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statsrådet chefenTill och
för Näringsdepartementet

för Närings-bemyndigade regeringen chefenjuli 1993Den l
med uppdragtillkalla särskild utredaredepartementet attatt en

myndighetsuppgifternafinansieringorganisation ochutreda av
nätverksamheten elmarknaden.för tillsyn påav

generaldirektören Rolfsärskild utredare förordnadesTill
Annerberg.

arbete i september 1993, harUtredningen, påbörjade sittsom
N 1993:05.Elmyndighetsutredningenantagit namnet

ochvarit fil kand FritzSekreterare utredningen har Peteråt
Bertil Persson.hovrättsassessorn

1993 departements-förordnades den 1 septemberTill experter
Balsvik t.0.m deni Finansdepartementet Gunnarsekreteraren

Blixt, Närings- och1993, direktören Ingelanovember14
Diczfalusy, Konkur-byråchefenteknikutvecklingsverket, Bo

i Näringsdepartementetdepartementssekreterarenrensverket,
Affarsverket svenskadirektören Håkan Nyberg,Cecilia Hellner,

Elsäkerhetsverket,direktören Jaakkraftnät och tekniske Nöu,
Svantes-organisationsdirektörenoktober 1993 Magnusden 25

november 1993 departements-Statskontoret den 15samtson,
sekreteraren i Finansdepartementet Bengt Toresson.

särskilt yttrande.Ingela Blixt harExperten ettavgett
betänkande SOU 1993: 105överlämnas utredningensHärmed

avreglerad elmarknad.Monopolkontroll på en
härmedUppdraget är avrapporterat.
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Sammanfattning

strategierregeringen fram förslag till mål och1992 ladeVåren
Målet förreformering den svenska elmarknaden.för en av

ökad konkurrens rationelltreformen nå änär ettatt genom mer
tillförsäkraproduktionsresurserna ochutnyttjande attav

till möjliga priser.flexibla leveransvillkor lägstakunderna
Ellagstiftningsutredningen, har fått isärskild utredning,En
förslag ändringar i nuvarande lag-uppdrag lägga fram de tillatt

för elmarknadstiftning för dessa riktlinjerbehövs att ensom
kunna genomföras. Utredningen lämnademed konkurrens ska

med1993 delbetänkandet SOU 1993:68 Elkonkurrensi juli
nätmonopol.

Även behövs enligt El-med konkurrens elmarknadenpå
nätverksamheten. Medlagstiftningsutredningen kontrollen av

kunnanätverksamhet allt behövs för skanätenattavses som
Kontrollen gäller i förstaanvändas för överföring ström.av

och tillgängligaledningar och hålls påhand nät öppnaatt
använda dem förskäliga villkor för alla behöver attsom

nätverk-överföra andra hand behövs kontrollIström. aven
prisutvecklingen för nättjänster tarif-samheten för att styra -

ferna för anslutning och överföring och vinstuttag.ägarnas-
myndighet ska sköta kontrollen nätverksamhetenDen som av
i Ellagstiftningsutredningens betänkande nätmyndigheten.kallas

utredning till uppgift utreda nätmyndighetensharDenna att
resursbehov, organisation och finansiering.

Nätmyndighetens uppgifter

flera förNätmyndighetens insatser avgörande denpåär sätt att
elmarknadsreformen få avsedd effekt.planerade ska

uppgift prisreglera ochdet första det myndighetensFör är att
tillsyn den s.k. nätverksamheten, verksamhetutöva över en som

miljarder Eftersom nätföretagen15 kronor år.omsätter ca per
saknar det myndighetens uppgift till detkonkurrens är att attse
skapas incitament till såväl hög leveranssäkerhet tillsom
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uppgiftmyndighetensocksåkostnadseffektivitet. Det är att
prisbetala högreinte behöver änelanvändarnasäkerställa ettatt

nättjänsterna.nödvändigt för
elsäljaresochkonkurrerande producentersdet andraFör är

konkurrensen påförutsättning förtilltillgång näten atten
verka föruppgiftMyndighetensfungera. ärelmarknaden ska att

utformas påavräkningssystemnättariffer, ochmät- ettatt m.m.
konkurrens.främjarhandel ochunderlättarsätt som

föreslår grundas pånätmyndigheten vidimensioneringDen av
tillskaarbetsmetoderregler ochuppfattningen uppmuntraatt

ska ske krävs:dettabranschen. Föregenkontroll i att
uttrycktaklartnätverksamhet ärsamhällets krav påatt m.m.

spridda,och väl
efter samråd medutarbetadeföreskrifterochregler äratt

branschen och abonnenterna,
lättillgänglig,nätföretagen görsinformationenatt om

tillräckligakunskap ochtillräckligharmyndighetenatt
befogat.ingripa det ärbefogenheter näratt

Koncessionsgivning

enligtkoncessionsgivningde frågor rörVi att somanser
myndighetsupp-deellagstiftning ochändradförslaget nyaom

organiseraslagförslaget börföljergifter gemensamt.avsom
säkerställakoncessionsverksamheten ärSyftet med ytterst att

allmänhetensdärmed tillgodoseochnätinvesteringarrationella
ochmarkintrångsamtidigtleveranssäkerhet,behov god somav

minimeras.kanmiljökonsekvensernegativa

Normgivning

möjlighetmyndigheten halagstiftningen börpreciseraFör attatt
har vidareMyndighetenföreskrifter.fall utfärdai vissa

nätverk-frågorråd i rörutfärda allmännamöjligheten att som
arbetet medinledningsvis kommerSärskiltsamhet m.m.

Föreskrifter skaomfattande.relativtnormgivning att vara
årsredovisningen förutformningenutfärdas bl.a. såvitt avavser

avräkning.mätning ochfrågornätverksamheten och rörsom
blirmyndigheten göracentral uppgift förmycketEn att
nätföretagensför hurutfärda allmänna rådochbedömningar

inte högNätavgiften får såberäknas.totala intäkter ska attvara
får heller inte så lågaTariffernamonopolvinster uppstår. vara

och återinvester-finansieraföretagenförsvårar förde attatt ny-
Myndig-sikt.leveranssäkerheten påoch därmedingar äventyra

tillhar incitamentföretagenockså beaktaheten måste attatt
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effektivisera verksamheten och kunna sänka nätavgift-på så sätt

erna.

Prövning

Även myndighetens arbetsmetoder syftar till självregleringom
nätföretagen kommer det finnas situationer myndig-närattav

heten utfärda föreläggande för nätinnehavaremåste intesom
följer regelverket. Nätmyndighetens uppgift ocksåär prövaatt
klagomål från enskilda och i vissa fall tvister mellan olika

Det också nätmyndighetens uppgift inträdanätägare. är att som
i mål myndighetens beslut domstol. Nät-när prövaspart av

myndigheten har möjligheten förelägga viten.att
Av myndighetens övriga uppgifter kan uppföljning,nämnas

information och rådgivning administrativa uppgifter.samt

Nätmyndighetens resursbehov

Vid bedömningen resursbehovet vi från detutgårav genom-
snittliga resursbehovet under treårsperiod. Inledningsvis kanen
det krävas inriktning uppgifternapå normgivning ochen
information. Senare under treårsperioden kan större resurser
läggas uppföljning ochpå prövning.

genomföraFör kunna de nämnda uppgifternaatt ovan
bedömer utredningen det krävs personalstyrka 35påatt en ca

Kompetensen hos de anställda bör blandningpersoner. vara en
ekonomisk, teknisk och juridisk kompetens. Utöver dessaav

personalgrupper krävs med allmän administrativpersoner
kompetens vissa specialkompetenser bl.a. information,samt om
data och statistik.

totala resursbehovet inklusiveDet löner, konsulter, lokalkost-
informationsinsatser,nader, och avskrivningarräntor m.m.

uppskattar vi till 22 miljoner kronor ar.ca per

Nätmyndighetens organisation

Vi har studerat alternativ beträffande huvudmannaskap förtre
nätmyndighetens verksamhet. Dessa Närings- och teknik-är
utvecklingsverket NUTEK i dag bl.a. har handsom om
koncessioner enligt ellagen, Elsäkerhetsverket i dag harsom

för elnätet från elsäkerhetssynpunkt och heltansvar en ny
myndighet.

Vår uppfattning finnsdet fördelar och nackdelarär medatt
samtliga alternativ och samtliga alternativ tänkbara ochäratt tre
möjliga genomföra.att
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Elsäkerhetsverketsammanläggning med ärmedFördelen en
i Elsäkerhets-finnstekniska kompetensdenfrämst att som

utnyttjasfall kan bättre.iorganisation såregionalaverkets
sammanläggning med NUTEK ärFördelarna med atten

bredautnyttja NUTEKslättare kandärigenomnätmyndigheten
Omspecialistfunktioner.andraenergiområdet ochpåkompetens

samlasenergiområdet påmyndighetsuppgifter påmånga
andraför allmänheten ochockså lättareblir detNUTEK att

energimyndighet blircentralrollfram, NUTEKshitta som
tydligare.

elmarknads-emellertiduppfattningUtredningens är att
nätmyndighetenskullesådanreformen attgynnas avsom

skapamyndighet. Genomfriståendeorganiseras att ensom en
betydelse. Dettaverksamhetensmyndighet betonasfristående

förtroendetydlig och skaparelmarknadenförändringen pågör
elmarknadsreformen.för

organiserasnätmyndigheten böralltsåslutsatsVår är att som
särskilt väsentligt under denmyndighet. Dettafristående ären

myndig-eftersom viverksamhetenfemårsperiodenförsta serav
avsedd effektfår påför reformenheten garant attsom en

Efter femallmändärigenom finnerelmarknaden och acceptans.
utvärderas.verksamhetmyndighetensbörår

samlokaliserasochadministrativtknytsnätmyndighetenOm
med NUTEK-fördelar videskulle dessutommed NUTEK ser

kunnatorde dessutomNUTEKdelvis kunna uppnås.alternativet
konkurrenskraftiga villkor. Vitjänster tilladministrativaerbjuda

tilllokaliserasnätmyndighetenfördeldet således omsom enser
till NUTEK.anslutninglokaler i

energimyndighetcentralrollNUTEKs som

energi-rollNUTEKsvi bedöma hurEnligt direktiven ska som
tillnätmyndigheten inte förspåverkasansvarig myndighet om

NUTEK.
företrädaenergimyndighetuppgift central ärNUTEKs attsom

ligger bl.a.andra intressen. I dettaenergiintresset attgentemot
Myndighetenenergiförsörjning.billigsäker ochverka för en

utformningenpåverkaintresse bl.a.dettavärnar att avgenom
internatio-nationelltm.m. såvälskatterregelverk normer, som

medi samarbetesjälv ochlämnar ocksåMyndighetennellt.
Bådepolitiska besluten.verkställer deunderlag för ochandra

analysverksamhetutvecklingsverksamhetochforsknings- samt
här.betydelsehar stor

möjligheterinte NUTEKsbedömning påverkasEnligt vår att
utsträck-väsentliguppgift ienergipolitiska någonfullfölja sin
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huvud-blevgenomförs. Om NUTEKförslagning vårtav om
fungerarför verksamhetenansvarigtverket självtär attman

rollligger det i NUTEKsförslagtillfredsställande. I vårt att
elmar-och utvecklingen påverksamhetnätmyndighetensfölja

linje medligger iutvecklingensigför förvissaknaden attatt om
näringspolitiska målen. Dettaenergi- ochövergripandede

ochsamlokaliseras med NUTEKverksamhetenunderlättas om
stånd.tillsamverkan kommeradministrativ

Nätmyndighetens finansiering

tillverksamheten stårfinansieringmöjligheter tillDe somav
avgifts-statsbudgeten,anslagsñnansiering viai principbuds är

kombination dessamarknaden ellerfinansiering från aven
alternativ.

finansierasverksamhetnätmyndighetensföreslårVi att genom
avgifter.

avgiftfinansieras viabörverksamheterMyndighetens en som
Avgiften börnätkoncession.innehavarebetalas varaavav
falletenskildaavgiften i detdifferentierad så motsvararatt en

utredningenmodellårligen. Denkostnad och betalasrimlig som
balansomslut-koncessionsinnehavaresrespektiveförordar är att

Avgiftenberäknad avgift.procentuelltförning grund enger
ekonomiska omslut-promille dentill 1,5torde uppgå avca

kronor år.detta l-4hushållningen. För motsvararett perca

Nätmyndighetens ledning

statligaledningengrundmodeller förfinns i dagDet tre av
chef högstamyndighetens ärformmyndigheter. En är att

enrádighetsverk. Vids.k.myndigheten,instans inombeslutande
myndighetschefenvid sidanfinns detmyndighetervissa ettom

myndighetschefendet förutom äventredje formråd. En är att
beslut.fattar vissalekmannastyrelses.k.finns somen

viddenmyndighetenkrav den ärgrundläggande påEtt attnya
självständigt Dettamyndighetsutövning sätt.sin ettagerar

dåprövningsverksamhet ochmyndighetenssärskiltgäller
integritetklagomål. krav påavgörande Dettasärskilt vid storav
regeringdemyndigheten inominnebär att som ges avramar

utifrån.styrningfri frånriksdag ståoch måste
myndighetschefbästa lösningenden ärVi att somenmenar

myndighetenorganiseraverksamheten. Attförbär hela ansvaret
också denenrådighetsverk framstårs.k. mestett somsom

ledningsformen.effektiva
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inflytandeDet kan krävas för förbättraexterna attsom
myndighetens verksamhet bör kanaliseras via regeringenett av

råd.utsett
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Utredningsuppdraget1

direktivenoch

uppdrag1993:94 innebärdirektiv DirUtredningens attett
myndighetsuppgifternafinansieringorganisation ochutreda av

elmarknaden.nätverksamhetentillsyn påför av
enligt direktivenarbeteför utredningensUtgångspunkter är

reformeringenfortsattariktlinjer för denriksdagens beslut om
betänkandeEllagstiftningsutredningenselmarknaden ochav
Vidare skanätmonopol.med1993:68 ElkonkurrensSOU

förHandelsplatskraftnätssvenskaAffärsverket rapport
Även Ellagstift-1993:93 tilldirektiv Dirregeringensbeaktas.

beaktas.ningsutredningen bör
bilagahelhet framgårDirektiven i sin av

överlämnats1993i novemberTill utredningen har även en
nätmyndighetenspromemoria från Näringsdepartementet om

elmarknads-genomförandesuccessivtuppgifter vid ett av
reformen.

Storbritannien ochförhållandena iaktuell bildfåFör att aven
ieltillsynsmyndigheternabl.a. besökthar utredningenNorge

utredningenStorbritannien har ävenländer. I frågadessa om
engelska el-tillsynen denfram pålåtit rapportta omen

författats Alex Henney,harmarknaden. Denna rapport av
ochtill svenskaEconomics. En översattEuropean Energy

bilagaåterfinns iversionbearbetad rapportenav
svenska myndig-vid antalockså gjortsStudiebesök har ett

Elsäkerhets-teknikutvecklingsverket,ochheter, bl.a. Närings-
ochregionkontor, Telestyrelsenochhuvudkontoretverket, ett

Finansinspektionen.
företagitPricewaterhouseuppdrag harutredningensPå en

nätverksamhet.kring prisregleringvissa frågorstudie avav
Studien återfinns i bilaga
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Bakgrund2 m.m.

Inledning2. l

utvecklingenpågåendedenbakgrund tillInledningsvis ges en
redovisasDärefterelmarknad.svenskavregleradmot en

område.aktuelltgällande pårätt nu
Elsäkerhetsverket,teknikutvecklingsverket,ochNärings-

allaKonkurrensverket ärkraftnät ochsvenskaAffärsverket
el-avsnittolikaförhari dagmyndigheter avansvarsom

myndighetersdessabeskrivsavsnittavslutandeområdet. I ett
verksamhetsområden.organisation och

avregleradUtvecklingen2.2 mot en

elmarknad

inleddes höstenelmarknadensvenskadenOmstruktureringen av
till riksdagen199091:50skrivelseiregeringen1990 när en

för bl.a.åtgärdsprogramomfattande attpresenterade ett
ekonomin.svenskastabilisera den

avseende Statensförändringaraviserades tvåskrivelsenI
skulleVattenfall görasverksamhet.Vattenfallvattenfallsverks

Vattenfallfrånskulleoch stamnätettill aktiebolag engesom
enligtväntadesOmvandlingenorganisationsform.friståendemer

och skulleelmarknadeffektivareleda tillskrivelsen ses somen
välåstadkommadärnäringspolitik strävanuttryck för atten ny
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fungerande marknader och effektiv konkurrens viktigvar en
del.

Regeringen prop. 199091:87 lade 1991 fram förslagvåren
bl.a. innebar bolagisering Vattenfall. viktigasteDetsom en av

motivet till föra huvuddelen Vattenfallsöver verksamhetatt av
från affärsverk till bolag enligt propositionen effekti-attvar
visera förvaltningen kapital. Måletstatensav angavs vara en

avkastningsförmågaökad inom för oförändrade ellerramen
lägre reala elpriser fortsattoch elförsörjning. Stamnätettryggen
borde enligt propositionen Organisationsformges en som
möjliggör succcessivt ökande effektivitet i det svenskaatt en
kraftsystemet kan förenas med fortsatt hög leveranssäkerhet.en
Genom åtgärder ökar konkurrensen mellan producenter isom
Sverige mellan svenska och utländska producenter skullesamt
kraftkonsumenternas ställning stärkas.

november 1991I överlämnade Närings- och teknik-
utvecklingsverket NUTEK till regeringen B 1991:6rapporten
Elinarknad i förändring. I lämnades förslagrapporten som
syftar till den svenska elmarknaden för konkurrens.öppnaatt
Ett regelverk borde enligt förslagen skapas storsom ger en
frihet för kraftproducenter och elanvändare sluta kontraktatt
inbördes och med varandra leveranser kort och lång sikt.påom
På de svenska kraftledningsnäten borde fri handel kunna skeen

elektriskmed kraft mellan kraftverk, återförsäljare och industri
inom och landet. Stamnätet föreslogs skötas statligtutom ettav
verk.

Huvuddelen verksamheten i Vattenfall ombildades den lav
januari 1992 till aktiebolag, Vattenfall AB. Samtidigtett
överfördes storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindel-

till Affärsverket svenska kraftnät Svenska kraftnät.serna
Genom uppgiftsfördelningen mellan Svenska kraftnät och
Vattenfallskoncernen har nationell nivå införts klaren
åtskillnad mellan nätverksamhet å sidan och produktionlför-ena
säljning denå andra.

I regeringens proposition 199192:133 elmarknadom en
med konkurrens redovisades förslag till mål och strategier för

fortsatt reformering den svenska elmarknaden. Enligten av
propositionen målet för reformeringär den svenskaen av
elmarknaden ökad konkurrens rationelltnåatt ettgenom mer
utnyttjande produktionsresurserna och tillförsäkraattav
kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser. Detta
bör prop. 18 ske följande åtgärder.s. genom

Konkurrensen kunderna skärps så förutsättningarattom
skapas för effektiv prisbildning elmarknaden. Kraft-påen
företag och kunder ska kunna välja vilka de handlar med.
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ochbehovtill kundernasPrisbildningen ska anpassas
förutsättningar.

Såväl kraft-ökas.och importtillMöjligheterna export av
säljaochköpa överska kunnaföretagandraföretag som

svenskaden gränsen.
stödmedövervakaselmarknadenpåKonkurrensen av en

ska tillåtasföretagkonkurrenslagstiftning. Inget attskärpt
orsakerandragrundstorlek eller påsin styraavgenom

prisbildningen på el.
närings-uttaladepropositionenriksdagsbehandlingenVid av

f. detl99192:NU30 är4enhälligt bet. attutskottet an-s.
elmarknaden.konkurrens påökadskapasdetgeläget att en
elmarknadensförstrategiermål ochtill deanslöt sigUtskottet

Utskottetpropositionen.iförordatshadereformering som
produktions- ochutnyttjanderationellttillade ettatt avmer

uppnåskunnaelområdet börpådistributionsresurserna genom
internationelladenöppnandeochkonkurrensökad ett av

konkur-snedvridningar iforundvika riskernahandeln. För att
tillhänsynönskvärtutskottet,anfördedet, tasattärrensen

handeln. Riks-internationellai denömsesidighetbehovet av
199192:NU30, rskr.1992 bet.i junianslöt sigdagen

iförordatshadestrategierochde mål199192:322 till som
propositionen.

uppdragmedsärskild utredaretillkallades1992 attVåren en
harUtredarenelområdet.lagstiftning påförslag tillutarbeta ny

lagstiftningnuvarandeändringar itillförslagfram deläggaatt
medelmarknadförriktlinjerdessaförbehövs att ensom

1992:04,Utredaren Ngenomföras.ska kunnakonkurrens som
överlämnade iEllagstiftningsutredningen,antagithar namnet

medElkonkurrens1993:68SOUdelbetänkandetjuli 1993
avsnittiredovisasförslagUtredningensnätmonopol.

uppdrag1992 regeringensaugustierhöll ikraftnätSvenska att
handel medförsvensk börsförförutsättningarnautreda en

förslagförelåg, lämnasådan börsförförutsättningaroch, enom
i juliredovisadekraftnätSvenskasådan.organisationtill enav

för el.Handelsplatsuppdrag isitt1993 detta rapporten

ellagstiftningNuvarande2.3

anläggningarelektriskabestämmelsernagrundläggandeDe om
bestämmelserinnefattande vissal,i 1902:7lfinns lagen oms.

