram tillfastställdeshamnarkommunägda allmännaiHamntaxorna
årriksdagsbeslutsjöfartsverket. Efterseptember 1981den 30 ettav
frislopas ochöverprövningen hamntaxornastatligakom den1981 attav

lagfrån 1981oktoberråder den 1för hamnverksamhetenprissättning
1981:655.

Konkurrensförhållanden6.3

IntegrationFöretagsstruktur och6.3.1
godsvolym i nämndiallmänna hamnar ärSveriges fyra mättstörsta

årLuleå. svaradeDessaHelsingborg, Trelleborg ochGöteborg,ordning
hamnarna.i de allmänna% den totala godsvolymenför 491989 avca

Helsingborg och Malmö.Stockholm,omsättning hade Göteborg,Störst
den totalauppgick till 53 % omsätt-sammanlagda andelDeras avca

totalaför 28 % denår hamn stod1989. Göteborgsningen under ca av
år 1989. Motsva-godsvolymen% den totalaomsättningen och 27ca av

%och 10Stockholm 6 % godsvolymenandelar förrande av om-var av
relativtbidragande orsak till Stockholms omsätt-sättningen. En stora

från uthyrningerhåller andel intäkternaning hamnenär storatt en av
mark.egenav

kommunägda ochi princip samtliga allmänna hamnarTidigare var
bolagsformdrevs iförvaltningsform medan stuveriverksamhetenidrevs

regi.ofta i privat
i slutet 1960-ta-teknik t.ex. enhetsgodssystemetInförandet avav ny

finan-vilka till delinvesteringar i stuveriföretagenlet krävde storstora
därmedkommunala hamnarna. Dessa kom översierades de taattav

såg möjlighetertillstuveriföretagen. Detta leddedelar attstora manav
integre-De förstai integrerat bolag.driva hamnverksamheten ettatt

hari mitten 1970-talet och dennabildadesrade hamnarna processav
Hamnbildandet Göteborgsfortsatt här kan uppmärksammassedan av

1984.januariAB den 1
verksamhetombesörjer allfördelar finns med företagDe att ettsom

vissa bl.a.enligt hamnari hamn är att:en

undviks,försvinner suboptimeringarkommandotdet dubbla-
administrationskostnaderna blir lägre,-

blir snabbare och effektivare.beslutsvägarna-
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fårNämnda fördelar leder till hamnen bättre ekonomi och konkur-att
renskraft. frånEn negativ erfarenhet effektivitetssynpunkt funk-är att
tionsuppdelningen personalen mellan stuveri och övrig hamnverk-av

består. såledessamhet ofta innebär lågDet fortsatt arbetsflexibilitet i
vilkethamnen, motverkar ökning produktiviteten. Konflikter haren av

påförekommit kranförarnasgrund fackliga tillhörighet närt.ex. ettav
bildas.bolag De fackliga problemen i hamnarna hargemensamt

århänskjutits till LO-kongressen 1991.
Konstruktionen vid bildandet integrerade frånhamnar skiljer sigav

fall till fall. Normalfallet operativt hamnbolag bildasär att ett tarsom
all drift administrationöver och och arrenderar kajer, mark etc. av

kommunen. Ett exempel Malmö där bilda inte-är enats att ettman om
hamnbolag planeras börja sin verksamhet under 1990.grerat som

Hamnförvaltningen upphör och det nuvarande godshanteringsföretaget
Malmö Sjöterminal AB ombildas till hamnbolag. Kommunenett nytt
kvarstår till fastade anläggningarnaägare och hyr dessa till detutsom

hamnbolaget.nya
Flertalet hamnar drivs fortfarande i förvaltningsform med ett separat

stuveribolag privat eller kommunal ägarmajoritet i stuveribolagen.
integreradeAntalet hamnar ökar dock successivt, finnsoch det ettnu

femtontal. De integrerade hamnarna beräknas för 60 % desvara ca av
totala godsvolymerna och 75 % omsättningen i de allmänna ham-ca av

Även samgåendei fallde där formellt skett föreligger el-narna. mer
ler mindre utvecklat någotsamarbete. Det finns fall medäven ett sepa-

hamn- och stuveribolag.rat
Någon ägarkoncentration bland de allmänna hamnarna finns inte,

förutom tvåGotlands allmänna hamnar bägge Gotlandsägssom av
årkommun. Under 1990 har Stockholms läns landsting diskuterat en

eventuell försäljning sin aktiemajoritet i AB Roslagshamnar tillav
Stockholms stad. AB Roslagshamnar hamnen i Kapellskär.äger

På stuverisidan har sammanslagningar skett. Bottenvikens stuveri AB
ÄvenLuleå, Piteå,har all godshantering i Skellefteå och Kalix.t.ex.

pågodshanteringen i hamnarna Gotland sköts ett gemensamt stuve-av
ribolag.

förhållanden6.3.2 Branschorganisationer och fackliga
Sveriges stuvareförbund SSF yrkesförbund inom Svenska arbets-är ett
givareföreningen SAF, ändamålhar till tillvarata främjaochattsom
medlemmarnas intressen. Stuvareförbundet sluter ävengemensamma
kollektivavtal för de integrerade hamnbolagen.nya

Svenska ändamålhamnförbundet har till tillvarata de svenskaatt
hamnarnas intressen främjaoch samverkan dessa hamnargemensamma
emellan. Hamnförbundet medlem i internationella hamnförbun-detär

Sedandet. den augusti1 1989 samarbetar Svenska hamnförbundet och
Sveriges branschråd.stuvareförbund i De har ävenett ett gemensamt
kansli.
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förhållanden på arbetstagarsidan harKomplicerade fackliga främst
lång organisa-tid. Aktuella fackligahamnverksamheten sedanpräglat

på arbetstagarsidan transportarbetareförbundet,tioner Svenskaär
hamnarbetareför-kommunalarbetareförbundet SvenskaSvenska och

ingårhamnarbetareförbundet i LO och harbundet. Svenska rätt
arbetsgivare.kollektivavtal med berördatecknaatt eget

fackligaOlika gjort hamnverksamheten präglatsorsaker har att av
påtagliga faktumanledningarna detkonflikter. Bland de är attmera

fredsplikt oenighet mellan Kom-Hamnarbetareförbundet saknar samt
angåendemunalarbetareförbundet Transportarbetareförbundetoch

fackliga tillhörighet vid bildandet integrerade hamn-kranarbetarnas av
Transportarbetareför-HamnarbetareförbundetsVidare har ochbolag.
konflikter.vilja bevara stuverimonopolet orsakatbundets att

Konkurrenssituationen6.3.3
ingår iinte bara med varandra,Olika hamnar konkurrerar utan ett

sjöfartensdär det totala konkurrens-ärstörre transportsystem ytterst
påverkarövriga hamnverksamhe-kraft transportgrenargentemot som

påSjöfartens konkurrenskraft beror i sin delvis bl.a. hamnarnasten. tur
prisnivå.effektivitet och

Sjöfarts Tidning utges redareföreningSvensk Sveriges 19nrav
effektiva terminalfunktioner för modern svensk1990 viktentar upp av

kustsjöfart. Därvid nämns att:

Två bestårtredjedelar den totala fraktkostnaden i kustfart avav
uppkommer i lastnings- och lossningsterminalerna.kostnader som

gårEndast tredjedel den totala sjöfrakten till täcka deatten av
förknip administra-kostnader ade med rederiets fartygsdrift,ärmarknadsföringskostnader.som

tion och

påfärjegodset fortsätter denEn tendens öka bekostnadär att att av
traditionella sjöfarten. Detta har de sydsvenska medhamnarnagynnat
färjeterminaler, Trelleborg Helsingborg, missgynnatocht.ex. men

utrikessjöfar-svensk hamnverksamhet i Enligt statistik förSCB:sstort.
årfärjegodset årökade med fyra och 1989mellan 1988ten procent

lastfartygsgodsetsmedan volymer i oförändrade. Volym-stort sett var
årmässigt färjetrafiken för utrikessjöfartensvarade 26 % 1989.ca av

Färjegodsets ökning hamnför-under 1980-talet bekräftas Svenskaav
statistik.bundets

skillnad färjegodset färje-En mellan och lastfartygsgodset ärstor att
godset har betydligt högre godsvärdeett ton.per

inte SverigeSvenska hamnar konkurrerar bara hamnar imed utan
utländska hamnar. Konkurrens gällermed med utländska hamnaräven

speciellt för Helsingborg.Göteborg och De transporternatransoceana
har koncentrerats till kontinentala främstoch de hamnarnamer mer

årBeneluxländerna.Nordtyskland och En undersökning gjord 1989 av
Hamnförbundet visade det i Hamburgs hamn hanteradesatt mer

konkurrentham-svenskt styckegods i Göteborgs hamn. Andraän stora
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godseti Rotterdam och Dethamnarna Antwerpen.är transoceananar
lastbil järnväg via fär-med ellervidare till Sverige antingenförs sedan

någon Minskadfeeder-fartyg till svensk hamn.jelinjer, eller med trans-
godsmister inte bara svenskttrafik innebär Göteborgs hamnattocean

årvåra Transittrafiken uppgicktransittrafik till grannländer.ävenutan
på torrlastsidanomsättningtill % Göteborgs hamns1984 35 avca

sjöfar-transportarbetareförbundets Hamnarna,enligt Svenska rapport
från år 1987.trafikpolitikenochten

hårdare berorgodset mellan hamnarnaallt konkurrensenDen om
på ökade rörlighet.bl.a. godsets

sinkonkurrensen iArmfelt Hansell begränsningHans tar avupp en
från år Strategiskt handlande i svenska hamnar. lavhandling 1988 av-

handlingen uttalas att:

finnsdetta uppland godsVarje hamn har uppland. Iett som av
ekonomiska bara lämpadetransporttekniska eller skäl är att trans-

förhållande till detta gods kan ham-till upplandets hamn. Iporteras
monopolistiskt.till viss del uppträdanen

svåra genomföra be-inom hamnverksamhetenResultatanalyser är att
ingåpå redovisningsmetoder och vad skallolikaroende hamnarnas som

förluster.Klart dock branscheni resultatet. är att genererar
år år1987 och 1988förlusterna för de allmänna hamnarnaDe totala

årår. milj.kr.minskade till 30milj.kr. Förlusterna40översteg caper
Göteborgskillnader mellan olika hamnar.Det finns dock1989. stora

på år redovisademilj.kr. medan Stockholmhade förlust 27 1989t.ex. en
år.milj.kr.vinst 23 sammaen

överkapacitet tilltotalaHamnförbundet uppskattar hamnarnas mer
i kajutrymme, krankapacitet,godshanteringskapacitet uttryckt30 %än

inomm.m.. överkapacitet förekommermagasinutrymme Den som
iresultat kommunernahamnverksamheten i Sverige bl.a.är ett attav

leder tillflertal fall subventionerar hamnverksamheten. Dettaett en
naturlig omstrukture-snedvridning konkurrensen och motverkar enav

ställer dockverksamheten. De integrerade hamnbolagenring störreav
på hamnförbundetföretagsekonomisk lönsamhet. Svenskakrav anser

företags-subventioner drivasvarje klara sig ochhamn böratt utan
SOU 1990:55Flygplats 2000ekonomiska grunder. I betänkandet

subventionering hamnar:följande om avanges

flyg-subventioneringinga specifika regler det gällerEG har när av
förhindraavsedd sub-Däremot har regelplatser. är attsomman en

hålla låga avgifterdärigenom inte kanventionering hamnar vilkaav
långvägasig transittrafik.för dra tillatt

positivt bidrag tillFrån regionalpolitisk synpunkt kan hamn ettgeen
ord-nuvarandenäringslivet. Samtidigt det inte säkertdet lokala är att

utifrånsubventioner optimaltför hamninvesteringar ochning är sam-
utgångspunkt.hällsekonomisk
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i den nämndatagitshandlande har bl.a.strategiskaHamnarnas upp
svårigheterbelyser deFörfattarenArmfelt Hansell.avhandlingen av

påtvåvärldsorganisationer grän-i sin egenskaphamnarna möter avsom
HansellArmfeltoffentliga sektorn.privata ochmellan den attansersen

beroröverkapacitetenresultatutvecklingen ochden svag an-svaga
samord-koncentration ochpassningsförmåga. utveckling ökadEn mot

hamnverksamheteninominvesteringsbenägenhetminskadning samt
på överdrivenså bl.a.slå fallet berorfått blivitigenom. Attintehar

för kommunen,på ekonomisk tillväxtfaktorhamnen attsamt entro som
stolthet. För-kommunalpåverkar hamnaktörernaviktig faktor ärsom

ekono-åtgärder hamnarnasföreslår för förbättraföljandefattaren att
miska situation.

roll iförståelse för hamnensbättreKommunalåolitikerbehöver- måste utvecklas.ekonomin. ontroll- och styrsystem
antingenverksamhetenkommersiellabetoning denEn ökad ge-av-

nom:
ellerkommersiella inkomsterberoendeöka hamnarnas genomatt av
effektivitet.tillgången på hamnarnasunderstöd beroendegöraatt av

Konkurrenshinder6.3.4
tillfinns begränsas rättenetableringskontroll hamnarDen attsomav
innebär dockallmän hamnhamn. Begreppetbli klassad allmänsom

ingen all-Hargshamnkonkurrensbegränsning. äringen väsentlig t.ex.
itågfärjeterminal hamnenochharhamnenhamn attmän trots att en

genomgått för-för trafik. Hamnen harprincip allmänöppen storaär
århamnarkungörelse allmännaSjöfartsverketsändringar sedan över

hamnen ansökteallmäntroligtvis bli förklaradoch skulle1988 omsom
detta.om

också fattadepåverkas besluthamnarnaKonkurrensen mellan avav
tullverksam-angående inriktningomfattning ochtullmyndigheterna av

förfördelartullmyndighet kan innebäralokalFörekomstenheten. enav
be-färjetrafik utlandetbedriva med ärMöjlighetenhamn. ytterstatten

passagerartrafik med utlan-medgivande eftersomtullverketsroende av
tullkontroll.förutsätterdet

avtalförekommerenskilda hamnarhamnar ochMellan allmänna
gods.allmäntenskilda hamnensbegränsar den rätt emottaattsom

Helsing-ABKemi ochägs KemiraKopparverkshamnenMellan av
in-tidigare bl.a.Avtalet harsamarbetsavtal.hamn finnsborgs t.ex. ett

inte kunnat änneburit Kopparverkshamnen har egetemot annattaatt
Helsingborgs hamn.ton godkännandeöver 50gods utan av

näringsfrihetsombudsmannengranskatsStuveribranschen har av
i GöteborgTvå verksamhetenNO vid flera tillfällen. ärenden har rört

ärendesärskiltFörhållandena iföranledde NOKalmar.och att ett
innehållet överenskommelseri de1987:429 klarläggabeslut söka som

monopolsituation irådandeåsyftats för lokalagrundkan ha stuve-som
bedömningkonkurrensrättsligansåg vidhelhet. NOribranschen ensom

konkurrensbegränsningarfrån finns skadligasynpunktdet allmänatt
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inom åtgärderstuveribranschen, med stöd konkurrenslagenattmen av
går rikta de berörda fackförbunden.att mot

råderInom stuveribranschen i Sverige ordning innebär atten som
det finnsendast stuveriföretag i varje hamn. företags,Andraett t.ex.
lastägares och rederiers, möjligheter lasta och lossa fartyg utföraochatt
visst arbete hamnarbetarkaraktär starkt begränsade.ärannat av

påNyetablering sådantstuveriföretag platser där företag finnsav
rådandeinte.sker Den arbetsfördelningen upprätthållsi hamnarna

främst Svenska transportarbetareförbundets och Svenska ham-genom
narbetareförbundets inställning Såväloch agerande. Silja Line Vi-som
king Line tillhar NO de stuverier iövervägtuppgett att att starta egna

förhållandenaStockholm. De fackliga avhållandehar dock haft ef-en
fekt. Den faktiska monopolställningen för stuveribolag i varje hamnett
och de begränsade möjligheterna för andra bedriva arbete hamn-att av
arbetskaraktär i sig konkurrensbegränsning.utgör Denna konkur-en

upprätthållsrensbegränsning bl.a. hjälpmed ytterligare företeelserav
kan konkurrensbegränsningar. åtminstoneutgöra Dessa fyra.ärsom

frånVägran Transportarbetareförbundet teckna kollektivavtalatt- med stuveriföretag.än ettmer
Hot och genomförande stridsåtgärder.fackligaom av-

års1908 stuveriordning en överenskommelse mellan Svenska ar-- betsgivareföreningen och Sveriges redareförening.
Den internationella arbetsorganisationen ILO konven-antagnaav- tionen återverkningarna137 de sociala lasthanterings-nr om av nya
metoder i hamnar. Konventionen riksdagen 1974.antogs av

Till konkurrensbegränsande faktorer kan räknas outsiderbekämp-även
åtgärder frånande redan etablerade stuveriföretags sida t.ex. genom

uttagande avgifter för fackets räkning och inte användaattav genom
arbetsrättsliga blockadåtgärder.medel för prövning av

Transportarbetareförbundet och Hamnarbetareförbundet attanser
stuveriordningen och IDO-konventionen rättslig grund för deutgör mo-

bådanopolkrav de Någotförbunden har. uttryck för det skallattsom
finnas endast stuveriföretag i varje någonhamn har NO inte funnit iett

de överenskommelser NO Den företrädesrätt för regi-prövat.av som
strerade hamnarbetare istadgas ILO-konventionen docksom synes
kunna medföra stuveri- eller hamnverksamhet, utförsatt annan som av
arbetare endast tillfälligt sysselsatta med arbete hamnar-ärsom mer av
betskaraktär, möjligen kan strida konventionen.motanses

ansågNO i redovisade fall konkurrensbegränsningarna ärattovan
frånskadliga allmän synpunkt. Konkurrensbegränsning-att anse som

till upprätthållasövervägande del fackligade organi-arna synes genom
Åtgärdersationernas agerande. med stöd konkurrenslagen kanav

emellertid endast riktas näringsidkare. förbundenDe bägge inteärmot
näringsidkare Såledesi här aktuellt sammanhang. kundeatt anse som
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åtgärdertalan inte föras förbunden det gällde derasNO närmot attav
monopolsituationenhävda i stuveribranschen.

De enskilda hamnarna och de privata kajerna i de allmänna hamn-
förekommer ibland privatägda kajer använder antingen den all-arna

såstuveriföretag utförs ickehamnens eller arbetetmänna stu-av egen
någotverianställd personal. förekommer dock undantag, harDet t.ex.

Kopparverkshamnen i Helsingborg stuveriföretag.ett eget
Frågan ocksåpåverkarstuverimonopolet bildandet integre-om av

pårade hamnbolag. Bildandet integrerade byggt dethamnar har attav
finns stuveriföretag i varje förenatendast hamn. Det torde medett vara

svårigheter få stånd inte-vissa till flera stuveriföretag i hamnatt en som
grerats.

6.3.5 samarbetsformer hamnarnamellan
Enligt trafikpolitiska inriktning hamnin-nuvarande skall staten styra
vesteringarna ingripa i planering samordningeller eller hamnarna.av

Sjöfartsverket utförDetta för hamnägarna.är ett gemensamt ansvar
rådgivandevissa tilldock planeringsaktiviteter och har verksamhet. Det

hamnrådetsjöfartsverket knutna skall fungera kontaktorgan mel-som
Sjöfartsverket, hamnrådetlan hamnarna olika intressenter. disku-och I

hamnutvecklingsfrågor.bl.a. olikateras
Hamnverksamheten präglas ofta ojämnt godsflöde, vilket resulte-av

svårigheteri optimalt maskinresursernapersonal- ochattrar anpassa
till verksamheten. utrustning iSamarbete mellan hamnarna skerom
begränsad omfattning. arbetskraft.Däremot förekommer visst utbyte av

håltidenförsöker personallånMan minska närliggandemellangenom
personallånhamnar. förekommerDet med andra företag och in-även

stitutioner, kommuner. Den arbetskraften har dock min-t.ex. externa
skat, och andelen fasta kostnader har därmed Ökat.

Främst utvecklat samarbetet olika former informa-avseendeär av
marknadsföringsåtgärder.tion och Detta sker bl.a. centralt via Hamn-

förbundet och Stuvareförbundet i befintliga regionala hamnför-samt
bund. Olika undersökningar tillhar gjorts för belysa möjligheternaatt

sådansamverkan mellan hamnarna. En undersökning redovisas i trans-
portforskningsberedningens Resursutnyttjande i svensk hamn-rapport

påoch stuveriverksamhet 1989:3. I pekar författarna bl.a.rapporten
vinstpotentialden finns vid mobil maskinellsamutnyttjande ut-som av

rustning. inomSPK har för denna studie inte kartlagtnärmareramen
den totala omfattningen samarbetsavtal mellan olika hamnar.av

6.3.6 Konkurrensmedel
Ett viktigt konkurrensmedel för i urlast-hamnarna godsets ochär att
ning kan vid tidpunktske eftersom ställer kravrätt dagens system stora
på prisnivåtidsanpassade viktigaService och andra kon-ärtransporter.
kurrensmedel. Det avgörande för inte hamntaxornaskunden enbartär
nivå vid dvs.val hamn, samtliga transportkostnader kost-ävenutanav
nader för landtransporter, omlastningar etc..
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Prisbildning6.4

sjö-1981till den 30 septemberfastställdes framHamntaxorna av
år statligakom denunder 1981riksdagsbeslutfartsverket. Efter ett

råder förfri prissättningochslopasöverprövningen hamntaxorna attav
Någon pris-från motsvarande1981.den oktoberhamnverksamheten 1

förekommit.intestuveriverksamheten harreglering av
vattenområdehamnensavgift för fartygRätten att utta passerarsom
Sjöfartsverketområde enligt vadtrafiken,inom det därgäller endast

anordningar ochhamninnehavarenshafastställt, kan nyttaanses av
tjänster.

pris-till delföljer hamnarnaPå konkurrenssituationengrund storav
konkurrerande hamnar.ändringar i

såvälfrån årsskiftet i hamn-taxeändringarnaVanligen sker stu-som
veriverksamheten.

år sedangenomfördes 1982prishöjningar hamntaxornaKraftiga av
sinahöjdeett flertal hamnarblivit friprissättningen i hamnarna större
min-bl.a.genomsnitt %. Bakgrundenmed i 25 strävan atttaxor var en

tabell 6.2hamnverksamheten. Iskattefinansierade andelenska den av
i fem ham-för stuveritaxornautvecklingen hamn- och störreredovisas

åren till 1990.1988nar

större hamnari lemoch stuveritaxornaTabell Utvecklingen hamn-6.2 av
1988 1990.-

Genomsnittlighöjning, %
990119891988

StuveriStuveri HamnStuveri HamnHamnHamn

58Göteborg 46 4 6
70Stockholm 105 5 6

7 78Malmö 5 86
8 8Helsingborg 66 65
6 6Norrköping 65 5 5

inomolika tjänsternaprislistor för deutfärdar detaljeradeHamnarna
iblandstuveritaxornaofficiella och ersättshamnen. De hamntaxorna av

linjetrafik.till del allgälleroch kunden. Dettaavtal mellan hamnen stor
stuveriertillhandahålls harochhamnarPriserna de tjänster som av

redovisningNågonkraftigt. samladperspektivi längre ökatettsett av
på hamnavgif-exempelfinns inte tillgänglig,prisutvecklingen sommen

denMalmö hamnavgifterna iutveckling beskrivs i tabell 6.3ternas per
1990.januari 1979, 19891 resp.
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MalmöHamnavgltterl hamnTabell 1979, 1989 1990.6.3 resp.

Avgifter 1979 1989 1990

Varuhamnavgifterför
ankommande kr. tonvaror, per

Råsocker 9:203:00 8:50
Tobak 6:00 18:10 19:50
Cement,glps 1:80 5:70 6:10
Kol, koks 1:80 6:50 7:00
Fordon 19:5010:00 18:10stper

Fanygsavgifrerkr. brultoreglstenonper

Utrikesfart 2:300:62 2:10
Inrikesfart 2:10 2:300:38

Källa:Malmöhamn.

varuhamnavgifterHöjningen perioden till förunder 1979 1989 är ca
200 % och för fartygshamnavgifter %. För växande andel400 avca en
trafiken har dock träffats individuella avtal priserna. I Malmö svararom

individuella intäkterna. hamnde trafikantavtalen för 10 % Malmöca av
%bedömer de avtalade priserna genomsnittligt höjts med 200att ca

under 1980-talet.
fartyg inte erläggaVaror och hamn skall endastsom passerar en

hamnavgifter avgifter för lastning lossning. Därför detochäven ärutan
ocksåviktigt stuveriavgifternas utvecklingbeakta underatt samma pe-

Ävenriod. I tabell 6.4 redovisas stuveritaxornas utveckling i Malmö.
sådantfartyget avgifter förutombelastas med vissa tillkommandesom

Sålundade ovannämnda fartygsavgifterna. skall fartygen i förekom-
bogserbåts-mande fall förtöjningsavgifter.erlägga ochäven t.ex.

Stuverltaxor MalmöTabell l hamn och kronor6.4 ton.1979,1989 1990, per

Varuslag 1979 1989 1990

Styckegods 16771 155
roroBilar 27 6661

Frukt 34 75 81
Kol 12 24 26

Källa:Malmöhamn.
Under ökadestuveritaxornai Malmötsso-talet med 125%.ca

Sammanfattande bedömning6.5

råder påskillnader SverigeDet mellan olika hamnar i radstora en
ägarförhållanden, Organisationsform,punkter. Det gäller storlek,t.ex.

verksamhetsform produktspecialisering.resultat, kundstruktur, och
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Olika hamnar konkurrerar inte ingårbara med varandra, iutan ett
där detstörre sjöfartens totala konkurrenskraftärsystem ytterst gent-

övriga påverkar svensk hamnverksamhet.emot transportgrenar som
En tendens färjegodset påhar ökatär bekostnad den traditio-att av

nella sjöfarten. En tendens deär att transoceana transporternaannan
successivt koncentreras till de kontinentala hamnarna.

Mellan olika råderhamnar hårdofta konkurrens. Konkurrensen och
den överkapacitet finns inom svensk hamnverksamhet har bl.a.som re-
sulterat i ekonomiska förluster. Kommunerna har till pådel tagitstor
sig förlusterna främst med motiveringen hamnarna har positiv ef-att en

påfekt kommunens näringsliv. betydelse förAv hamnverksamheten är
frågan huruvida kommunala skatter skall täcka hamnarnas förlus-om

De kommunala skattesubventionerna leder tillter. snedvridningen av
konkurrensen och motverkar naturlig omstrukturering verksam-en av
heten.

ocksåHär kan pekas konkurrensen påverkasmellan hamnarnaatt
beslut fattade tullmyndigheterna angående omfattning och inrikt-av av

ning tullverksamheten.av
Bildandet integrerade hamnbolag påkan utgöra vägenav ett steg

effektivare hamnverksamhet. frånEn negativ erfarenhetmot effek-en
tivitetssynpunkt funktionsuppdelningenär personalen mellanatt stu-av
veri övrigoch hamnverksamhet består.ofta

Inom stuveribranschen i råderSverige ordning innebär atten som
det endast finns stuveriföretag i varje hamn. företags,Andraett t.ex.
lastägares och rederiers, möjligheter lasta och fartyglossa och utföraatt
visst arbete hamnarbetarkaraktär starkt begränsade.annat är Denav
rådande ordningen upprätthålls främst Svenska transportarbeta-genom
reförbundets och Svenska hamnarbetareförbundets inställning och age-
rande. ansågNO vid samtidig prövning enligt konkurrenslagenen ettav

påantal ärenden stuveriområdet, det finns konkurrensbegränsningaratt
frånskadligaär allmän synpunkt. Nuvarande konkur-attsom anse som

renslag omfattar Dåendast näringsidkare. berörda fackliga be-parter
traktas näringsidkare i det aktuella fallet det inte möjligt iärsom att
nuläget med stöd fåkonkurrenslagen ståndtill konkurrerandeav en

påverksamhet lokalt stuveriområdet.
Frågan stuverimonopolet påverkar också bildandet integre-om av

rade hamnbolag. Bildandet integrerade påhamnar har byggt detattav
endast finns stuveriföretag i varje hamn. Det torde förenat medett vara
svårigheter bilda flera stuveriföretag i hamn integrerats.att en som

Med nuvarande fartygsgodset hänvisat tillär det lokalasystem stuve-
riföretaget, mångai fall har effektivitetsproblem. Det kan i sinsom tur
leda till högre godshanteringsavgifter.
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KOLLEKTIVTRAFIKREGIONALOCHLOKAL7

marknadenochTjänsten7.1

itrañkhuvudmanombesörjstrafikbeskrivs denföljandel det enavsom
spårburenVissbusslinjetrafik.omfattar främsttrafikvarje län. Denna

spårvagnarfrämstNorrköpingochi Göteborgförekommertrafik
hörtrafiksektorpendeltåg, tunnelbana. Till dennaStockholmsamt

områden.pendeltågstrañk nämndaockså i andra
påtågtrafikenförår överfördesriksdagsbeslut 1988Enligt ansvaret

från juli 1989. Dennaden 1till trafikhuvudmännen tra-länsjärnvägarna
kollektivtrafikregionalockså lokal ochintegrerad delfik utgör aven

i avsnitt 7.4.2.berörsoch
lokaltrafikföre-Svenskaårligen sammanställsTrafikstatistik, avsom
på länsjärnvä-trafikkollektivtrafik exkl.SLTF, omfattar denningen

statistik kanfrånutgångspunkt dennaMeddefinierasgar ovan.som
år till totalt1989produktionskostnader underlänstrafikens caanges

SLLokaltraflkStorstockholmsABmiljarder kronor,11,2 sva-varav
hälften.förrade nära

rela-kollektivtrafiken byggtstioårsperioden 1976-1986 harUnder ut
medperiod ökatårsbasis under dennaharkraftigt. Resandettivt ca

personkilometer,från miljardertill omkring 9,77,9% eller23 varavca
åren 1987-år Undermiljarder 1986.spårburen utgjorde 1,9trafik ca

tabell 7.1oförändrat. Ivarit iresandettrafiken ochhar1989 stort sett
årkollektivtrafikenförfördelning kostnadernalänsvisredovisas aven

statistik.enligt SLTF:s1988

län milj.kr.olika iför kollektivtrafiken iKostnader 1988Tabell 7.1

KostnadLänKostnadLän

Bohus 303Göteborgs och 1Stockholm 6834
Älvsborg 222Uppsala 321

144SkaraborgSödermanland 151
Östergötland 173Värmland369

Örebro 192Jönköping 197
131VästmanlandKronoberg 96
77Kopparberg 1Kalmar 731

206GävleborgGotland 21
Västernorrland 205Blekinge 84

140JämtlandKristianstad 341
234VästerbottenMalmöhus 732
202NorrbottenHalland 100

39010Summa
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Länstrafikens intäkter främst allmänhetensutgörs biljettavgif-som av-
för trafiken åruppgick 1989 tillter totalt knappt miljarder4 kronor,-

intäkterna för SL utgjorde ungefär 40 % eller miljarder1,4varav ca
kronor detta belopp. Skillnaden mellan länstrafikens totala produk-av
tionskostnader och intäkter 7 miljarder kronor skattefinansieradesca- -

kommuner och landsting. såledesDet innebär trafiken iav att genom-
snitt har kostnadstäckningsgrad understiger %.40en som

Av länstrafikens produktionskostnader på miljarder11,2 kronorca
utgjorde 4 miljarder kronor kostnader för främst kommunal tätorts-ca
trafik entreprenadtrafik. Sistnämnda trafiksamt den trafikutgör som
länshuvudmännen köper andra trafikföretag via anbudstävlan ellerav
direktupphandling.

Den yrkesmässigt bedrivna busstrafiken i Sverige omfattade vid ut-
gången 1989 1 600 företag, tillsammans ägde 13 300 bus-av ca som ca

De privata företagen, antalsmässigt dominerar branschen, harsar. som
ofta kombination lokal långvägalinjetrafik, eller interregionalen av
busslinjetrafik s.k. expressbusstrafik och beställningstrafik. De bussfö-

kommunerägs och landsting bedriverretag främst linjetrafiksom av
medan de statliga företagen förutom linjetrafik haräven relativt storen
andel beställningstrafik. årUnder 1989 nyetablerades 170 busstrafik-ca
företag. Antalet bussar ökade år med 600.samma ca

Det busstrafikföretagetstörsta Swebus AB bildadesär densom
januari1 1990 sammanslagning inom SJ-koncernen SJ-genom en av

Buss och GDG Biltrafik AB. Det nybildade företaget sysselsätter ca
2200 bussar. Därnäst i storleksordning kommer SL med drygt 2 000
bussar. De kollektivtrafikföretag drivs landsting och kommunersom av

5 000äger bussar, dvs. omkring 40 % det totala antalet bussar ica av
yrkesmässig trafik. Därutöver används 3 500 statligt eller privat ägdaca
bussar huvudsakligen Övrigai entreprenadtrafik trafikhuvudman.
bussar används främst i beställningstrafik exempelvis skolskjutstrafik
och gruppresor och till viss del i expressbusstrafik.

De tio busstrafikföretagenstörsta utgångenägde vid år 1989av unge-
fär hälften ca 7 000 samtliga bussar i yrkesmässig trafik. Den vikti-av

strukturförändringen i bussbranschengaste årunder bortsettsenare -från den nämnda sammanslagningen inom SJ-koncernen två pri-är att-
företag, AB Linjebuss och Fastighetsvata AB Stockholm-Saltsjön med

bl.a. dotterföretaget Wasatrafik AB, under 1989 utökade sin vagnpark
relativt kraftigt. Dessa förändringar har bl.a. samband medett att tra-
fikhuvudmän och vissa kommuner åräven under 1988 och i årbörjan av

låtit1989 viss andel trafiken omfattas upphandling meden av av an-
budstävlan.

Vidare bör nämnas busstrafikrörelsen inom Fastighetsatt AB Stock-
holm-Saltsjön sedan årbörjan ingår då1990 i det nybildade reseföre-av

NRT Nordisk AB.taget
De till omsättningen busstrafikföretagenstörsta kommun-är eller

landstingsägda såsom SL och Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
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GLAB, statligt ägda Swebus och Postverkets Diligenstrafik eller pri-
såsomvatägda företag, Linjebuss Wasatrafik.och

förhållandeninstitutionella7.2

Länshuvudmän för7.2.1 kollektivtrafiken
Under på1970-talet ökade det allmännas effektiv kollektivtra-krav en
fik samtidigt trafikens ekonomiska resultat försämrades successivt.som

statligEn utredning fick därför i uppdrag möjligheterna tillöveratt se
effektivisera föreslåtrafiken lösningar för samordnaatt samt att tax-

inom län. Utredningen utmynnade i betänkandet länskort iettorna
kollektivtrafiken SOU 1976:43. Regeringen föreslog därefter i prop.
197778:92 åtgärder för förbättra kollektivtrafiken. Föredragandeatt
statsråd anförde bl.a.:

Enligt min utgåmening bör de framtida trafikpolitiska riktlinjerna
från målsättnin medbor näringslivet ioch landetsatten ge arna
olika delar tillfredsställande ikförsörjning till lägsta samhälls-traen

målsättninekonomiska kostnader. uppnåsDenna kan inte utan en
väl utbyggd kollektivtrafik. Det samhälle iga för medbor-ansvaret

trafikförsörjning mångahar vitsordats remissinstanser igarnas av
anslutning till länskortsutredningens SOU 1976:43betänkande
Länskort kollektivtrafiken.l

I propositionen framfördes förslag för den lokalaett att ansvaretom
regionalaoch kollektiva trafiken skulle samverkanväg utövas genom

mellan landstingskommun och kommunerna inom län. Undanta-resp.
från denna princip blev Stockholms län och Gotlands lands-län därgen

tinget Gotlands kommun har trafikansvaret.resp.
Med anledning propositionen beslutade riksdagen lagenatt antaav

1978:438 huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Enligtom
denna lag skall i varje finnaslän huvudman administrerar linje-en som

påtrafiken inom länet. Huvudmannaskapet omfattar förväg ett ansvar
sådanall trafik, dvs. lokaltrafiken i Trafiken bedrivsäven tätorterna.

oftast i aktiebolagsform och bolagen benämns länsbolag. Dessanumera
ochellerlandstingägs kommuner. län Stockholm,l Söderman-treav

land och Västmanland drivs all eller all trafik med fordon.nästan egna
I de övriga länen bedrivs den lokala och regionala linjetrafiken stat-av
liga, kommunala och privata enligt avtal med huvud-entreprenörer

mångaI län har trafikhuvudmannen fördelegerat sittmannen. ansvar
lokal tätortstrafik till berörd kommun. Oftast drivs sistnämnda trafik av

kommunägt företag se avsnitt 7.4.1.ett

Länsbolagens7.2.2 upphandling trafikav
årEnligt riksdagsbeslut 1985 linjetrafiklagen får1985:449 länens tra-

frånfikhuvudmän den juli på1989 driva linjetrafik linjetra-1 kravutan
fiktillstånd. Vid sistnämnda tidpunkt upphörde samtliga tidigare bevilj-

tillståndade gälla. Dessförinnan hade företagvarje i principatt ensam-
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till sin linje. Enligt den yrkestrafiklagenrätt YTL och yrkestrafik-nya
förordningen YTF årtillkom under 1988 upphörde den s.k. be-som
hovsprövningen eller den statliga etableringskontrollen för lokal och
regional frånbusslinjetrafik den januari1 1989. Etableringskontrollen
för expressbusstrafiken bibehållas.kom däremot att

Ändringarna innebär länsbolagen fick möjlighet själva väljaatt att
det företageller de skall bedriva den kollektiva linjetrafiken i lä-som

trafik såledesDenna kan utföras med länsbolags fordonnet. egna
trafik i ochellerregi andra trafikutövare entreprenöreregen av

anlitas länsbolaget. Med andra 0rd fick länsbolagen möjlighetsom av
frånupphandla kollektivtrafik den juli1 1989 under konkurrensatt

mellan olika trañkföretag.
I samband riksdagsbeslutet årmed på1985 kravetslopaatt tra-om

fiktillstånd för enskilda linjer också fråganberördes tätortstrafikfö-om
juridiska ställning vid trafikhuvudmannens upphandling. Iretagens

198485:168, behandlades riksdagen i anslutning till detprop. som av
berörda önskemål frånbeslutet, avvisades kommunala tätortsföretag att
få särställning i sammanhanget eller undantas trafikhuvudmannensen

för trafiken. I propositionen framfördes inga speciella elleransvar
tvingande krav för trafikhuvudmannen så-beträffande upphandling av
dan kommunägd trafik. Dock framhölls vikten upphandling börattav
ske affärsmässigt och i konkurrens mellan olika företag.

Inför lagändringen den juli1 1989 hade flera länsbolag utnyttjat
möjligheten till anbudstävlan för reducera kostnaderna för trafiken.att
Upphandlingens inriktning och omfattning redovisas i avsnitt 7.4.

för7.2.3 Kostnader kollektivtrafik
Den länstrafik inte utförs med länsbolagens fordonsom egna upp-

frånhandlas privata, statliga och kommunala företag och benämns i det
följande entreprenadtrafik. Den prissätts individuella avtalgenom
mellan trafikföretaget entreprenören och länsbolag. Avtalen iärresp.

såallmänhet utformade trafikintäkterna tillfaller länsbolaget,att som
för utfördaersätter prestationer.entreprenören

Entreprenören kompenseras regel med visst beloppettsom per
vagnkilometer. Nivån på denna ersättning varierar tillmed hänsyn bl.a.
faktorkostnadsnivå och bussarnas framgårutnyttjandegrad. Som detav
följande ocksådet väsentligt iär detta fall huruvida länshuvudmännen
upphandlat trafiken i konkurrens mellan olika entreprenörer.

kostnadernaAv för busslinjetrafik lönekostnaderna för chaufförerär
den andelsmässigt och 50-60 % de totala kostnaderna.största utgör Iav
detta ocksåsammanhang bör förlönekostnaderna privat,nämnas att
statligt kommunalt anställda bussförare olika.ärresp.

Ersättningsbeloppen i entreprenadtrafiken regleras vanligen kvar-
talsvis i efterhand faktorkostnadsindexmed för busstransporter BTPI.
Indexserien, publiceras SLTF, baseras SCB:s beräkningar.som av
Indextalen månadfastställs för varje och avtalade ersättningsbelopp i
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föregå-indexhöjningentillpå med hänsynkvartal reglerasbörjan visst
november.augustikvartalsmittmånad, maj, ochfebruari,dvs.ende

genomsnitt-år totalauppgick dentrafikstatistik 1988Enligt SLTF:s
spårburenochför bussvagnkilometerproduktionskostnadenliga per

kr.kostnad 17tätortstrafik dennaiFör busstill 16 kr.trafik cavarca
ochtunnelbane-kr. Förlandsbygdstrafik omkring 11iför bussoch

vagnki-25 kr.kostnadengenomsnittligaspårvagnstrafik den percavar
lometer.

busslin-aktuellafaktorkostnader inom denår olika1989 harUnder
framgårgenomsnitt procenttali demed ta-jetrafiken ökat avsom

busslinjetrafikikostnadsstrukturenolikaillustrera denFörbell 7.2. att
på ifaktorkostnadsandelarexempel tätorts-tabelleniäven resp.anges

landsbygdstrafik.

på kostnadsan-exempelBTPl ochKostnadsändrlngar enligtTabell 7.2
årmed buss 1989.landsbygdstraükI tätorts- ochdelar

kostnader, %totalaAndelKostnads-Kostnadsslag av
LandsbygdstralikTätortstrafikändring, %

849.6Lokaler,1 m.m.
5448Lönekostnader 12.42
13kapitalkostnad 346,2Fordon3
21Fordonsskatt 0.04
21Försäkring 12,45

106Mervärdeskatt 0.06
94Drivmedel 13,37
22Kilometerskatt 104,68

100100Summa

kollektivtrafikenförkostnadsändringarnagenomsnittliga totalaDe va-
skif-trafiken underbedriverolika företagtillrierar bl.a. med hänsyn att
ihögreSåledes lönekostnadsandelenförutsättningar. etttande är t.ex.

OB-tid.s.k.helgertrafik nattetid ochombesörjerföretag ävensom
på grundtätortstrafikockså iblir högreför fordonKapitalkostnaderna

i lands-trafiki dennaavskrivningstider änkortarebl.a. fordonensav
bygdstrafik.

år kan1989underkostnadsökningarinträffadebakgrundMot av
år be-under dettaersättningsnivå entreprenadtrafikenförlänsbolagens

be-trafikenProduktivitetsförbättringar imed 12 %.ha ökaträknas ca
trafikhu-ellervia länsbolagsbranschföreträdare indirektenligtaktas

änd-ochtrafikförsörjningsplanernarevideringochvudmans översyn av
upphandlingende fallupphandlingen. Ikalkylförutsättningar förrade

produkti-förriskfinns enligt SPKanbudstävlangenomförs medinte att
ellertrafikhuvudmanneninte kommervitetsförbättringar rese-snarare

se avsnitt 7.4.till godonärerna
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7.3 Prissättning

Efter ändring i fickYTF huvudmännen i län, i stället för tidi-resp. som
länsstyrelse, från den julirätt 1 1982 besluta i denattgare taxornaom
trafiken. Sedan länsbolagen började sin verksamhet haregna taxorna

för kollektivt samordnats mellan olika trafikföretag inomatt länen,resa
vilket syftena med det ändrade för trafikförsörj-ettvar ansvaretav
ningen inom länen. Det innebär trafikföretagde länsbolaget ochatt
anknutna entreprenörer ombesörjer den regionala trafiken inomsom
länet har medan lokaltrañkföretag ofta hartaxa sär-en gemensam en
skild En samordning har i allmänhet genomförtstaxa. mellan regionalt
och lokalt på såresande månadskortfärdbevis t.ex.sätt för regio-att
nalt resande gäller föräven med tätortstrafikföretaget.resor

Taxehöjningarna i lokal och regional trafik har under 1980-talet,
åren 1988 och 1989, varit relativt kraftigautom eller i genomsnitt om-

kring år.10 % eller varje I konsumentprisindex KPI har dennamer
trafik årunder 1990 viktandel totalt 0,8 %. Detta innebären att en
genomsnittlig taxehöjning med % höjer10 KPI med 0,08 %.