Ellagenbenämnd ellagen.nedananläggningar,elektriska
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innehåller bl.a. bestämmelser koncession för dra framattom
eller begagna elektrisk starkströmsledning, skyldighet att
leverera och köpa elström, reglering pris och övriga villkor,av
skadestånd, elsäkerhet, kontroll elektrisk materiel,av ansvar
och överklagande.

ellagen finnsUtöver andra lagar berör elförsörjningen,som
lagen 1977:439 kommunal elplanering, lagent.ex. om

1981:599 utförande eldningsanläggningar för fast-om av
bränsle fastbränslelagen och lagen 1987: 142 förvärvom av
eldistributionsanläggningar. För de eldistributionsföretag som
drivs i kommunal regi kommunallagen 1991:900är med dess
regler bl.a. likställighet och förbud driva närings-mot attom
verksamhet i vinstsyfte, den rättspraxis därvidsamt som
utvecklats, viktig.

Planeringen och möjligheterna till utbyggnad elektriskaav
anläggningar beror bl.a. plan- och bygglagen 1987: 10 ochav
lagen 1987: 12 hushållning med Genomnaturresurserom m.m.
denna lagstiftning har föreskrifter införts koncessionattom
enligt ellagen inte får strida detaljplan eller områdesbe-mot en
stämmelser. Vid prövning frågor tillstånd till koncessionav om
ska i vissa fall lagen hushållning med naturresurserom m.m.
tillämpas.

Regeringen har dessutom utfärdat antal förordningarett som
berör området. Som exempel kan elförordningennämnas
1982:548 förordningen 1957:601 elektriskasamt om
starkströmsledningar.

Ellagens bestämmelser eldistribution bygger på ett systemom
med koncessioner. Starkströmsledningar får inte byggas eller
användas särskilt tillstånd koncession. Genomutan att
koncessionshavaren i viss utsträckning skyldig direktär elleratt
indirekt tillhandahålla till sina kunderström och underkastaatt
sig villkorsprövning, reglerar koncessionssystemet både
nätverksamheten och handelsverksamheten.

Syftet med koncessionsplikten för elektriska starkströmsled-
ningar är ska kunna tillvara samhällsintressen ochatt staten ta
privata intressen, så inte enbart Företagsekonomiska motivatt

planering, byggande och drift elkraftledningar. Vidstyr av
handläggning koncessionsärenden ska prövningsinstansenav
bedöma behovet ledningarna och allmännavägerav samman
och enskilda intressen i syfte minimera olika slags intrångatt
och påverkan på miljön.

Två koncessioner förekommer. Linjekoncessiontyper av
meddelas för viss ledning med i huvudsak bestämd sträck-en
ning och omrádeskoncession för ledningsnät inom visstett
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sökaintebehöverområdeskoncessionharDenområde. ensom
spärming.vissunderledningvarjetillstånd försärskilt en

frågorelforordningen prövasibemyndigandeMed stöd ettav
NUTEK.normalttillståndandravissaochkoncession avom

vissa närmareregeringen. Itillöverklagasbeslut kanDess
regeringen.direktfrågor prövasdessafall skaangivna av

innehållaochskriftligkoncession skaansökanEn varaom
Tillhandlingar.ochuppgifterangivnaelförordningenivissa

miljökonsekvensbeskrivning. Innanfogasskaansökan även en
koncessionsmyndighetenskakoncession avgörsfrågan om

ochkommunerlänsstyrelser,berördafrånyttrandeinhämta
sakägare.

behövliganläggningen ärmeddelasbarafårKoncession om
Bestämmelsenelektrifiering.planmässigmedförenligoch en
utbyggnadhindraförfrämst1938,i ellageninfördes att aven

ledningsnät.dubbla
detaljplanstriderdenmeddelas motfår inteKoncession enom

dockfår görasavvikelserMindreområdesbestämmelser.eller
inteområdesbestämmelsernaellerplanenmedsyftetom

ocksåfalli vissaskakoncessionsprövningenVidmotverkas.
medhushållning naturresurserl987:12 m.m.lagen om

ledning vägasbyggaintressetskaså attPå sätttillämpas. enav
sätt.marken påanvända annatintresset attmot av

distributionyrkesmässigförområdeskoncessionBeträffande
enhetska utgöraOmrådetvillkor.särskilda somgäller en

konces-sådaneldistribution. Förändamålsenligförsiglämpar
intressenlokalatillgodosemöjlighetenocksågäller attsion att

uttrycktillkombestämmelsen ettbeaktas. Denska somsenare
lokalaförföreträdarekommunernauppfattningenför att som

eldistributionen. Iinflytande påstörrebordeintressen ettges
bl.a.uttalass.16915,bilaga1975761100,prop.förarbetena

enskilda abonnent-detillgodosetillsyftadebestämmelsen attatt
ochelkvalitetstörningsberedskap,driftsäkerhet,krav påernas

mellansamordningrationellåstadkommaservice samt att en
ochverksamhets-kommunalaallmännadenochdistributionen

samhällsplaneringen.
konces-skalämplighet prövasKoncessionsinnehavarens om

fårkoncessionSådandistribution.yrkesmässigsionen avser
lämpligsynpunkt ärallmän attfrånmeddelas denbara som

verksamheten.utöva
koncessionfårellagenEnligttidsbegränsad.koncession ärEn

eller,fyrtio åröverstigerintetidförmeddelas omsomen
sextio år.det,föranlederskälsärskilda

hurvillkorsådanaföreskrivasskakoncessionen an-I om
ellersäkerhetsskälanvändasochutförasläggningen ska som av
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allmän synpunkt motiverade. Med allmänär synpunktannars ur
förarbetenaenligt prop. 1957:161 s.48 särskilt behovetavses

naturskydd vid framdragande högspänningsförandestoraav av
kraftanläggningar. Sådana koncessionsvillkor ska meddelas
under förbehåll allmän och enskild rätt.av

fårEn koncession inte överlåtas tillstånd. Genomutan ett
bemyndigande i elförordningen frågorprövas över itelseom av
koncession normalt NUTEK. NUTEKs beslut får överklagasav
till regeringen. vissaI angivna fall ska sådana frågornärmare

direktprövas regeringen.av
Koncessionsmyndigheten kan ändra för områdes-gränserna en

koncession det behövs för ändamålsenlig distribution. Enom en
förutsättning dock detär kan ske synnerlig olägenhetatt utan
för koncessionshavaren. Bestämmelsen tillkom 1957 bl.a. med
hänsyn till väsentligt ändrade förhållanden kan uppkommaatt
under koncessionstiden. Enligt elförordningen NUTEKär
prövande myndighet. NUTEKs beslut får överklagas till
regeringen.

abonnenterFör inom visst område ska tillförsäkrasatt ett
kraftleveranser har innehavare områdeskoncession ålagtsen av
viss leveransskyldighet koncessionen yrkesmässigom avser
distribution. Innehavare områdeskoncession för yrkesmässigav
distribution har också viss inköpsplikt.För eldistributören skaatt

fullgörakunna sina skyldigheter enligt vad angivitssom ovan
har innehavare linjekoncessionäven ålagts vissa skyldigheter.av
Om det förenligt med koncessionensär ändamål den harär som
linjekoncession skyldig leverera eller överföra denströmatt

har områdeskoncession, det behövs för denne skaattsom om
kunna fullgöra ovannämnda förpliktelser. Samma skyldighet
gäller förbrukare verksamhet är betydelsestörremot vars av
för det allmänna.

Frågor skyldighet för den har koncession till-attom som
handahålla eller köpa enligt elförordningenström prövas av
NUTEK. Sådant beslut får överklagas till kammarrätt.

För förhindra den monopolsituation konces-att att som
sionssystemet medför utnyttjas till förfång för elföretagens
kunder och mindre leverantörer, har koncessionshavaren ålagts

skyldighet underkasta sig reglering pris och övrigaatten av
villkor för leverans, överföring eller inköp Enligtström.av
lagtexten ändamåletär med denna skyldighet åstadkommandet

skälig prissättning. Villkorsreglering kan begäras denav av
använder eller önskar använda från anläggningen.strömsom

Reglering kan också begäras den levererar eller önskarav som
leverera till anläggningen frånström sådan elproduktion-en
sanläggning inom området den har områdeskonces-som som en
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innehavareAnläggningensfrån.köpaskyldig strömsion är att
ellerprisreglering ändrasbeslutbegäraocksåkan ettatt om

prisreglering ärbeslutstrideravtalEttupphävs. mot omsom
verkan.utan

prisreglering enligt lagen1979:466förordningenEnligt om
elektriskabestämmelserinnefattande vissas.l,1902:71 om
NUTEK.prisregleringfrågoranläggningar, prövas avom
NUTEK,nämnd inombeslutandeFrågorna avgörs enav
bestårNämndenelektriskför ström.Prisregleringsnämnden av

juristOrdföranden ärledamöter.andraordförande och sexen
förbrukar-skaledamöterövrigaAvdomarerfarenhet.med
företrädaselleverantörerövrigarespektivemindreochintressen

överklagas.intekanbeslutNämndensvardera.ledamötertvåav
nämndensbeskrivningför2.4.1 närmareavsnittSe aven

arbete.
återkallas.delvisellerfall heltvissakan ikoncessionEn

åsido-väsentligi månkoncessionshavarenskekanDetta om
ellermeddeladeskoncessionengivitsföreskrift närsätter somen

överföra Eneller ström.köpaleverera,förpliktelse atten
koncessionenhardenåterkallasocksåkoncession kan somom

bruk.iledningsnätetellerhaft ledningenintei följdunder årtre
kankraftleveransernamissköterkoncessionharOm den ensom

möjlighetingendockEllagenåterkallas.koncessionenalltså ger
Efterdistributör.föri anspråkanläggningen enatt ta annan

inte fortsättapåkraftleveranser nätetdärförkanåterkallelse om
disponerasdet fårsigledningsnätet motsätter attden ägersom

leverantör.annanav en
elförord-enligtkoncession prövasåterkallelseFrågor avom
kammar-tillöverklagasbeslut fårSådantNUTEK.ningen av

rätt.
koncessionenhaftdenupphörkoncession ärNär somen

ochanläggningartillhörandeochledningar attrivaskyldig att
Vitesföreläggandeåterställning.föråtgärdervidta andraäven

Återställ-skyldigheter.sinafullgörintemeddelas denkan som
erforderligdenföreläggasocksåningsåtgärder kan utansom

medförenasFöreläggandet kanledning.koncession byggt en
vite.

elförordningenenligtåterställningsåtgärder prövasFrågor om
regeringen.tillöverklagasfårbeslutSådantNUTEK.av
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2.4 Myndigheter elområdetpå

2.4.1 Närings- och teknikutvecklingsverket

Allmänt

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK enligt sinär
instruktion SFS 1991:960 central förvaltningsmyndighet för
frågor näringslivets tillväxt och förnyelse för omställ-samtom
ningen energisystemet. Utgångspunkt för verksamheten skaav

den ökade internationaliseringen den breddningsamtvara av
näringspolitiken innebärägt Det bl. inriktningsom rum. a. en

generella medel och färre selektiva åtgärder. Verketmot mer
ska därvid för statliga insatser for främja tekniskattsvara
forskning och industriellt utvecklingsarbete, etablering och
utveckling ochsmå medelstora företag, balanseradav en
regional utveckling och energiförsörjning effektivaresamt
energianvändning.

NUTEK ska i anslutning till de nämnda insatserna föransvara
utrednings- och utvärderingsverksamhet avseende sådana
insatser i samhällsekonomiskt perspektiv, följa den inter-ett
nationella utvecklingen främja svenskt deltagande i in-samt
ternationellt samarbete inom sina verksamhetsområden. Inom
sitt verksamhetsområde ska verket uppfylla de miljömål som
regeringen har beslutat. För genomförande nämnda insatserav
ska verket samverka med närings- och regionalpolitiskt inriktade

på central och regional nivå.organ
NUTEK ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla

underlag för tillämpningen plan- och bygglagen och lagenav
hushållning med Efter samråd mednaturresurserom m.m.

berörda länsstyrelser ska NUTEK lämna uppgifter till läns-
styrelserna områden NUTEK bedömer riks-om som vara av
intresse. De områden NUTEK har för områdenärsom ansvar

riksintresse för anläggningar avsedda för industriell produk-av
tion, energiproduktion och energidistribution.

NUTEK ansvarigär myndighet för funktionen energiförsörj-
ning inom totalförsvaret. Verkets planering ska härvid inriktas

åtgärder under kriser och i krig tillgodoser samhälletsmot som
behov bl.a. elkraft. För säkerställa totalförsvarets kravatt attav

Överbefálhavaren, Över-beaktas ska NUTEK samråda med
styrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvars-
myndigheter.
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verksamhetsområdenfemindelad iverksamhet ärNUTEKs
områden.följandeinriktning påmed

NUTEK-Analys.utvärderingarochUtredningar
NUTEK-Teknik.utvecklingochforskningTeknisk

NUTEK-Företag.Företagsutveckling
NUTEK-Regional.utvecklingRegional

NUTEK-Energi.energianvändningochEnergiförsörjning
informations-enhet ochadministrativfinnsDärutöver enen

enhet.
inomutredningsverksamhetbedrivsNUTEK-AnalysInom

ochteknikpolitikenergi,näringspolitik,områdena
utvärderingregionalpolitiskkompetensförsörjning, samt

NUTEK-Teknik finnsInomkommunikationer.infrastruktur och
förenhetprogramutveckling,planering ochförenhet nyaenen

utvecklingsområden,industriellaförenhetbasteknologier, enen
EG-kansli. Inommiljöteknikochenergi-förenhet ettsamt

ochaffärsutvecklingförenhetfinnsNUTEK-Företag enen
finnsNUTEK-Regionalsmåföretagsutveckling. Inomförenhet

förenhetnäringslivsutveckling,regionalförenhet enen
investerings-förenhetföretagsstödregionalpolitiskt samt en

förenhetNUTEK-Energi finns stra-fondsärenden. Inom en
förenhetenergiberedskap,energiförsörjning, dvs.tegisk en

bl.a.energianvändningeffektivareförenhetoljelagring, somen
produkterenergieffektivateknikupphandling ochstöd tillger

koncession.elmarknadsenhetsamt en
styrelseharNUTEKgeneraldirektör.ledsVerket enav en

medräknad.generaldirektören13högstbestående personer,av
förchefSomordförande.styrelsensGeneraldirektören är

ochinformationsenhetenförverksamhetsområderespektive samt
anställda vidAntaletdirektör.finnsadministrativa enheten en

4401993 tilluppgick höstenNUTEK personer.ca
regional-knutnaNUTEKtillrådgivande ärSom enorgan

verketenergianvändningsråd. Innannämnd ochpolitisk ett
företagsstöd ärregionalpolitiskti frågorbeslutar som avom

denmedsamråd skeskabetydelseellerprincipiell större
ärendenske iSamråd skanämnden. ävenregionalpolitiska om

ochinvesteringsfondianspråktagandestöd,industripolitiskt av
betydelse.regionalpolitiskväsentligärendet harliknande, när

iNUTEKbiträdauppgifttillEnergianvändningsrådet har att
informations-,samordnaochenergianvändningsfrågor att

energi-inområdgivningsinsatser görsochutbildnings- som
siguppgiftvidare tillRådet haranvändningsområdet. yttraatt

teknikupphandling.tillstödstatligtinriktningenfrågori avom
NUTEK-EnergifördirektörenEnergianvändningsrådetbestår av

ledamöter.20 andrahögstordförande ochärsom
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Inom finnsNUTEK beslutande nämnder, Energiutveck-tre
lingsnämnden, Prisregleringsndmnden för elektrisk ochström
Krigsskyddsnämndenför kraftanläggningar. Energiutvecklings-
nämnden har till uppgift besluta stöd forskningtill ochatt om
utveckling inom energitillförselområdet. Nämnden beslutar
vidare i ärenden enligt förordningen 1988:805 statligt stödom

energiteknikfonden, Energiutvecklingsnämnden bestårur m.m.
generaldirektören och tolv ledamöter. Generaldirektören ärav

nämndens ordförande. Prisregleringsnämnden för elektrisk
har till uppgiftström ärenden i 2 §pröva 7att som avses mom.

ellagen se vidare nedan denna nämnd. Krigsskydds-om
nämnden för kraftanläggningar har till uppgift ärendenprövaatt

i 3-5 och §§7 lagen 1942:335 särskildasom avses om
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Det finns även antal NUTEK själv harett utsett,organ som
bl.a. energidistributionsråd och energiråd.ett ett

Koncessionsfrágor m. m.

Som redovisats i avsnitt 2.3 ska frågor koncession förom
elektriska starkströmsledningar och tillstånd till överlåtelse av
sådan koncession i normalfallet prövas NUTEK. Vidare skaav
NUTEK frågorpröva ändring för områdes-gränserom av
koncession, förpliktelse tillhandahålla eller köpa enligtströmatt
2 § 4 ellagen återkallelse koncession. vissa iIsamtmom. av
elförordningen angivna fallnärmare ska koncessionsfrågan

direktprövas regeringen.av
NUTEKs beslut angående förpliktelse tillhandahålla elleratt

köpa enligt 2 §ström 4 ellagen återkallelsesamtmom. av
koncession överklagas till kammarrätt, medan beslut bl.a.om
beviljande och överlåtelse koncession ändringsamtav av
gränser för områdeskoncessioner överklagas till regeringen. I de
fall regeringen direkt koncessionsfrågaprövar beslutet inteären
överklagbart.

Årligen NUTEK cirkaprövar 300 ansökningar avseende
områdes- eller linjekoncession. Därtill hanterar verket ett
mindre antal andra ärenden avseende bl.a. förvärv eller
överlåtelse elektriska anläggningar, ansökningar pris-av om
reglering eller tillstånd enligt lagen 1978:160 vissaom
rörledningar.

Verksamheten, lokaliserad tillär Stockholm, uppdeladärsom
på geografiskatvå områden. Verksamheten leds av en en-
hetschef. Inom varje regionområde finns ansvarig till sinen som
hjälp har handläggare.två Därutöver arbetar inom enheten en
jurist, företagsekonom och ytterligare meden en person
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12disponerar enhetenTotaltföretagsekonomisk inriktning. ca
for verksamheten.årsarbetskrafter

ekoncessionLinj

olika krav påNUTEKlinjekoncession ställerVid ansökan om
ledningaransökanberoendeprövningsunderlaget på avserom

överförings-regionalakV ochoch 220storkraftnätet 400i
med lägreledningarlokala130 kV ellerledningar t.ex. avser

spänning.
ledningenden söktasökanden visaledningar skalokalaFör att

intrångmöjligatill minstasträckning lederdessbehövs, att
ledningar skaregionalastorkraftnätet ochledningar iFörm.m.

för påföregått ansökanvadredovisasökanden dessutom attsom
intressenolika intressentersintidigt stadium vägaett genom

markägarkontaktersamråd,olika m.m.
den granskasskakommit in till NUTEKharansökan motNär

koncessionshante-reglerarlagstiftningövrigellagen och som
krävs förunderlagsig ha detringen. NUTEKNär ensomanser

berörda länssty-remiss tillbredskickas ärendet påprövning ut
träffatom sökandenmarkägareochkommunerrelser, ev.

expropriation elleransökerdessa ochuppgörelse med om
myndig-och lokalaberörda centralaövrigaledningsrätt samt

sig.tillfälleböra beredasbedömerNUTEKheter att yttrasom
företrädaremedförhandlingarskriftväxling ochEfter avslutad

före-i ärendet. Ibeslutfattar NUTEKolika särintressenför
expropriation.beslutfall fattaskommande även om

Områdeskoncession

kontrol-harNUTEK göra ärde bedömningarEn attattsomav
uppvisar sådanadistributionsområde gränsersökandenslera att

rationellsjälv bildardet delsintilliggande områden attmot en
irationella enheterhindrar bildandetdels inteenhet, av

omgivningen.
områdeskoncession ska ha kompe-företag sökerDet ensom

denpersonal för klarakunnigföretagsledning och atttent
under beaktandebästaekonomisktlöpande verksamheten på sätt

leveranskvalitet ochtillfredsställandekravkonsumenternas påav
företagetsfor planeringfinnasVidare ska kompetensservice. av

fogasansökan skaverksamhet. Tilloch ekonomiskatekniska ett
tekniskasökandensför bedömandetillräckligt underlag av

förutsättningar.ekonomiskaochresurser
villkoretför koncessionkravställer ocksåNUTEK attsom

sinaenergianvändningen hoseffektiviserarkoncessionssökanden
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energitjänstföretag.kunder och därigenom ettagerar som
för sökandendärvid haft redovisa plan hurSökanden har att en

energitjänstföretag.utvecklasattavser som
områdeskoncession sker bl.a.Prövningen ansökanen omav

fåbesök hos sökanden. besök syftar tillDessa attgenom
bedömning sökandens förutsättningarunderlag för atten av

eldistribution.bedriva
remissförfarande remissyttrandena medEfter vägsett samman
bedömning sökanden.NUTEKs av

uppfyller föreldistributörer, inte de krav ställsSmå somsom
områdeskoncession, bedriver i regel verksamheten medfåatt

förlängs i ilinjekoncessioner. årstöd Dessa ett tagetparav
verksam-avvaktan strukturförändringar i området, dvs.på att

till rationell enhet.heten läggs störresamman en
koncessionsärenden överklagas till regering-beslut iN UTEKs

angående förpliktelse tillhanda-vad beslututom attavseren,
sistnämndaeller köpa enligt 2 § ellagen. Ihålla 4ström mom.

fall överklagas beslutet till kalnmarrätt.

Rörledningskoncessioner

vissa rör-Enligt lagen 1978:160 rörledningarom
får med vissa i lagen angivna undantag rörled-ledningslagen

för inte framdragas eller begagnasning transport naturgas m.m.
särskilt tillstånd koncession.utan

regeringen. AnsökankoncessionFråga prövas av omom
1978:164 vissakoncession dock enligt förordningen omges

rörledningar in till NUTEK ska till koncessions-attsom se
ärendet tillförs den utredning kan påkallad medsom anses

till den tillämnade verksamhetens och omfattning.hänsyn art
Efter den tid angivit för erinringarutgången NUTEKav som

ansökningen och sedan ärendet tillförts behövlig utredningmot
utlåtande överlämna handlingarna iska NUTEK med eget

regeringen.ärendet till
rörledningslagen harNUTEK tillsyn enligt ochutövar även att

meddela vissa tillstånd och beslut enligt lagens bestämmelser.
Ytterligare föreskrifter rörledningslagen meddelasför av
NUTEK.

antal ärenden NUTEK handlägger och berörDet som som
rörledningslagen få. Verksamhetsåret 199091 uppgickär ytterst

verksamhetsåretde till verksamhetsåret 199192 till ochtvå, tre
199293 förekom endast ärende.ett
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Prisregleringsfrágor

ålägger kon-för närvarandeellagenskyldigheterTill de som
ochreglering prissigunderkastacessionshavaren hör att av

ström.och inköpöverföringför leverans,övriga villkor av
avsedda ändamåletdetbesked i lagtextenlämnasDet även om

skäligåstadkommandenämligenskyldighet,med denna av
betydelsefull ändringmotiveringen forprissättning. Av aven

framgår1957:161 571957 prop.bestämmelsen år atts.
prisetvillkor påandrahar varit änlagstiftarens avsikt ävenatt

skäliga.beteckningenskaström motsvara
garanti förprisregleringsärskildadennaFöreskriften somom

1938lagändring årursprungligeninfördesskäligheten genom -
missbrukadistributionsföretagenför hindrahuvudsakligen attatt

skapar.koncessionsreglernamonopolsituationden som
1979:466förordningenenligtPrisregleringsfrágorna prövas,

innefattande vissa1,enligt lagen l902:71prisreglering s.om
anläggningar, NUTEK.elektriskabestämmelser avom

pris-avgörandethandhasNUTEK nämntsInom avsom ovan
för elektriskPrisregleringsnämndenregleringsärendena av

såvälsådannämndensammansättningen ärström. attav
representerade medavnämarintressenter ärleverantörs- som

Ärendenadomare.Ordförandenledamöter. ärvardera två
deltid för nämndensarbetar påsekreterareföredras somav en

förPrisregleringsnämndenhos ärAntalet ärendenräkning.
sammanträdabrukar30-40 Nämndencirka år.närvarande per

5-6 år.gånger per
nyttjardennämnden harprövade ifå villkorRätten att som

inte dettaanläggning, denelektrisk görfrånström mensomen
mindre produk-frånden levererarvill det,göra ensomsom

1500 kW, deneffekt högstmedtionsanläggning somen om
produktionsanläggning villmindrefråninte levererar menen

elektrisk anläggning.innehavaredendet, ärsamt av ensom
i § ellagen.anläggning definieras 1elektriskBegreppet

överför ellerden endastinte påkallasPrisreglering kan somav
anläggning.få överföra påbegär strömatt annans

koncessionsenhetbereds på NUTEKsprisregleringsärendeEtt
kan företill nämnden. Dennaöverlämnasinnan det egen

Svenskaför medling tillärendetprövning i sak överlämna
Så sker Prisregle-tariffkommission.elverksföreningens om

Om ärendemeningsfullt.dettaringsnämnden bedömer ettvara
beslutvidhâllet ärendeavskrivs det. avgörsförliks Annat genom

avgöranden kan intePrisregleringsnämndensnämnden.av
överklagas.
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för aktuellaskälighetsfrågani nämnden gällerPrövningen
fullgörelse, exempelvisinte talanNämndenvillkor. prövar om

strideravtalåterbetalningsskyldighet. Ellagen motatt somanger
tappande inteverkan. Skulleprisregleringbeslut är partutanom

sig till allmänvändabeslut, måstefölja nämndens motparten
avgörande.verkställbartdomstol för att ett

prisregleringsnämndensdiskussionFör närmare aven
ff.Juristtidning 1993 754bl.a. Svenskverksamhet sse

Elsäkerhetsverket2.4.2

1993 elsäkerhets-inrättades den januariElsäkerhetsverket l när
Elektriska Inspektion SEIoch Statensvid NUTEKenheten

slogs samman.
för det statligauppgiftövergripande ärVerkets att svara

SFS 1992:1139instruktionEnligt verketselsäkerhetsarbetet.
och.förebygga skada påsyfta tillska verksamheten att person.

dettaelektricitet. instruktionenorsakad Iegendom attangesav
fördärvid byggaverket skallska ske attatt svaragenom

säkerhetsnivå föroch utveckla godupprätthålla enupp,
Myndighetenelektrisk materiel.anläggningar ochelektriska

främjautvecklingen ochinternationellaska också följa den
sitt verksam-internationellt samarbete inomdeltagande isvenskt

hetsområde.
och medmed berörda myndigheterska samarbetaVerket

intresseorganisationer.andranäringslivs-, arbetstagar- och
inombedrivs huvudsakligen tvåElsäkerhetsverkets arbete

elanläggningar.elmateriel ochverksamhetsområden, nämligen
51 de199394 beräknasUnder budgetåret procentatt av

förbrukas inom elmateriel-anslagsmedlen kommersamlade att
elanläggningsområdet. Jämförtinomområdet och 49 procent

elmateriel-ökning för199293 innebär dettamed budgetåret en
framför allt50 berorområdet från Detta attprocent. en ny

för elmateriel införs.kontrollordning
huvudmedel, nämligenockså delas in iVerksamheten kan två

säkerhetsstandardisering ocharbete medföreskrifter inklusive
de199293 beräknas 32budgetårettillsyn. Under procent av
68föreskriftsarbete ochanslagsmedlen ha påsamlade satsats

199394 beräknasUnder budgetåretpå tillsyn. motsvar-procent
i69 Förändringarna31ande andelar till procent procent.resp.

ökadförutsedda behovetdels detandelarna förklaras avav
föreskriftsarbetetelmateriel, delsmarknadskontroll attavav

innebäri utsträckningomfattar projekttidvis större attstorsom
konsulter anlitas.externa
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i sakenheter fem deVerket organiserat åtta utgörsär varav av
Varje enhet leds enhetschef.regionala tillsynsdistrikten. av en

Östratillsynsdistrikten överinspektörer.benämns dessaFör
inspektionsdistriktet samlokaliserat med de centralaär tre

Övriga distriktskontor finns i Skellefteåenheterna i Stockholm.
Övre distriktet, Hudiksvall Nedre distriktet,norra norra

distriktet Hässleholm Södra distrik-Kristinehamn Västra och
främsttet. Distriktens verksamhet tillsyn elanlägg-utgörs av av

olycksfall, bränder och driftstörningar,ningar, utredningar om
informationupplysningar visst stöd för föreskriftsl-och ett
standardiseringsarbetet.

generaldirektör tillVerkets ledning består sinav en som
teknisk direktör. Till verksledningenställföreträdare har ären

vissa administrativaockså ekonomihandläggare knuten samten
funktioner. övrigt huvuddelen de administrativa funktio-I är av

fördelade sakenheterna. Vart och de fempå ett avnerna
inspektionsdistrikten direkt underställt generaldirektören.är

f.n. 60Verket har anställda.ca
Elsäkerhetsverket saknar styrelse däremot finns vidmen

verket elsäkerhetsråd ledamöter regeringen.ett utsesvars av
Rådet ska verket fattar beslut föreskrifterhöras innan samtom

frågori övrigt bistå verksledningen i verksamhetensrörsom
inriktning m.m.

centrala verksamheten uppdelad i enheter; före-Den är tre
skrifts-, elanläggnings- och elmaterielenhet.

F öreskrijisenheten har för utarbetandet föreskrifteransvaret av
elmateriel,för starkströmsanläggningar, behörighetssystemet

och radiostörningar. föreskrifter iDessa utarbetas nära sam-
arbete med både och interna föreskrifts-Påexterna experter.
enheten ligger också för verkets arbete i säkerhets-ansvaret
standardiseringen både nationellt och internationellt. Här sköts
dessutom statistiken elolycksfall, elbränder och brister hosöver
elmateriel.

Elanläggningsenheten arbetar med tillämpning stark-av
strömsföreskrifterna dispenser frånoch dessa för elanläggningar

alla slag. Enheten vänder sig till anläggningsinnehavare,av
besiktningsmän, elkraftkonsulter och elinstallatörer. Den ansva-

förockså behörighetssystemet for elinstallatörer beviljarochrar
behörigheter. Slutligen sköts härifrån den riksomfattande
tillsynen elektriska järnvägar, tunnelbanorspårvägar, ochav
trådbussar.

Elmaterielenheten arbetar både nationellt och internationellt
med säkerhetsfrâgor för elmateriel. Målgruppen i Sverige till-är
verkare, importörer, återförsäljare och användare. Genom
marknadskontroller informationoch vill förhindra attman
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bortfâmarknaden. Förkommer påprodukterosäkra attut
beslutaenhetenkanmarknadenfrånprodukterfarliga om

varningsannonsering.återtagande ochförsäljningsförbud,
frågor,för rörharElmaterielenheten även ansvaret som

magnetiskaelektriska ochochhälsoriskermellansambandet
gällerdettillsynenför närfält. Dessutom manansvarar

samband meddels ielmateriel skerTillsynradiostörningar. av
formianvändning delsielmaterielanläggningstillsyn av

medsambandmateriel. Imarknadskontroll ny att en ny,
kraft skerielmateriel träderförkontrollordningEG-anpassad,

nuvarandeupprätthållaförutsättningarnaiförändringar attstora
Elsäkerhetsverkets bedöm-elmaterielomrádet.säkerhetsnivá på

medförakontrollordningen kommerden ettning attär att nya
säkerhetsnivänmarknadskontrollökat behovsuccessivt omav

upprätthállas.ska kunna
elanläggningarutförs tillsynochplanerasverketInom avav

anläggningsenheten.tillsynsdistrikten ochregionalafemde av
första handinriktas ielanläggningarvad gällerTillsynsarbetet

installa-anläggningsinnehavarnas,påverkabedöma ochpå att
säkerhetsansvarsittoch andra sätt samttörers att tagruppers

bedömningarVidareegenkontroll. görsförrutinerderas av
stickprovs-främstelanläggningarnasäkerhetsniván hos genom
etableradeväldistriktenhartillsynsarbetetGenomkontroller.
remissyn-lämnarDistriktenelleverantörerna.kontakter med

koncessionsprövning.vid desstill NUTEKpunkter
beviljardistriktendetkraftledningargäller ärdetNär som

driftstörningareldsvådor ocholycksfall,drifttillstånd. De som
distrikten.utredsuppstår av

försäk-mellanöverenskommelseslöts1930-taletUnder en
detbetydelsefull förvaritharringsbolagen och staten som

Överenskommelsen innebarelsäkerhetsarbetet. attsamlade
försäkringsvillkor insinaförband sig iförsäkringsbolagen taatt

vissarevisionsbesiktningar störrebestämmelse avomen
Överenskommelsens samladei detrollanläggningar.försäkrade

elsäkerhetsmyndighetenmarkeratsharelsäkerhetsarbetet attav
NämndenNämnden.Elektriskaiordförandeskapetförsvarat

auktori-medochöverenskommelsen detadministrerar system
i denna.kärnanbesiktningsingenjörer utgörserade som

kraftnätsvenska2.4.3 Affársverket

kraftnätsvenskaAffärsverketinrättades1992januari1Den
detförvaltardriver ochkraftnätSvenskakraftnät.Svenska

utlandsför-statligt ägdadeinklusivestorkraftnätetsvenska
bindelserna.
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Storkraftnätet omfattar 220 och 400 kV-näten i Sverige. Dess
ledningslängd uppgår till drygt 15 000 km. Staten äger mer-

storkraftnätet. Det statliga ägandet grundatparten är påav ett
riksdagsbeslut år 1946. Då uttalade riksdagen i samband med-
behandlingen regeringens statsverksproposition för budget-av

194647året och därtill hörande motioner prop. 1946:1, SU
rskr. 9654, samtliga nytillkommande ledningar medatt en-

spänning 220 kVpå eller skulle ägas Mindrestaten.mer av
delar storkraftnätet ca 10 %, i huvudsak ledningarav som

Ävenbyggdes före 1946, enskildaägs företag. dessaav
ledningar disponeras dock via avtal Svenska kraftnät. Förav en

utförlig redogörelse 1991922133 10.mer se prop. s.
Svenska kraftnät har enligt sin instruktion SFS 1991:2013

till uppgift affärsmässigtpå förvalta, drivasätt ochatt ett
utveckla kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassatett
kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet i övrigtsamt
bedriva verksamheter anknutna tillär kraftöverförings-som

Därvid ska Svenska kraftnät bygga storkraftnätetsystemet. ut
baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar, främja
konkurrens inom elöverföringsområdet, främja forskning,
utveckling och demonstration teknik betydelse förav ny av
verksamheten, för den operativa beredskapsplaneringensvara
inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden

bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.samt
I de riksdagen våren 1992 godkända riktlinjerna för verk-av

samheten med storkraftnätet bl.a. prop.sägs 199192:l33 s.
22 drift och förvaltning det svenska storkraftnätetatt samtav

för det svenska elsystemet bör organiserassystemansvaret med
syfte dels säkerställa grundläggande krav stabilitetatt på och
säkerhet i det svenska elsystemet, dels underlätta fri handelen
mellan kraftföretag, återförsäljare och industri inom landet samt
med andra länder.

Svenska kraftnät leds styrelse. Den består enligtav en
Svenska kraftnäts instruktion högst I styrelsenav sex personer.
ingår dessutom Svenska kraftnäts generaldirektör och personal-
företrädarna vid verket. En ledamöterna ordförandeär ochav

vice ordförande.är Styrelsen för Svenska kraftnätsen ansvarar
verksamhet och intressen ägare till iatt statens tassom vara
affärsverkskoncernens företag och i andra företag där Svenska
kraftnät förvaltar aktier eller andelar. Under styrelsenstatens
leds Svenska kraftnäts verksamhet generaldirektör.av en
Generaldirektören för den löpande verksamheten enligtansvarar
de riktlinjer och direktiv styrelsen beslutar. Vid Svenskasom
kraftnät finns överdirektör är generaldirektörensen som
ställföreträdare. Svenska kraftnät är organisatoriskt indelat i sex
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tilllokaliseradVerksamhetenstab. ärochverksledningenheter,
Vällingby.

150tilluppgårpersonalstyrkakraftnätsSvenska personer.ca
200kraftnät drygtSvenskasysselsätter somDärutöver personer,

landet.iunderhålldrift ochmedentreprenad runtpåarbetar om

Konkurrensverket2.4.4

konkur-förförvaltningsmyndighetcentralKonkurrensverket är
verket1992:820 skaSFSinstruktionsinEnligtrensfrågor.

verksam-offentligochprivatikonkurrenseffektivförverka en
konsumenterna.förtillhet nytta

myndigheten.förchefgeneraldirektör ärKonkurrensverkets
och tvåavdelningarfyraiorganiseratKonkurrensverket är

sekretariatet.internationellaochrättssekretariatetsekretariat:
ochkonkurrensfrågormedarbetarIIIIAvdelningarna om-

offentliga sektorn.dennäringsliveti såväleffektivitet som
i dettabranschområdenolikaförtio byråerTotalt ansvarar

ADBinformation,föravdelningenfjärdearbete. Den ansvarar
anställda.120drygtharVerketadministration.och

konkurrensfrågor.förrådKonkurrensverket knutetärTill ett
konkurrens-forskningen påstimulerauppgifttillRådet har att

utvecklingenfrånresultatsådanaverkettillföraområdet attsamt
vetenskapernajuridiskaochekonomiskadeinomfrämst som

bered-iska deltaRådetverksamheten.förbetydelsehakan
föranslagetfrånmedelfördelningrörandeärendenningen avav

Konkur-fattasfrågori sådanaBeslutkonkurrensforskning. av
general-Rådet bestårfrån rådet.förslagefterrensverket av

ledamötertio andrahögstochordförande,direktören, ärsom
tid.bestämdförregeringenförordnasvilka enav

1993.julikraft den lträdde il993:20konkurrenslagEn ny
konkurrensreglerEGsfrånförebildefterutformadLagen är

tillharEES-avtalet. Lageniingårocksåväsentligtalltisom
effektivförhindermotverkaundanröja ochändamål enatt

medhandelochproduktionfrågaikonkurrens varor,avom
generellainnehåller tvånyttigheter. Lagenandraochtjänster
och delssamarbetekonkurrensbegränsandedelsförbud, mot

innehåller ocksåställning. Lagendominerandemissbrukmot av
företagsförvärv.kontrollbestämmelser avom

gällerställningdominerandemissbrukFörbudet mot av
Omkonsumenter.företag ellerdrabbar andrabeteenden ensom

miss-ochställningdominerandehabedömselleverantör en
priser,oskäligapåtvinga köparnabrukar denna attgenom

heltellervillkoroskäligaandratillämpa attgenomattgenom
stödmedangripaskunnadettakommerlevereraenkelt vägra att
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konkurrenslagen. En enskild konsument attav som anser en
ellevarantör missbrukar sin dominerande ställning, t.ex. genom
oskäliga priser, kan anmäla detta till Konkurrensverket. Om
Konkurrensverket finner beteendet innebär överträdelseatt en

förbudet missbruk dominerande ställning kanmotav av
Ävenföretaget åläggas upphöra med överträdelsen. konkur-att

renslagens förbud konkurrensbegränsande avtal kanmot m.m.
bli tillämpligt det oskäliga priset resultatetär ettom av sam-
arbete mellan företag.

Konkurrensverket har på uppdrag Ellagstiftningsutred-av
ningen analyserat effekterna den svenska konkurrens-av nya
lagstiftningen och EES-avtalets konkurrensregler på en avreg-
lerad svensk elmarknad. Konkurrensverkets finnsrapport
intagen bilaga i SOU 1993:68.4som
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3 Ellagstiftningsutredningens förslag
m.m.

3.1 Inledning

Som led i strävandena omstrukturera den svenskaett att
elmarknaden tillsattes Ellagstiftningsutred-nämntssom nyss
ningen våren 1992.

Ellagstiftningsutredningens uppdrag företaär översynatt en
lagstiftningen elområdetpå Denna skaöversyn utgöraav m.m.
förutsättning för övergång till med ökad konkur-ett systernen

elmarknadenpå enligt de riktlinjer riksdagen god-rens som
kände våren 1992.

Utredningens arbete utförs i Under den förstaetapper. etappen
har huvuduppgiften varit ellagens regler eldistri-överatt se om
bution för möjliggöra öppnandet den svenska elmark-att av
naden för konkurrens. Det dennaär redovisas ietapp som
delbetänkandet SOU 1993:68 Elkonkurrens med nätmonopol,

överlämnades i juli 1993.som
Arbetet under andra och avslutande ska bl.a. syftaetappen

till ellagen i sin helhet med modern lagstiftning.att ersatt
Inriktningen ska bestämmelserna i den nuvarandeattvara
ellagen delas i eldistributionslag och elsäkerhetslag.upp en en
Ellagstiftningsutredningen ska redovisa denna andra etapp senast
den 15 december 1994.