årUnder 1989 sjönk den genomsnittliga biljettprisnivån inom lokal
och regional kollektivtrafik med Bakgrunden SLett procent. attpar var

årdetta genomförde relativt kraftiga biljettprissänkningar. Den ge-
nomsnittliga taxenivån i kollektivtrafiken återökade dock kraftigt un-
der början 1990 till följd SL genomförde relativt taxehöj-attav storaav
ningar under januari och februari. SL framgått,tidigare försvarar, som

40 % kollektivtrafikens totala intäkter.ca av
I tabell på7.3 exempel länsbolags genomsnittliga taxehöjningarges

under perioden januari1 1987-30 juni 1990.

Tabell Genomsnittliga7.3 taxehöjningar åreni procent och1987-1989
halvåretförsta 1990.

Trafikföretag 1987 1988 9891 1990
Första halvåret

StorstockholmsAB Lokaltrafik 12,5 3.7 -8,0 21
GöteborgsregionensLokaltrafikAB

Göteborgsoch SpårvägarAB 10,4 4,1 8,0 11,1
ÖstgötatrafikenAB 8.3 4,0 8,0 16,7
Länstrafikeni VästerbottenAB 4.5 4.0 4,0 6,9

Taxeändringarna under 1980-talet höjningmotsvarar sammantaget en
den genomsnittliga biljettprisnivån inom kollektivtrafiken medav

135 %. Vid denna beräkning har inte hänsyn tagits till kvalitetsänd-
ringar i trafiken. Under period ökade KPI med 109 %.samma

Från den januari1 1991 omfattas yrkesmässigt bedriven persontrafik
reglerna för månadsskiftetI septemberoktober 1990 hadeav moms.

flertalet länsbolag aviserat biljettprishöjningar med mellan 20 ochom
från årsskiftet35 % 1990-1991. Införandet innebär kost-av moms en
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nadsökning för länsbolagstrañken, i flesta fallde motsvarar om-som
kring tredjedel eller hälften prishöjningar.planeradeen av

Upphandling kollektivtrafik7.4 1989 1990av -

7.4.1 Upphandllngens omfattning
Frå-årSPK genomförde i början 1990 enkät hos länsbolagen.av en

berörde bl.a. omfattningen trafikupphandling be-i konkurrensgorna av
träffande regionallokal och kollektivtrafik, erfarenheterlänsbolagens

denna upphandling, kostnadsändringarav m.m.
Vidare omfattade frågorenkäten till länsbolagen omfattning ochom

prissättning beställningstrañk färdtjänst speciellamed buss medav resp.
fordon, idvs. allmänhet tidtabellsbunden trafik länsbolagenoch som
oftast bedriver i konkurrens dessamed andra trafikföretag. Syftet med
frågor främst denna trafik bedrivs konkur-utrönaattvar om samma
rensvillkor konkurrerande företags. Resultatet SPK:s enkätsom omav
kollektivtrafiken redovisas nedan. Undersökningen beställningstra-om
fiken behandlas i avsnitt 7.5.

år halvåretUnder första1988 och började1989 länsbolag att genom
anbudstävlan mellan olika busslinjetrafikupphandla denentreprenörer

frånskulle bedrivas den juli blev möjligt änd-1 1989. Dettasom genom
ringen yrkestrafikområdet,lagstiftningen innebar trafike-attav som
ringsrätten för lokal och regional trafikhu-linjetrafik överfördes till
vudmännenlänsbolagen. Upphandling underanbudstävlan hargenom
den angivna perioden inte förekommit i vissa haftalls län eller en
mycket varierande omfattning påi de olika bl.a.länen. Det kan bero

trafikförhållanden såsomlokala privata busstrafikföre-och statligaatt
i vissa tidigarelän redan bedrivit till-trafiken med stödtag av egna

stånd. sådanaI de län där det funnits trafikföretag länsbolagen ihar
inte förhållandeallmänhet ändrat detta fortsatt berördköpautan att

fråntrafik företagdessa anbudstävlan. finns exempelDet ävenutan
länsbolag har övertagit enskilda bussföretag trafiken iför drivaatt att

regi.egen
Enligt SPK:s enkät till länsbolagen i möjligheten tillhade elva län

upphandling i konkurrens hittills inte i be-utnyttjats alls eller tillämpats
omfattning 5gränsad % eller mindre andel trafikvolymenden totalaav

åttai län. I län upphandlades betydande del trafiken överresp. en av -
Övriga% trafikåret50 anbudstävlan inför 198990. fem längenom-

upphandlad påandel trafiken 50 %.mellan 5 ochrepresenterar en av
trafikårEtt i fråndetta sammanhang 12-månadersperiodomfattar en

juli.den 1
Länstrafiken miljarder år10,4 kronor Huvuddelen1988.omsatte ca
trafiken producerades länsbolagens for-med och kommunersav egen

donspark. Trafikproduktionen åruppgick milj.till totalt 617samma
vagnkilometer. Den totala upphandlingen busstrafik i konkurrensav
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milj.enkät till 120uppgick enligt SPK:smellan flera entreprenörer ca
trafikproduktionen.% den totalavagnkilometer eller knappt 20 av

frånundantagitssåledes länsbolagentrafiken harEn delstor avav
främst länsbolagensanbudstävlan. Det gällerupphandling via tra-egen

kommunala trafikföreta-tätortstrafik bedrivs defik störresamt som av
täcka under-fall förbundit sighar ofta i dessaBerörd kommun attgen.

kommunentrafiken indirekt i utbyteskottet i kommunaladen mot att
trafik.för dennainte trafikhuvudmannen därmedoch ansvarar

trafikåret 199091 ytterligaredel länsbolagInför att upp-angav en
länsbolaggenomförts. Andraredan hadehandlingar planerades eller

på landstingsägdockså kommunal- ochfanns planerdet attattangav
199192trafikåret iellerinförtrafik skall omfattas anbudstävlanav

år.ytterligarevissa fall 2-3om

upphandling i konkurrens7.4.2 Effekter av

BussIinetrafik
trafikåret 198990 dentill uppgick förEnligt enkät länsbolagenSPK:s

regio-lokal ochanbudstävlansamlade kostnadsbesparingen omgenom
busslinjetrafik,till milj.kr. Detta beloppnal kollektivtrafik 115 avserca

trafikpåtågtrafik den endaförutom länsjärnvägar är typen av avsom --
omfattatsi augusti 1990länsbolagens samlade trafikutbud av an-som

budstävlan.
räkenskapsår redovi-harDå några förlängdahar brutna ellerföretag

12-månaderstal. Kost-tillsade besparingar omvandlatsuppgifter om
utifrån oförändratlänsbolagen beräknatsnadsreduktionen har ettav

trafikstandard ioch likartadtrafikutbud i antal vagnkilometermätt en
uppgivitbesparingar länsbolagenövrigt. direkta harUtöver att upp-

i form förbättradvinster förhandlingen medfört resenärernaäven av
också länsbolagåkkomfort. enstakaservice Det finnsoch uppgersom

upphandlingen.någon inte gjortskostnadsbesparingatt genom
också samtidigt ini-iblanddeltagit i anbudstävlan harFöretag som

några ändringsförsla-fall hartierat föreslagit trafiklösningar. Ieller nya
effektiviseringpå inneburitgrund dessagenomförts främst att engen av

trafiken.av
biljett-genomföraupphandlingen kunnatVissa länsbolag har genom

skattefinansieringsgrad. Koppar-prissänkningar eller minskat trafikens
på biljettprissänk-genomfördaexempelbergs kan anföraslän som

med ibiljettprisernaAB Dalatrafik sänkteningar. Länsbolaget ge-
resultat denuttalatoktobernomsnitt 30 % den 19891 ett av ge-som

förekonomisktupphandlingen. Vidare skapadesnomförda utrymme att
i länsbo-antaleteffekt blev resenäreröka trafikutbudet. En attannan

kraftigt.lagstrafiken Ökade
för berördkostnadernalänsvis fördelningI redovisastabell 7.4 aven

och beräk-år i konkurrenstrafik trafik upphandlatsandel1988, som
trafikåret 1989för 90.kostnadsbesparingar i miljoner kronornade

410



kostnadsbesparing iTabell Länsbolagens trafikkostnader och7.4 1988
198990milj.kr. andel upphandlad trafik.samt

AndelTrafikkostn. Kostn.besp.Länsbolag
upphandl.1989901988
trafik, %

AB Storstockholms Lokaltrafik 0 14 684
Upplands LokaltrañkAB 0321 0
Södermanlandsläns Trafik AB 00151

ÖstgötatrafikenAB 21 50359
LänstraflkABJönköpings 50197 6
KronobergLänstrafiken 5096 5

KalmarLänsTrafik AB 50173 13
Gotlands kommun 021 0
BlekingeLänstrafikAB 084 0

KristianstadsLänsTrafik A8 19134 3
MalmöhusLänsTrafik AB 5732 3
HallandsLänstrafikAB 508100

GöteborgsregionensLokaltrafikAB 21 202 1
çöteborgs och Bohus länsTrafik AB 50101 0
AlvsborgstrafikenAB 7222 1

SkaraborgsLänsTrafik AB 27144 10
VärmlandstrafikAB 1173 0
Länstrafikeni T-län AB 18192 0

VästmanlandsLokaltrafikAB 0131 0
AB Dalatrafik 50177 21
X-TrafikAB 50206 20

VästernorrlandsLänsTrafik AB 3205 0
Länstrafikenl Jämtlands län 48140 2
Länstrafikeni VästerbottenAB 7234 2
Länstrafikenl Norrbotten AB 202 30

Summa 10390 19116

aKommunalförbundetförkollektivtrafikenl Kronobergslän.

åttaDe länsbolag upphandlat hälften linjetrafiken medänsom mer av
inom genomsnittbuss länet har reducerat kostnaden för trafiken med i

7 %. Medräknas de fem trafik ilänsbolag upphandlatävenca ensom
uppgår imindre omfattning den kostnadsminskningensammanlagda

de länen till i genomsnitt procenttal13 5 %. Appliceras sistnämndaca
på årkostnaderna för all minskade1988 länsbolagstrafik dettager
kostnader i storleksordningen 500 milj.kr.

Tågtrafik på änsärnvägar
trafik busslinje-Den hittills upphandlats i konkurrens förutomärsom

tågtrafiktrafik länsjärnvägarna. För sistnämnda trafik haräven ut-
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formats statsbidragssystem, medföraskall länsbolagen vidett attsom
tågtrafiken åsamkasinteÖvertagande trafikkostnader.ökadeav

Beträffande på frånupphandling trafik länsjärnvägarna den juli1av
i1989 konkurrens mellan SJ och andra företag framhöll och iSPK NO

skrivelse till regeringen juni effektivden 22 1989 attgemensamen en
upphandling i försvåraskonkurrens eller förhindras utform-genom
ningen statliga påde bidragsreglerna för trafiken. Det beror främstav

får statsbidragSJ förskall täcka SJ s.k. samkostnader trafi-att ett som :s
på sådanaken länsjärnvägarna. Dessa samkostnader skall kostna-vara

övergångsskededer inte kanSJ aweckla i inteSJävenettsom om
skulle bedriva trafiken.

regeringsskrivelsenI pekades den oklara definitionenatt av sam-
svårighetenkostnader och särredovisa kostnaderdessa detgöratt

möjligt för SJ medräkna statsbidraget vid anbudsgivningen. Därmedatt
kan anbudssumman sådanareduceras med kostnader t.ex. administra-
tiva kostnader tågtra-normalt förenade med bedriva berördär attsom
fik. innebära råderDet skulle inte förutsätt-det konkurrensneutralaatt
ningar vid tågtrafik.upphandling Statsbidragsreglernadenna börav
därför såenligt SPK och NO ändras det skapas förutsätt-att samma
ningar för påkonkurrens vid upphandling trafik länsjärnvägarav som

frångäller den juli för övrig1 1989 länsbolagstrafik.
Resultatet tågtrafik pålänsbolagens samtliga upphandlingarav av

länsjärnvägarna tvåblev SJ med undantag bibehöll tidigare trafik.att - -
tågsträckorEtt undantag berör Jönköpings län, Hallands län,var som

Kalmar län och Kronobergs Tåglän där det privatägda företaget BK
AB anbudstävlingen. Det andra undantaget Postens Diligens-vann var

tågtrafiken påtrafik, erhöll inlandsbanan.som
sistnämndaI fall har bildats särskild samarbetsorganisation In-en -

landskommunernas ekonomiska förening IEF skall försom ansvara-
trafiken. För närvarande oktober 1990 inombereds regeringskansliet
frågan överföring trafikansvaret för inlandsbanan till berördaom en av

frågakommuner. Denna samtidigt kopplad till i vilken utsträckningär
för trañkens Enligtkostnader. IEF kan kommu-staten attavser svara

trafikansvaret för årinlandsbanan tidigast efteröverta be-ett ettnerna
framtida ansvarsförhållandeslut omfattningoch för trafiken.om

Här bör enligt järnvägsområ-SPK uppmärksammas detäven att
det i likhet med flertal affärsverkmarknader SJrörett t.ex.som som- -

bortsett frånfinns frånovannämnda statsbidrag generellt problemett
konkurrenssynpunkt. Problemet gäller affärsverken i sin ekonomiskaatt

håller hållaredovisning inte eller kan klart isär samtliga kostnader för
Dåmonopolverksamhet konkurrensutsatt verksamhet. statsmak-resp.

dessutom oftast verksamhetsmålfastställt affärsver-gällerterna som
låta monopolområdenkens totala verksamhet, finns förutrymme att

områden.subventionera konkurrensutsatta Detta medför konkur-att
sistnämnda marknader snedvrids och affärsverks effek-attrensen
påverkastivitet kan negativt.
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särredovisningfullständigI SJ fall gäller det i första hand av:s en
påför godstrafik det s.k.totala kostnader och stomnätet, somperson-

på,tågtrafikför har laglig bedrivaSJ närvarande ensamrätt att resp.
på bristande konkur-konkurrensutsatt trafik länsjärnvägar. Effekter av

på affärsverksornråden och förslag tillrensneutrala förutsättningar
ochprinciplösningar utvecklas i kapitlen och 98närmare post- te-om

iletjänster. avsnitt problem samband medI 7.5 nedan behandlas detta
specialfordon för färd-länsbolagens beställningstrafik med buss resp.

tjänst.

övrigViss trafikverksamhet7.5

Beställningstrafik7.5.1 med buss
i medLänsbolagen utför beställningstrafik med buss konkurrensäven

trafiktrafikföretag. omfattningen dennaandra SPK har undersökt av
prissätter gjorts i syfte klar-och hur länsbolagen trafiken. Det har att

finns risk för beställningstrafiken subventioneras medlägga det attom
så mellan läns-skattemedel. Det kan i fall medföra konkurrensenatt

beställningstrafik trafik sned-bolagens och konkurrenters motsvarande
förhållandenavrids. redovisas hadeNedan i de län, ornsätt-tre ensom

årpåning beställningstrafik minst milj.kr. 1989.med buss 10av
årligenStockholms beställningstrafik 25I län SL:somsätter ca

Någonmilj.kr. för trafiksärredovisning samtliga kostnader dennaav
inte. Pris till marknadssi-sker för uppdragen enligt SL med hänsynsätts

tuationen. Självkostnadskalkyl tillämpas för uppdrag och särkost-större
nadskalkyl totala drifts- administrativa kost-eller självkostnader minus
nader för uppdrag mindre omfattning.av

frånIntäkten beställningstrafik i Södermanlands länför länsbolaget
uppgår årligen prisernatill 25 milj.kr. Särredovisning sker inte ochca

påläggenligt uppgift medmed hänsyn till produktionskostnad ochsätts
för vinst och risk.

ÖrebroLänsbolagets beställningstrafik i län omsättninghade en un-
år på ef-der 1989 milj.kr. Priserna enligt uppgift i huvudsak13 sättsca

självkostnadskalkyl.ter
således litenLänsbolagen bedriver för jämförelsevisnärvarande en

på beställningstrafikområdet. anledning för-verksamhet finnsDet att
avregleringendenna verksamhet ökar bl.a. effektvänta att avsom en av

fråntaxitrafiken visarden juli 1990. Enkäten till länsbolagen be-1 att
frånhållsställningstrafiken inte redovisningsmässigt isärklart annan

trafikverksamhet främst linjetrafiken. finns därför risk kon-Det att
kurrensen i vissa fall snedvrids konkurrerande fö-mellan länsbolag och

då beställningstrafik integaranti inte finns för länsbolagensretag att
skattesubventioneras. Därigenom garanti för läns-finns inte heller att

på beställningstrafikområdetbolagens bedrivs under effek-verksamhet
trafiktiva former. lösning enligt denEn detta problem SPK,är att

kollektiva lin-länsbolagen har uttalat för, nämligen denettsom ansvar
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jetrafiken inom Beställnings-län, ombesörjs i särskilt företag.ettresp.
trafiken, bedrivs påkrav subventioner eller kommunala skat-utansom

fråntemedel, bör avskiljas den övriga trafikverksamheten överförasoch
friståendetill bolag.

Färdtjänst7.5.2 med specialfordon
till frågorI enkäten länsbolagen ställdes antal färdtjänstäven ett om

Ävenmed eller inlejda specialfordon. bedrivsdenna verksamhetegna
Frågorna avsåglänsbolag i konkurrens med andra trafikföretag. attav

sådan åruppgift länsbolagens förkostnader trafik 1989. Enkätenge om
ocksåsyftade till påundersöka det fanns överföraplaneratt attom an-

frånför färdtjänst kommuner till fall upphandlinglänsbolag. I desvaret
efterfrågadeshade skett det hade förekommit konkurrens mellanom

olika företag då gåttoch hur anbudstävlingen hade till.
framgårenkätsvaren i för färd-Av Stockholms län haratt ansvaret

ålagtstjänsten landstingets frånfärdtjänstnämnd juliden 1988. Kost-1
för färdtjänst årnaden med specialfordon uppgick till 240 milj.kr.ca

1989 och omfattar utförs och privata företag.SL ochtransporter som av
SL för ungefär hälften denna transportverksamhet.svarar av

år gångenUnder 1989 har för första anbudstävlan för aktuellprövats
fråntransportverksamhet den januari samtidigt1 1990 och där SL

från utomståendeskulle självständig eller landstingetutgöra entre-en
någraResultatet blev i korthet byten ochprenör. entreprenörer attav

SLi årbibehöll sin andel För 1990 budgete-stort sett transporterna.av
rade färdtjänstnämnden kostnadsökning för dessa medtransporteren

till6 % drygt milj.kr..250 Det har inte varit möjligt inomattca ramen
för SPK:s undersökning klarlägga hur SL exakt beräknat sitt anbud i
sammanhanget. Klart enligt färdtjänstnämnden anbudsförfaran-är att

hålladet har bidragit till tillbaka kostnadsökningama.att
Öster-Bland övriga län har länsbolagen i Södermanlands län och

åtagitgötlands år pålän sig färdtjänstuppdrag till1989 kostnader
milj.kr.3 10 I Södermanlands upphandling ilän sker konkurrensresp.

Östergötlandsföretag. påmellan olika l län finns planer genomföraatt
sådan upphandling efter den juli tidpunkten för avregleringen1 1990

taxiverksamheten.av
såledesDet i omfat-Stockholms län det bedrivs relativtär som en

påtande färdtjänstverksamhet specialfordon.med Det finns tecken att
områdelänsbolagens verksamhet detta liksom för beställningstrafi-

bussken med i framtiden. länsbolagstrafikökar I likhet med annan
bedrivs i konkurrens förutsättningmed andra företag, viktigärsom en

på färdtjänstområdet,för effektiv trafikproduktion trafiken sär-atten
frånredovisas verksamhet se avsnitt 7.5.1.annan
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förhållandenInternationella7.6

OECD7.6.1 Avreglering kollektivtrafik inomav
främst olikaUnder 1980-talet har successivt avregleratstransportgrenar

såväl liberali-i Sverige i andra länder. De regler slopats ellersom som
påverkargäller främst bestämmelser företagens marknads-serats som

villkor, kontroll företagsetablering prissättning.ocht.ex. av
marknadsförhållandenfinnsDet i princip inga speciella skullesom

på Bådemotivera regleringar transportmarknaden. gods- och person-
årtiondentrafiken har emellertid i olika länder sedan tillbaka omfattats

olika lagar, förordningar föreskrifteroch har reglerat markna-av som
dens prissättning och andra konkurrensvillkor. För passagerartranspor-

har regleringar eller offentligt motiverats med näringenmonopolter att
skall för socialt trafikförsörjning. Säkerhetsaspekteracceptabelsvara en

också målhar in vid regleringen Dessa kanvägts persontransporter.av
uppnås pådock normalt utmärks konkurrensmarknadäven en som av

mellan olika trafikutövare.
påDen fortsatta redovisningen i detta avsnitt baseras bl.a. OECD-

Synthesis competition policy and deregulationrapporten report on
halvåretpublicerades under andra har utarbetats1990. Rapportensom

Committearbetsgrupp inom OECD:s konkurrenskommittéav en on
Competition Law and Policy.