I avsnitt 3.2 redovisas huvuddragen i Ellagstiftningsutred-
ningens förslag till ändringar i ellag m.m.

Ellagstiftningsutredningen har i sitt delbetänkande beskrivit
vilka myndighetsfunktioner behövs den framtidapå elmark-som
naden. Avsnitt 3.3 behandlar vad utredningen har anfört i denna
del. Avsnittet inleds med redogörelse för myndighetensen
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prisregleringkoncessionsgivning,uppgifter såsomkonkreta
få.föreslåsmyndighetenbefogenheterdeförsamtm.m,

SvenskaiocksådiskuterastillsynsfunktionBehovet av
avsnitt 2.2. Dennaseför elHandelsplatskraftnäts rapport

avsnitt 3.4.redovisas idiskussion

ellagändradtillFörslag3.2

nätverksamhetKontroll av

Även enligt Ellag-behövselmarknadenkonkurrens påmed
Mednätverksamheten.kontrollstiftningsutredningen aven

förbehövs nätenalltutredningen attnätverksamhet somavser
gällerKontrollenöverföringför ström.användasska kunna av

hållsvillkorskäliga öppnapåochledningar näthandi första att
föranvända dembehöverför alla atttillgängligaoch som

nätverksam-kontrollhand behövsandraIöverföra ström. aven
tariffernaför nättjänsterprisutvecklingenförheten att styra -

Dennavinstuttag.ochöverföring ägarnasochanslutningför -
nätverksamhet ärnödvändig eftersomkontroll ettekonomiska är

monopol.naturligts.k.
nätverksamhetenkontrollenska skötamyndighetDen avsom

nätmyndigheten.benämns

Nätkoncession

ske bl.a.förslagetenligtskanätverksamhetenKontroll av
detdragikoncessionssystem motsvararstoraett somgenom

nätkonces-föreslås,benämningnärvarande. Enförfinns nysom
sion.

eller förlinjeförförslagetenligtkanNätkoncession ges
koncession förför linjenätkoncessionområde. Med enavses

sträckning.bestämd Dennahuvudsakiledning med typelektrisk
linjekoncession.dagensnätkoncession närmast motsvararav

förkoncessionområdeför ettnätkoncessionMed avses
angivenvissmed högstområde ochvisstinomledningsnät ett

nuvarandemed denlikheterkoncession harspärming. Denna
områdeskoncessionen.
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Anslutning och överföring

Den har nätkoncession för område ska skyldig påsom att,vara
skäliga villkor, ansluta alla begär det, inte nätmyndig-som om
heten medger undantag från denna skyldighet. Anslutning till
nätkoncession för linje ska i forsta hand grundas frivilligapå
avtal.

föreslagnaDen tillrätten anslutning och överföring ska gälla
på skäliga villkor. Vad skäligt får,är inte ärparternasom om

nätmyndigheten.avgöras Prövningen villkor,ense, ettav av om
priset, skäligtär kommer alltid ske i efterhand fört.ex. varjeatt

enskilt fall. Alla omständigheter betydelse för avtal kanettav
inomprövas för begreppet skäliga villkor. Om båderamen en

innehavare nätkoncession för linje och för område villav en
ansluta anläggning, så ska den har nätkoncession fören som
området normalt företräde. Enligt utredningens uppfattningges
måste nätägaren i princip kunna anslutningvägra med hänvis-
ning till bristande överföringskapacitet.

Mätning

Utredningen föreslår innehavaren nätkoncessionen bliratt av
ansvarig för mätning vilket alltså delm.m. ses som en av
nätverksamheten.

Skäliga tarijfer

Nättariffer ska utformas sakligapå grunder. De ska utformas så
betald avgift för anslutningatt rätt använda detatten ger

elektriska inom landet.nätet Ett grundläggande krav på
nättarifferna på de lokala bör enligtnäten utredningens mening

dessa inte ska konstrueras med utgångspunkt i inomattvara var
koncessionsområde kunden ansluten. Nivånett är på tarifferna

ska mellanavvägas å sidan kundernas intresse lågasåena av
priser möjligt i kombination med avtalad säkerhet isom
leveransen och å andra sidan intressenätägarnas avkastningav

detpå kapital investeras i verksamheten. Det bliregna som
nätmyndighetens uppgift efter hörande berördaatt parterav
finna den balanspunkt skälig.ärsom

Nätmyndigheten bör enligt utredningen utforma vissa bedöm-
ningsgrunder i form bl.a. indikatorer. Dessa skaav ettses som
hjälpmedel för såväl nätmyndigheten koncessionshavarnasom
och deras kunder det gällernär i konkret fall bedöma vadatt ett

skälig nivåär tarifferna.på Användningen indikatorersom av
speglar prisutvecklingen och kapitalavkastningen i nät-som
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betydelse,särskildmeningutredningensenligtharverksamheten
medsedan separataförsta årenunder de systemetsynnerheti

börNätmyndigheteninförts.haröverföringstjänstertariffer för
ytterligareutvecklasuccessivtmeningutredningensenligt

indikatorer.

Särredovisning

särredovisasskanätverksamhetföreslår somUtredningen att
inskanätkoncessionharDenrörelsegren. gesärskild som

nätmyndigheten.tillnätverksamhetenförårsredovisning m.m.
sär-skildaenligtska upprättasbalansräkningochResultaträkning

Årsredovisningen uppgifterinnehållabl.a.ska omriktlinjer.
nät-indikatorerolikadeochkoncernbidrageventuella somom

särskiltskaRevisorför året.nivåoch derasmyndigheten angett
enligtgjortsnätverksamhetforårsredovisninguttala sig om

redovi-skaupprättasårsredovisningförstadenIreglerna. som
och hurberäknatsharsärredovisningeniingångsvärdenahursas

särredo-detförevärdenmotsvarande attsig tillförhållerdessa
redovis-härvid läggas påvikt börSärskildupprättades.visning

anläggningstillgångar.ningen av

nätkoncessionerförVillkor

skasökskoncessiondånätmyndigheteninnebärFörslaget att
från allmänlämpligaoch ärledningar nätbl.a. syn-pröva om

förlämplig enhetområde utgörförnätkoncessionpunkt, enom
lämplig.sökanden ärochnätverksamhet om

Utlandsförbindelser

förslagetenligtskautlandsförbindelsegällernätkoncessionNär
falli dessadärmedblirDetansökan.alltidregeringen pröva

bakgrundansökan bl.a.bedöma motharregeringen avattsom
skakraftnätSvenskaprincipenuttaladestatsmakterna attden av

utlandsförbindelserna.deltillräckligtäga stor aven

Ersättningsregel

ersättningövergångsbestämmelseföreslårUtredningen avomen
villkors-deföljddirektförluster ärför avenstaten som

innebär.förslagetändringar som
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Storkrajtnätet

systemansvarkraftnät åläggsföreslår SvenskaUtredningen att
enhet enligt EGsnätansvarigtillstorkraftnätet ochför utses

transiteringsdirektiv.

medHandeln

leveransskyldig-bestämmelserdeUtredningen föreslår att om
finns i denprisregleringochköpskyldighethet, somav

särskilda lagenliksom denellagen upphävs,nuvarande om
köpTankeneldistributionsanläggning ärförvärv attm.m.av

gällerNär detske i fri konkurrens.försäljning skaoch av
utredningenkundertill mindreförsäljning attanserav

fungerandesnabbt skapai praktikenmöjligheterna att en
från konkur-kan ifrågasättas, utgårkonkurrensmarknad attmen

understrykerkonsumentskydd. Mantillräckligtrenslagen ettger
elmarknadendenna delutvecklingendock vikten påatt avav

följs.
med behöverutredningen handelfallI två attanser

Utredningenm.fl.första gäller elsäljarekontrolleras. Det anser
el, i ledleverans någotnödvändigt alla avtaldet att avavom
kompletteras medåterförsäljare konsument,kedjan producent --

kraftnät,SvenskaUtredningen föreslårreservkraftsavtal.s.k. att
specielltsystemansvarig,i egenskap attett ansvargesav

tillräckligaockså harhar balansansvarövervaka deatt som
och importandra fallet gällerreservkraftsavtal. Det export av

ellerimporterarUtredningen föreslår denel. exporteraratt som
månader vidgällande minstenligt kontrakt är sexsom

regeringen.förväg tillanmälan istraffansvar ska göra

Kommunal elverksamhet

kommunala el-följande ändringar förUtredningen föreslår
aktiebolag.form i regel Dedrivs i privaträttsligföretag som -

lokaliserings-kommunallagenshinderfår rätt att utan av-
nätverksam-produktion och handel med el,princip bedriva av-

utanför kommunenssidoverksamhet denhet visssamt egna
ochförsäljningproduktion ochområde. För deras av

likställig-kommunallagensi stället försidoverksamhet ska -
gälla krav påsjälvkostnadsprincipenhetsprincip och den s.k. -

särredovisning.affärsmässighet och



1993: 10542 SOU

Nätmyndighet och länsrätt

tillsyn nätverksamheten börkoncessionsprövning ochBåde över
myndighet, nätmyndigheten.enligt utredningen handhas av en

för överföring ochNätmyndighetens beslut villkorenom
fåröverklagas till länsrätten. Myndighetenanslutning ska kunna

i domstol och överklaga domstolsrätt attatt partagera som
inneburit myndighetens beslut ändrats i sak.avgörande attsom

myndighet bör ha hand nätmyndig-fråga vilkenI som omom
utredningen flera alternativ möjliga.hetens uppgifter enligtär

eller Elsäkerhets-Bland befintliga myndigheter skulle NUTEK
uppgifterna. alternativha hand Ettverket kunna ärannatom

myndighet för hanteringenutredningen inrättaenligt att en ny
Enligt utredningen kantillsynen nätverksamheten.bl.a.av av

nätverksamhetenanföras för för tillsynenskäl överatt ansvaret
administrativainledningsvis till bl.a. kan denknyts NUTEK,

förberedelsetiden då minimeras.

3.3 nätmyndighetFörslag om

3.3.1 Koncessionsgivning

elektriska med tillhörandebygga och för drivaFör nätatt att
fortsättningsvis krävasanläggningar kommer det även att

nätmyndighetens uppgifttillstånd, nätkoncession. Det är att
koncessioner. Som i avsnitt 3.2 kommer tvåutfärda nämnts

koncession finnas, nätkoncession för linje ochtyper attav
nätkoncession för område.

3.3.2 Normgivning

Ellagstiftningsutredningens förslag till ellag innehåller enny
för regeringen bemyndiga nätmyndighetenmöjlighet att att

i särredovisningsfrågor och frågorutfärda föreskrifter, bl.a.
villkor för nättjänster.skäligarörsom

föreslås innehållet ochFöreskrifter särredovisning gällaom
årsredovisningutformningen nätföretagens tillämpnings-samtav

föreskrifter den löpande redovisningen nätverksam-avseende av
heten.

utformningen deMyndigheten ska också bestämma av
Syftetindikatorer nätföretagen ska redovisa. med dessasom
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nätmyndig-ochkonsumenterindikatorerstandardiserade är att
olikajämförelser mellanmöjlighetska ha göraheten att

vadbedömatill äroch därmed få underlagnätföretag att som en
avkastning eller leverans-prisutveckling,nivåskälig på t.ex.

säkerhet.
fall myndighetensi vissaEllagstiftningsutredningen attanser

allmännai formtill uttryckska kommaställningstaganden av
blikanallmänna rådbindande. Sådanavilka interåd, är t.ex.

nätverk-redovisningssed förgäller godnödvändiga detnär
avräkningsfrågor.mätning ochtariffutformningsamhet, samt

publicerasförslagetska enligtFöreskrifter allmänna rådoch
författningssamling.myndighetensi

för nättjänsterandra villkorpris ochBedömning3.3.3 av

första instansfor myndighetenviktig uppgift ärEn att som
villkor för nättjänster.övrigapris ochskälighetenpröva av

tillöverklagasfrågor ska kunnai dessaMyndighetens beslut
länsrätten.

sådanförslag skaEllagstiftningsutredningensEnligt en
myndighetensvid behov, påefter anmälan eller,prövning ske

initiativ.eget

Prisprövning

skäligt.ska prisetellagstiftningenföreslagnaEnligt den vara
anvisar El-prisetskälighetenunderlag för bedömaSom att av

bedömningsgrunder.huvudsak tvålagstiftningsutredningen i
kapital ochavkastningen justeratnivån påpåDen är egetena

för nättjänsten.prisutvecklingenden andra är
godtai principskäligtUtgångspunkten det ärär attatt en

iplaceratkoncessionshavaren nät-kapitalavkastning på som
överstiger vad kanavkastningen inteverksamheten så länge som

medverksamhetnormalt för konkurrensutsattbedömas ensom
risknivå.låg

komple-vidare detEllagstiftningsutredningen att sommenar
bedömningsgrundavkastningsindikatorn behövstillment somen

Orsakenöverföringstjänsterna.prisutvecklingen påspeglar
sänktafrämjarmekanismbehövsdetatt somenanges vara

nätverksamheten.effektivitet ikostnader och ökad
tariffsättning skai deras nät-Som stöd till bl.a. nätägarna

avkastnings-avkastning,skälignivåmyndigheten påange en
nättjänsterna.prisgräns forprisutveckling,gräns och skälig

,
faktumdock detEllagstiftningsutredningen betonar att ettatt

förmyndighetenöverskrider de sätternätföretag gränser som
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med prisetliktydigt ärinteavkastning ärprisutveckling och att
nätmyndig-framhållerEllagstiftningsutredningen attoskäligt.

underlagallsidigtsåbeslut påsittgrundabörheten ett som
skadärvid nätägarenskaUtgångspunktenmöjligt. attvara

upprätthållakapital,sittavkastning påskäligerhållakunna en
samtidigt elkonsumenternaledningsnätetstandard pågod somen

produktivitetsök-förväntadedenandelskäligerhåller aven
verksamheten.iningen

tarzjfvtrulcturenPrövning av

eller påanmälanefterocksåliggermyndighetsuppgifterna att,I
kostnadsfördel-ochutformningtariffensinitiativ, prövaeget

tillförslagetEnligtkunder.olikamellanningen nätägarens ny
nättariffenskaellagstiftning

grunder,sakligautformas på-
och på så sättpåflödena nätetfysiskaavspegla de ge sam--

ochelproducentertillstyrsignalerriktigahällsekonomiskt
elkonsumenter,

utgångspunkt imedinte konstrueraslokalaför de näten var-
anslutningförengångsavgifterkund finnsområdetinom en

kostnadsriktiga ochfår dock vara
punkttillanslutenräckerdetutformade så attatt envaravara-

alla aktörer ärmedaffärerför kunna görapå nätet somatt
svenska nätet.till detanslutna

kapacitetsfrágorPrövning av

kapacitetsproblem.tvåberörEllagstiftningsutredningen typer av
kopplas bortmåsteelabonnentersituation närDen avser enena

fallI dettaska kunnanätstabilitetenför garanteras.från nätet att
avtalireglerasskadettaEllagstiftningsutredningen attanser

avtal skasådantiSkälighetenabonnent.ochmellan nätägare
myndigheten.granskaskunna av

kapacitetledigkapacitetsproblemandraDen avsertypen av
förvillkorändradevidochanläggningaranslutningvid av nya

Ellagstiftningsutredningen attanläggningar.befintliga anser
tillhänvisninganslutning medska kunna vägranätägaren

ledigdockkonstaterasöverföringskapacitet. Det attbristande
inomfinns gråzonDetbegrepp.tänjbartkapacitet är enett

kanledningenellerbelastning på nätet accepterasÖkadvilken en
Omförnackdelar nätägaren.ellerriskermedfördendärmen
fåravtalingå begärtskyldigfalli sådant är attnätägaren

skälighetsprövningen.förinomavgöras ramen
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normalt skyldignätkoncession för områdeharDen är attsom
därför längre siktområdet och påansluta kunder inom är --

den begärda anslutningen kanförstärkaskyldig sånätet attatt
får fråntid kunden ska behövaHur lång vänta avgörasgöras.

fall till fall.
överföringskapacitet bedömsfördelningFrågor rörsom av

Ellagstiftningsutredningeni första hand bli problema-dock av
utlandsförbindelserna.ochstorkraftnätet påtiska på

och avräkningfrågor mätningPrövning rörav som

rörligheten påEllagstiftningsutredningen konstaterar att
Fleri och med elnätenmarknaden kommer öka öppnas.attatt

till den kraftaktörer i dag kommer ägareän att somvara
möjligtdet skaöverförs de olika Förpå näten. att vetaatt vara

kommeransvariga för olika leveransereller vilka ärsomvem
insamling ochför mätningkrav ställas på samtatt systemnya

konstaterar ocksårapportering mätvärden. Utredningen attav
för mätning, insamling ochmerkostnaderstorleken deav

vid leverantörsbyte iuppkommer för kundavräkning som en
del marknadenpraktiken kommer huravgöraatt stor somav

blir konkurrensutsatt.
förEllagstiftningsutredningen föreslår nätägarenatt ansvarar

in ochkorrekta mätvärden samlasmätning för görssamt att
och kunder,berörda leverantörer,tillgängliga för nätägare samt

nationella kraftavräkningen.vid behov för den
konces-för läggamotiven på nätägarenEtt ansvaretattav
kan ingåkostnaderna för dessa mättjänstersionshavaren är att

skälighet ska kunnai de nätkostnader prövas.vars
frågor behövde utredasUtredningen föreslog också dessaatt

från Rvilket har resulterat i NUTEK,ytterligare rapporten
och betalt för el.1993:61 Att mäta ta

3.3.4 Information handel medom

i första hand bedriva tillsynNätmyndigheten föreslås över
Ellagstiftningsutred-punkt föreslår docknätföretagen. På en

uppgifters.k. nätmyndigheten ochningen denatt ges ansvar
elmarknaden d.v.sden konkurrensutsatta delenberör avsom

produktion handel.och
förhandel med skaUtgångspunkten utsättasär att

blir då underkastad regleringkonkurrens. handelDenna samma
för handel. Ellag-sida gäller Ifrån det allmännas som annan

säljare och köparestiftningsutredningens förslag rättges av
finns avtalsig elnäten, förutsatt detanvända attatt omav
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emellertid intekraft. Det gårinmatning och attuttag av
möjligtsåledes i praktikenör0nmärka elleveranser. Det är att

samtidigt finnsdet någonkraft från näten attutanta ut
just dettakraft forin mötaproducent uttag.attmatarsom

kontraktsinformation förochefter mätvärdendetFörst att
har ställtsåterförsäljare och konsumentrespektive producent,

kontrollerasgenomförd, kan detavräkningendvs. ärsamman,
för sig.alla gjort rättatt

Svenska kraftnät iEllagstiftningsutredningen föreslår att
speciellt övervakasystemansvarigegenskap attett ansvargesav

reservkraftavtal.tillräckligamarknaden haraktörerna påatt
marknad dekonkurrensutsattnärliggande problem på ärEtt en

sigåterförsäljare kanriskerekonomiska utsättastora aven
sina kunder för.själv och

spridd uppfatt-allmäntEllagstiftningsutredningen att enmenar
efter omreglering,marknadspriset sjunkerning påär att en

dagens nivå.stigapriset sikt kommerpå överattattmen
varaktig-kontrakt med kortlåga priserGenom köpa till påatt

kontrakt kanpris långsiktigaoch sälja kraften till högt påhet ett
kortsiktiga vinster.mindre nogräknade elhandlare göra stora

vid den tidpunkt köp-visar sig högtOm marknadspriset vara
elsäljaren intekonsekvensernaska förnyas blirkontrakten att

framför allt elköparensina förpliktelser. Det dåkan fullgöra är
drabbas.som

nätmyndighetenföreslårEllagstiftningsutredningen att nog-
det visar sigområden. Omfölja utvecklingen på dessaskagrant

myndig-tillfredsställande börmed inte fungerarhandelnatt
viktigerforderliga förändringar. Enföreslå regeringenheten

Ellagstiftningsutredningenenligtuppgift för nätmyndigheten bör
ekonomiska riskervilkainformera köpareatt somav omvara

förknippade med köp elektriskkan ström.avvara

befogenheter3.3.5 Nätmyndighetens

Koncessionsgivning

ledningaruppgift ligger tillse endastdenna ärI attatt som
lämplig-koncession. I dennalämpliga från allmän synpunkt ges

ska undvikas samhälls-hetsprövning ligger det attt.ex. att
ledningar drasonödiga ledningar byggs ellerekonomiskt att

skada för tredjefram orsakar onödigtpå sätt storett man.som
ledning inte behövsOm koncessionsmyndigheten bedömer att en

skada förutformad leder till onödigteller är sätt storett som
koncessionsansökantredje kan koncession Envägras.part som
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koncession kan också avslås medförnyelse sammaavser av en
argument.

gällandekoncession återkallas underprincip kan ocksåI en
uppfyller de kravkoncessionsperiod inte koncessionshavarenom

emellertid förknippat medställts. praktiken dettaI är storasom
ledningareftersom ellagstiftningen inte medgersvårigheter att

tvångsvis övertas staten.av

Vite

EllagstiftningsutredningensTillsynsmyndigheten enligtges
koncessions-förslag maktmedel kan till gripasvissa mot ensom

Myndig-sig efter myndighetens beslut.havare inte rättarsom
vitesförelägga följa myndig-heten kommer kunna part attatt

bli särskilt kännbarthetens beslut. Om vite döms kan dettaut
i nätverksam-för koncessionshavarna, eftersom vite inte ingår

nättarifferna.därför inte får ingå i underlaget förheten och

3.3.6 Särskilda yttranden

Svenska krafrverks-Yttrande från sakkunniga Nils Andersson,
Lundberg, Vattenfallföreningen och Gunnar AB

Ellagstiftnings-har synpunkterAndersson och Lundberg på
särredovisning nätverksam-utredningens förslag krav påom av

kapital.het reglering avkastning bokfört Depå egetsamt en av
förslaget skulle leda tillattmenar

varieraöverföringskostnader likartade kommerpå nät attatt-
eller mindre slumpartat beroende påpå nätenssättett mer

bokförda värde,
distributionsnätens marknadsvärde kommer påverkas påattatt-

strukturrationaliseringar eldistributionensådant sättett att av
i hög grad kommer försvåras,att

blirdet administrativa merarbetet blir betydande och detatt-
fördirekt orimligt för företag med nätkoncessionermånga

område samt
inte får tillräckliga incitament effektiviseranätägaren attatt-

verksamheten.
kapitalkostnader-stället föreslår Andersson och LundbergI att

i nättarifferna hjälp katalog medbestäms med stan-na av en
dardkostnader för olika nättjänster. Elverksföreningens s.k.
EBR-katalog bas för fortsatt arbete.kunna utgöraanges

skulle således anläggningens nuanlägg-Utgångspunkten vara
ningskostnad eller anläggningens tekniska nuvärde, varvid
särredovisningen till löpandenätverksamheten kan begränsasav
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särredo-medmerarbetetadministrativadriftkostnader. Det
tillsynsmyndig-undvikaskunnaheltskulle dessutomvisning om

nättariffer-ighetsbedömningskälbaserade sinheten dessutom av
underhåll.för drift ochschablonvärdenpåna

Åsell, ElverksföreningenSvenskasakkunni PeterYttrande från ge

Åsell prisregleringmedföreslagnai detkonstaterar systemetatt
vidtjänstemänförsta handibeslutenföreslås tas enatt av

inomkunnaför prövasförvaltningsmyndighetcentral att senare
Åsell detförvaltningsdomstolarna. ärde normala att enmenar

förvaltningsbeslutcentraladennariskuppenbar typatt av
tillinte kan hänsynschabloniserade ochblitvingas tamer

rimligen börsärdragoch historiskageografiskasådana som
skälighetsbedömning.vidbeaktas en

Åsell andrapriser ochskälighetsbedömningenatt avanser
särskild nämnd,börtransiteringen görasvillkor för av en

nätmyndigheten,föreslagnatill denadministrativt knuten men
likartadföreslås fåNämndenbeslut.självständig i sina sam-en

Även förprisregleringsnämnd.dagensmansättning ansvaretsom
nämnd.ligga dennaföreslås påförlikningsarbetet

Åsell medrådgivande nämndföreslårandra handI att en
nätmyndigheten medtillsammansättning bör knytaslikartad

ärenden avlämnakonkretaberedningenunderuppgift delsatt av
myndighetensföljaÖvergripande planoch dels påsynpunkter ett

skälighetsbedömningen.

uppgifter enligtNätmyndighetens3.4

elförHandelsplatsutredningen

uppdragregeringenspåkraftnät har, nämnts,Svenska som nyss
handels-organiseradför inrättaförutsättningarna attutrett en

utvecklingskissadesutredningen påelbörs. Iför el,plats enen
s.k.bestårbörsfunktion. Förstai stegetsteg entre avav en

relativtdetkraftnätreglerkraftmarknad. Svenska snartattanser
Andrafunktion.sådanfinnasefter måsteöppnatsnätenatt en

s.k.kraftaffärer,kortsiktigamarknadsplats förärsteget enen
kraftnätSvenskaenligtbehövsfunktionenspotmarknad. Den

producentsamarbetetnuvarandedetellerallra närsenast om
Somproduktionsoptimeringsavtalet upphör.förinom ettramen

organiseradsigkraftnät framförSvenskatredje steg enser
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marknadsplats för olika standardiserade kontrakttyper av
terminer, optioner m.m..

Svenska kraftnät har hjälpmed konsultföretaget Företags-av
Juridik AB låtit analysera behovet regelverk och tillsynav m.m.

svensk elbörs.av en
FöretagsJuridik AB för börsen bör organi-argumenterar att

juridisk enhet. Både behovet affärsmässig-seras som en egen av
het och behovet självständighet tala för detta.av anses

Svenska kraftnät mycket samarbete måstenäraatt ettanser
etableras mellan börsverksamheten och driften storkraftnätet.av
Tillsammans med erfarenheter från England och Norge betyder
detta Svenska kraftnät inledningsvis bör ha dominerandeatt ett
inflytande elbörsen.över

Man vidare det till elbörsen bör knytas brukarrådatt ettanser
för intressenterna forum för bl.a. peka problem,påatt ett attge
diskutera börsetiska frågor och föreslå nödvändiga förändringar.

FöretagsJuridik AB tillsyn och övervakningattanser av en
elbörs kan och bör inrättas olikapå nivåer. Om börsen drivs i
aktiebolagsform det styrelsens handeln bedrivs iär attansvar
ändamålsenliga former. denI mån det lämpligt, kananses en
särskilt inrättad nämnd eller partsammansattannat organ
användas för vissa tillsyns- och övervakningsuppgifter.

Därutöver FöretagsJuridik AB tillsynsorgan elleratt ettanser
tillsynsmyndighet bör inrättas. Tillsyn i denna del bör skeen

med stöd lagstiftning. Detaljer kring denna tillsynsfunktionav
utvecklas inte Svenska kraftnätnärmare hänvisar tillutan
Ellagstiftningsutredningens förslag åtminstoneNUTEK, iatt en
inledningsfas, ska uppgiften, tillsyn pris ochutöva överattges
andra villkor för nätverksamhet.
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4 Utländska och svenska

jämförelser

1 Inledning4.

I England och Wales i Norge har elmarknadernasamt av-
reglerats och marknadstillsyn har blivit särskildm.m. en
myndighetsuppgift. I England och Wales sköts tillsynen theav
Office of Electricity Regulation OFFER ioch Norge av
Norges vassdrags- energiverk NVE. Utredningen har vidog
studiebesök i England och bl.a. tagitNorge del dessaav
myndigheters och andra aktörers bl.a. producenter, distri-
butörer och konsumenter synpunkter och erfarenheter.

Utredningen har också varit i kontakt med eller besökt ett
antal svenska myndigheter för få del dessa myndighetersatt av
organisationserfarenheter. På grund den korta tidav som
utredningen haft till sitt förfogande har besöken fåtttyvärr
begränsas till fåtal myndigheter. Vi har främst valtett att
studera några normerings- och tillstândsmyndigheter harsom en
verksamhet i viss liknarmån den verksamhet nät-som som
myndigheten ska bedriva. Förutom NUTEK, Elsäkerhetsverket,
Svenska kraftnät och Konkurrensverket har utredningen bl.a.
studerat Telestyrelsen, Finansinspektionen, Datainspektionen

LuftfartsverketLuftfartsinspektionen. Vidare har utred-samt
ningen besökt helt nybildad myndighet, Nämnden fören
offentlig upphandling.

NUTEKs, Elsäkerhetsverkets, Svenska kraftnäts och Konkur-
rensverkets verksamhet och organisation har redovisats i avsnitt
2.4. detta kapitell kort redovisning de övrigages en av
myndigheternas verksamhet, organisation och erfarenheter.
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Storbritannien4.2

4.2.1 Allmänt

Economics harEnergykonsultföretaget EuropeanengelskaDet
elmarknads-utarbetatuppdragutredningenspå rapport omen

svenskaförkortad och till översattStorbritannien. Entillsyn i
därförskai bilaga Härtagits inharversion rapportenav

ochengelskaöversikt detkort överendast lämnas systemeten
verksam-OFFERssynpunkter påerfarenheter ochdenågra av

England. Ibesök iunder sittfick delutredningenhet avsom
beskrivningardenämndatill denhänvisasövrigt rapporten samt

finns ibl.a.elmarknadenengelskadenanalyser ettoch somav
Elmarknad i1991:6t.ex. Bfrån NUTEKantal rapporter

1992,Elmarknaderna i Europa1992:11och Bförändring
förförutsättningarutredningSvenska KraftnätsAffärsverket om

Ellagstiftnings-3 tilli bilagaavsnitt 5 ochelbörssvensken
med1993:68 Elkonkurrensdelbetänkande SOUutredningens

nätmonopol.
År privatiseringavreglering ochpåbörjades1990 aven

CentralhelstatligaEngland och Wales. Detelmarknaden i
för allditintillsCEGB ansvaradeBoardGeneratingElectricity

ochStorbritanniendelaröverföring i dessaproduktion och av
eldistri-hand allBoards hadeAreaelverkregionalatolv om
delades1989,the Electricity Actlagstiftning,Genombution. ny

National Power,nybildade företag;fyra1990 iCEGB år upp
CompanyNational GridochElectricPowerGen, Nuclear

ochöverföringproduktion,skiljaNGC. Avsikten attvar
fickPowerGenoch överNationaldistribution Poweråt. ta

privatiseradesföretagkraftverk. Dessa tvåfossileldadeCEGBs
CEGBs1991.aprilunderbörsenintroducerades påoch

kvar iblevElectrictill Nuclearövergickkärnkraftverk som
med Frank-förbindelsernaochHögspänningsnätetstatlig ägo.

NGC.övergick tillpumpkraftverktvåoch Skottlandrike samt
Regionalelföretag,till regionalaomvandladesBoardsArea

privatiserades ochföretagRECs. DessaCompaniesElectricity
1990.i decemberbörsenintroducerades på

storkraft-elenergi påtransiteringNGC monopol påhar av
NGC främjalagenligtfunktion åligger detdennaI attnätet.

överförings-NGC erbjudamåsteelmarknaden.konkurrens
NGC harutnyttjavillaktörertjänster till alla systemet.som

kraftbörsen, theengelskaför denadministrativtockså ett ansvar



53105SOU 1993:

regionala elföretagen RECs viaPool. NGC deägs ettav
holdingbolag.

distribuera från högspän-RECs huvudsakliga uppgift är att
skyldighettill RECs har ocksåningsnätet användarna. att

områden. Alla elkonsumenterinom sina respektiveleverera
vid avregleringenmed effektbehov l MWänstörre gavs
den l april 1994möjlighet själv välja elleverantör. Frånatt

100 och från 1998 får alla konsu-sänks effektsgränsen till kW
fritt välja leverantör.menter

olika tillstånd.få elmarknaden krävs slagsFör påatt agera
effekt 10 haAlla kraftproducenter med MW måstestörre än en

NGC ha Transmission License.Generation License. måste en
Public Electricity Supply License. DeVarje REC hamåste en

Secondlevererar till direktkunder haföretag måstesom en
förenade med villkor och skyldig-Tier License. Licenserna är

avgifter.heter samt

Regulation OFFER4.2.2 The Office of Electricity

övervaka elförsörjningen ochbl.a. utfärda tillstånd,För att
tillskapadesskydda elkonsumenterna nämnts ettsom nyss

OFFER.Office of Electricity Regulationsärskilt theorgan,
priskontroll,utifrån givna tillstånd ochOFFER utövaragerar

initiativutredningar, tvister och tillföretar olika slags avgör tar
branschöverenskommelser OFFERolika standarder och m.m.

uppgift främja konkurrensen elmarknaden.har också till påatt
sistnämnda uppgift har den samverka med andradenna tvåI att

Commission ochinstitutioner, the Monopolies and theMergers
bilaga 2.Office of Fair Trading se vidare

OFFER Director General of Electricity Supply,leds theav
vilken regeringen för femärsperiod. Under sinutses av en

oavhängig från regeringen ochämbetsperiod denne heltär styr
OFFER helt självständigt.

industrin licensavgifter.OFFER finansieras Denav genom
årliga kostnaden för myndigheten till 10 miljoneruppgår ca

pund.brittiska
240 mindre hälften arbetarOFFER har anställda, änca varav

vidvid huvudkontoret i Birmingham och de återstående
myndighetens fjorton regionkontor. Merparten de anställdaav

Civil Service.tillhör den engelska statstjänstemannakåren, the

4.2.3 Konsumentskyddet

1989Storbritannien infördes the Electricity ActI genom
särskilda oavhängiga regionala elkonsumentkommittéer,
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ECC, förConsumers CommitteesElectricity att representera
England ochkommittéer isådanafinns 12Detelkonsumenterna.
kommittéeri Nordirland. DessaSkottland ochiWales, två en

bevaka elkonsumenternasOFFERmedtillsammanshar attatt
intressen.

medlemmarAntaletECC OFFER.iLedamöterna utses aven
aittéernaför kom.20. Kostnaderna10 ochvariera mellankan
avgifter1992 bekostaspund300 000 brittiska årca genom

eldistributören.från den regionala
utredavida befogenheterECC haroch dessaOFFER att

OFFERelmarknaden.erbjudstjänster påklagomål depå som
efterofficio ellerklagomålsärendensådanakan avgöra ex

elkonumentkommitté-ECC. OFFER ochfrånhänskjutande en
klagomål från0001992 drygt 17underfick år mottaerna

tvistigaklagomål rördedessaflestaDeelkonsumenter. av
försökaelkonsumentkommittéhand skaelräkningar. förstaI en

inte detta kanstånd. Lyckasöverenskommelse tillfrivilligfå en
bindande beslutfattartill OFFERhänskjutaden frågan ettsom

tillvidareklagomålen gårliten delEndasti frågan. ytterst aven
klagomål1000deexempel kanOFFER. Som nämnas att av ca

tiotal försECC, endastMidlandstillårligen kommer ettsom
avgörande.förtill OFFERvidare

avseende hurbl.a.of Practices,CodesOlika branschregler,
har ocksåfrån konsumenterklagomålelföretag ska hanteraett

konsumentkom-elbranschen,mellani samverkanutarbetats
och OFFER.mittéer

verksamhetkonsumentkommittéernas ärErfarenheten av
bl.a.elabonnenter haravstängningarpositiv. Antaletmycket av

arbete.kommittéersgrund dessaminskat radikalt på av
denkonsumentskyddet bl.a.pådiskussioningåendeEn av

Consumeri the Nationalåterfinnsengelska elmarknaden aven
ViewPrice A ConsumerPaying theCouncil utgiven rapport; -

HMSORegulationTelephoneElectricity andof Gas,Water,
1993.Publications, London,

4.3 Norge

4.3.1 Allmänt

50 i29 juni 1990energilag lovträddeNorgeI nraven ny
införandet den1991. Genomkraft januariden 1 nyaav

regionaliserad marknad medfrånenergilagen övergick Norge en



SOU 1993: 105 55

krav lokal produktionskapacitet och leveransrätt för distri-på
till konkurrensutsatt marknad distributörerbutören där ochen

slutkunder har fritt välja från de ska köpa el.rätt att vem
Samtliga producerar, säljer eller köper har fårätt attsom

ledig kapacitet finns.transporterad på elnäten Rätten gällerom
samtliga dvs. regionalade och lokala Ennät, stamnätet, näten.

kraftbörss.k. har införts.
januari 1992 statliga kraftföretaget StatkraftDen l delades det

i produktionsbolag, Statkraft SF och nätbolag Statnettett ettupp
SF. organisationsformenBåda företagen i Statsföretagstyrs
SF. Syftet med delningen oberoendeskapa nätaktörattvar en

ekonomiska detaljdistribution.intressen i produktion ellerutan
Statnett SF för storkraftnätethar det norska sentral-ansvaret
nettet och samordningen elsystemdriften och elhandeln medav
utlandet.

Enligt den norska energilagen krävs elsidan huvudtyperpå två
koncessioner, anläggningskoncession och omsättningskon-av

cession.
Anläggningskoncession krävs för anläggningar med en

spänning 1 000 kV växelström eller 1,5 kV likström,över som
avsedda för produktion, omvandling, överföring eller distri-är

bution elektrisk energi.I stället for koncession för varjeattav ge
enskild distributionsanläggning kan omrádeskoncessionen ges
för driftutbyggnad och elektriska anläggningar under vissav en
spänningsnivå inom visst område. Innehavaren sådanett av en
områdeskoncession har leveransplikt och skyldigär att
upprätthålla viss fastställd leveranssäkerhet. Genom anlägg-en
ningskoncessionen miljöeffekterbl.a. anläggningens ochprövas
hur den kraftsystemeti den plan för utarbetats.passar som

Omsätmingskoncessionsplikten gäller alla aktörer köpersom
säljer el, föroch med undantag och till näten.ägarnastaten

ställs bl.a. intern organisation redovisningKrav på och separat
olika resultatenheter.av

Koncessionsmyndighet vassdrags- energiverkNorgesär og
NVE.

Enligt energilagen skyldig ställa ledigär nätägare över-atten
föringskapacitet till förfogande för andra producenter, nät-

överföringstariffernaaktörer och konsumenter. bestäms av
får tarifferna så de tiden täckerägaren sätta överattsom

kostnader för utbyggnad och drift rimlig avkastning påsamt
kapital. Beräkningsförfarandet för överföringstarifferna ocheget

kapaciteten ska godkännas tillsynsmyndigheten, ocksåav som
tvister mellan köpare och säljare i frågor.dessaavgör

Därutöver utfärdar NVE bl.a. föreskrifter vad särredo-avser
visning och nättariffernas principiella utformning punkttariff.
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nätföretagen.effektivitetsanalysergenomför ocksåNVE av
företagenstakt medintensifieras ikommerarbete attDetta att

utvecklas.redovisning
norskadenoch analyserbeskrivningarutförligaMer av

antalbl.a. ifinnselmarknaden rapporteravregleringen ettav
avreglering,Effekter1992:44 Norget.ex. Rfrån NUTEK av-

Elmarmaderna1992: 11ochförändring BElmarknad i1991:6B
utredningKraftnätsSvenskaAffarsverket1992,i Europa om

tillbilaga 34 och iavsnittelbörssvenskförförutsättningar en
1993:68SOUdelbetänkandeEllagstiftningsutredningens

nätmonopol.medElkonkurrens

NVE.energiverkvassdrags-4.3.2 Norges og

Närings- ochnorskaunderställt detdirektoratNVE är ett
Vassdragsavdelingen. NVEsEnergi-energidepartementet og

före-och ienergilagenibestämmelserverksamhet styrs av
959.1990desemberforskrift 7energilagentillskrifter nrav

statsbudgeten.heltfinansieras överNVE
finnsDetEnergidirektören.Vassdrags-Chef för NVE är og

till NVE.knutnasärskilda rådtvå
förutominbegriperomfattande ochverksamhet ärNVEs

andraelområdet äventillsynsfunktioner påochkoncessions-
expropriations-energiområdet,koncession pårörandefrågor

utvecklandeplaneringsfrågor,ochberedskaps-frågor, av
olika slagsframtagandeenergiformer,alternativa prognoserav

del NVEsvattendammstillsyn. Enstatistikoch storsamt av
Elsäkerhetsfrågorvädertjänst.hydrologi ochverksamhet avser

i dessinteingårtidigare NVE,handlades numeramenav
huvudsakfrågor idessahanterasarbetsuppgifter. Numera av en

Elsikerhetstilsynet.myndighet,självständig
energi,administration,enheter;iorganiseratNVE är sex

tilsynbered-hydrologi,Enøkmarknad,Energiekønimisering
vassdrag.ochskap

30 påarbetaranställdatotalt 250Av NVEs personerca
hälften medarbetardessaAvenergienheten. capersoner

NVEselområdet. Påavseendetillsynsfrågorochkoncessions-
10vilka25arbetarmarknadsenhet personercapersoner, av

Arbetet mednätföretagen.monopolkontroll attsigägnar av
årsarbetskrafter.6sysselsätter 5överföringstarifferanalysera -

klagat påkonsumentenärenden därNVEI Norge avgör
beräkningförtvist förekommer sättetvillkor eller där avom