Konkurrenslagstiftningen i olika i utsträckningländer begränsadger
möjligheter ingripa statliga i sig medförregleringar kon-att mot som

ocksåkurrensbegränsningar. Vägtransporter i olika länder uttryck-var
frånligt eller implicit undantagna i övrigt gällande konkurrensregler.

förhållande mångaDetta gäller fortfarande ef-i länder negativamen
åtgärderfekter har minskats syftat till förstärka konkur-attgenom som

på områdena.de regleraderensen
Successivt har regleringarna inom godstransportsektorn och den

långväga OECD-området. Frånbusstrafiken liberaliserats inom kon-
kurrensvårdande åtgärdermyndigheter har särskilt riktats överens-mot
kommelser beträffande anbudssamverkan vid upphandling ochtaxor,
missbruk dominerande marknadsställning. Företagskoncentrationenav

låg på transportområdet i flertalet flesta fallOECD-länder. I de harär
också samgåenden påföretagsförvärv eller transportmarknaden be-

inte stridadömts lands konkurrenslagstiftning.mot resp.
En möjlig förklaring till kollektivtrafiken med buss inte hittills be-att

någoniavreglering utsträckning inom OECDrörts större är attav re-
gleringen möjliggjort korssubventionering. innebärmed Detett system

från fåröverskottet trafikerade lönsammare linjeroch därmedatt mera
subventionera de ekonomiskt linjerna. konkurrenskom-OECD:ssvaga
mitté, har kartlagt yrkesmässiga vägtrafi-regleringarna inom densom

framhållerken, ineffektivt fördenna subventionering medeläratt ett
tillhandahålla frånden trafikförsörjning behövlig allmänatt som anses

synpunkt. Kostnaderna förblir härigenom intedolda dessaattgenom
hålls åtskilda frånredovisningsmässigt Enligt kommit-klart övrig trafik.
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subventioner för trafik till exempelvistén bör olönsam entreprenö-ges
antagits efter anbudstävlan.rer som

Kommittén rekommenderar befintliga regleringar och undantagatt
från för bli kritisktkonkurrenslagar lokal busstrafik skall undersökta

Kommitténoch möjligheten till avregleringar skall övervägas.att noga
förutsätter rättspraxis efter avreglering blirkonkurrenslagar ochatt

påtilllämpade för busstrafik för näringar.lokal andrasättsamma som
år långvägaStorbritannien busslinjetrafi-1980 avreglerade densom

från år busstrafikenken har 1985 delvis avreglerat den lokalaäven
kollektivtrafiken. 1985-års avreglerades denGenom Transport Act
lokala busstrafiken utanför fullständigt. ändradesLondon Genom lagen
också Såreglerna för subventionering icke trafik. skalllönsam t.ex.av

väljas efter anbudsförfarande. medfördeTransport Actentreprenörer
från konkurrenslagstift-berörd busstrafik inte längre undantasatt

ningen.
l London planeras busstrafiken bli avreglerad i början 1990-talet.av

så från årLondon delatsBus Company har omstrukturerats det 1989att
i elva enheter. London Regional öka den andelTransport att tra-avser
fik busslinjer skall omfattas anbudsförfarande. För närvarandesom av

Målet årtrafikeras linjesystemet för25 % 1992entreprenörer. ärav av
40 %. omfattande för uppdelning iEtt resultatenheter harprogram ge-

Årnomförts. tidigare statliga National1988 delades det bolaget Bus
stårCompany i bolag och privatiserades. Scottish Corporation12 Bus

också inför privatisering.en
frånErfarenheterna bl.a. Storbritannien visar det behövs rela-att en

långtivt omfattatsomställningstid för bransch tidigare har aven som
reglering sig till marknad.konkurrensutsattatt anpassa en

7.6.2 KöpenhamnsregionenUpphandling i
Genomförandet inre medföra ökadeEG:s marknad kommer bl.a. attav

pågårmöjligheter effektivisera inom EG. Inom EFTAatt transporterna
samtidigt tillarbete, syftar till regelsystemett att egetsom anpassa
EG:s regler. Harmonisering olika lagar och bestäm-motsvarande av

liberaliseringmelser gäller för transportmarknaden i Europa inkl.som
ocksåde regler transportutbudet mellan länderna kommerstyrav som -

förutom effektiviteten olikaöka för mellan länderatt transporter att-
lång påverkasikt sannolikt öka konkurrensen den svenskaoch

transportmarknaden.
påEtt avreglering internationalisering den kollektivaexempel och av
förhållandenabusstrafiken ombesörjs kollektiv-i Köpenhamn. Därär

trafiken iunder organisationsformer liknande dem gäller svenskasom
tätortsområden.större

Hovedstadsområdetsmaj fastställdesGenom beslut den 3 1989 att
Trafikselskab HT kollektivtrafiken inomskall för med buss Kö-svara
penhamnsområdet. tillEnligt lag tillkom i anslutning detta be-den som

förutbestämd trafikvolym anbudslut skall HT löpande för begäraen
från angående trafik. Liksom i svenskenskilda företag driften dennaav
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inte entreprenörenochtrañkhuvudmannendetentreprenadtrafik är
i trafiken.biljettprisernabeslutar omsom

gradvisanbudstävlan skallomfattastrafikHT:sandelDen som avav
konkur-tidpunkt skall denVid dennaapril 1994.fram till den 1ökas

vid%. Dettaminst 45trafikendelen utgöra motsvararrensutsatta av
värdemässigtoch närmare600 bussartrañkvolymnuvarande enca

anbudstävlansyfte med beslutetuttalatEttmiljard danska kronor. om
kollektivtrafiken.föruppnå effektivitetökadär att

påanbudinhämta1989under höstenstyrelse beslöt tra-HTzs att en
230 bus-motsvaradevagntimmar, vilketomkring 750 000fikvolym caav

planeradeapril Denpåbörjades 1990.den 1Entreprenadtrafikensar.
apriltillfram den 1entreprenadtrafik i Köpenhamnutvecklingen av

framgår diagram 7.1.1994 av

Köpen-imed bussökning entreprenadtrafikPlaneradFigur 7.1 av
hamnsregionen 1990 1994.-

1088 HT-bussor

-720 HT-bussor - - -
-entrepn- - - -5%

bussar

entrepr-228
bussar

l4110110 l4l4l101414131öbu$$or 19941993199219911990

i Köpen-kollektivtrafikeni anbudsgivningenLinjebuss deltogAB om
omfat-Avtaletfrån entreprenör.april 1990 ochden 1hamn antogs som

år.fyraAvtalsperioden ärkräver 75 bussar.trafikvolymtar caen som

bedömningSammanfattande7.7

länsbolagenhar1980-taletdelenlagändringar underGenom avsenare
anbudstävlan mellanlinjetrafikfått upphandlamöjlighet att genom

anbudstävlantrafik hittills berörtsFör denolika entreprenörer. avsom
påtågtrafikexkl.trafikproduktionlänstrafikens samlade20 %ca av-

därigenom hartrafikkostnadernaår beräknaslänsjärnvägar 1988 att-
årsbasis. beloppDetta100 milj.kr.totalt drygtminskat med avser

pri-bedrivits främstofta tidigare harbusslinjetrafik ochenbart avsom
undan-linjetrafik medtrafikföretag. Andrastatligaoch typervata av -

anbudstävlan. lomfattatstågtrafik har intelänsjärnvägarförtag av-
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såledesallmänhet har inte länsbolagens trafik och kommunal tät-egen
ortstrafik omfattats detta Någraanbudsförfarande. formella hinderav
för genomföra sådan upphandling finns dock inte.att en

Det bör enligt SPK låta spårburenäven prövas trafik främstatt t.ex. -
pendeltågs-, spårvagns- och tunnelbanetrafik i aktuella större tätorts-
områden omfattas anbudstävlan. förutsätterDet berörda kom-attav-

och landsting överför för denna trafiks infrastrukturansvaretmuner
spåranläggningarna, i likhet årmed vad på tågtrafik-skedde 1988som
området, till särskild organisation eller speciellt företag. Vilketetten
eller vilka transportföretag erhållaskall trafikeringsrätten fåochsom

spåranläggningarnanyttja efter anbudstävlan.avgörs
vissa fallI har länsbolag inte genomfört anbudstävlan hänvis-med

ning till dels flerårskontraktavtalsbindningar i med delsentreprenörer,
s.k.avtal konsortialavtal åtagitmed kommuner sig kostnadsan-som
för den trafiken i kommunen. Sistnämnda har skett indirektsvaret egna

i utbyte kommunen inteoch länsbolaget erhållitdärmed harmot att
trafikförsörjnings- och ekonomiansvaret för trafiken.

Om anbudstävlan skulle konsekvent genomföras i alla län kan den
totala kostnadsminskningen för all länsbolagstrafik bli cirka halven
miljard år.kronor Beloppet har beräknats med hänsyn till de kost-per
nadsbesparingar gjorts för den trafik hittills upphandlatssom som ge-

anbudstävlan.nom
Även frånuppgifter Danmark tyder upphandling kollektivatt av

lokaltrafik leder till kostnadsbesparingar. En mindre del Köpen-av
hamns lokaltrafik har hittills omfattats Måletanbudstävlan. är attav
45 % trañkvolymen i Köpenhamn skall utföras entreprenörerav av se-

den april1 1994.nast
OECD:s konkurrenskommitté år århar under 1989 och 1990 stude-

konkurrensförhållandena inom bl.a. kollektivtrafikenrat med buss.
Kommittén förordar med anbudsupphandling såsom skett iett system
London.

Således kan konstateras, erfarenheterna från anbudstävlanatt
kollektivtrafikområdet visar trafikens produktionskostnader kanatt re-

ocksåduceras. Det är sannolikt det finns betydande besparings-att en
potential inom de län i Sverige inte iännu eller begränsadprövatsom
utsträckning genomfört upphandling trafik i konkurrens mellan olikaav
företag.

I sammanhanget påbör pekas det kan finnas facklig intresse-att en
konflikt vid valet mellan bedriva offentlig eller i falldetta kommunalatt
verksamhet i regi utomståendeeller Dåentreprenörer.egen genom
verksamhetsmål uppnåskan oberoende eller Organisationsformägarav
bör det alternativ väljas medför de lägsta kostnaderna. förut-Detsom

verksamhet fårisätter regi konkurrera utomståendemed före-att egen
via återkommanderegelbundet anbudstävlingar. innebärtag Dett.ex.

vidare, i de fall länsbolag har avtal med kommun kommu-att atten om
i förstället länsbolaget har trafikförsörjningsansvaret inom helanen
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eller delar denna kommun, bör detta samtidigt förenas medav ansvar
påavtalsenligt krav berörd trafik omfattasskall anbudstävlan.ett att av

får påOm principen kollektivtrafikområ-anbudstävlan inte gällaom
det, dvs. effektiv intekonkurrens befrämjas mellan transportföre-att en

kan resultatet bli onödigt höga trafikkostnader. medförDet i sintagen,
biljettpriser ochellerhöga ökad skatteñnansiering, eventuellt itur

kombination ocksåmed minskad trafikförsörjning. Detta leder tillen
försämrade möjligheter minska personbilsresandet.att

En framtida effekt anbudstävlan blir sannolikt lönebild-attannan av
på löneavtalsområdenningen olika kommunala, privata och statliga

påverkas i för trafikföretagen kostnadsutjämnande så-riktning. Enen
ocksådan förändring viktig för olika trafikföretagär deatt typerna av

skall ha konkurrensneutrala förutsättningar i sin verksamhet.
bedriverLänsbolagen i viss utsträckning beställningstrafikäven med

buss och färdtjänstverksamhet med specialfordon, ofta i konkurrens
med andra företag. Denna trafikverksamhet i länsbolagens och kom-
munala trafikföretags regi torde öka i framtiden bl.a. med hänsyn till
avregleringen fråntaximarknaden den juli 1990. För1 närvarandeav
finns inte tillfredsställande garanti för denna verksamhet bedrivsatten
på effektivast möjliga påDet beror främst länsbolagen isätt. all-att

hållerintemänhet denna trafik organisatoriskt och redovisningsmässigt
åtskild frånklart kollektivtrafiken. Vid anbudstävlan mellan länsbo-en

och trafikföretaglag andra kan därför resultatet bli länsbolagens be-att
ställningstrafik påskattesubventioneras grund samtliga kostnaderattav
inte imed länsbolagens påanbud. Därmed snedvrids konkurrensentas
marknaden. Det kan medföra det företag skulle bedriva trafi-att som

effektivast fråga.ken inte kommer i
påEn lösning detta problem den konkurrensutsatta länsbolags-är att

trafiken påbedrivs med krav lönsamhet eller full kostnadstäckningsom
frånavskiljs övrig trafikverksamhet. sådan ocksåinriktningEn i linjeär

årmed vad uttalats under 1990 OECD:s konkurrenskommitté.som av
Från januariden 1991 införs1 Det är,persontransporter.moms

med hänsyn till vad därvid viktigt tillämpningennämnts attsom ovan,
momsbestämmelserna, inkl. utformning redovisningssystem förav av

sådanblir problemet med snedvridna konkurrensförutsätt-attmoms,
på beställningstrafikområdetningar inte förstärks.

Det har ibland efter genomförd anbudstävlan länsbolagstrafikom
ocheller kommunägd trafik uttalats misstankar otillbörligtom gyn-
nande länsbolags eller kommunföretags linje- eller beställnings-av egen
trafik. För minska den problem eller undvika misstankeatt typen av om
jävsförhållande det enligt frånSPK viktigtär länsbolag ochatt en

friståendeoberoendekommuntrafikföretag utvärderarättpart attges
anbuden och besluta vilket eller vilka företag skall bedrivaom som
trafiken.

påtagligfinnsDet risk för råderdet inte heller konkurrensneu-atten
förutsättningartrala vid tågtrafik pålänsbolagens upphandling läns-av
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erhåller för täckapå statsbidragberor bl.a. SJDetjärnvägar. attettatt
svårighetersamkostnader,definitionsamkostnader. Oklars.k. attav
eller gjorde detutformningsärredovisa bidragsreglernas gördessa samt

Effekten kananbudsgivning.statsbidraget vidmöjligt medtaför SJ att
bedrivaförenade medsådana normaltbli samkostnader är attatt som
Därige-statsbidraget.tågtrafiken helttäcks delvis ellerden aktuella av

fak-SJbelopp lägrereduceras till änanbudssumman ärkan :ssomnom
statsbidraget slopashärtill börtrafiken. Med hänsyntiska kostnader för

så snedvridningfå bidragsbestämmelseralternativt ändrade att aven
uppstå.inte kankonkurrensen
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SLUTSATSER

tillbedrivsverksamhetaffärsmässigalandstingensochKommunernas
be-ochLagarmonopolmarknader.på regionalaellerlokaladelstor

svåröverskådliga ochoftaverksamheten ärreglerarstämmelser va-som
områden.olikarierar för

Aktuellaenhetliga.intekommunala beslut ärBesvärsvägarna över
verksamhetsformer. Enochverksamheterolikavarierar mellanregler

önskvärd.härvidlagförenkling synes
redovis-måste dennaverksamheteffektiviteten iFör mätaatt en

redovisnings-Ettfrån verksamheter.avskiljas andraningsmässigt kunna
ti-kostnader överfasta ochrättvist fördelar gemensammasystem som

lik-förutsättning,verksamhetsområden härvidpå olika ärden och en
till be-försÖveravskrivningareventuellaförluster,vinster, etc.attsom

ochföljaslöpandekvalitetsändringarVidare börverksamhet.rörd upp
framhållit slutets.k.olika sammanhanghar iutvärderas. SPK att ett re-

ef-redovisningssystemframförföredra öppetdovisningssystem är ettatt
från bl.a.bedömaskandå särredovisas och bättreverksamhetentersom

effektivitetssynpunkt.
till ef-incitamenttillräckligaPå saknas ofta ettmonopolmarknader

effektivitetenkommunaladendet gällerresursutnyttjande. Närfektivt
ekonomiskmålen inte endastsvår eftersom är utanden mätaär att av

bl.a.falli vissaExempelvis skallsvårkvantifierbaräven natur.av mer
uppfyllas.mål rättssäkerhetoch kravfördelningspolitiska

verksamhetenaffärsmässigakommunalainom denPrissättningen
självkost-grundprinciperna:kommunalrättsligavanligen enligt desker

förbudprincipenlikställighetsprincipen motnadsprincipen, samt re-om
princi-skallkommunallagförslag tillEnligtavgifter.troaktiva ett ny

kostnads-fullinnebärSjälvkostnadsprincipeniskrivas in lagen.perna
effektivitetsfrämjande. Detsig inteoch iavgiftsuttagtäckning ärgenom

motiveras närkansjälvkostnadsprincipen enbartbör poängteras att
Vidföreligger.intekonkurrensfungerandeför välförutsättningar en

införasincitamentmonopol börkommunalasjälvkostnadsprissättning i
produktivitetsmålExempelvis böreffektiviteten.för förbättra upp-att
utvecklas.produktivitetenförställas och metoder mätaatt

vilkenilikställighetsprincipenfråga gäller ärdetväsentlig ut-En när
differen-önskemålet kunnaförenlig medsträckning denna är attom

tiera taxor.
vidindexnågon formoftaanvändskommunala sektorndenInom av

praktiska ochDekapitalkostnader.vid beräkningprissättning och av
inne-prissättning kanindexbaseradtillämpningandra fördelar avsom

dockmarknad bör vägasenskildoch köpareför säljare motbära en
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de eventuella samhällsekonomiskt sådannegativa effekter prissätt-som
ning kan medföra vad gäller produktivitetsförhållan-kostnads- ocht.ex.
den. Detta gäller i synnerhet användningen dåKPI detta inte är ettav
branschspecifikt index. Av anledning det tveksamtär attsamma an-

förvända KPI beräkning kapitalkostnader enligt bruksvärdeme-t.ex.av
toden och den reala annuitetsmetoden.

Ökade inslag konkurrens kan användas förmedel be-ett attav som
främja effektivare påverksamhet de kommunala monopolmarkna-en
derna. En möjlighet förutsättningardeär utmärker konkur-att som en

marknad bl.a. fri prisbildning tillåts påoch etablering gällarensutsatt - -
uppnåsmarknaderna. Detta kan lämpligamed tidsinter-t.ex. attgenom

valler tillämpa anbudsförfarande. Kommunerna därvidett antar entre-
i fri anbudskonkurrensprenörer och avtalet med liggerentreprenören

till för avgifterna.grund Om det existerande priset högre vadär än som
motiveras kostnaderna är villiga verk-entreprenörer överatt taav nya
samheten till lägre pris.ett

I påsammanhanget bör pekas den fackliga intressekonflikt kansom
finnas i valet mellan regi- och entreprenadverksamhet. Om verk-egen
samhetsmålen uppnås bör det alternativ de lägsta kostnadernasom ger
väljas, regi- och ägandeform.oavsett

Avtalsperiodens längd frånbetydelse effektivitetssynpunkt.är storav
långEn alltför kontraktstid leder till konkurrensen successivtatt avtar.

långVidare kan alltför kontraktstid där avtalat pris eller kopp-taxaen
lats till olika kostnadsindex till följd återspeg-taxesättningen inteatt
lar utvecklingen med hänsyn till faktiska marknadsförändringar t.ex.
ändringar faktorkostnadsnivåer, efterfrågan.produktivitet och Enav
alltför åkort avtalsperiod kan entreprenadåtagan-andra sidan göra att
det blir mindre attraktivt, vilket i sin kan leda till alltför litettur ett an-
tal anbudsgivare.

Vid entreprenadupphandling det väsentligt beställarrollenär att
hålls frånisär producentrollen. vikt härvidAv uppdragsgiva-ärstor att

i anbudsinfordran preciserar kvalitetskrav vad entreprenadenren samt
Frånskall omfatta. konkurrenssynpunkt det väsentligt i förstaär att

hand sluten upphandling används ingångnadet möjligt ochnär är att
inteavtal slentrianmässigt förlängs. Det vidare minst lika viktigtär att

alla företag också fårkan lämna anbud kännedom anbudsför-som om
frågan.

Ett problem vid entreprenadupphandling kommunerna oftaär att
saknar kompetens utforma påanbudshandlingar och kontraktatt ett
sådant det verksamhetsmålen uppnåssätt till lägstaatt garanterar att
möjliga kostnad.