överklagasbeslut kankapacitet. NVEsöverföringstariffer och
År 40erhöll NVE1992energidepartementet.ochtill Närings-

frågorgälldeklagomålenFlertaletklagomål.sådana omav
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konsumentenspänningsnivåvilkentariffen ochnivån på som
klagan-allavinnertill. Enligt NVE nästananslutenskulle vara

bristandegrundtalan. Påbifall till sinden i någon mån av
från detmånaderoch femmellan fyradet att etttarresurser

beslut föreligger.in till dess NVEsklagomål kommer

Sverige4.4

Telestyrelsen4.4.1

sinenligtjuli 1992,inrättades den 1 ärTelestyrelsen, som
medförvaltningsmyndighet1992:895 centralinstruktion SFS
medi enlighettelesystemeffektivtuppgift främja ettatt

effektivtförtelepolitiska mål ochfastlagda nytt-ettatt svara
och andraradiokommunikationertillmöjligheternajande av

sundfrämjaStyrelsen ska ocksåradiovågor.användningar enav
teleområdet.inomprisutvecklingenoch övervakakonkurrens

sittutvecklingen inomtekniskafölja denocksåharDen att
område.

bl.a.radioområdenatele- och prövaska inomTelestyrelsen
föreskrifter enligtmeddelatillsyn ochtillstånd,frågor utövaom

1993:5991993:597, lagentelelagenlagar, bl.a.antalett
teleterminalut-1992:1527radiokommunikation, lagen omom

1993:600förordningen1993:598,teleförordningenrustning,
1993:614 tele-förordningenradiokommunikation och omom

terminalutrustning.
förutsättningar påsyftehar tillTelelagen attatt staten enge

verksamheten påkontrolleraochtelemarknadöppen styra
kantelepolitiska målendetelekommunikationsområdet så att

iteleverksamhetför sådanTillståndsplikt gälleruppfyllas.
tillhandahållaitillgängliga telenät bestårallmänt attsom

fastaeller i hyramobila teletjänstertelefonitjänster och utatt
ska kunnatelekommunikation. Tillståndförtelefonförbindelser

främja de tele-förvillkor behövsmed deförenas attsom
tillförsäkrasmyndigheter skaEnskilda ochpolitiska målen.

teleförbindelser. Lagenfastateletjänster ellertillgång till
samtrafik ochbestämmelserockså särskildainnehåller om
Telestyrelsensavgifter förreglernummerplaner samt om

televerksamhet istraff ochtystnadsplikt, tillsyn,verksamhet,
krig m.m.
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prövning eller tillsyndenska också fullgöraTelestyrelsen som
med avtal mellani sambandsärskilt beslutarregeringen om

och teleoperatör.staten en
samråda medTelestyrelsenkonkurrensfrågor skaBeträffande

konsumentområdet.konkurrens- ochmyndigheter påberörda
granskat samtrafikenhar nyligenRiksrevisionsverket RRV

konkurrensenoch hurför olikateleområdet operatörerpå
få ökad maktTelestyrelsen börslutsatsutvecklats. Dess är att

avgifter förfastställatelenätet ochsamtrafiken på rättöver att
tvisterska kunnastyrelsen avgöraocksådenna. RRV attanser

Fl993z22Se vidare RRVsmellan teleoperatörer. rapport
tele-omregleradkonkurrensförutsättningar påSamtrafik en-

marknad.
föreslagit tillsynen19939438Regeringen har i att avprop.

Telestyrel-privat- ska skötaspostverksamhet statlig ochall av-
ochtill Post-och byterenligt förslaget byggs ut namnsomsen,

Telestvrelsen.
chef förgeneraldirektör ärTelestyrelsens leds somav en

högstbestående åttafinns styrelsemyndigheten. Det aven
medräknad.generaldirektörenpersoner,

avdelning,administrativfinnsTelestyrelsenInom enen
tillstånds-avdelningberedskapsavdelning, teknisk samt enen

tillsynsavdelningenochtillsynsavdelning. Under tillstånds-och
finnstillsynsenheter. rätts-fyra regionala Dessutomfinns ett

samordningssekretariat. Antalet tjänsterochsekretariat ett
200f.n. till drygtuppgår personer.

Finansinspektionen4.4.2

juli 1991Finansinspektionen bildades den l genom en samman-
Försäkringsinspektionen.Bankinspektionen ochslagning av

SFS 1992:102enligt sin instruktionFinansinspektionen är
finansiellaför tillsynenförvaltningsmyndighetcentral över

försäkringsväsendet.enskildakreditinstitut och detmarknader,
främjaoch allmänfölja utvecklingenInspektionen ska av

konkurrensförhållanden andrapris- ochkännedom samtom
försäkringsväsendetbankväsendet,förhållanden inomviktiga

tillsynvilken inspektionen harföretagsamhetoch överannan
verka förska i övrigtföra i-.artellregisten Den ävensamt en

inom tillsynsområdet.sund utveckling
sig iverksamhetviktigt led i inspektionens ärEtt att yttra

dispensärenden. gällertillstånds- och Deteller olikaavgöra
koncessioner,för bankverksamhet,oktrojer tillståndbl.a.

i bolagsordningarstadfastelse bestämmelserauktorisationer, av
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tillstånd till aktieförvärv,försäkringstekniska grunder,och
törsäkringsbestånd.lånetransaktioner överlåtelseoch av

Inspektionen harleds generaldirektör.Inspektionen enav en
bestående högst niostyrelse personer.av

kreditinstitutsavdelning, finans-finnsinspektionenInom enen
och admini-försäkringsavdelningmarknadsavdelning, enen

auktorisation,avdelning. Alla led i verksamhetenstrativ
varjeoch normgivning avseendetillståndsgivning, tillsyn

inspektionen.institutskategori handhas enhet inomav samma
130 anställda.Inspektionen har drygt

Datainspektionen4.4.3

tillsynDatainspektionen frågor tillstånd och utövarprövar om
1973: 173:289, kreditupplysningslagen 1enligt datalagen 1973

licens enligt1974:182 utfärdaroch inkassolagen samt
dessutom tillsyn enligt lagenInspektionendatalagen. utövar

vid taxerings-automatisk databehandling1987:1231 om
revision, m.m.

sin instruktion SFS 1988:912Datainspektionen ska enligt
personuppgifter inteautomatisk databehandlingverka för att av

personliga integritet ochotillbörligt intrång i enskildasleder till
och inkassoverksamhet.sed iakttas i kreditupplysnings-godatt

ansökningarärenden i huvudsakDatainspektionens utgörs av
kreditupplysningslagen ellertillstånd enligt datalagen,om

Beviljastillsynsärenden dessa lagar.inkassolagen rörsamt som
fleraDatainspektionen meddela ellertillstånd kan även ett

begränsas tillFöreligger särskilda skäl får tillståndetvillkor.
viss tid.

automatiskDatainspektionen bl.a. tillsynutövar över att
i registreradsmedför otillbörligt intrångdatabehandling inte

innefattas få tillträdepersonliga integritet. denna tillsynI rätt att
ADB-verksamheten, fåtill de lokaler har samband med attsom

databehandlingen ochtill dokumentationtillgång den rör attsom
körningar personregister. Datainspek-föranstalta avom egna

intevitesförelägga den registeransvarige dennetionen kan om
Inspektionenskyldigheter i samband med tillsynen.fullgör sina

förande ellerförbjuda fortsatt personregisterkan också av
återkalla meddelat tillstånd.

generaldirektör. Inspektionen harDatainspektionen leds av en
styrelse. Styrelsen består högst elvaockså personer,en av

generaldirektören.inklusive
förinspektionen finns sakenheter. DenInom två ena svarar

offentlig deninspektionens uppgifter i fråga verksamhet ochom
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andra för inspektionens uppgifter i fråga enskild verk-om
samhet. Dessutom finns teknisk och administrativ enhet.en en

Sammanlagt finns f.n. drygt 40 tjänster vid myndigheten.

4.4.4 LuftfartsverketLuftfartsinspektionen

Luftfartsverket har hand frågor den civilarör luft-om som
farten. Verkets huvuduppgifter enligt dess instruktionär SFS
1988:78 främja utvecklingen den civila luftfarten, drivaatt av
och förvalta flygplatser för civil luftfart, tillsynstatens utöva

flygsäkerhetenöver för den civila luftfarten, för skyddetsvara
miljön föroreningar från civil luftfart, för flyg-motav svara

trafiktjänst i fred för civil och militär luftfart och ombesörjaatt
beredskapsplanläggning för civila flygtransporter.

Luftfartsinspektionen den delär Luftfartsverketav som
handhar tillsynen flygsäkerheten,över vilket omfattaräven
tillsynen Luftfartsverketsöver driftsfunktioner avseende
flygplatser och flygtrañktjänst. Chefen för Luftfartsinspektionen

enligtär instruktionen för Luftfartsverket ansvarig för och
beslutande i flygsäkerhetsfrågor. Uppgiften utförs genom
utfárdande bestämmelser, utövande tillsyn vissaav samtav
mindre haveriutredningar.

Luftfartsverket leds styrelse består högstav en som av sex
verketsutöver generaldirektör och personalföreträdare.personer

Verkets generaldirektören har för den löpande verk-ansvaret
samheten enligt de riktlinjer och direktiv styrelsen beslutar.som
Detta gäller dock inte i sådana fall då chefen för Luftfarts-
inspektionen har ansvaret.

Chefen för Luftfartsinspektionen själv för ochansvarar
beslutar i sådana frågor fastställande säkerhetsnormer förom av
den civila luftfarten och dess markanordningar ankommersom

luftfartsverketpå frågor tillsyn efterlevnadenöversamt om av
dessa frågor övervakning den civila luftfartennormer, om av
och dess markanordningars tillförlitlighet från flygsäkerhets-
synpunkt i sådana frågor undersökning luftfarts-samt om av
olyckor ankommer på Luftfartsverket.som

Antalet anställda vid Luftfartsverket 1992år drygt 3 700.var
Av dessa arbetade 130 vid Luftfartsinspektionen.ca personer

4.4.5 Nämnden för offentlig upphandling

Nämnden för offentlig upphandling inrättades den 15 mars
1993. Nämnden ska förbereda den tillsyn den ska bedrivasom
med anledning lagen 1992:1528 offentlig upphandlingav om

denna lagnär träder ikraft. Lagens ikraftträdande beroendeär
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grundprinciper ärEES-avtalet. Lagens attratificeringen avav
och påkonkurrensaffärsmässigt, iska ettupphandling göras

icke-diskriminerande sätt.
upphandlings-enligttillsynvidareNämnden ska utöva

1988:101förordningen1986:366 ochförordningen om
statligGAH-överenskommelsentillämpning upp-omav

1993:98instruktion ävenenligt sinskaNämndenhandling.
internationellafölja denbl.a.uppgifter,andravissautföra

ochEGEFTA,upphandlingsområdet inomutvecklingen på
GATT.

högst åttainstruktion beståsinenligtskaNämnden per-av
chef.ledskanslifinnsnämndenVid ett enavsomsoner.

lokali-6 8 tjänstemän, ärbeståkommerKansliet, att avsom -
RRV påRiksrevisionsverketanslutning tillitill lokalerserat

fem1993september1Stockholm. DenEssingen iLilla var
tillsatta.tjänster

tjänster RRV.administrativahittills köptNämnden har av
frågoroch andralöneutbetalningarnämndensbl.a.Verket sköter

RRVlagstiftningen.arbetsrättsligamed densambandharsom
Vaktmästerioch RRVstelefonväxelnämndensocksåsköter

från RRVbiståndfårNämndennämnden. ävenockså attbistår
anslagsframställning.ochverksamhetsplanframta

4.4.6 Iakttagelser

bedrivandeHllsynsarbetets

möjlighethaftutredningen harmyndigheter attAv de som
tillsynsverksamhet änaktivhaftvissaharstudera meraen

harbristuppgivit påharmyndigheterandra. Vissa att resurser
missförhål-förlita sig påhar fåtttill viss delmedfört attatt man

eller företag.enskildademanmäls tilllanden personerav
aktuelladetinformationpubliceringFramtagande och omav

allmänhetenmedel göraområdet har attett meransetts vara
missförstånd.sådanaalert på

kontrollverksam-inriktningenharmyndighetervissaHos av
Finans-Så harkaraktär.ändrattidunderheten t.ex.senare

fåttde åreninspektionsverksamhet underinspektionens senaste
harTillsyneninriktning.utformning ochförändradkraftigten

under-riktadeinitieringmålrelateratsstarkt avgenomnumera
verksamhetsområden hossärskilt riskutsattaavseendesökningar

gradallt högreidärigenomTillsynenkreditinstituten. är
institutsinriktad.fori ställetfunktionsinriktad

Finansinspektionenharinstituten,för de minstaMed undantag
ställetplats. Iinspektionerna påtraditionelladebörjat överge
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har börjat utveckla och intensivare kontakter medtätareman
instituten genomfört riktade undersökningar speciellapåsamt
riskområden. Instituten får lämna redogörelser för olika
områden och kommentera förändringar.eventuella Inspektionen
får härigenom god översiktlig bild institutet och haren av
möjlighet tidigtpå stadium kännedom eventuellaatt ett om
missförhållanden. Eventuella missförhållanden kan medföra att
inspektionen själv genomför fördjupad granskning eller,en
alternativt, anmodar den inspektionen förordnadeatt man av
revisorn det. De inspektionen förordnade revisorernagöraatt av
har också i växande utsträckning anlitats i tillsynsarbetet.
Inspektionen genomför också riktade undersökningar av
speciella riskområden. flera institutDå undersöks i fråga om en
särskild begränsad del rörelsen.av

Erfarenheterna detta inspektionens arbetssätt har hittillsav nya
varit positiva. har möjliggjort förDet Finansinspektionen att

följa utvecklingen hos antal institutnära marknadenett stort
snabbt få signaleroch särskilda risker viktigapåatt om

områden eller hos enskilda institut. De traditionella inspek-
tionerna kommer därför successivt minska iställetochatt

genomgångar och riktade undersökningar. Finans-ersättas av
inspektionen har också utformningenändrat sårapporter attav
uppgiftsinsamlingen ska fylla tillsynsändamål. Rapporteringen
inriktas nyckeltalpå och exponeringar för belysa institutensatt
risksituation och därmed tillsynsverksamheten. Antaletstyra

ska också skäras radikalt.rapporter ner
Huvuddelen Datainspektionens tillsynsärenden föranledsav av

anmälningar och klagomål från allmänheten. Uppgifter i
massmedia eller iakttagelser i inspektionens hand-görssom
läggning tillståndsärenden anledning till inspektioner ellerav ger
infordrande förklaring eller dylikt i antal fall. Därjämteettav
förekommer inspektioner för kontrollera datalagen,att att
dataförordningen och Datainspektionens föreskrifter och
allmänna råd efterlevs. effektiviseraFör Datainspektionensatt
tillsynsverksamhet föroch utveckla personalens kompetensatt
i projektarbete bildades i januari 1993 projektgrupp fören
effektiv tillsyn enligt datalagen. Projektgruppen ska bl.a. lämna
förslag till olika förmetoder inspektionens tillsyn i framtiden.
En första ipresenterades maj 1993.rapport

Normgivningsarbetet

Huvudregeln myndigheterna försöker kontakterär att att genom
och samråd branschorganisationermed och andra nåparter
enighet de allmänna regler fastställa.ämnar Avenom som man
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frivilligrättelse påförst nåfallet försökerenskildai det man
möjlighetermyndighetenssiganvänderinnan attgrund avman

hållermyndigheternaflestaverksamheten. Dedetaljreglera av
branschorganisationerflertaletförföreträdaremedofta möten

problem,diskuterabl.a.förolika områdenadeinom att
självreglering.underlättanormgivning och

klagomålHanteringen m.m.av

rationaliseratsharklagomålshanteringFinansinspektionens
konsumentområdetverksamhet påinspektionenskraftigt och

finans-principfrågordrivainriktas allt på gentemotattmer
institutenskildaberörförfrågningar inteinstituten. Rena som

Ärenden bedömsinspektionen.direktbesvaras vara avsomav
principielltillsynssynpunkt ellerfrånintresse naturavannars
Övriga ärenden,remissförfarande.sedvanligtbehandlas genom

reklama-vilka bedöms65närvarandeför procent, renasomca
Finans-diarieföring hosefteröverlämnasenskilda falltioner i

klagande erhållerför åtgärd. Deninstitutinspektionen till berört
åtgärdenförklararinspektionenfrånbrev samt vartett som

fogasTill brevetlösas.frågan inte kansigkan vändadenne om
rollFinansinspektionensbeskriverbroschyr somsomen

instanseroch andrainspektionentillsynsmyndighet och vad som
Varjebistå med.m.fl. kanreklamationsnämnden,Allmänna

med vissai enlighetdärefter kvartalsvisinstitut avrapporterar
reklamationsfallen har hanterats.hurfastlagda normer

rapporteringregelbundnadennaInspektionen får ettgenom
problemuppfångning, vilket skaför sinunderlagöverskådligt

regelbundetavstämningar ocksåmuntligavid deanvändas som
anmodatInspektionen harinstituten.inomhålls med ansvariga

klagomåls-fleraellervarje institut att utse sompersoneren
klagomåls-hanteringenförordningenansvarig. Den avnya

juli 1993.infördes den 1ärenden
rådgivnings-särskildinrättatsförsäkringsbranschen harFör en

avgift hjälperförsäkringsbyrå,byrå, Konsumenternas utansom
kanförsäkringar. Denprivataprivatpersoneroch vägleder om

informeraförsäkringar,orientering olikaallmän omomenge
vilka reglerinformeraemellan ochskillnader demväsentliga om

få rådocksåtillämpas. Man kande brukargäller och hursom
försäkrings-överklagavända sig förska ettattvart manom

harfunktion byrånviktig ärbeslut.bolags En attsomannan
informeradetillsynsmyndigheterochförsäkringsbolaghålla om

Byrånbyrån.uppmärksammaskonsumentproblemde avsom
sakförsäkringar.marknadsöversiktersammanställer över
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konsumentbyrå förjanuari 1994 avsiktenDen 1 är att en
Bankföreningenverksamhet. Svenskaska påbörja sinbanker

och Konsumentverket harFinansinspektionenoch staten genom
bilda stiftelse medträffat överenskommelse attom enen

fördriva självständig rådgivningsbyráändamål attatt en
i frågor kaninformera, vägleda och hjälpa konsumenterna som

och andramellanhavandet mellan dem och bankeruppkomma i
telefon infor-uppgift blir främstkreditinstitut. Byråns att per

rådhjälpa konsumentervägleda och attgenom ge sommera,
informera gällandeobjektiva faktagrundar sig på samt att om

med deska ha kontaktregler och rättspraxis. Byrån även
andra kredit- och värde-klagomålsansvariga i banker och

tillsynsmyndigheterpappersinstitut och hålla såväl banker som
uppmärksammaskonsumentprobleminformerade de som avom

byrån.
årligen tillskjuta de medelSvenska Bankföreningen ska som

stiftelsens uppgifter. Stiftelsensbehövs för fullgörande av
sjuhandhas styrelse med ledamöter,angelägenheter ska enav

Finansinspektionen och Konsumentverket tvåutservarav
Övriga Svenska Bank-vardera. ledamöterledamöter utses av

riktlinjer ochStyrelsen ska meddela deföreningen. närmare
för verksamheten.föreskrifter behövssom

Kompetensfrágor

svårigheter rekryteraalla myndigheterna harI sätt attstort av
och branschvanahar den kompetensoch behålla personer som

första hand lönesättning. Manerfordras. handlar iDet omsom
för få med denbetala marknadsmässiga lönermäste att personer

nödvändiga kompetensen.

Informationsfrågor

vikten väl fungerandeSamtliga myndigheter påpekar av en
informationsverksamhet.

informations- och utbild-Datainspektionen har funnit attt.ex.
medföraregisteransvariga kanningsinsatser riktade till de en

minskning antalet klagomålbättre ordning och samt atten av
rättigheter och skyldigheter kaninformation till allmänheten om

klagomål.minska förekomsten ogrundadeav
199293 har Datainspektionen försökUnder budgetåret på

Bl.a. harinformationsverksamhet.omorganiserat sin externa
uppgift bevakapressekreterare med särskildanställts atten

kontakter medoch intensifiera inspektionensdagspressen att
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har 071-telefonnummer med utvidgadmassmedia. Vidare ett en
upplysningstjänst inrättats.service- och

inansieringsjcrågorF

studerade myndigheterna finansieras Nämnden förAv de
ojjfentlig upphandling helt statsbudgeten.över

avgifterTelestyrelsens verksamhet finansieras dels med dels
150anslag. Styrelsens budget för 199293 uppgick tillmed

Anslagsfinansieringen uppgick till 20 miljoner krmiljoner kr.
avgiftsfinansieringen till 130 miljoner kr. Telestyrelsenoch

anvisas ramanslag för täcka samtliga kostnader förett att
för ska täckasverksamheten. Kostnaderna verksamheten av
särskild inkomsttitel.avgifter levereras till Undantagetensom

vissa samhällsåtaganden. Styrelsenkostnaderna förär reserveras
reservationsanslag för upphandling totalförsvars-vidare ett av

telefoniomrádet.och handikapptjänster inom
Övriga finansieras olika slags avgifts-myndigheter genom

system.
vid inansinspeldionen finansierasVerksamheten F uttaggenom

avgifter från institut bolag tillsyn.och står under desssomav
årliga avgift ska betalas regleras i förordningenDen som

1992:1042 finansiering Finansinspektionens verksam-om av
het. flesta banker och andra finansinstitut betalar avgiftDe en

beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen försom
föregående räkenskapsår. Inspektionen har ocksånärmast rätt att

tillståndsavgifter från den ansöker tillstånd.ta ut som om
Datainspektionens verksamhet bekostas i sin helhet licens-av

handläggningsavgifter enligt förordningen 1982:481och om
föravgifter Datainspektionens verksamhet. Avgift enligttas ut

förordningen för handläggning tillståndsärenden och vissaav
andra ärenden. Intäkterna i form handläggningsavgifterav
uppgick budgetåret 199293 till drygt 2,7 miljoner. kr och

i form licensavgifter till miljonerintäkterna uppgick drygt 20av
kr.