För närvarande finns inte mångatillräckliga incitament för kommu-
alltid följa det kommunala upphandlingsreglementet ellerattner att

Ökadeköpa tjänsteroch såanbudstävlan möjligt.när ärvaror genom
krav bör därför ställas effektiv område.verksamhet detta Enen
möjlighet ibör statsbidragssammanhang sådanaprecisera krav.attvara
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näringsidkare det vä-med andra ärkonkurrerarkommunernaOm
villkor.likaskerför konkurrensengarantier skapassentligt attatt

får sub-områden inteinom dessaverksamhetenkommunalaDen t.ex.
kanverksamhet. Detkommunalskattemedel ellerventioneras annanav

underprissätt-tillämparsvårt kommunockså bedömaatt enomvara
redovisningssystem.användersärskilt kommunen öppetning, ettom

effekti-förutsättningar kommerråder konkurrensneutralaintedetOm
områden påverkas negativt.inom aktuellaviteten att

önskemål ellerkommunerhållFrån framförtskommunalt har attom
verksamhe-konkurreramöjlighetföretag skallkommunägda att om

talarskäldock starkafinnskommuner. Dettill andraknutna somter
bedrivamöjlighetergenerellt utvidga kommunernasinteför attatt

nackdelardeFörutomkommunen.utanför denverksamhet somegna
också otill-denpekaspå konkurrensneutralitet kanbristföljer av

inom detentreprenadverksamhetvidrättsordningenfredsställande
området.kommunala

delsnäringsidkareföriinskränkningarNuvarande rätten att
medskadestånd sambanderhålla idelskommunala beslut,överklaga

påverksamhet kommu-effektivgarantin förminskaranbudstävlan, en
där-anbudstävlan. Det ärområden omfattaskan eller börnala avsom

och EGEFTAförhandlingarna mellantilli anslutningför viktigt att
på upphandlingsom-lagstiftningändradmöjligheterna tilltillvarata en

rättssäkerhetökadtillgodose behovetrådet. Inriktningen bör att avvara
ökningtillincitamentreglernaanbudsgivare. Vidare börför avenge

uppnåssistnämnda kanDeti anbudstävlan.företag deltarantalet som
konkur-internationellförutsättningarna förförbättrabl.a.att engenom

tens.
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POSTTJÄNSTERs

Tjänster marknaderoch8.1

tillhanda-beskrivning tjänsteri deMed posttjänster denna somavses
fått huvuduppgifttillhålles posten. harpostverket Posten statenavav

ingår befordra brev och paketi vilkendriva poströrelse, samtattatt
ålägger regionalpoli-socialt ochbetalningar.förmedla Staten ettposten

postpaket ochskyldighet normalbrev,innebärtiskt attansvar som en
fast-till enhetlig ochlandetbetalningar skall förmedlas helaöver en

tillhandahåller grundläggandedentjänsterställd Posten utövertaxa.
på sådana distribu-tjänster bankservice ochExempelpostservicen. är

åromsättning 1989tidningar. Posten hadetion gruppreklam och enav
på 000 anställda.miljarder kronor och 5717,1 caca

tjänsteut-viktigaste delarnaföljande behandlas deI det postensav
bankservice.betalningsförmedling ochbud med undantag av

8.1.1 Normalbrev
försän-omsättningsmässigt viktigasteNormalbrevet är typpostens av

påår miljarder exkl.3,7 kronormed omsättning under 1988delse caen
dettypiska för normalbrevettilläggstjänster. Detutrikesbrev och är att

från breventill adressat ochenstaka försändelser avsändaregäller att
brevlådor.ikan lämnas

Försändelservarierar med vikt och volym.Priset för normalbrevett
också normalbrev.med rabattfrimärken betraktasfrankerade som

tilläggstjänster,kan varieras med olikaTjänsten normalbrev typer av
såsom mottagningsbevis ochrekommendation, postförskott,assurans,

för sig.Varje tilläggstjänst avgiftsbeläggsexpressutdelning.
kommunikation,miljard kronor privatomsättningenAv 1utgör ca

återstoden företagsmeddelanden.olika formermedan är av

föreningsbrevEkonomibrev och8.1.2
för-ekonomibrev prisetför föreningsbrev ochGemensamt är att per

på abonnemangsavgiftpriset ochsändelse lägre normalbrevär än att
tillkommer.även

år exkl.1,25 miljarder kronorEkonomibrevet under 1988omsatte ca
längreför dettilläggstjänster. Portot lägre normalbrevet,är än tarmen

når inläm-tredje vardagen eftercirkatid innan brevet mottagaren
består ochbefordringsavgift brevningsdagen. Avgiften enperav en

ekonomibrev abon-abonnemangsavgift. Vid inlämningenstaka utanav
engångsavgift.uttasnemang en
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avgiftskonstruktionekonomibrevetskonsekvensnaturligSom aven
organisationerochföretag, myndigheterprivatpersonerintedetär utan

utnyttja fö-första handbrukar iFöreningarkundgrupperna.utgörsom
reningsbrev.

och övriganormalbrevetockså prisrelation mellanfinnsDet en
restriktion.vissinnebärekonornibrevetinkl.brevprodukter ensom--

ekonomibrevförmåste befordringsavgiften lägrenaturliga skälAv vara
tillledaprisdifferentiering kansamtidigtnormalbrev,än stor enensom

ekonomibrev.tillöverströmning kunderönskvärdickeför posten av
eftersträvade fördel-på 20% denprisskillnadEnligt posten ger en

ekonomibrev.normal- ochmellanningen
därige-föreningar,får vissa ideellautnyttjasFöreningsbrev somav

fö-möteshandlingar ochskicka kallelser,möjlighet att annangesnom
Innehålletlågt skall haförhållandevisreningspost till porto.ett sam-

fårreklamerbjudandendvs.ideella verksamheten,med denband m.m.
försändelserna.skickas i

skallsvårighet vilka föreningardefinieravissfinnsDet att somen
ändamålhuvudsakligaSådana föreningar ärideella.räknas varssom

idrottsligtkonstnärligt,politiskt,välgörenhetsinriktat, socialt,religiöst,
i allmänhetIntresseorganisationer,hit. ärräknaskulturellteller som

allmännyttiga.interäknas däremotideella, som
år tilläggstjän-55 milj.kr. exkl.1988underFöreningsbrev omsatte ca

ster.

Massbrev8.1 .3
personligt adres-skickabilligaste hosdetMassbrev sättetär attposten

föranvänds bl.a. till reklamMassbrevi upplagor.serade brev större va-
och för-för myndigheterinformationskanaloch tjänster samt somror

tillhandahållerföretagendeeningar. Posten störstaär ett somav
adressregister.

påpå två beroendemassbrev skerPrissättningen sätt, massut-av
fast delprisetutskick under 000För 10 utgörsskickets volym. av enex.

utskickrörlig avgift för Föroch överförsta 000för de 1 resten.enex.
volymberoende.pris vikt- ochgäller endast10 000 ärett somex.

ekonomibrevprisrelation till produkternastarkDet finns även en
massbre-pristak förfungerarEkonomibrevetgruppreklam.och ettsom

fungerarmotsvarandegruppreklamensamtidigt sättettvet somsom
prisgolv.ett

970uppgick tillmarknad för massbrevOmsättningen postens ca
totalmarknaden. Om-medår vilket därmed likvärdigt1988milj.kr. är

ökningenåren ochför massbrevvuxit snabbt desättningen har senaste
åren.fortsätta under deförväntas närmaste

Gruppreklam8.1.4
personligainrikes försändelserGruppreklam är mottagarensutan

försän-mängderskickabilligastedet störreadress och sättetär utatt
tillsändaPriset förtill olikadelser utattmottagare. uppgrupper av
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50 000 försändelser för närvarande 50-55är försändelse.öre Förca per
mängder blir någotstörre priset lägre. Gruppreklam kan lämp-vara en

lig distributionsform för reklam, meddelanden, kommunal information
Gruppreklam kan skickas till fyra hushåll,nämligen villa-m.m. grupper,
jordbrukare och ocksåägare, kontor. finnsDet möjlighet till geografisk

selektering. Postens omsättning för gruppreklam totalt 800 :milj.kr.var
årunder 1988.

8.1 Tidningar.5
Marknaden kan delas in distribution dels dagstidningar, fack-delsav
och veckopress. Den totala marknaden för dagstidningsdistribution om-

år 1988 1,9 miljarder kronorsatte andel uppskattas tillpostensca varav
10-15 %. Posten svarade däremot för hela distributionen fack- ochav
veckopress vilken 600 milj.kr.omsatte ca

8.1 .6 Postpaket
Postpaket den huvudsakligaär tjänsten inom lättgodssektor,postens

specialiseradeäven tjänster företagspaket och bilbud ökarom mer som
snabbare i omsättning. Totalt postpaket 900 milj.kr. underomsatte ca
år 1988, exkl. utrikespaket och ilpaket här har särredovisats.som

årFr.o.m. 1990 lämnar tidsgaranti senaste utdelningsdagposten en
samtliga produkter i lättgodssortimentet. Posten erbjuder också vissa
tilläggstjänster, postförskott och hemkörning.t.ex.

Företagspaket8.1 .7
Företagspaket dörr-till-dörr-tjänst bådeär där avsändare ochen motta-

skall företag. Posten träffar normalt avtal med kundengare vara om
gårdenna tjänst. Det dock använda sig tjänsten avtal, varvidatt utanav

fastställd prislista Bådegäller. med och avtal gäller priseten utan att
sändningsätts och viktberoende.är Avhämtningstider ireglerasper av-

talen, medan avlämningstiderna regleras i de generella produktvillko-
Postens omsättning för företagspaket uppgick till drygt 800 milj.ren. ca

årkr. under 1988.

8.1.8 Bilbud
Bilbudsverksamhet är styckegodstransporter, ökat starkttypen av som

år.under Behovet snabba dokumenttransporter har ökatsenare av
snabbt i takt med datautvecklingen. Budbilar vanligen personbilarär av
stationsvagnstyp eller mindre lastbilar utför i huvudsak lokala bud-som
tjänster, framför allt i storstadsregionerna och andra Detstörre tätorter.

sig korta,rör snabba fråntransportuppdrag företag till företag, vil-om
ket skiljer frånverksamheten övriga styckegodstransporter.

Posten har uppskattat totalmarknaden för bilbudsverksamhet föratt
uppgårnärvarande till drygt miljard kronor, mark-postensen varav

nadsandel uppskattas till 20 %.ca
På längre sikt det emellertid återär möjligt volymerna minskar iatt

och med datakommunikationstekniken såutvecklas dokument-att att
försändelser till viss del telekommunikation.ersätts av
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Utrikes brev och paket8.1 .9
påUtrikes brev och paket sammanfattande benämning försändel-är en

frånocksåadressat. Tjänsten inkluderar försändelsermed utländskser
någrautlandet, naturliga skäl inte direkta intäkter.som av genererar

avräkning eftersom detDäremot sker med varje utländskt postverk,en
alltid finns volymskillnader i mellan olika länder. Utrikestransporterna

årinkl. tidningarbrev under 1988 milj.kr., medan420omsatte pa-ca
ketförsändelserna 270 milj.kr.omsatte

Konkurrensförhållanden8.2

konkurrensförhållandenavsnitt redovisas för tjänsterI detta de som
beskrivs i avsnitt 8.1.

konkurrensförhållandenUppgifter rörande kundkategorieroch har
erhållits frånfrämst Vissa tagitskontakter har med kon-ävenposten.

få påkurrentföretag för ytterligare synpunkter exempelvis mark-att
nadsandelar.

I verksamhet det endast befordran normalbrev ochärpostens av
medlemstidskrifter fortfarande skyddat formellt monopol.är ettsom av

på-Distributionen brev och paket emellertid förknippad medärav
tagliga stordriftsfördelar. Posten har konkurrensfördelstoren genom
tillgången till rikstäckande infrastruktur, vilken förutsättningären en

tillhandahållaför dessa tjänster. Den tekniska utvecklingen skaparatt
samtidigt konkurrerande för överförandemedel information. Kon-av

går ocksåkurrenter kan och in i lönsamma delar markna-postens av
den.

8.2.1 Normalbrev
formelltPosten har monopol produkten normalbrev. Som ovan

distributionen förknippad med stordriftsfördelar baseradnämnts är och
på tillgångden infrastruktur har till.postensom

Vissa bilbudsföretag, inkl. har dock utnyttjat det faktumpostens eget,
billigare distribueradet brev i storstadsregioner iär gles-änatt att t.ex.

Bilbudsverksamhetenbygd. betraktas särskilddock marknadsom en
och i dennapresenteras rapport.senare

mångaFör privatkunder och företagskunderna förexisterar när-av
varande inget alternativ till antalnormalbrev. För växandepostens ett
företagskunder finns dock substitut i form televerkets telefax-ett av

måntjänst, i den kommunikationen inte originalhandlingargäller eller
Ävenhandlingar olämpliga sända telefax. s.k. meddelan-är attsom per

dehanteringssystem MEMO substitutmöjlighet. Detutgör ärtyp etten
fördatasystem distribution mellankortare meddelanden inom ochav

företag. Hittills flera tillhar Sveriges företag anslutit sigstörstaav
MEMO-systemet och det byggs kontinuerligt ut.

Posten bedömningen telefaxtjänsten %10gör att representerar avca
för företagskommunikation. efter-marknaden Siffran dock osäker,är
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år.telefaxtjänsten har utvecklats mycket snabbt under I detsom senare
någotkorta perspektivet inte telefaxtjänsten konkurrenshotutgör större

på Påbrevet, sikt blir den sannolikt allvarlig konkurrent.mot men en
ocksåtelefaxtjänsten nyttjas privat-1990-talet kan komma ävenatt av

påi telefaxprodukternatakt med priset sjunker.attpersoner,

föreningsbrev8.2.2 Ekonomibrev och
Konkurrensbilden för ekonomibrev i princip densamma förär som

dvs. finns inga distribuerar inormalbrevet, det konkurrenter brevsom
frånlikhet med Däremot finns viss konkurrens telefaxtjänstenposten.

på för normalbrevet.sättsamma som
föreningsbrevFör saknas konkurrens i likhet med vad gäller försom

finns inte heller i substitutmöjligheten telefax, ef-normalbrev. Här dag
dessa ideella föreningar huvudsakligen skickar försändelsertersom ut

till föreningsmedlemmar. Däremot kan telefax bli alternativ i fram-ett
tiden.

8.2.3 Massbrev
på frågaPosten helt dominerande marknaden. Eftersom detär är om

adresserade brev ofta geografiskt spridda och därmedär mottagarna
saknas förutsättningar för konkurrenter skall producerakunnaatt
denna tjänst i rikstäckande form. finns dock konkur-I större tätorter ett

från företag distribuerar tjänst oftarenstryck gruppreklam,som en som
substitut till massbrev.utgör ett

Gruppreklam8.2.4
Gruppreklammarknaden har duopolliknande karaktär med 50-en en ca
procentig förmarknadsandel och 40-procentig marknads-posten en ca

förandel Svensk Direktreklam SDR. tredje företagetAB Det som
kan Market Mail med marknadsandelAB kannämnas är en som upp-

småskattas till 5-7 %. I övrigt finns antal lokala företag.ett
dåvissEn marknadsuppdelning kan skönjas, helt domine-ärposten

rande i glesbygd imedan SDR storstäderna.är större änsnarast posten
dåDenna marknadsuppdelning ganska naturlig, skyldig-harär posten

ocksåhet utföra lantbrevbärning föroch merkostnaden delaatt att ut
låg.reklam därmed blir relativt För de konkurrerande företagen är

glesbygden kommersiellt ointressant.
Marknaden för distribution oadresserade försändelser har vuxitav

årmycket snabbt under och tillväxten fortsätta under deantassenare
åren.närmaste

8.2.5 Tidningar
Beträffande distribution dagstidningar ombesörjs detta hu-av numera
vudsakligen tidningsföretagen själva. marknadsandelPostens harav

årkontinuerligt sjunkit under och i dag 10-15 %. Dagstid-ärsenare ca
ningarnas samdistribution har helt dominerande marknadsposi-egen en

påtion i och medelstora bl.a. grund tidningsföre-större tätorter, attav
påtidningarnakräver delas betydligt tidigare äntagen att ut morgonen
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ombesörjermarknadendel postenDenklararvad somposten avav.
inte kantidningsföretagendärmindrevissa tätorterglesbygd ochgäller

distributionen.ifå någon lönsamhet
vecko-ochfack-landetidistributördäremotPosten är avensam

dis-då harochbetydelse postenstidsfaktorninteHär har sammapress.
kan sägasviss konkurrenskonkurrensfördelar. Enklaratributionsnät

Många tidningar,handeln.tidningar idirektförsäljningfrånföreligga av
säljsmedlemstidningar,karaktärharfacktidningarframför allt avsom

på dettadock inte sätt.
fast-särskildireglerastidningsrörelse taxaAvgifterna i sompostens

dockutgår från vilketbidragsärskiltEttregeringen. staten suc-ställs av
föregås regelmäs-tidningstaxatillFörslagskallcessivt trappas nyner.

tidningarnasförföreträdareöverläggningarförhandlingar medsigt av
konsument-Fack- ochi sammanhanget ärbranschorganisationer, som

tidningsutgivare-veckopressensFKP, Svenskapostkommittépressens
TU.tidningsutgivareföreningenSvenskaVECTU ochförening

år.januari varjedentidningstaxan 1Normalt ändras

Postpaket8.2.6
och privatperso-både företagpostpaketbeträffande ärkunderPostens

kundkategorin meddominerandeheltdenföretagen är camenner,
detalj-kundgruppbetydelsefull ärsärskiltomsättningen. En%98 av

står %för 36tillsammanspostorderföretagen,ochhandeln om-avsom
%för omsätt-14varuförmedlingochPartihandelsättningen. avsvarar

ningen.
och hämtaslämnaspaketenpostpakettjänstenför ärtypiskaDet att

utföraendastdefinitionsmässigtDärför kan postenpostkontor.vid
dis-från alternativadock konkurrensfinnstjänst. Idenna större tätorter

bilbudstjänster.ochföretagspakettributionssätt som
för-vissagjortAB harBilspedition InrikesochTvå ASG ABföretag,

hämtnings-ochinlämnings-alternativtåstadkomma nätsök ettatt av
Postorderföretagenkassanät.ochkontors-motsvarandeplatser postens

idockbensinstationer,viasina paketförmedlaförsökgenomförthar att
degällerpostorderföretagenBeträffande attskala.begränsadmycket

detaljhandels-blivit uppköptatidunderdessa storastörsta avsenareav
försökvissaharMauritz. Härsåsom KF och HennesICA,företag

också slutitsavtal harEttbutiksnät.företagsutnyttja dessagjorts att
Ellosexkl.postorderföretagendeBilspedition och störstamellan om

siguttalatidigtfördockpostordergods. Det ännu attärdistribution av
fullvärdigt kon-tillledaförsök kommerhuruvida dessa ettattattom

utvecklas.postpakettjänstkurrensalternativ till postens

Företagspaket8.2.7
Bilspedi-ASG ochmedmarknadsandel55-procentigharPosten en ca

tjänstmotsvarandeASG harhuvudsakliga konkurrenter.tion ensom
Bilpaket.Bilspedition tjänstenharochHIT-paketkallad
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Största kundkategorien partihandels- och varuförmedlingsföretag,är
för drygt hälften omsättning. Tjänsteproduce-som postenssvarar av

rande företag har i allmänhet mindre denna tjänst.nytta av

8.2.8 Bilbud
Av påverksamhet denna marknad sker huvuddelen capostens 75 %
inom affärsverkets medan den resterande delen bedrivsram, ettav av

dotterbolag, Postens Transporttjänst PTAB.postens AB Huvudkon-
kurrenter bilbudsföretagetär Adena Picko och taxiföretag. Det finns

flertal mindreäven bilbudsföretag, vissa i likhetett med taxiföre-varav
har bilbudsverksamheten integrerad med tjänsteproduk-tagen annan

tion. Posten uppskattar sin andel bilbudsmarknaden till %.20av ca
årUnder 1984 pågenomförde SPK näringsfrihetsombudsmannens

NO begäran utredning bilbudsverksamhet i Uppsala.postensen av
Bakgrunden antal konkurrerande bilbudsföretag i bl.a.att Upp-ettvar
sala anfört till NO bilbudsverksamhet i konkurrenshän-att postens
seende I anmälan anfördes fårbilar kostnadsfriatt postensgynnas. ser-
vice olika slag och kostnaderna för denna service övervältradesattav
på andra verksamheter inom I princip visade denna studieposten. att
det finns vissa stordriftsfördelar i bilbudsproduktionen. Postens redo-
visningssystem gjorde det dock inte möjligt kunna dra entydigatt en
slutsats i konkurrensfrågan.

8.2.9 Utrikes brev och paket
Huvuddelen utrikes brev och paket företagskunder. Iav genereras av
detta finns frånstark konkurrens internationella kurirföretagsegment

ÄvenTNT och DHL. MEMO-systemet och telefaxtjänsten al-ärsom
ternativ till viss del den skriftliga företagskommunikationen. Fören av
hushållskunder finns dock i praktiken inget företag anlita änannat att

Uppgifter marknadsandelar för utrikesposten. brev och paket ärom
dock alltför osäkra för närmare.att anges

förhållanden8.2.10 Internationella
På år har postmängderna vuxit kraftigt i världen. Det framförärsenare

företagenallt för den ökningen också medförtstorasom svarar attsom
postverken tidvis svårigheterhaft upprätthålla servicenivå,utlovadatt

frågai befordringshastighet. Mot bakgrundt.ex. postverkensom attav
motsvararinternationella service inte helt kundernas krav service-

kvalitet och ofta inte heller påkravet flexibilitet i prissättningen har
privata s.k. kurirföretag påetablerat sig postverkens traditionella
marknader. Detta framförgäller allt expressbefordran brev ochav pa-

åtarket. Bl.a. sig kurirföretagen frånbrev och paketatt transportera
storkunder i land och dem i länder med lägre eller högreett posta porto
effektivitetsnabbhet s.k. Påremailing. detta utnyttjas konkur-sätt
rensfördelar i olika länder och företagens brev- och paketdistribution
blir effektivare. För frånkonkurrensen privata kurirföretagmötaatt

etablerat sig postverkens traditionella påmarknader har bl.a.som

430



initiativ antal postverk i västvärldensvenskt startat typett aven ny
servicen ii bolagsform syftar till kraftigt förbättrasamarbete attsom

år holdingbolag i Nederländerna ochposttrafiken. Under 1989 har ett
två dotterbolageti Belgien bildats postverken. Detdotterbolag av ena

EMS-försändelsernattpostflygnät för snabbpostdriftensköter ettav -
länder iService för binder ihop 13Express Mail närvarandesom-
Kanada.chartrad flygförbindelse med USA ochEuropa harsamt en

år. andra dotterbolaget,EMS-trafiken ökar med 30 % Detänmer per
Unipost, samordnings- och utvecklingsbolag.är ett

kraftigt.snabbpostmarknaden har ökat DetKonkurrensen sven-
kraftigt bl.a.ska postverket deltar EMS har utvecklats ge-genom som

i och harspeciell satsning övernattbefordran Norden nu ennom en
påmarknadsandel %.20ca

i vissamed postverkenDet svenska postverket deltar tillsammans
påverka utvecklingen i förhand-EG-länder i arbetet med följa ochatt

lingarna mellan postverken och EG-kommissionen.
till lECCEnligt privata budföretagen, i regel anslutnade ärsom
nationellaInternational Couriers Conference, försöker deExpress

frånpå företagen.olika förhindra de privatapostverken konkurrenssätt
våren till EG-kommissionen delECC klagade under 1989 över gemen-

Västtyskland, Storbri-aktioner i Sverige,bl.a. postverkensamma som
behållaförtannien, Belgien vidtagitFrankrike, och Nederländerna att

terminalavgift förinfört s.k.sina monopolintäkter. Postverken hade en
åtgärdsådan Dennaendast delbefordrades monopolen.post som av
förorganisationen dehade överenskommits inom den internationella

Åtgärden ansågsUnion.nationella postverken, Universal PostalUPU
Kommissionen harbryta Romfördragets konkurrensregler. ännumot

frågan. ingripit i fall iinte fattat i Kommissionen dockbeslut har ett
budföretagenItalien, försökte tvinga privatadär postverket de att

postverketsfrankera förmedlades utanför det italienskaden post som
påbud kommissio-befordringssystem. omedelbartDetta upphävdes av

då ansågs i Romfördraget missbrukdet bryta artikel 86mot avomnen
dominerande ställning marknaden.

telekommunikationer harEfter liberaliseringen förmarknadenav
frågan avregle-EG-kommissionen tagit postmonopolensäven omupp

förministrar med tele-ring. Vid mellan EG-ländernasmöteett ansvar
kommissionenkommunikationer i september presenterade1989 ett ar-

förriktlinjernabetsdokument där drogs.k.ett green paper man upp- -
finns iskillnaderavreglering postmonopolen. Bakgrunden deär somav

prissättning.effektivitet ocholika EG-länder vad gäller postverkens
postfö-uppnå statligaKommissionen vill privata ochsamverkan mellan

postserviceåstadkommaför därigenom totalt bättresettretag att en
bas-inom Kommissionen menade det viktigtEG. värnaattatt omvar

så Kommissio-inte servicen försämras för medborgarna.tjänsterna att
tillvägdeföreslog därför befordran brev och paketatt uppsomnen av

förbehållen en enhetlignationella postverken500 skulle degram vara
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kommunikation skullepostmarknad medan Övrig postal öppenvara
i januariför direktivförslag bli 1991.konkurrens. Ett väntas presenterat

teleutredningen SOU 1990:27 föreslagit lag-Post- och har att postens
samband med EG:s regel-reglerade brevmonopol skall iomprövas att

postområdet fårpåverk sin slutliga utformning.

Priser8.3

regeringbörjan har olika beslut riksdag ochSedan 1980-taletav av
fåttmedfört affärsverken för sin prissättning.ökatatt ansvar

på bedömningarDessa politiska beslut grundas bl.a. konkurrens-om
förhållanden på markna-sociala och regionalpolitiska hänsyn desamt

Påder verkensberörs. konkurrensutsatta delmarknader har ansvarsom
påbehållitför prissättningen vissautökats medan ansvaretstaten om-

råden mål i sinmonopolistisk karaktär. har inga uttaladePosten tre-av
årsplan ef-verksamheten drivas samhällsekonomisktskall medatt en
fektiv prissättning, prissättningsstrategioch spelar allmänt settpostens

treårsplanen. formuleringeniunderordnad roll Den enda konkretaen
affärsområdevarje skall täcka sina kostnader och därutöverär att egna

lämna bidrag till totala resultat.ett postens
påFör närvarande beslutar allaposten taxor utom portot nor-om

tidningar,malbrev och fastställs regeringen.som av
förhållandeAllmänt i kombinationbetraktas detta med att posten

påformellt enhetligthar monopol denna tjänst garanti för ettsom en
treårspla-serviceplikten uppfylls.och Posten har i denporto att senaste

begärt avgiften för inrikes fastställasnormalbrev skallatt post-nen av
styrelse. beslut skall därefter regeringen,Detta underställasens som

månad fråninom el-beslutet skall kunna välja mellan godkännaatten
ler inte godkänna den portoavgiften.nya

8.3.1 Prisutveckling
tioårsperio-Prisutvecklingen för posttjänster porto under den senaste

framgården figur tjänster in-8.1. Med posttjänster här deav somavses
går i delindex i KPI, ochSCB:s konsumentprisindex dvs. brev-porto
paketbefordran, inbetalning postgiro vissa tilläggstjänstersamt som
rekommendation och postanvisning.
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jämfört med KPI iposttjänsterför 1989Prisutveckling 1980Figur 8.1 -
procent

198919881986 198719851983 198419821980 1981

ökatposttjänsterinnebärprisö nredovisadefigureni attDe arna
dekadperiod öUnd89.perioden 19 0-under135 %med esammaer

109 %.medotaltenlig tKP Itkonsumentprisernagenomsnittliga ca

prisjämförels portointernationell8.3.2 ave
mel-skiftatverksbedrivvillkor förFörutsättninga och etatt rar

onivå skallelsenellinterlan der. För portlan olika natt aven
Denfaktorerolikatill radbli rättvisande behöver ta enynman .

delolika länderkostnadsmvån mell deskilj sigallm enaneranna .
amhetolönsamteletrafiklönsamsubventionerarländer postvenen

för-afiskaoch ländernasolikatillgänglighServi cegrad och äret geogr
transportavstånden. vik-Andratillhålla d hänsynbe tydelsenden har me

sgrad.urbaniseringbefolkningstathe ochtiga faktorer är t
inrikesförfebruari 1990 20-gramsiredovisasfigur 8.2I nor-rtotpo

brev olika länder.förstaklassmal brev tio1

länder i SEK.1990 i vissafebruariFigur Brevporto8.2

3
3 0

Sverige NorgeFankrikeSchweiz ä -
m n

årsredovisning1989.Källa:Postens
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8.3.3 Portoutvecklingen
Portoutvecklingen för ZO-grams inrikes norrnalbrev förstaklass brev
har studerats via speciell internationell enkät.en

Resultaten framgårstudien figur 8.3. Figuren visar utveck-av av
lingen under årende tio realportot dvs. korrigerat försenaste portotav
ändringar i den prisnivånallmänna i tio OECD-länder.

Figur Real8.3 portoutveckling i vissa länder I1980 1989 procent.-

Sverige sw- FinlandSchweizFrankrikeNeder- Norge Vst- Danmark
britannten länderna tyskland

Källa: årsredovisningPostens 1989.

Sammanfattande8.4 bedömning

Posten har formellt påmonopol befordran normalbrev ochett med-av
lernstidskrifter. Dessa tjänster omfattas prisreglering och regeringenav
fastställer För såsomandra tjänster ekonornibrev, föreningsbrevportot.
och massbrev har monopolliknande position. Vid distributionposten en

dessa försändelseslag till hushåll så påtagligastordriftsfördelarnaärav
det tidigare inte funnits förutsättningar för fungerande konkur-att en

Även beträffande den del tidningsdistributionen fack-rörrens. av som
saknasoch veckotidskrifter konkurrens. Gemensamt för dessa produkt-

områden inget företag tillgångär har till infrastrukturatt annat mot-en
svarande vilket förutsättning tillhandahållaförär dessapostens, atten
tjänster i rikstäckande form.

I dag har emellertid etablerats konkurrens i form telefax för ien av
första hand företagskunder, konkurrens förväntas påtagligtöka ien som
framtiden. För närvarande bedöms telefaxtjänsten ha 10 % denca av
totala marknaden för brevkommunikation. Beträffande postpaket gäller

endast tillhandahåller denna tjänst, konkurrens finnsatt posten attmen
i frånstörre tätorter alternativa distributionskanaler såsom bilbud och
företagspakettjänster.

På övriga marknader har i allmänhet 40-60-procentigposten en ca
marknadsandel, oftastmed tvåeller företag huvudkonkurren-ett som

Till dessa marknader hör tjänsterna företagspaketter. gruppreklam,
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dagstidningsdis-paket,ochutrikes brevbeträffandeEndastilpaket.och
låg mark-förhållandevisbllbudsverksamhet hartribution och posten en

%.10-30nadsandel
ochdatakommunikationsområdet iUtvecklingen inom stort, t.ex. av
förkonkurrensökadinnebärasannoliktkommerteletjänster, att en

förändringardeDärtill kommertjänsteutbud.traditionella avpostens
åren.deinom närmasteförutseskanregleringamaoffentligade som

lagligadetmedförapostområdetpåregelverk väntas attt.ex. m0-EG:s
regelverkmed dettasambandavskaffas. Ibrevbefordran attförnopolet

svenska brevmo-sannolikt detävenutformning kommerslutligafår sin
prisreglering, omprövas.hithörandeliksomnopolet, att
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TELETJÄN9 STER

9.1 Produkterna och marknaden

Med teletjänster i det följande nättjänster inkl. anslutandeavses varor
och tjänster, radiotjänster och kabel-TV. Framställningen begränsas
således till televerkets huvudsakliga verksamhetsområden.

Televerket förvaltar för räkning det allmänna telenätetstatens men
någothar inte formellt påmonopol i landet anlägga telenät och till-att

handahålla nättjänster. frånvaronTrots formellt monopol detärav
dock uteslutandenästan televerket erbjuder teletjänster. Telefonersom
och teleutmstning såsom terminaler företagsinternaochannan nät som
ansluts till däremotnätet är konkurrensutsatta sektorer.

Verksamhetsområdet för televerket nationellär och internationell
telekommunikation via kabel och radio och därmed sammanhängande
produkter och tjänster för telefoni, data, ingåroch bild. Häri ocksåtext
rundradiodistribution för Sveriges Radio TV- och ljudradiodistribu-
tion. Verket också för hushållningen med radiofrekvenser.ansvarar

Televerket bedriver verksamhet i affärsverks- och bolagsform. Den
verksamhet bedrivs i bolagsform skall komplement tillsom ett te-vara
leverkets verksamhet och inordnad i koncernstrategi.egen vara en
Detta gäller Teleinvest AB helägt förvaltningsbolagär för tele-ettsom
verkets bolagssektor och verkar inom områdena telekommunika-som
tion och elektronik.

Televerkets omsättning åruppgick 1989 till 25,9 miljarder kronor,
vilket innebar ökning frånmed år14 % 1988. Resultatet efter fi-en
nansiella poster förbättrades med %, till17 miljarder3,4 kronor. An-
talet anställda 41 900.var

9.1.1 Nättjänster
Trafiken i det allmänna telefonnätet basen i televerketsär verksamhet
och för 35 % verkets totala intäkter.svarar ca av

Nättjänsterna omfattar telefoni, uthyrda förbindelser, telex och spe-
cialnättjänster datex, datapak och videotex.som

Telenätet helhet sammanhängande fysisktrepresenterar ettsom sys-
består bådeoch från användarsynpunkttem och tekniskt sett ettav- -

antal funktionellt olika s.k. trañknät telefon,nät, datapak, datex, telex,
mobil. Fysiskt består telenätet antal stationersett ett utgörav som
kopplingspunkter växlar i nätet, kabel- och radiolänkanlägg-samt
ningar, tillsammans bildar sammanhängande linje- ellerettsom trans-
missionsnät mellan stationerna. Vart och de kopplade krä-nätenett av
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sin fysiska påutrustning stationerna, medan däremot trans-ver egen
missionsnätet generellt kan utnyttjas för alla tjänster. Dettasett typer av

fråninnebär förbindelser de olika vanligtvis ligger blandadenätenatt
inom och kabel- eller radiolänkanläggning.en samma

Telefonin volymmässigt den tjänsten.är Den 55 %största utgör ca
televerkets intäkter. årtotala Omsättningen uppgick till1988 12 290av

ingårmilj.kr. I telefonitjänsten också telefax och datel. Telefax tra-som
fikerar telefonnätet medger överföring bilder, ritningar, viatext etc.av
telefonnätet. Datel tjänst förär datakommunikation trafi-ävenen som

telefonnätet.kerar
Televerket bedömer 80 % trafikintäkterna frånhärrör riks-att ca av

och utlandstrafik frånmedan 20 % kommer lokaltrafik. Samtidigt utgör
lokaltrafiken 80-85 % trafikvolymen. Utlandstrafiken för cirkaav svarar

fjärdedel trafikintäkterna och andel televerketsännu störreen av en av
vinst.

Vidare kan uppdelning hushållsmarknadtelefonin igörasen av en
företagsmarknad.och hushållstelefoninOmsättningen för högstären

åroch uppgick till1988 7 460 milj.kr., medan omsättningen för företags-
telefonin uppgick till 4 830 milj.kr.

Trañkvolymen årökade totalt under 1989 med 8,5 %, denca varav
internationella trafiken, snabbast, ökade i minuter räknatväxersom
med 13,7 %.

Det finns samband mellan telefoninära och övriga nättjänster.ett
Hela erbjuds i stället för Påenskilda produkter eller tjänster. fö-system
retagsmarknaden televerkets basutbudutgörs publika företags-nät,av

och kontorsväxlar. Därutövernät finns tilläggstjänster datorer,som
konsulttjänster, kommunikationsprogramvaror och nummerinforma-
tion. Datatrafiken snabbare telefoninväxer medan trafiken i telexnä-än

successivt sjunker tillkomsten andra överföringsmediertet genom av
och terminalutvecklingen för gårtextkommunikation. Datatrafiken
både i telefonnätet och i särskilda efterfrågeök-datanät. Den totala
ningen inom telefoni, data och beräknas innebära det totala ka-text att
pacitetsbehovet i telenätet ökar årmed 10 % under de närmaste treper
åren.

Uthyrda förbindelser förbindelser för bl.a. datakommunikationär
televerket hyr och helt för kund. Uthyrdautsom som reserveras resp.

förbindelser kan förbudetnär tredjepartstrafik upphör ävenmot an-- -
vändas för koppla ihop kontorsväxlar för företagsinternaskapaatt att
telefonnät. Omsättningen åruppgick 1988 till 860 milj.kr.

Telex det utbyggdaär för internationell textkommunika-nätetmest
tion. Endast televerket erbjuder denna tjänst. Telextjänsten minskar

i omfattningdock och successivt med telefaxtrafik i telefonnätetersätts
eller med datakommunikationssystem. årTelextrafiken hade 1988 en

påomsättning milj.kr.160
Specialnättjänsterna datex, datapak och videotex olika datakom-är

munikationssystem. Omsättningen för dessa tjänster uppgick till
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nordiskt förår nät1989. Datex450 milj.kr. under är gemensamtettca
kopplartelefonnätetliksom idatakommunikation där abonnenterna

såkanal längeoch disponerarsig varandramot somegenenupp
pågår.kommunikation

tilldatakommunikation,också förspecielltDatapak nätär ett men
kanal underuppkopplingfrån ingenskillnad datexnätet sker egenav

försedda medi paketinformationen delaskommunikationen utan upp
förbindel-detill längsskickas framadress och mottagarenmottagarens

kapacitet.tillfället ledigför harser som
nå olikatelefonnätetmöjligt viadetVideotex nät görär attett som

olikasedan hämtas använ-information kan lagras ochdatabaser där av
och TV-monitor.dare hjälp modemmed av

tjänsterNätanknutna och9.1.2 varor
såsom terminaler,tjänsterfinns ochnättjänsternaI anslutning till varor

offentlig tele-modem,kontorsväxlar,personliga teletjänster,kataloger,
fastighetsnät.kommunikation och

tillteleutrustning anslutsinnefattar all nätet,Terminaler t.ex.som
tele-persondatorertelefaxapparater,telefoner med tillbehör, samt

produkteromsättningen för dessasammanlagdafonsvarare. Den upp-
för cirka hälften,telefoner svaradeår milj.kr.gick till 5801988 varav

150telefonsvarareochmilj.kr. Telefaxapparatereller 285 omsatte
endastomsättningen för persondatorermilj.kr., medanmilj.kr. 130resp.

milj.kr.uppgick till 15
bestårmilj.kr.år 12001988Katalogverksamheten omsattesom ca

företagskatalogen.telefonkatalogen ochutgivninghuvudsakligen avav
telefaxkatalogenteletexkatalogen,finns telex- ochDärutöver samtt.ex.

viai allmänhetfinansierasVisionen. Katalogernaspecialtidningen
reklamintäkter.ochannons-

består olika tjänsterantalPersonliga teletjänster ett stort som er-av
nättjänsterna, delsautomatiskabjuds stödtjänster till dedels somsom

passningstjänster ochnummerupplysning,kommersiella tjänster, bl.a.
endastnummerupplysningenväckning. tjänstenDen största är ut-som

teletjänsterför personligaomsättningenförs televerket. Den totalaav
åruppgick till milj.kr. under 1988.500

telefonau-nyttjandefrämsttelekommunikationMed offentlig avavses
år ochtill milj.kr.omsättning uppgick 1988 260Televerkets ut-tomater.

nyttjaförerläggersamtalsavgifter allmänhetendegörs att appa-somav
affärer ochockså till bl.a.sinaTeleverket hyr ut automaterraterna. res-
ingår intefrån dockintäkter verksamheterTeleverkets dessatauranger.

telekommunikation.för offentligi omsättningen
viduppgift data-transmissionsutrustningModem är typ varsen av
impulserelektroniskaomvandlakommunikation via telenätet är att

från finns olikai och Dettill tonsignalerdatorn omvänt.nätet typer av
Omsättningen föröverföringshastighet.modem med avseendebl.a.

årmilj.kr. under 1988.televerket uppgick till 280
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i integre-primära produkternafastighetsnät deKontorsväxlar och är
i elektro-Flertalet kontorsväxlar dagkommunikationssystem.rade är

hante-många digitala. digitala kontorsväxlarnaniska i fall Deoch stora
Networkdatatrafik. Local ärintegrerad telefon- och LAN Arearar

lösningar för knytalokalt nätverk inrymmer attett per-sammansom
vanligaste lokala ärminidatorer och terminaler. De nätensondatorer,

påomsättningTeleverketsdataöverföring i digitala växlar och olika nät.
år milj.kr. fastighetsnätuppgick 1988 till 1800 Förkontorsväxlar var

omsättningen milj.kr.110
övriga tjänsteromsättningen för ochDen totala upp-gruppen varor

år milj.kr.gick 1988 till 6 030

9.1.3 Radio
trådlösVerksamhetsinriktning för kommunikationTeleverkets nästanär

viainformationsöverföringpå förinriktad försäljning tjänsterhelt av
tjäns-förenade medTillverkning försäljning produkterradio. och av

återförsäljare. buti-Televerketsprivata ochsköts leverantörerterna av
påverksamhetTill televerkets direktaker säljer dock personsökare.

också anknyt-försäljning entreprenadtjänster medmarknaden hör av
ning till radio.

radioområdet fastamobila teletjänster,Televerkets tjänster inom är
radiomil-frekvensförvaltning medradiotjänster, rundradiotjänster och

kommersiella. Hit hörjötjänster. Vissa dessa verksamheter inteärav
frånfrekvensförvaltning. totala intäkternarundradiotjänster och De ra-

åruppgick till milj.kr.dioverksamheten under 1988 2 544
ingår personsökning,mobila teletjänster mobiltelefoni, mobilradio,I

åruppgickmaritima entreprenadtjänster. Omsättningentjänster och
milj.kr.,milj.kr., mobiltelefoni svarade för 5201988 till 800 11ca varav

%.eller 85ca
förtekniska alternativ framUtvecklingen innebär växer att taatt nya

tillgodoser, dvs.hand det behov lokalledningar i dagt.ex. an-om som
sådanaslutning abonnent till växel. Radioteknik exempelutgörav

sprid-alternativa teknologier, mobiltelefoni, telefoner ochbärbarat.ex.
ningslänkar.

Kundtillströmningen i NMT beräknas bli fortsatt under de när-stor
åren. årsskiftet 000,330Vid 1989-1990 antalet abonnentermaste cavar

föregående årsskifte.vilket innebär ökning jämfört medmed 44 %en
kraftigtmobiltelefonväxlar parallellt öka underAntalet kommer att pe-

tilläggs-rioden. NMT-tjänsten till omfatta olikaskall utvecklas ävenatt
Enligt kom-tjänster trepartssamtal och pendling. televerkett.ex.som

i börjangeneration telefoner introducerassladdlösa att avmer en ny
sladdlösa1990-talet. hemmatelefoner, kontorsväxlar medHär an-avses
såsom affärs-småknytningar radiotäcktas.k. telezoner, dvs. öarsamt

terminalområden.ochcentra
består dedistribueraRundradiotjänster huvudsakligen attsom av

Sveriges Radioradio- och TV-program produceras är en an-som av

439



slagsfinansierad årverksamhet. Televerket har underäven ut-senare
vecklat börjatoch sälja kommersiella tjänster direktvision och rad-som
tex.

Frekvensförvaltning myndighetsfunktion inom televerketär en vars
främsta uppgift tillståndsgivning tillgodose samhällets be-är att genom
hov radiofrekvenser. ocksåFrekvensförvaltningen bedriver vissav
kommersiell områdetentreprenadverksamhet inom radiomiljötjänster,

beräkning radiotäckningsområden.och uppmätningt.ex. av

9.1.4 Kabel-TV
Televerkets tjänst kabel-TV distribuerar TV-program till i första hand
hushållskunder. Programmen via satellit eller produceras sär-tas emot
skilt för kabel-TV, lokalt eller för hela landet.

Sveriges hushållAv totalt 3,7 miljoner enligt televerket 2ärca ca
miljoner område.kablingsbara, dvs. finns i tätbebyggt Antalet anslut-
ningar utgången årökar kraftigt och vid 1989 beräknades överav

hushållmiljon tillgång1 i landet ha till kabel-TV. 000 dessaCa 750 av
anslutna till televerkets kabel-TV. omsättning förVerkets kabel-var

årTV-tjänster uppgick till1988 185 milj.kr.