Luftfartsverkets finansieras huvudsakligenverksamhet av
trafikintäkter landningsavgifter, passageraravgifter m.m.,
Luftfartsinspektionens avgifter och intäkter slag hyror,annatav
arrenden, handlingavgifter, free-försäljning m.m..tax

Luftfartsinspektionens kostnadsomslutning 100 miljonerär ca
den inspektionen bedrivnakr år. Då också flygmät-ärper av
Störreverksamheten inräknad. delen kostnaderna ca 60 %av

täcks direkta avgifter från marknaden enligt fastställdgenom
resterande kostnader finansieras från Luftfartsverketstaxa,

trafikintäkter och övriga intäkter.
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Nätmyndighetens uppgifter5

och resursbehov

5. l Inledning

Elmarknadsreformen syftar till skapa ökad konkurrens påatt en
elmarknaden. Avsikten de samlade produktions- ochär att
distributionsresurserna ska utnyttjas effektivare.

förLedningsnäten elöverföring i likhet med ochär t.ex. gas-
vattenledningsnäten naturliga monopol. innebärs.k. Detta att
användaren inte kan vända sig till konkurrenter för samma
tjänster. därför incitamentFöretagen har inte tillsamma
effektivitet företag konkurrensutsatta marknader har.påsom
Användarnas ställning riskerar också orsak bliav samma svag.

priserkan leda till både höga och låg servicenivå.Detta en
ska bli möjligt för konkurrerande elproducenterFör detatt

och elsäljare erbjuda konsumenterna elenergi krävsatt att
upplåter sina till dessa villkor inte hindrarpånätägarna nät som

den fria konkurrensen.
Nätmyndigheten har till uppgift övervaka de monopolatt som

elnätföretagen för bl.a. skapa förutsättningar för såvälutgör att
låga priser hög servicenivå övervaka nätensamt att attsom

i produktions- ochupplåts på konkurrensensättett som gagnar
försäljningsledet.

detta avsnitt utvecklar vi nätmyndighetensI vår påsyn
uppgifter och resursbehov. undvika missförstånd vill viFör att

frånpåpeka redovisning i vissa delar kan avvika detvåratt som
redovisats Ellagstiftningsutredningens betänkandehar i se

3.avsnitt
Uppgifterna femkan delas in i huvudgrupper. Dessa till-är

ståndsgivning, uppföljning, information,normgivning, samt
dvs. främst klagomål från enskilda ochprövning prövaatt

utfärda föreläggande för nätinnehavare inte följerde som
uppgifter faller inom femregelverket. Utöver dessasom -

ingår i myndighetens arbete remisser,påattgrupper svara
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utföra generelltuppdragutredningar påsärskildautföra samt
myndighet såsomankommer påarbeteadministrativt ensom

resultatredovisninganslagsframställan, m.m.
från detviutgårresursbehovetbedömningenVid genom-av

Inledningsvis kantreårsperiod.underresursbehovetsnittliga en
ochnormgivninguppgifterinriktning såsompådet krävas en

kantreårsperioden störreunderinformation. Senare resurser
profilenbeskriva påprövning. Föruppföljning ochläggas på att
ekonomiskteknisk,indelningen påkrävskunnande görsdet som

juridisk kompetens.och
tillsynsverk-för vår pådragi kortaredogörsNedan syn

tillsynsfilosofi.utredningensutformning,principiellasamhetens
tillsynsobjek-beskrivningkortavsnittenföljandeI de avges en

ten.
regeringskanslietförbereds inomerfaritvi har ettEnligt vad
elmarknadsreformenplaneradedeninnebärlagförslag attsom

utformningen över-exaktaetappvis.genomförs Den avmer
detfinnskänd.inte Detdock i dagslägetgångslösningen trotsär

konsek-vilkabedömaförsökautredningi dennaanledning att
nätmyndighetensfår förövergångslösningsådanenvenser

avslutande avsnitt.iarbetsuppgifter. Detta görs ett

Tillsynsfilosoji

skapatordeuppgiftövergripandeNätmyndighetens attvara
kraftöverföring till lågasäkerlångsiktigförförutsättningar en

uppgift torde ocksåNätmyndighetenspriser för alla abonnenter.
tillelnätenoch konkurrens påhandelfrämja samt att seattvara

miljökonsekvenserochintrångnätutbyggnad sker så attatt
minimeras.

själv-tillarbetsmetoderna skaRegelverket och uppmuntra
detaljöver-stället förprioriteras iskaSystemtillsynreglering.

vakning.
bl.aske krävsska kunnadettaFör attatt

och väluttrycktanätverksamheten klartpå ärsamhällets krav
spridda,

samråd medefterutarbetadeföreskrifterregler och är
abonnenterna,branschen och

lättillgänglig för abon-nätföretagen ärinformationen om
allmänhetoch samtnenter

tillräckligakunskap ochtillräckligharmyndighetenatt
befogat.ingripa detta ärbefogenheter näratt
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tillsynsobjektenOrientering5.2 om

vi för de olika finns i dag.detta avsnitt redogörI nätägare som
driverTotalt finns det 300 företag och elnät. Detägersomca

eldistributörer och har omrädeskoncession.flertalet s.k.ärstora
i allmänhet 20 kV eller lägre.Spänningsnivån dessapå nät är

variation både vadBland eldistributörerna finns storen avser
eldistributions-företagsform och antalet abonnenter. Många av

betydervertikalt integrerade företag. Detföretagen s.k.är att
kraftförutom eldistributörer också producerarföretagen att vara

kraftproducerande företag.eller ägs ettav

företag fler 50 abonnenterTabell Eldistributörer, med1 än
1991år

Företagsform Antal företag Antal abonnenter
i genomsnitt

59 3 177Ekonomiska föreningar
46 21 422Privata aktiebolag

58774 16verkKommunala
45086 23Kommunala aktiebolag

566 449Statliga verk
646Statliga aktiebolag 16 13

Övriga 05432

289 17 232Totalt

1993:4Källa: Svensk elmarknad 1993, NUTEK B

vanligtvis i regionnät 30 130övriga ledningsnätet indelasDet -
storkraftnätet 220 och 400 kV.kV och

Regionnäten och förvaltas de producenterna iägs störstaav
i dag till antalet och andelenSverige. Dessa åtta nätär som

i proportion till företagensrespektive företag ungefärståräger
totala elproduktionen i landet. Deandel den största ärav

Stock-Vattenfall Sydkraft Gullspång Kraft AB ochAB, AB,
holm Energi AB.

förvaltas Affärsverket svenskaStorkraftnätet ochägs av
kraftnät sedan den januari 1992.1

Kostnaderna för driva och reinvestera i det svenska elnätetatt
tillbetydande, dessa kostnader relateras kostnadernaär även om

för kraft levereras Viproducera den över nätet.att som
miljarder kronoruppskattar nätkostnaderna till 15 årperca
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framgårkraftomsättning. Beräkningsantagandenaexklusive av
uppställningen nedan.

135 TWh 22 miljarderårRåkraft: 16 örekWh

miljarderår2 100 TWh 2Storkraftnât: örekWh
3 nriljarderâr2 örekWh 130 TWhRegionnât:
10 miljarderårörekWh 90 TWhLokalnåt: ll

15 miljarderårSumma nät:

svenska ellednings-investeringsvolymen i dettotala årligaDen
vi investering-tiden. dagsläget bedömervarierar Iövernätet att

till miljarder kr år.uppgår 5 percaarna
tillanställda handhar ledningsnätet uppgår drygtAntalet som

anställda9010 000 Av dessa änär procent avmerpersoner.
med det lokalaeldistributionsföretag dvs. arbetar nätet.

vilka värden elnätenuppfattningfåFör att somen om
uppskattat substansvärdehar vi nätensrepresenterar grovt

förstberäkna substansvärdet måstetekniska nuvärde. För att
skrivsvärdenyanskaffningsvärdet bedömas. Dettanätets ner

tekniskekonomisk livslängd. Totalttill kvarvarandemed hänsyn
140 miljardersvenska värdedet elnätet ettrepresenterar av ca

kronor.

substansvärdeElnätens

25 miljarderStorkraftnät ca
25 miljarderRegionnät ca
90 miljarderLokalnät ca

förändring, 1991:6Källa: Elmarknad i NUTEK B samt
Elverksförcningen.Distributörer elkraft 1991, Svenskaav

relativt dålig överenstämmelse mellanfinns i dag nätensDet en
värde till i företagenssubstansvärde och det näten är upptagna

bl.a. för utform-ekonomiska redovisning. har betydelseDetta
avsnitt 5.4.3. Vi uppskattar detprisregleringen seningen av

miljardersvenska elnätet till 40bokförda värdet det caav
kronor.
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5.3 Tillståndsgivning

utgångspunkt i EllagstiftningsutredningensEn delbetänkande
SOU 1993:68 Elkonkurrens med nätmonopol NUTEKsär att
nuvarande koncessionsverksamhet och de tillsynsuppgifternya

omreglering elmarknaden kräver bör organiserassom en av
Detta utgångspunkt också i denna utredning.ärgemensamt. en

Ellagstiftningsutredningen emellertid inte särskilt utförligär
i sin diskussion i vilken utsträckning koncessionsverksarnhet-av

behöver förändras för till den elmarknads-atten anpassas nya
situationen. konstaterarDen endast verksamheten iatt stort
skulle fortskrida i dag.som

I dag kan NUTEK omrddeskoncessioner till 60på år.ge upp
Efter vad vi har förstått det dock praxis tillståndenär föratt ges

betydligt kortare period. Orsaken till detta koncessions-är atten
myndigheten tidpunkten för förnyelsen koncessionenser av som

lämpligt tillfälle granska företagets verksamhet ochett att
komma med dessa företagöverens eventuella framtidaom
åtgärder. Det särskilt inriktar sig företagenspå organisa-ärman
tion, tekniska funktionnätens områdets geografiskasamt
utbredning. Om det visar sig underhållet på nätet ärt.ex. att
eftersatt områdeskoncession endast för kortare tidsperiod.ges en
Tillståndet bedriva verksamheten kan också förenas medatt
villkor och följa reinvesteringsplaner.upprättaatt t.ex.

Det angelägetär nätmyndigheten tillräckligaatt ges resurser
befogenheteroch för kunna tillgodose allmänhetens intresseatt

god leveranssäkerhet blirpå Detta viktigarenäten. ännuav om
regleringen företagets intäkter utformas på sättettav som ger
nätföretagen incitament rationalisera verksamheten se avsnittatt
5.4.3.

I dag det problemär koncessionsmyndigheten iett att
praktiken saknar maktmedel genomdriva sina beslut. Attatt
förvägra tillståndet inget realistiskt alternativär eftersom
konsekvenserna för tredje då skulle bli alltför omfattande.man

Ellagstiftningsutredningen har uppmärksammat behovet av
maktmedel har föreslagitoch nätmyndighetens föreläggandeatt
får förenas med vite 2 § 6 lagförslaget. Enligt vårmom.
uppfattning det emellertidär oklart myndigheten äger rätt attom
villkora tillståndet bedriva nätverksamhet på det sättatt som

i dag. fråganDen hargörs under alla omständigheter inte
behandlats i Ellagstiftningsutredningens delbetänkande.
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remiss-NUTEKsiåterfinnsförtydligandetillförslagEtt
NUTEKbetänkande.Ellagstiftningsutredningensyttrande över

skriver:

rationelltblirdetförmycket talarframhållavill attNUTEK att
kanskeutfärda korta,fortsättningsvisävennätmyndighetenför att

villkormedområdenförkoncessionerS-årigaEnglandi omsom
överinvesteringarundvikandeleveranssäkerhet,specifika krav av

därförellagen börtill 2 § 3specialmotiveringenI mom.m.m.
eljestuttrycketintäcksvillkornämndainskrivas typatt avav

pâkalladesynpunktallmänav

linjekoncessions.k.för linjer,tillståndutfärdakringArbetet att
område.fårtillståndsgivningenkaraktär änär annanav

billig led-intresseoch elkonsumentensLedningsägarens av
negativarisk förmarkanspråk,andraställsningsdragning mot

främstskerArbetetvärdenestetiskahälsoeffekter, genomm.m.
sinafårintressenterberördaremissförfarande där geett

fattarmyndigheteninnanledningsdragningsynpunkter på m.m.
avskrivningsperioderlångamöjliggöraFöri frågan.beslut att

30-40tidsperiodrelativt långallmänhet föritillstånden enges
år

. Dennaförnyas.linjekoncessioner skaomprövning sker närEn
översiktlig.skälnaturligablirprövning merav

omfattasdeleveranssäkerhet på nätgällerdetNär avsom
ochopinions-medi dagNUTEKarbetarlinjekoncessioner ett

utveckling.leveranssäkerhetenskontaktarbete om
inteområdedettainsatser påomfattandetillOrsaken att mera

nuvarandedelvis denkoncessionsmyndigheten ärfrånkrävtshar
företagallmänhetidetdagellagstiftningen. I är somsamma

ocheldistributörertillkraftoch levererarregionnätenäger
föränd-föreslagnadeSyftet medområdet.iindustrierstörre

upphöra såskamonopoldettalagstiftningen ärringarna attav
behöverintekraftleverantörenochnätägaren sammavaraatt

företag.
leveranssäkerhetenförfådetta kommerkonsekvenserVilka att

emeller-detVibedöma.i dag svårtregionnäten är att anser
ochutvecklingenföljernätmyndighetentid angeläget att noga

åtgärder.lämpligavidtarbehovvid
Sverige, måsteilikartad dennätstrukturen ärdärNorge,I

tillsyns-tillredovisasochnätplaner upprättasregionalat.ex.
NVE. Dessaenergiverkochvassdrags-Norgesmyndigheten

medarbetetiinstrumentviktigtmycketplaner ettvarauppges
nätinvesteringar.rationellasäkerställaatt
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Resursbehov

bedömning resursbehovet för koncessionsverksamhetenVår av
erfarenheter från koncessionsverk-grundas på dels NUTEKs

samhet dels uppskattning vad den elmarknadssitu-en av nya
ationen kräver. Vi bedömer det krävs 8 ársarbetskrajier.att ca

tekniskUtöver personal med kompetens behövs det antalett
administrativaarbetar med allmärma uppgifterpersoner som

arkivering, remissutskick Vi bedömer det ocksåsåsom attm.m.
viss ekonomisk juridiskkrävs och kompetens.

detta kan det behövas bistånd från tekniskaUtöver konsulter
för utvärdera olika alternativa tekniska lösningaratt m.m.
Konsultbehovet uppskattas till 900 timmar år.ca per

5.4 Normgivning

precisera ellagstiftningenFör kommer myndigheten haatt att
möjlighet vissa fall föreskrifteri utfärda och i andra fallatt
allmänna råd. Särskilt inledningsvis kommer detta arbete att

relativt omfattande. arbetet med utfärda föreskrifterI attvara
allmännaoch råd kommer samarbete med företrädarenäraett

för nätföretagen och företrädare för nätföretagens kunder att
nödvändigt. Sannolikt kommer också konsulter med olikavara

specialinriktning behöva anlitas.att
Ett syfte med utfärda föreskrifter och allmänna råd äratt att

minska framtidamyndighetens arbetsbelastning. Myndigheten
förhåller sig dettapå aktiv till sina tillsynsuppgifter.sätt
Branschen får också på detta möjlighet i tidigt skedesätt att ett
påverka regelverket. torde också underlättaDetta själv-en
reglering branschen.av

Enligt förslagen till ändring i ellagen, till elförordning ochny
till förordning särredovisning nätverksamhet för elektriskom av

ska nätmyndigheten utfärda föreskrifter förström, hur särredo-
visningen ska utformas, föreskrifter hur olika obligatoriskaom
prestationsindikatorer nyckeltal ska beräknas samt ange
bedömningsgrunder för hur nätföretagens totala intäkter ska
beräknas.

Därutöver det enligt uppfattningvår önskvärt myndig-är att
heten får möjlighet utfärda föreskrifter vad mätningatt avser
och avräkning i fall allmänna råd vad nättarif-samt vart avser
fens principiella utformning, principer gällervad fördelning av
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hanteringföretagensmellan olika kundkategorierkostnader samt
klagomål.av

Särredovisning5.4.1

skyldiga redovisalagförslagetska enligtNätföretagen attvara
verksamhet. dagfrån all Iskild ärnätverksamheten annan

övriga verksam-ofta integrerad med företagetsnätverksamheten
fjärrvärmeproduktion.kraftproduktion,elförsäljning,het t.ex.

regi dessutombedrivs i kommunalEldistribution i dag ärsom
tekniskmed övrigintegreradredovisningssynpunkt,ofta, från

verksamhet inom kommunen.
försärredovisningenEllagstiftningsutredningen föreslår att

planenligabokförda värden ochbaserasnätföretag ska på
redovisningenska iAnläggningstillgångarnaavskrivningar. tas

anskaffningskostnad.till historiskupp
Eliagstiftningsutredningensalltså, enligtRedovisningen ska

i aktiebolagslagen.principerförslag, baseras på de angessom
eldistributörer. Någondagensinte praxis hos allaDetta är av

finns inte hellerför branschenredovisningsseds.k. god
redovisning harmedför dagensdokumenterad vilket ettatt

tillsynsmyndigheten,värde förbegränsat
nätföretagets justeradefastställaspeciellt problem ärEtt att

ska avkastningenEllagstiftningsutredningenEnligtkapital.egna
skälighetenindikatorviktigjusterat kapital närpå eget vara en

avgifter bedöms.i företagets
föreskrifter angåendeNätmyndighetens uppgift är utatt ge

tillämpnings-årsredovisningnätföretagetsutformningen samtav
nätverksam-redovisningenangående den löpandeföreskrifter av

heten.

Prestationsindikatorer5.4.2

vilka prestations-föreskrivauppgifter liggermyndighetensI att
skyldiganätföretagen skanyckeltalindikatorer attvarasom

prestationsindikatorer ska iredovisning dessaredovisa. En av
årsredovisning.företagets Företagensårligen iallmänhet ske

efternyckeltalen beräknadegranskasärskilt ärrevisorer ska att
angivit.myndighetende principer som

kapital,avkastning justeratnyckeltal påTänkbara är eget
standardkostnader,företagetsförhållande tilltotala intäkter i

medel förfonderadeantal klagomål,antal nätstörningar,
mät-för byta leverantörsärkostnadenreinvesteringar och att

avräkningskostnader.ochning
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5.4.3 Beräkning nätföretagens totala intäkterav

myndighetensEn uppgifter kommer reglera prisetatt attav vara
för nätverksamheten, dvs. de s.k. nättarifferna.

Bedömningen ska, enligt Ellagstiftningsutredningens mening,
utifrån s.k. indikatorer.göras viktigasteDe ekonomiska indika-

enligt utredningen avkastningär kapitalpåtorerna eget samt
prisutvecklingen.

Tanken emellertid inteär myndigheten ska granskaatt
nättarifferna i förväg endast skäl föreligger, efternärutan t.ex.
klagomål. Ellagstiftningsutredningen har dock detansett
angeläget nätföretagen i förväg får formnågon vägledningatt av

vad kan betraktas skälig nivå nättariffen.om som som en
Myndigheten ska således förhandpå föreskriftergenom ange

vilken nivå avkastningpå bedöms skälig. Andram.m. som
bedömningsgrunder kan avgörande för myndighetenssom vara
ställningstagande prisutvecklingen, prisnivånär i förhållande till
standardkostnader för verksamheten, leveranssäkerheten, nät-
företagets effektivitet i förhållande till andra nätföretag m.m.