Konkurrensförhållanden9.2

9.2.1 Televerket
Till frånskillnad mångavad gäller i andra länder har televerketsom

någotinte pålagfäst monopol sig driva telenätochupprättaattvare
tillhandahållaeller teletjänster. Televerket har dock i praktiken haftatt

på teleområdet årmonopolliknande ställning sedan 1918, främsten
grund det skydd stordriftsfördelarna inneburit. Vissa större nät,av som
förutom det televerket förvaltar, funnits för internhar sedan längesom
kommunikation inom VattenfallSJ, och försvaret. Under det.ex. se-

åren ocksåhar privata företag och myndigheter byggt datanätnaste upp
med användning ledningar hyrs televerket.av som av

Även någonteleverket inte har drivaochensamrätt upprättaattom
telenät har verket tidigare haft anslutningsmonopol det gällernärett
det allmänna telenätet. Under anslutningsmonopolet1980-talet har be-

successivt dels televerketsgränsats beslut, dels be-genom egna genom
Årslut regering riksdag.och 1983 awecklades televerkets ensamrättav

på låghastighetsmodem Frånför dataöverföring. tilläts anslutning1984
privata terminaler till verkets telexnät och 1985 upphävdesav mono-

påpolet telefonapparater. Den l upphörde televerkets1988mars en-
höghastighetsmodem påinom talbandet. telefon-samrätt Monopolet

år.med växelfunktioner avskaffades i augusti l okto-apparater samma
ber 1988 hävdes för till 25 anknyt-kontorsväxlarensamrätten upp
ningar årsskiftetmed analog anslutning till telenätet. Vid 1988-1989
upphörde televerkets monopol telefonautomater. Ensamrätten att
ansluta tillkontorsväxlar telenätet har begränsats successivt och av-
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upphörtvecklades helt den l juli 1989. och med växelmonopoletl att
påhar televerkets fastighetsnät upphört.även ensamrätt

föreslår 1990:27SOUPost- och teleutredningen i sitt betänkande
tillåtas,tredjepartstrafik företag ledningars.k. skall dvs. hyratt att som

få i erbjuda teletjänsterteleverket skall använda dessa för sinatt turav
årtill andra. liberalisering i kraft redan 1991. Sam-Denna trädaantas

förteleverkets telefonnät användastrafik med kopplade kan komma att
kommunika-former teletjänster olikarad olika och slagen av av av

förtionsföretag. förslag till ekonomiska villkorTeleverkets tekniska och
sådan samtrafik i kommunikationsdepartementet.övervägs

områdenfrånsyfte förhindra intäkterI icke konkurrensutsattaatt att
för stödja verksamhet haranvänds televerkets konkurrensutsattaatt

åtgärder ivissa vidtagits. riksdagsbeslut i fastslogsI december 1980ett
198081:66enlighet med propositionen televerkets konkurrensut-att

verksamhet borde brytas televerket och bedrivas i bolags-satta ut ur
därefterform. industridivisionTeleverkets och larmverksamhet har

övergått ansågsi bolagsform. rimligt organisato-Det emellertid inte att
riskt tjänsterbryta de i och för sig konkurrensutsattaut mensom var

utgjorde Televerketintegrerad del televerkets verksamhet.som en av
ålades i stället redovisa kostnader intäkter för verksamhe-och dessaatt

särredovisning i terminaler, kon-Denna omfattar huvudsakter separat.
torsväxlar, kabel-TV och mobiltelefoni. bakgrund telekom-Mot attav
munikationsområdet föreslår iför ökad konkurrens, televerketöppnats

treårsplan upphörsin 1992-1994 särredovisningenden nuvarandeatt
och särredovisning sociala regionalpoli-televerkets ochersätts av en av

åtaganden.tiska
behållit påVidare konkur-har för prissättningen ickestaten ansvaret

Såledestelefonitjänsten. regeringen pri-delar fastställerrensutsatta av
på hushållens markeringsavgifter.bl.a. abonnemangs- och Ra-serna

för prispolitik teleförordningenteleverkets bl.a. imarna anges
SFS 1985:765.

Nättjänster9.2.2
Även något telefoniområ-televerket inte har formellt monopolom

sådet intar Tele-verket helt dominerande ställning marknaden.en
överskådligfonitjänsten domi-kommer dessutom inom tid denatt vara

intäktskällan förnerande televerket.
hushållstelefoni. PåTeleverket har hela marknaden för marknaden

för företagstelefoni televerkets marknadsandel %. Verket kon-90är ca
via satellit,kurrerar här med företag kan trafik ietablera nät,som egna

radiolänk eller ledningar. Vidare kan företag komma hyraseparata att
förbindelser televerket och vidareförsälja nättjänster i dessa, s.k.av

tvåtredjepartstrafik. alternativDessutom kan kombinationer dessaav
förekomma.

tillhandahålleri viaRedan dag finns företag fysiska förbindelsersom
radiolänk. Bland konkurrenter erbjuder tjänster via satellit nämnersom
televerket Comvik tredjepartstrafi-bl.a. Skyport och Rymdbolaget. När
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tillåten,ken blir vilket tidigare årsannolikt sker redannämntssom
1991, kommer konkurrerande företag i ökad utsträckning kunnaatt er-
bjuda specialnättjänster. Samtrafik i telefonnätetdet kopplade kan
komma föranvändas rad olika teletjänster. Med tillhänsyn tele-att en
verkets förvaltareroll det allmänna telefonnätet och domine-som av

ställningrande emellertid tekniskade och ekonomiska villkoren förär
samtrafiken avgörande förbetydelse andra möjlighetoperatörers attav
konkurrera med televerket. SPK underströk bl.a. vikten konkurrens-av
neutralitet i yttrande till kommunikationsdepartementet i maj 1990ett

Någotsamtrafikvillkoren. från fråganöver beslut regeringen i föreligger
inte oktober 1990.ännu

sådanDen trafik främst kan bli påkonkurrensutsatt skerärsom som
de Sådandelar där trafikintensiteten låghög. trafik harnätet ärav
kostnad återspeglatstrañkenhet vilket hittills inte i televerkets pri-per

Det kan innebära ökade möjligheter för företag finna kommu-attser.
nikationslösningar till marknadsmässiga priser andrahos leverantörer

televerket.än Det gäller i första hand utlandstrafiken mycketärsom
lönsam och relativt koncentrerad till storkunder.

Svenska storföretag kan välja köpa sina internationella nät-t.ex. att
tjänster andra teleförvaltningar eller företag via sina interna-av av som
tionella säljer rådertelenät specialiserade datatjänster. Det därför stor
osäkerhet vilken grad konkurrens televerket kommer ut-attom av som

för i framtiden. Enligtsättas Omvälvning i televärldenlrapporten anser
tillfrågade internationella storföretagsvenska den kostnadsef-att mest
fektiva kommunikationslösningen för dem företagsinterna datanät iär
kombination med publika I detta sammanhang nättjänsternät. anses

tillhandahålls privata företag IBM eller Generalt.ex.som av som
Electrics dotterbolag Geisco alltför dyra.

Den teletrafik företag områ-i särskilt företagstätasom genereras av
den inom landet kan för viss konkurrens. Enligtutsättas televerket har
Stockholms city %10 landets systemabonnemang ledningar till kon-av

påtorsväxlar långväga5 kmz. Motsvarande gäller rikstrafikytaen av ca
längs stråk såsomhögtrafikerade Stockholm-Göteborg-Malmö-Stock-
holm.

Hur konkurrens uppståkommer utlandstrafiken ochstor attsom
de trafikintensiva delarna inrikestrafiken påi hög grad beroende iärav
vilken takt televerket kostnadsanpassar sin prissättning. Om televerket i
framtiden tillämpar samhällsekonomiskt effektiv prissättningen mer
kommer detta får svårtleda till konkurrenter etablera sig iatt att att

omfattning. Stordriftsfördelarna slåstörre har möjligheter ige-stora att
för denna trafik. Dessutom finnsäven det höga trösklar förtypnom av

presumtiva konkurrenter i form investeringsbehov och kun-av
skapsuppbyggnad.

1Teldok, juni36, 1988.rapport
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telekommunikationsbranschenframhåller samtidigtTeleverket att
denna kanteknisk utveckling ochsnabbkännetecknas att gynnaenav

teknikeneffektivaredenbygger med enbartkonkurrent nät nyasomen
etablerade leverantörensdelvis kan denhelt elleroch detta uppvägaatt

också tillledatekniska utvecklingen kanstordriftsfördelar. Den t.ex.att
gradi ökandelokalnätstelefonkablarutförsfunktion i dag medden som

kommunikationsnät,trådlöst via andraeller i framtidenutföraskan
möjlighe-tekniskakan utnyttja deKonkurrenterkabel-TV.t.ex. nya

ändamål.för speciellatill skräddarsy nätattterna
Enligtfungerande konkurrens.finns ingenuthyrda förbindelserFör

lösningarerbjuder alternativaföretagfinns det dockteleverket ge-som
före-för dessaradiolänkar. Marknadsandelenutnyttjandet.ex. avnom

%.televerket till mindre 5bedöms äntag av
svår-på specialnättjänsterförKonkurrenssituationen marknaden är

da-rikstäckandeerbjudakunnabedömd. Televerket är ensamt attom
företagtjänsteralternativ till dessaoch datapaktjänster. Ett är atttex-

på led-televerket hyrdaöverföringeninterna där skerbygger nät av
le-kopplingsutrustning. Dedär företagen har störstaningar men egen

beaktandeMedsådan Ericsson och IBM.utrustning ärverantörerna av
mark-televerket sinbedömeralternativen till specialnättjänsternaav

%.nadsandel till 50ca
endastför nättjänsterangivna marknadsandelar ärteleverketAv

mycketnågon gjorts hurundersökning inteuppskattningar eftersom av
förkonkurrenssituationenframtidafinns i andratrafik Dennät.som

tredjepartstrafikfrisläppandetekniska utvecklingen,televerket, den av
områden därinommöjligheter etablera sigkonkurrenternas attsamt

marknadsförut-medföra ändradelönsamhetspotential finns kanstor
produktområden.inom dessasättningar för televerket

Nätanknutna tjänster9.2.3 ochvaror
såsom terminaler,tjänstermarknadsandelar för ochTeleverkets varor

tele-offentligpersonliga teletjänster, kontorsväxlar, modem,kataloger,
fastighetsnät varierar kraftigt.kommunikation och

år 1985på telefonapparater upphördemonopolSedan televerkets
ochsuccessivt sjunkitför produktmarknadsandel dennahar televerkets

Även ochtelefonsvararebeträffande telefaxapparater,50 %.är canu
mark-Televerketsfinns flera konkurrenter etablerade.persondatorer

ochtelefaxapparaterför telefonsvarare 60 %. Förnadsandel är per-ca
kan kon-5 %. Allmäntmarknadsandelen 20sondatorer är caca resp.

fungerande konkurrens.marknader finnsdet dessastateras att en
domine-på televerket heltposition telefonimarknadensinGenom är

lo-mindre utgivningpå för telefonkataloger. Enmarknadenrande av
medkonkurrerai utsträckning kantelefonkataloger visskala ansessom

Även personligabeträffandeförekommer dock.televerkets kataloger
tjänsten,dominerande.teletjänster televerket helt Den störstaär num-

utförs televerket.merupplysningen, endast av
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På offentlig telekommunikation har televerket 90 % markna-ca av
den. Främste konkurrenten Comvikär AB abonnerar ledningarsom av

Dåteleverket. televerkets monopol telefonautomater såupphörde
årsskiftetvid 1988-1989 kan marknadsförhållandenasent blisom antas

förändrade.
Som tidigare harnämnts televerkets påmonopol olika typer av mo-

dern successivt upphört under låghastighetsmodem1980-talet. För
årskedde detta 1983 och för höghastighetsmodem år 1988. Televerkets

marknadsandel har därefter sjunkit och 45 %.utgör ca
Televerkets marknadsandel för kontorsväxlar år 1988 90 %. Ivar ca

och med televerkets anslutaensamrätt kontorsväxlaratt aweckladesatt
den julil 1989 har marknadsförhållandena ändrats. Televerket stärkte

åremellertid sin position marknaden avtaletsamma ut-genom om
vidgat samarbete med Ericssonkoncernen. Det televerket bl.a.gav en-

till försäljningensamrätt i Sverige. frågaI fastighetsnät varierarom ver-
kets marknadsandelar mellan 5 och 90 % beroende Tele-nättyper.
verket helt dominerande dåär det gäller enklare fastighetsnät medan
konkurrensen hårdrelativt frågaär i fastighetsnät.avanceradeom mer

Produktområdena terminaler, modem katalogverksamhetensamt
utom telefonkatalogens vita sidor särredovisas televerket i enlig-av
het med riksdagsbeslut år då1980, dessa produkter bedömts utgöra
konkurrensutsatta sektorer.

9.2.4 Radio
Den kommersiellastörsta tjänsten inom radioområdet mobiltelefoni.är
Televerket har i dag helt dominerande ställning med marknads-en en

påandel 90 %. Som tidigare redovisarnämnts televerkets mobiltele-ca
fonisektor kraftig volymökning. Konkurrensen dockväntas öka, bl.a.en
från Comvik, den endeär konkurrenten den svenskasom nu
marknaden. Regeringen har Comvik möjlighet med användninggett att

allt fler radiofrekvenser vidareutveckla sitt mobiltelefonsystem.av eget
Televerkets NMT-system har emellertid flera konkurrensfördelar, t.ex.
beträffande inkopplingen i det fasta Såvältelenätet. televerket som
Comvik står dessutom i begrepp bygga digitalt mobiltele-att ettupp
fonsystem inom för det europeiska GSM-samarbetet. Systemetramen
är i juli 1991. I detta sammanhangavsett att starta har Comvik anmält
televerket till NO för företaget inte tillförsäkras anslutning sittatt av
mobiltelefonsystem till det fasta telenätet villkor tele-samma som

Ärendet,verkets mobiltelefonsystem. också inkluderar leve-egna som
harransvägran, NO förts till marknadsdomstolen. Se avsnitt 9.2.7.av

De tekniska och ekonomiska villkoren för samtrafik i det kopplade tele-
fonnätet kommer betydelse för konkurrensförhållandenaatt stor
mobiltelefonimarknaden.
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Kabel-TV9.2.5
kabel-TV-området ökapåkonkurrensenkommerEnligt televerket att

förväntas sjunkaMarknadsandelenväxande marknad.snabbt un-en
ökadochåren på hårdnande konkurrensgrundder de närmaste an-av

högeffektsa-parabollösningarhushåll individuellameddel nyagenom
sjunkitmarknadsandelenEnligt televerket harDBS-satelliter.telliter

årunder 1989.70 %till ca

kundanpassnlngochKundstruktur9.2.6
kundkategorier-efter olikamarknaden deharTeleverket segmenterat

Segmenteringen innebärtelekommunikationer.skilda behov enavnas
privatmarknad. Företags-på företagsmarknad ochuppdelning enen

små- medel-ochi företaguppdelatshar i sinmarknaden storatur resp.
företag.stora

deefteroch produkterutbud tjänsterinriktat sittTeleverket har av
Ökadtelekommunikationer.kundkategoriernas skilda behovolika av

servicepro-treårsplanen privatmarknaden. Ett1991-1993vikt läggs i
serviceni-höjaochkundkontakternaför förbättraattpresenterasgram
tillhanda-inriktningen kunnavån. företagsmarknadenGentemot är att

sammanhållet affärskoncepthålla teknisktkommersiellt och ut-somett
telekommunikation.behovhelhetslösning kundensgör aven

dettreårsplan följdframhåller i sinVerket att nyasom en avman
dvs.basutbudet,sig det s.k.koncentrerakonkurrensläget kommer att

nättjäns-publikakontorsväxlar. Deföretagsnät ochpublikadet nätet,
kommandeunderoch datapak kommertelefoni, telex, datex äventerna
Telefoniverksamhet. äri televerketsplaneringsperiod basenutgöraatt

förochteleverkets utbudtjänsten ivolymmässigtden största casvarar
förmarknadenhar helaintäkter. Televerkettotala55 % verketsav

företagtrafikhushållstelefoni. medFöretagstelefoni konkurrerar som
marknadsandelsinberäknar dockTeleverketetablera ikan nät.egna

%.trafik till 90för denna ca
ligga högfortsättatelefoni beräknasTrafiktillväxten för att en

beräknastill abonnentledningarnivå, Omfattningen antalet%.7 avca
kraf-år. betydligtDatatrafiken%öka med 2-2,5 växerfortsätta att per

successivt minskar. Kun-trafiken i telexnätettelefoni medantigare än
i telefonnätet.telefaxtrafikhuvudsak medtelextrafik idernas ersätts

in-beräknasefterfrågeökningen telefoni, ochinom datatotalaDen text
%med 10i telenätet ökarkapacitetsbehovetdet totalanebära peratt

år perioden.under
framhåller deverketfråga företagsnätkontorsväxlar ochI attom

kommunikationslös-internaföretagens kraftigt ökade kravstörre
Verketsför perioden.kännetecknandeningar kommer sats-att vara

före-måste Det gällerpå sådana därför öka markant.lösningarningar
paketförmedladekontorsväxlar, nätbaseradetagsinterna samtnät

lokala nät.
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9.2.7 samarbetsavtal mellan televerket och Teletonaktie-
bolaget LM Ericsson Ericsson
årI slutet 1989 tecknade televerket och Ericsson utvidgatavtalav om
beträffandesamarbete utveckling marknadsföringoch telekommuni-av

kationsutrustning. innehåller frågaAvtalet bl.a. exklusivbestämmelser i
marknadsföring vissa ocksåteleprodukter. ingickI avtalet att te-om av

årsskiftetleverkskoncemen vid förvärva1989-1990 skulle verksamheten
i Ericssonkoncernens försäljningsbolag,svenska Ericsson Sverige AB.

I avtalets inledning för enligtbl.a. grunden samarbetetattanges av-
långsiktigt,talet, skall produktharmonisering ochutgörssom vara av en

ambitioner inom Ellemtelavtalens vidareut-attgemensamma ramar
veckla publika telefonstationssystem, företagsväx-och medelstorastora
elsystem digitalt mobiltelfonsystem GSM. inne-Avtaletsamt ett nytt
bär bl.a. marknadsuppdelning mellan televerket och Ericsson. Deen
produkter utvecklat inom för Ellem-parterna gemensamtsom ramen
telavtalen, bl.a. AXE-systemet digitalaoch företagsväxlar, marknads-
förs i fårEricsson alla länder i Sverige. sinTeleverket iutom turav ex-
klusiv påtill försäljningen den svenska marknaden.rätt

på mobiltelefonnätområdetSamarbete mellan televerket och Ericsson
februariI 1990 tecknade televerket Ericssonoch avtal samarbeteom

mobiltelefonområdet.
Bakgrunden till avtalet enligt den snabba teknologi-är parterna att

nätområdetutvecklingen inom det publika och inom mobil kommuni-
kation kräver nätområdetgällande samarbete inom publikadetatt ut-
vidgas till omfatta kopplingsutrustningar för mobiltelefonnätet.ävenatt

fårAvtalet innebär bl.a. televerket i princip exklusiv till denrättatt
fårsvenska marknaden medan Ericsson exklusiv till samtligarätt

marknader utanför Sverige.
Ett iärende marknadsdomstolen har bl.a. detta samarbetsavtal mel-

lan frånEricsson och televerket grund. Bakgrunden anmälanärsom en
Comvik till i juli fördeNO, 1990 ärendet till marknadsdomstolen.som

offertförfrågan frånVid Comvik förklarade sig Ericsson, meden
hänvisning till samarbetsavtalet förhindratmed televerket, levereraatt
utrustning mobiltelefonsystem föravsedd den svenska marknaden.av
Förfrågan leveranser AXE-baserad GSM-utrustning enligtbordeom av
Ericsson ställas till televerket. Televerket har emellertid till NO förkla-

inte leverera till Comvik.rat att attman avser
sådanEn konkurrensbegränsning innebäravtalet ensamrättsom om

framstår enligt NO särskilt allvarlig med dels till Ericssonshänsynsom
pådominans leverantör världsmarknaden, dels till televerkets do-som

påminans den svenska marknaden för mobiltelefoni faktiskaoch mo-
pånopol telenätet i Sverige. NO hävdar bl.a. denna bakgrundmot att

de Ericsson och televerket föranledda konkurrensbegränsningarnaav

2Ellemtel Ericssonoch till likaAB televerket och delarär ägtett gemensamt ut-av
vecklings- konstruktionsbolag.och
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KL. NOkonkurrenslagan§isådan 2skadlig verkanmedför avsessom
§3 KLstödmarknadsdomstolen medbl.a.yrkar att av

mobiltelefonsys-tillhandahålla Comvik komplettålägger Ericsson att- kun-erbjuder andraföretagetpå villkorGSMförtem somsamma
ochder,

såvitt televerketavtalovannämndatillämpateleverketförbjuder att- förmarknadensvenskaerhållit exklusiv till dendärigenom rätt mo-
biltelefonutrustning.

förhållandenInternationella9.2.8

EGinomUtvecklingen
vilkenGrönbok is.k.EG-kommissionenpubliceradejuni 1987I manen

telekommunikationsområdet iutvecklauttrycker strävan attmoten
tillväx-ekonomiskaför dentillsinsemellanmedlemsländerna och gagn

intetelesektornorganisationentraditionelladenEG att avten. anser
skallNationellautvecklingspotentialen. gränserförfullt utrymmeger
deninomenhetligt telesystemtillåtas utvecklingenhindrainte ettav

gemenskapen.europeiska
Åtgärdsprogrammet förmarknadenomfattar bl.a.i Grönboken att

utveck-teletjänsterfullständigt ochliberaliserasterminalutrustning att
åstadkommaår 1992Målsättningen tillpå europeisk bas. ärlas att en

Grönbokenteleterminaler.ochför teletjänstermarknadgemensam
handlingsplandetaljeradår med1988kompletterades meren

stärkatillåtgärder syftarCOM8848 omfattar rad attsomensom
marknadsför-utvecklatelekommunikationsindustrin i ochEuropa att

pri-tillhandahålls till lägreså teletjänsterhållandena fler och bättreatt
olikaockså prioriteringar mellaninnefattarPlanenför användarna.ser

rådgenomförande. EG:såtgärdernasföråtgärder och tidpunkter
handlingsplanen.principi bakomsig i juni 1988ställde

råd direktivantagitEG:sutvecklingsarbetet harled iSom omett
teleterminaler,förprovningsresultatömsesidigt godtagande samt omav

europeiskadigitalaframtidaradiofrekvenser för detreservationer av
direktivutfärdatharEG-kommissionenmobiltelefonsystemet. även ett

tillhandahålla tele-teleförvaltningarnas ensamrättavskaffa attattom
terminaler.

för tele-EG-ministrarnarådsmötet 1989 enadesi decemberVid
avreglering och harmo-två tilldirektiv lederkommunikationer somom

liberaliseringdirektivetteletjänster. Detnisering avavsersomenaav
teletjänsterendadeservicedirektivet, innebärteletjänster, det s.k. att

grundläggandemonopolfår inom statligafinnas kvar äri framtidensom
fysiskadekansatellit.överföring via Dessutomochteletjänster, telex

denättjänstermedan allai monopolen,bli kvar utomtelenäten ovan--
skall avregleras.nämnda -

Opentillgång ONPfri till telenäteninnebärdirektivetandraDet -
tillhandahåller teleserviceföretagProvision, dvs. allaNetwork som

särskilt direktivEtttillgång offentliga telenätet.till detskall ha om
år 1992.underblidatatjänsterharmonisering väntas antagetav
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Rådsmötet i december 1989 uppmanade vidare kommissionen in-att
tensifiera forskningen integrerad bredbandskommunikationom
bredbandsnät. Forskning på området pågår inom för Race-ramen

Research in Advanced Communicationsprogrammet for Europe. Ut-
vecklingen marknadsförhållandena och Race-programmet inte-av är

igrerade utvecklingen de europeiska telekommunikationerna.av
Inom telekommunikationsområdet vill kommissionen länka samman

medlemsländernas integrerade digitala ISDN Intergratenät, Services
Digital Network, och skapa teletextjänst och enhetligen gemensam en
EDI-tjänst det möjligtgör exempelvis sända kontrakt och faktu-attsom

i standardiserat elektroniskt format. Datakommunikationettror väntas
också få betydelse då den fria rörligheten förstor ärpersoner genom-
förd. Kommissionen föreslår Samarbetsområden: polisiär samord-tre
ning, samarbete mellan tullmyndigheterna bl.a. i kampen skatte-mot
flykt databehandlingssystemsamt för sjukhusen.ett gemensamt

rådsmöteVid i februari 1990 enadesett EG:s industriministrar om
direktiv innebärett marknaden för offentlig upphandlingattsom av

bl.a. telekommunikation inom åröppnas EG efter från1992. Företag
de tolv medlemsländerna dåkan fritt konkurrera med varandra detnär
gäller nätutrustning. För offentlig upphandling skall omfattasatt en av
direktivet skall minst 50 % kontraktssumman betalas ochav statenav
anbudet skall värt 5 miljonerän ECU ca 35 milj.kr..vara mer

EG-företag får enligt direktivet konkurrensfördel vid offentligen
upphandling telekommunikation så till vida medlemsstaterna blirav att
fria förkasta anbud 50 innehålletatt %än i värde räknatom mer av
kommer från icke-medlemsländer. Vidare skall EG-företags anbudett

skillnaden i pris mellanaccepteras EG-företaget och företagom ett
från tredje land inte %.är större 3än

Sverige och integrationsarbetet
Den svenska telepolitiken under år iöverensstämmer medsenare stort
utvecklingen inom EG intentionernaoch i Grönboken. I vissa avseen-
den ligger Sverige före i utvecklingen. Telepolitiken i Sverige inteär
lagreglerad någoni omfattning.större Detta kan innebära svårigheter i
harmoniseringsarbetet EG det påvisanär gäller vadgentemot att som
gäller i Sverige.

EG-kommissionen och EFTA-länderna har kommit överens attom
expertmöten möjligtutröna samarbete mellan EG-genom och EFFA-

länderna inom telekommunikationsområdet. Utgångspunkten för sam-
arbetet EG:s från årGrönbokär 1987 utvecklingen området förom
telekommunikationsutrustning och -tjänsten De olika aspekterna av po-
tentiellt intresse för framtida samarbete liberaliseringett avser en av
marknaden för terminaler för telekommunikation, ömsesidig tillgång
till och användning infrastruktur och tjänster inom offentlig tele-av
kommunikation Standardisering telekommunikationsutrustning.samt av

EG:s och EFTAzs överenskommelser formi avsiktsförklaringarav
med den europeiska och telesammanslutningen CEPT Confer-post-
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Administrations,of Postal and Tele CommunicationsEuropeanence
förpraktiska betydelsemycket det telesamarbetet sker, hardär storav

pågår ochaktivt i diskussion inom EGSverige deltar arbetet. Ensom
innehåll.vidga Ge-förändra och ÖverenskommelsernasEFTA attom

fristående standardise-idet arbete utförs i CEPT och detnom som
Insti-The Telecommunication Standardsringsorganet ETSI European

förutsättningar harmoniseradtute finns enligt televerket för ut-en
BETA-länderna.veckling beträffande tekniska kriterier inom EG- och

Prisbildning9.3

Prissättning9.3.1
ef-affärsverks antingen regeringenEtt beslutas verket ellertaxor av av

från olikaförslag verket. Sedan början 1980-talet har beslutter avav
fåttriksdag och regering inneburit affärsverken Ökatatt ett eget ansvar

på områden.för sin prissättning allt fler i takt medDetta har skett att
möjligheten för andra företag affärsverket har ökat.konkurrera medatt

behållit påSamtidigt har regeringen för prissättningen vissaansvaret
områden påSålundamonopolistisk karaktär. regeringenbeslutarav
teleområdet hushåll,telefonitjänstens abonnemangsavgift förom mar-
keringsavgift periodlängd vid fattar beslutlokalsamtal. Televerketsamt

Ändringarövriga avgifter. principiell ieller betydelsestörreom av-av
giftssystemen skall dock alltid underställas regeringens prövning. Ra-

för televerkets prispolitik teleförordningen SFSbl.a. imarna ges
1985:765.

abonnemangsavgifterna principInträdes- och enligt televerket iär
till för täcka installations- och driftskostnader för den del telenä-att av

kan hänföras till enskilda abonnemang. Samtalavgifternatet som avses
trafikberoendetäcka de kostnaderna. huvudsakligenDessa utgörs av

kostnaderna för kapacitetsutbyggnaden i det telenätetgemensamma
underhåll och reinvesteringar.ävenmen av

9.3.2 Taxestruktur och kostnadsanpassning
år föremål särskildTeleverkets taxestruktur har under varit försenare

då råderprövning det avsevärda skillnader mellan intäkter och kostna-
inom framför telefonitjänsten.der allt taxestrukturenDen nuvarande

bidrar tilldärmed samhällsekonomiskt ineffektiv produktion ochen
prissättning.

teletaxefrågorsärskilt tillkallad långsiktigaEn arbetsgrupp för vissa
årlämnade under 1986 Ny för rundare Sve-taxestrukturrapporten ett

rige Ds K 1986:1. medI konstateras televerketsrapporten systernatt
fråntaxestruktur avviker kostnadsbilden bl.a. innebärochen som som

långväga förhållande tillsamtal dyra i letttill sina kostnader haräratt
påökat intresse för företagsetablering teleområdet i konkurrensett

ansågmed televerket. genomföraGruppen det motiveratatt att envar
sådantaxeomläggning ökad kostnadsanpassning ävenmot om-om en
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få
läggning skulle innebära kostnadsökningar för vissa abonnenter. Annars

försämringar televerkets ekonomiskulle, enligt störretaxegruppen, av
riskeras minskade trafikintäkter. Med anledninggenom av gruppens

inriktningbeslutade regeringen i november 1986 tele-rapport om en av
utveckling, innebär kostnadsanpassning.ökadtaxornas som en

Målet för priserna relateras tilldenna omstrukturering skallär att ut-
förd affärsrelationema medförprestation och med kunderna. Detta

långvägahöjda fasta avgifter för trafikoch lokaltaxor medan avgifterna
försänks. Avgifterna uthyrda förbindelser, fastställs televerket,som av

har successivt kostnadsanpassats enligt regeringens beslut. Viss kost-
återstårnadsanpassning avgifterna för förkorta ledningar dock attav

uppnås.kostnadstäckning för förbindelsertotal uthyrda skall
genomfördes underBetydande höjningar och sänkningar taxomaav

år 1988. Inträdes- och abonnemangsavgifterna för företag kostnadsan-
passades helt i tillämpas enhetstaxa inomFör närvarandeett steg.

nättjänster i inträdesav-samtliga televerket. Samma abonnemangs- och
gift således i inom gällergäller hela landet tjänst. Enhetstaxasamma

för uthyrda förbindelser, dvs. pris kilometer nätsträckaäven samma per
tillämpas. ökande konkurrensen innebär enligt televerketDen dock
svårigheter bibehålla telefonitjän-enhetstaxor. Kostnadstäckning föratt

efter taxeändringen januari visas i figur 9.1. Redovis-den l 1989sten
ningen baseras televerkets uppgifter.

Figur Kostnadstäckningsgrad lör telefonitjänsten I januari 1989.9.1

slmlilsillülneAbonnemangsavgltter
Hushåll Företag Lokal RiksUtland

200%

150%

100%

7
50%

framgår till vissSom figuren hittills endast delhar taxeändringarnaav
efter-riktningändrat relationerna mellan pris och kostnader i den som

långvägaTrots genomförda prishöjningar subventionerar desträvas.
beräkningarsamtalen abonnemang lokalsamtal. Enligt televerketsoch

hushållsabonnemang verkliga kostna-täcker priserna för 44 % denav
på rikssamtal, inkl. utlandssamtal, 80 % högreden medan priset är än

i första statsmakternas kravkostnaden. Förklaringen till detta handär
på för-regionalpolitiska sociala Enteleverket och hänsyn.att ta annan

avståndsberoende tillkostnaderna successivt sjunkerklaring deär att
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framhållavill dockSPKutvecklingen.pågående tekniskadenföljd av
bidra-starkt harsannoliktkonkurrenssituationenhittillsvarandedenatt

ocksåbör näm-sammanhangettaxestrukturen. Inuvarandetill dengit
kostnadstäck-beräkningarnaförunderlagetSPK att avatt ansernas

osäkert.ningen är
framhålls detårentreårsplan 1991-1993 ärförteleverkets attI ange-

fortsätter.kostnadsanpassningenpåbörjadeden taxornaläget att av
investeringsbeslu-efterfrågan därmedochsnedvrids ävenEnligt verket

efterfrågan skullepågrundaseftersom de möta an-seatt somten en
samhällsekonomiskfrånriktigprisstrukturennorlunda syn-ut varom

punkt.
Även kostnadsanpass-föreslår fortsattTeleutredningenochPost- en

instämde58090 utredningendnrsitt yttrandeI överning taxorna.av
kundgrup-vissamedförockså taxestrukturi förslaget. EnSPK attsom

från samhällsekono-innebär enligt SPKsubventioneras avsteg enper
prissättning.effektivmiskt

Prisutveckling9.3.3
framgårtioårsperiodenunder denför teletjänsterPrisutveckling senaste

ingår delindexitjänsterhär deteletjänsterfigur 9.2. Med somavsesav
telefonitjänster.KPI, dvs.konsumentprisindexteletjänster i SCB:s

tör teletjänsterPrisutveckling 1980 1989.Figur 9.2 -

låm

Z TELE4

1989198819871985 198619841982 19831980 1981

telefo-förprisernaprisökningarna innebärredovisadei figurenDe att
Underoch 1989.1980perioden% undernitjänsterna ökade med 68ca

enligt KPIkonsumentprisemagenomsnittligaperiod ökade desamma
109 %.totalt med
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Sammanfattande9.4 bedömning

Televerket förvaltar det allmänna telenätet för räkning. Tillstatens
skillnad från vad mångagäller i andra länder har televerket intesom
något lagfäst påmonopol sig och drivaupprätta telenät ellerattvare att
tillhandahålla teletjänster. Anslutningsmonopolet till telenätet har av-
vecklats successivt under 1980-talet.

Televerket har totalt dominerande påställning flertaletsett en
marknader för teletjänster. Detta framgår verksamheter inomattav
vilka televerket har marknadsandel på 80 % eller fören mer svarar
över 90 % televerkets totala omsättning. Hit hör i första hand telefo-av
nitjänsten, för hälftenöver televerkets totala omsättning.som svarar av
Till verksamheter där televerket har denna marknadsdominans hör
också uthyrda förbindelser, kontorsväxlar, mindre fastighetsnät, mobila
teletjänster, katalogverksamhet vissa personliga teletjänster. Inomsamt
produktområdena specialnättjänster datex, datapak och videotex, ka-
bel-TV telefoner och andra terminalersamt televerketsär marknads-
andelar för närvarande 50-70 % och förväntas successivt minska i fram-
tiden.

Det främst telefonitjänstenär förknippadär med stordriftsför-som
delar och delvis har karaktären naturligt monopol. Televerket harav
hela marknaden för hushållstelefoni och marknadsandelen för företags-
telefoni uppgår till 90 %. Taxestrukturen för telefonitjänsten harca un-
der år varit föremål för särskild prövning. Bakgrunden härtillsenare är

råderdet avsevärda skillnaderatt mellan intäkter och kostnader inom
denna verksamhet. långvägaDen trafiken subventionerar i dag den
kortväga, samtidigt abonnenter i större subventionerartätortersom
abonnenter i glesbygd. Avgifterna för hushållen fastställs vidare genom

offentlig Sålundareglering. beslutar regeringen abonnemangsav-en om
gift för hushållen och markeringavgift periodlängd vid lokal-samtom
samtal.

Den trafik främst kan bli konkurrensutsatt sådan påär skersom som
de delar där trafikintensitetennätet hög.är Denna trafik lågharav
kostnad trafikenhet samtidigt detta hittills återspeglatsinte harper som
i televerkets priser. Detta gäller i första hand utlandstrafiken ärsom
mycket lönsam och relativt koncentrerad till storkunder. Hur kon-stor
kurrens kommer uppstå på utlandstrafiken ochatt de trafikinten-som
siva delarna inrikestrafiken dock iär hög pågrad beroende i vilkenav
takt televerket successivt kostnadsanpassar sina priser. Om televerket i
framtiden tillämpar samhällsekonomiskt effektiv prissättningen mer
kommer detta leda till konkurrenter får svårtatt etablera sigatt iatt

omfattning.större Dessutom finns höga trösklar för presumtiva konkur-
i form investeringsbehovrenter och kunskapsuppbyggnad.av

Televerket kommer också ökad konkurrensmöta tredjeparts-att när
trafik tillåten,blir vilket troligen sker årredan under 1991. Exempelvis
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dåblir vidareförsäljning överföringskapacitet i ledningar hyrtsav som
televerket möjlig.av

friståendeSamtrafiken i det kopplade telefonnätet ökaväntas genom
erbjuder formerolika kommunikationstjänster. Enoperatörer som av

förutsättning för konkurrensen skall kunna de tjänsterökaatt som
på ibaseras samtrafik det kopplade telefonnätet tek-de avtalär att om

niska ekonomiska villkoroch televerket sluter med operatö-som resp.
så uppnås såvälutformas konkurrensneutralitet inomatt utomrer som

televerkskoncernen. Televerket har här speciell position för-en som
valtare statligadet telenätet, samtidigt verket bedriver konkur-av som

ingårrerande verksamhet med de samtrafik.avtaloperatörer som om
särskilt iEtt problem detta sammanhang televerkets verksam-är att

heter inom konkurrensutsatta sektorer integrerade den övrigamedär
frånverksamheten. hindraFör intäkter icke konkurrensutsattaatt att

områden används för stödja konkurrensutsattaden verksamhetenatt
sådanhar föreskrivit verksamhet bedrivas i bolagsformskallstaten att

ålagt påteleverket särredovisning vissakostnader och intäktersamt av
områden. SPK har dessutom i studie postverket televerketochen av
SPK:s 1989:2bokserie förordat möj-särskilda styrformer för ökaatt
ligheterna telefoniområdet.till konkurrens inom

Sammanfattningsvis kommer televerkets dominerande ställning san-
bestå överskådlignolikt inom tid. Den snabba tekniska utvecklingenatt

på kommunikationsområdet kommer däremot troligen medföra för-att
konkurrensförhållandenändrade på flertalet teletjän-delmarknader för

ster.
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SLUTSATSER

Sedan början 1980-talet har olika beslut riksdag och regering in-av av
neburit affärsverken fått ökat för sin prissättning.att ansvar

Dessa politiska beslut pågrundas bl.a. bedömningar konkurrens-om
förhållanden sociala och regionalpolitiska påhänsyn de markna-samt
der Påberörs. konkurrensutsatta delmarknader har verkenssom ansvar
för prissättningen utökats medan regeringen behållit på vissaansvaret
områden monopolistisk karaktär.av

Affärsverken skall i princip sina såsätta varje verksamhettaxor att
bär sina kostnader. låterOm verk monopolskyddad verk-ettegna en
samhet finansiera konkurrensutsatt fastställa inomatten taxorgenom
denna inte full kostnadstäckning, uppstår snedvridningsom ger en av
konkurrensen. Det kan medföra konkurrerande, och samtidigt kan-att
ske effektivare, företag tvingas lämna marknaden och konsumen-att

får minskad valfrihet.terna
De styrformernanuvarande för och televerket innebärposten att

statsmakterna fastställer mål för service och lönsamhet. De ekonomiska
avkastnings och utdelningskraven något olika utformade bådaär i de af-
färsverken. För gäller påutdelningskrav ägarkapitalet.posten Förett
televerket avkastningskravet såär utformat soliditetskravatt ett om
minst 65 % uppnås årskall 1992.

En brist med de nuvarande styrformerna de enbart gällerär att ge-
nerellt för hela verksamheten. såledesDe inte hänsyn till de skildatar
konkurrensförhållanden råder på de olika marknader postensom som
och televerket på.verkar Priserna inom monopolsektorerna bör sättas
så de bidrar till verksamheten bedrivsatt samhällsekonomiskt effek-att
tivt. För del gäller detta i första hand inrikes normalbrevpostens samt
distribution fack- och veckopress. För televerket det telefonitjän-ärav

aktuell iär sammanhanget.sten Samtidigt affärsverken påbör desom
konkurrensutsatta sektorerna med ekonomiska frihetagera samma
och med målsättningar gäller för konkurrentföreta-typsamma av som
gen.

Enligt SPK påkrav självkostnadsprissättning detettsynes vara som
bäst kravet så samhällsekonomiskt effektiv prissätt-motsvarar en
ning påmöjligt monopolområden.nämnda självkostnadenI skallsom
ingå dels visst avkastningskrav så påvärdet realkapitalet inteett att ur-
holkas, dels utdelningskrav från i form internräntaägarenett av en som
bör spegla kapitalbindningens ståralternativkostnad. Det samtidigt äga-

eller affärsverken fritt detta formulerautöver andra utdelnings-ren att
eller avkastningskrav för de konkurrensutsatta verksamheterna.
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kompletterasmonopolprodukterna börsjälvkostnadskravDetta
på verksamhetendelarproduktivitetskrav deuttalatmed ett somav

varkeneftersomför fungerande konkurrens,förutsättningarsaknar en
ineffektivitetnågonavkastningskravprissättnings- eller spärrutgör mot
i dagbåde användsteleverketochi verksamheten. Inom ettposten ar-

emellertidbetsproduktivitetsmål. Produktiviteten i företag ävenärett
bordearbetskraft. Därförinsatsenfaktorerberoende andra ettän avav

till in-produktivitetsmål hänsynambitiöst ävenuppsättas, tarsommer
kapitalresurser.satsen av

produk-och adekvatsjälvkostnadsprissättningKombinationen ettav
så prissättningeffektivtivitetsmål möjligheten tillsäkerställer somen

övergångs-på lång underbehöver dockmöjligt sikt. Dessa styrmedel en
prisutveck-nämligenstyrmedel,tredjeperiod kompletteras med ettett

kost-det internalingsmål. beträffandeför dettaSkälet är posten att
ochomprövningundernadsredovisningssystemet för närvarande är att

tillfredsställandesjälvkostnadsprismålet fungera mindredärför skulle
nuvarandeomfattningen destyrmedel. För televerket detärsom

telefonitjän-kundkategorier inomolikasubventionsströmmarna mellan
styrmedel.självkostnadsprismålet svårt användagör attsten somsom

prishöjningarprisutvecklingsmål bedömning demöjliggörEtt somaven
ibåde prishöjningstillfällena ochvidgenomförs och följaskan sam-upp

årliga revisionen.band med den
regeringen behöverförutsätter inteföreslagna styrmedlenDe att

villaffärsverkdessade prishöjningargodkänna eller besluta somom
prishöjningarmeduppföljningen i sambandgenomföra. Den löpande

uppfyllerårsbokslut televerketochoch skall i stället visa postenom
skulleprishöjningarmål. och televerkets planeradeuppställda Postens

för beslut.underställas regeringendärvid inte behöva
inomarbetsgruppför närvarandeBeträffande televerket utreder en

regeringenpåONP-gruppen uppdragregeringskansliet den s.k. av
tele-på ellertele-effektiv konkurrensförutsättningar skapabl.a. att en

såföreslås villkor, nä-Därvid ochbaserade tjänster. skall övervägas att
ikan undersökastillgänglighet möjlighetunderlättas. Entets sam-som

funktionpå televerketsenligt sikt skiljamanhanget SPKär utatt som
nyttjarefrån kommersiellnätkapacitet funktionenleverantör avav som
diskuterascommoncarrierprincipen. principden Dennas.k.nätet

fråga första hand och el.inom i distribution iEG gasom av
effektivgaranti förSammanfattningsvis SPK ökadatt enanser en

följande.uppnås enligti korthetinom och televerketverksamhet posten

samtligafortsättningen självaiPosten och televerket beslutar1 om
prisändringar.

konkur-därverksamheterde delar och televerkets2 För postensav
styrmedelstatsmakternainte fungerar tillfredsställande angerrensen

inrikesdettagälleri form riktlinjer för prissättning. För postenav
förveckotidskrifter ochfack- ochnormalbrev distributionsamt av

telefonitjänsten.televerket
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Som riktlinjer för prissättningen gäller påkrav självkostnads-att ett
prissättning kombineras med produktivitetsmål. Underett över-en
gångsperiod ocksåskall prissättningsmål användas. Detta pris-ett
sättningsmål bör dock inte gälla distribution fack- och vecko-av
tidskrifter.
Detaljutformningen styrmedlen bör genomföras regeringenav av
med stöd riksrevisionsverket.t.ex.av
Uppföljningen dessa styrmedel sker inom för den löpandeav ramen
revisionen.
Det bör även utredas inte televerkets försäljning teleutrust-om av
ningar borde brytas verket och överföras till dotterbolag.ut ettur
Slutligen bör möjligheten påundersökas sikt skilja televerketsatt ut
funktion leverantör frånnätkapacitet funktionen kom-som av som
mersiell nyttjare nätet.av
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