En myndighetens uppgifter tillförsäkraär tariffernaatt attav
företagen skälig avkastning deras investeradepå kapitalger en

de för höga tariffer kan monopolvinster.attutan ta utgenom
Tarifferna får heller inte låga de försvårarså företagensattvara
finansiering och återinvesteringar och därmed äventyrarav ny-
leveranssäkerheten sikt.på

Tillsynsmyndigheten måste beakta företagenäven att ges
incitament till effektivisering verksamheten. Med rättav
utformade incitament genom regleringsvillkor kommer en
effektivisering nätverksamheten ske. Effektiviseringenattav
kan ske både sammanslagning tillnätoperatörergenom en av

enheter förstörre därmed uppnå skalfördelar och inomatt
existerande företag teknisk utveckling och ettgenom mer
rationellt resursutnyttjande. Vinsterna från sådan effektivisering
bör inte enbart komma till del i formägarna vinster,störreav

konsumenternaäven sänkta tariffer.utan genom
Det givetvis i konsumenternasär intresseäven leverans-att

förmågan tillförsäkras, vissa konsumenteräven kan för-om
nöja sig medväntas risk förstörre störningar i utbyte moten en

lägre nättariff. Incitament till effektivisering får således inte
heller leda till leveransförmågan äventyras.att

finnsDet principiellttvå olika förmetoder reglering av
nättariffer; direkt kontroll de priseröver kannätoperatören ta

prisreglering eller kontroll de vinster denne kanut göraav
avkastningsreglering. Ellagstiftningsutredningens förslag till
reglering nättariffen se vidare avsnitt 3.2 kombinationärav en
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följerNedanprisreglering.ochavkastningsreglering enav
metoder.dessa tvåbeskrivningnärmare av

Prisreglering

nättariffer. Förförgränsregleringsmetod övresätterDenna en
nätavgiftentillåtstillgodosesskaintressenkonsumenternasatt

effektivitets-ochinflationstaktentillförhållandeiendastöka en
effekti-5% ochinflationstakten ärexempel,Tillfaktor. om

tariff-tillåtnadenskulle2% årtillvitetsfaktorn sätts per
åstadkomma störrekanOm3%. nätägarenbliökningen

medöka vinstendenne2% tillåtseffektivitetsförbättringar än
motsvarande belopp.

regula-incentiveincitamentsregleringkallasMetoden även
minskaincitament attden nätägareneftersomtion ettger

Ökade kanvinstervinsterna.öka accepterasförkostnaderna att
kostnaderlägreresultatdenätverksamhet äri ett somavom
kostnader kaneffektivitetsförbättringar. Lägreuppnås genom

servicedenpåsänka nivånockså uppnåsemellertid attgenom
till lägrelederunderhålleteftersättaAttkunderna.tillgessom

Fördriftstörningar.tillupphovockså attkostnader germen
kombineraspriskontrolldärförbörskydda konsumenterna en

kundservice.tillgänglighetmed krav på samtnätens
tillfreds-bibehållandepriskontroll med ettInförande avav

kundservicetillfredsställandeochunderhåll nätenställande av
lösa.och för nätägarnamyndighetenuppgift för attsvårär en

regel-prisernaregleradegranska denödvändigtbl.a.Det är att
tidenförändras övereffektivitetsvinsterförbundet. Utrymmet

förrevideraspristaket måsteberäkna attförformelnoch att
tillämpas,prisregleringdärStorbritannien,detta. Iåterspegla

femoch årsmed mellanpriskontrollenrevidering tresker av
tillsynsmyndig-föredrasperiodenlängreDenmellanrum. av

heten.

Avkastningsreglering

tillåtaavkastningstak skulle nätägar-baseradregleringEn ett
kostnadstäckning ochfullmedgertariffersätta enatt somna

kontrollformkapital. Dennasysselsattavkastning pårimlig av
kostnaderna.minskaincitamentpåtagligtsjälv ingeti sig attger

åtföljsförhärskande,priskontrollför ärmetoddennaUSA, därI
kostnaderEndastverksamhetskostnaderna.kontrollden avav en

ingåtillåtsverksamhetenförnödvändigaochrelevantaärsom
nätavgiften.forunderlageti
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nätmyndighetenocksåavkastningsreglering innebärEn att
avkastning.lämpligdefiniera vad ärmåste som en

avseenden enklare änemellertid i mångaMetoden är en
förutsesäkrare. Behovetdärmedprisreglering och attav

hellertarifferna bortfaller. Inteförtaketkostnader för sättaatt
definieras.effektivitetsfaktorbehöver en

kontrollmed viss påavkastningsregleringen,användsI Norge
tillorsakennätverksamheten. Främstaförprisutvecklingen,

Regleringsmyndighetenmetoden säkrare.tordedetta ärattvara
företagenkunskaptillräckligintevid avregleringenhade omen

ochutfärdaförför nätverksamhetenkostnaderderasoch att
intemetoden harvaldapristak. Denefterlevnadfölja ettavupp

ioch resulteratkundernamisstroende fråntilllettoväntat ett
förde factoundersökningaromfattande nätägarna uttarom --

i framtidenregleringenpekarUtvecklingen påavgifter.höga att
pristak.baseraskan komma ettatt

standardkostnadsmetodenenligtPrisreglering

yttrandei särskiltLundberg haroch GunnarNils Andersson ett
3.3.6 förordatavsnittEllagstiftningsutredningen setill en

standardkostnader.baseras påprisreglering som
i förslagetfår bestämsnätföretagettariffhögstaDen uttasom

verkliga kostnadergrundval företagetsinte på utan avav
erfarenhets-genomsnittskostnader ellerdvs.standardkostnader

för branschen.siffror
tillincitamentfårinnebärFörslaget nätägarna attettatt

sänka sinalyckasföretagsin verksamhet. Deeffektivisera som
för detta,behålla vinsternastandardnivån fårunderkostnader

kanlönsamhet ochdåliglyckas drabbasde intemedan avsom
inte skanätstandardenkonkurs. Försista hand drabbasi attav

underhåll förutsätterförsummatresultatförsämras ett avsom
övervakarnätmyndighetenmodelldennaförespråkarna attav

nätkvaliteten.
fast-standardkostnaderfungera måstemetoden skaFör att

enskilda distri-till deanpassadetillräckligtställas deså äratt
deEndast då kanförutsättningar.butörernas accepteras av

övervägande delenoch denkonsumenternanätmyndigheten, av
standardkostnaderalltför ärKonsekvensennätägarna. grovaav

därmedbetydligt och utgöravvikerverkliga kostnadernadeatt
nätmyndighetenochdåligt underlag för konsumenterna attett

skälighet.nätavgiftensbestämma
förförutsättningarmedockså enskildaRisken nätägareär att

standardkost-tariffeni stället baserar påverkliga kostnaderlåga
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kostnader i ställetverkligadistributörer med höganader eller att
nätmyndigheten.förpåvisar dessa

nätmyndigheten, beroendekan tillämpas såMetoden även att
prisnivåförutsättningar, bestämmerenskildapå nätägares en

standardkostnadsmodellen. Dettaenligtavviker från densom
kapitalkostnadsandelen for mednätägarekan ske attt.ex. genom

-5% och detkatalogprisberäknasförutsättningargoda attsom
standardenmöjligheter tillmed dåliga uppnåför nätägare att

förutsättningprissättningen. Enkatalogpris +5% vidmedges
nätföre-god kunskapnätmyndigheten harför detta är att omen

verksamheten.verkliga kostnader förtagens
avkastningframtideniEftersom nätägarna även garanteras en

incitament minskainget påinvesteringarna, modellenpå attger
de faktiskabesparingar längeinvesteringsnivån för såuppnåatt

understigersammanfaller ellerinvesteringenkostnaderna för
inflytande kommernätmyndighetensstandardkostnaderna. Utan

0nöd-inte förhindrasåledesstandardbaserad reglering atten
incita-samtidigt metodennyinvesteringar, kaniga ettgesom

underhållskostnadernadrift och påtill minimerament att
nätmyndighetenkräverbekostnad konsumenterna. Detta attav

bedömningarsjälvständigaalla omständigheterunder gör an-
investeringsverksamheten.gående

problemInitiala

mellanelpriset varierathistoriska betingelser harBeroende på
varit de bokfördatill detta har bl.a.olika Orsakernanät. att
olikavarierar mellanavskrivningarna nät,avsevärt annarssom

högAnledningen till detta bl.a.tekniskt jämförbara. ärär
överlåtitsoch antalinflation längre tid nätöver att ett storten

anläggningsvärden bokförtsvarvidtill ägare somnya nya
överstigit säljarens bokförda värde.

får allastandardkostnadsmodell introducerasOm nätägareen
betingelser.tariffsättning, historiskavillkor for oavsettsamma

för vissa kommerleda till intäkternakan nätägareDetta attatt
och för andra höjas.sänkas att

har låga värden på sinadistributörer vinnareDe är som
prissätta sinatillåtshistoriska anläggningstillgångar. De nu

överstiger detutifrån tekniskt nuvärdenättjänster ett som
Konsekvensen dettahistoriska värdet anläggningarna. ärpå av

sinamycket god avkastning påkommer erhålladeatt att en
historiskafall dessa harbefintliga I de använtnätägarenät.

verksamhet, eller medelvinster till subventioneraatt annan om
for framtida invester-i stället för fonderasutdelats till ägare att
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nättjänstenbetala för påingsbehov, kommer konsumenterna att
nytt.

nyligen investerat och harFörlorare deär nätägare som
inte tillåtskapitalkostnader för detta. kanskehöga Dessa utta

investeringarna.för finansieranätavgift motiveras attsomen
Pricewaterhouse, bilaga konstaterasfrånI attrapporten

tillåta ökningnätmyndigheten antagligen inte kommer att en av
uppskrivning nuvarande tillgångartariffen avgenom en

värdeöverföringhelt enkelt skulle innebäraeftersom sådan enen
företagen. intetill Dettafrån konsumenterna ägarna antasav

avsikten med reformen.vara
inlednings-regleringstället föreslår PriceWaterhouseI en som

nätföre-pristak för nättjänster bestämsvis utgörs ett avsomav
relativt enkelthistoriska tariffnivå. En sådan kantagens

råkraftskostnader och försäljnings-beräknas draatt avgenom
för de befintligafrån tidigare eltariffer. Principenomkostnader

bör såledesvärdering och avkastningen dessatillgångarnas på
nätföretaget skaintäkter. Förinte bestämma nätoperatörens att

framtida investeringar föreslåsmöjlighet finansiera attatt enges
ochbefintliga nättillgångarnaåtskillnad mellan degörs ny-

nätföretaget tillåtasinvesteringarna. Enligt förslaget ska ta ut en
för kapital för investeringar.marknadsrelaterade kostnad nya

Slutsats

nätmyndigheten skulle troligen bli högreArbetsbelastningen hos
eftersomreglering via prismed avkastningsreglering medän

direkt incitament tillinteavkastningsregleringen någotger
anledning skulle myndigheten inteeffektiviseringar. dennaAv

löpande kontroll avkastningsnivånbara behöva överutöva utan
denna kontrollkostnader. I den månockså över nätägarnas

inte uppfylla de mål ställts.brister riskerar reformen att som
vilken metod börställningstagande vadNågot avser som

intäkter vi inteför reglera nätföretagens totala hartillämpas att
bedömer det emellertid sannoliktför avsikt här. Vigöraatt som

tillgripanätmyndigheten inledningsvis kommer någonattatt
avgifterför nätföretagensform prisreglering. Taketgrov av

historiskai första hand grundas detkommer sannolikt påatt
härleda.avgiftsuttaget där sådant går att

Mätning och avräkning5.4.4

för den kraft levereras in påansvarig nätetNätägaren är att som
ocksåkraft från Nätägarenoch den nätet mäts. ärtas utsom

mätinformationen samlas in, kontrolleras,ansvarig för att
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till berörda aktörer.sammanställs till distribuerasrapporter samt
verksamhet ingår i nätverksamheten,Kostnaderna för denna

i avgifterna kan granskasvilket betyder skälighetenatt av
eller domstol.myndigheten av

mätintervallska ställas mätnoggrannhet,De krav påsom
mätvärden, insamling mätvärden,t.ex. timregistrering avav

fördelningmätvärdeshanteringen,sekretess i samband med av
bör inte fastställaskostnader mellan olika abonnenter avm.m.

myndigheten ska kunna bedömarespektive Eftersomnätägare.
avgifterna myndigheten också bereddskäligheten i måste vara

till vilka krav kan och bör ställas.ställningatt ta som
vissa frågor kringregeringens uppdragNUTEK har på utrett

avräkning. Uppdraget redovisas i Rmätning och rapporten
1993:61 betalt för el. slutsatsernaAtt och Enmäta är attta av

för kostnadernätmyndigheten bör införa tak de nätägareett en
i syfte täcka kostnader för installa-får mindre kunder attta av

tion och insamlingssystem.mätareav
merkostnaden för mätning ochfastställtI Norge har NVE att

får 5 000avräkning vid leverantörsbyte högst NKR år.vara per
1994.tillåtna avgiften sänks till 4.000 NKRHögsta år

för regering-förslaget till ellagstiftning saknas lagstödI attny
föreskrifternätmyndigheten ska kunna utfärda på dettaelleren

Vi föreslår sådant lagstödområde. att ges.

principiella utformning5.4.5 Nättariffens

relativt omfattande diskussionEllagstiftningsutredningen för en
utformning. Utgångspunktennättariffens principiella är attom

tariffen utformas främjar handeln med el.bör på sättett som
generella krav samhället enligtUtredningen antalettanger som

utredningen bör sådant grundläggande krav detställa. Ett är att
tillräckligt för elkonsument eller elproducentska attvara en en

nätavgifter till endaha avtal med och betala Dettanätägare.en
för punkttariffer ochför nätavgifter kallas i allmänhetsystem

ifinns i både England och Norge.
Därigenom syftet det blir enkelt handla meduppnås att att

eftersom tariffens storlek inte blir beroende medav vem man
avgiften i inmat-handlar med. stället bestämsI nätetav var

kraft deningen eller Det ankommer påägeruttaget av rum.
olika sinsemellan fördela de intäkter erhållsnätägarna att som
från elkonsumenter och elproducenter.

avgifterna samhällsekonomiskaFör ska korrektaatt ge
styrsignaler till aktörerna, dvs. till elproducenterna och till

driftenelkonsumenterna, både kort sikt och på lång siktpå
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avspeglamöjligtdetlångt äravgiften såbörinvesteringarna,
flödena på nätet.fysiskade

kategorierolikamellankostnaderfördelningenVad avavser
Ellagstiftningsutredningenkonsumenterochproducenter anger

utgångspunkter.generellaföljande
principiskaforkostnader nätägarenförorsakarDen som-

for detta.betalaockså
inte konstruerasområdeskoncession fårNättariffen inom en-

anslutenkundenområdet äri inomutgångspunktmed var
merkost-verkliganätföretagetsspeglarengångsavgifter som

fårtillansluts nätetabonnentmedsambandinader att en
ut.dock tas

delvisställerpunkttariffermedskisseradeDet nyasystemet
transi-erfarenhettidigareBranschenskrav på nätägarna. av

detsynsätt ändessutom påteringstariffer baseras ett annat nu
föreslagna systemet.

medarbetei dagkraftnät pågårSvenska attinitiativ ettPå av
vägleds deArbetetstorkraftnätet.avgifter förutarbeta avnya

harEllagstiftningsutredningenavgiftsättningprinciper för som
initiativnätmyndighetenankomma påredovisat. bör att taDet

övrigade nätägarna.innefattar ocksåtill arbeteett som

klagomålHantering5.4.6 av

förstauppgifterviktigaste ärnätmyndighetens attEn somav
villkor förövriga nät-ochprisskäligheteninstans pröva av

sådanskaförslagEllagstiftningsutredningensEnligttjänster. en
initiativ.myndighetenselleranmälan påske efterprövning eget

förekom-oftarelativtblikan kommaärendenSådana att
delalltförintedärför vikt stormande. Det är att avenav

ellerostridigaärenden ärbelastasmyndighetens somavresurser
relativt enkel art.av

vända sighand kunnanaturligtvis i förstaskaElkonsumenten
Koncessionshavarenklagomål.med sinakoncessionshavarentill

olika slagshandläggarutin försärskilddärför habör atten
branschorganisa-samråd medibörNätmyndighetenklagomål.

sådanhurkonsumentföreträdare närmareochtioner enange
frivilligadetta skehand börförstaIrutin bör ut. genomse

branschen.överenskommelser med
varjedet hoshandläggningsrutin börsärskildFörutom en

tillnamngivnaeller flerafinnaskoncessionshavare personeren
eller lämnaförfrågningarkanelkonsumenten göravilken

särskildabanker harmångakanklagomål. Det nämnas att
försäkringsbolagnivå och vissacentralklagomålsansvariga på

liknande slaglagregelkundombudsmän. Ensärskildahar av



82 SOU 1993: 105

finns intagen i 8 § fjärde stycket datalagen 1973:289. Enligt
denna bestämmelse ska den ansvarig för dataregisterär ettsom

eller flera kontaktpersoner ska bistå deutse en personer som
enskilda vid misstanke oriktig eller missvisandeom person-
uppgift. Uppgift har ska hållas tillgängligutsettsom vem som
för allmänheten. liknande regelEn på elområdet behöver
nödvändigtvis inte införas i lagstiftningen, bör få klarenmen
och enhetlig utformning. Uppgift förhar ansvaretom vem som
dylika konsumentkontakter kan lämnas elräkningen.påt.ex.

5.4.7 Resursbehov

de arbetsuppgifter fallerFör under punkten normgivningsom
krävs blandad kompetens. inledningsskede kanI det ocksåetten
krävas viss specialkompetens kan lämplig attsom vara upp-
handla konsultbasis. Såvitt kanpå vi bedöma det emellertidvore
oklokt i allt för förlitautsträckning sig konsulthjälp.påatt stor

uppgifterDe nätmyndigheten har detta område kräverpå ett
kontinuerligt från nätmyndighetens sida.engagemang

Den bedömning resursbehovet vi baseras pågörav som
erfarenheter från de elmarknadsutred-årens mångasenaste
ningar, Svenska kraftnäts utredning tariffer påt.ex. om nya

utredning mätningNUTEKs och avräknings-stamnätet, om
frågor, Pricewaterhouses utredning prisregleringom av
nätföretag inte minst, Ellagstiftningsutredningens uttalan-samt,
den. Bedömningen resursbehovet baseras också erfaren-påav

frånheter och England.Norge
Vi bedömer resursbehovet till 6 ársarbetskrajier utöver

insatser från konsulter motsvarande 500 timmar år.ca per

5.5 Uppföljning

verksamhetsfilosofinI ligger branschen i så utsträckningatt stor
möjligt ska självreglerande. främsta instrumentenDesom vara

härvidlag föreskrifter och allmänna råd normgivningär samt
villkorade områdeskoncessioner. Myndigheten har också möjlig-
het utfärda föreläggande för de nätinnehavare inte följeratt som
regelverket klagomål från enskilda.prövasamt

Utöver detta finns behov följalöpande nätföretagensett att
verksamhet.

Uppföljningsverksamheten bör enligt uppfattningvår vara
inriktad främst följandepå åtgärder.
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Årliga nätföretagennyckeltaldesammanställningar somav
kommentarer.medredovisaskyldigaär att

nätföretagen.effektivitetsanalyserSärskilda av
in-följafor bl.a.nätföretagvissaInspektioner hos attatt upp

följs.vesteringsplaner
angelägetbedömsdettaundersökningarSärskilda när t.ex.

nätföretagensuppfattningabonnenternasför kartläggaatt om
service.

Resursbehov

myndighetenallakommer påbemärkelse attI någon vara
nätverksam-nätföretagensföljamedengagerade i arbetet att upp

direktemellertidredovisas härhet. De antas vararesurser som
erfarenheterbaseras påuppföljningsarbete. Behovetföravsatta
frånerfarenheter Norge,NUTEK,analysarbete pålikartatav

eldistributions-effektivitetsanalysermedarbetedetpåsamt av
institutionen vidnationalekonomiskautförs påföretag som

universitet.Göteborgs
förársarbetskrafier behövsvi 3,5bedömerTotalt attatt ca
finnasdetdetta kanUtövernätverksamheten.följalöpande upp

Vikundmätningar.förkonsultinsatserför speciellabehov t.ex.
200 timmar år.tillkonsultbehovettotalauppskattar det perca

rådgivningInformation och5.6

fungera måstenätföretagen skasjälvregleringenFör att av
Viktiga målgrupper ärinformationsstrategi.hamyndigheten en

allmänhet.såväl nätägare som
samhälletkravinformation deNätföretagen behöver somom

information ska normaltSådanverksamheten.ställer på vara
informationsbroschyrerallmänna råd,formskriftlig it.ex. av

olikaefter delta påbör ocksåMyndigheten sträva attm.m.
metoderAndraoch kurser.branschmötenkonferenser, att

i bransch-placera artiklarinformation kansprida attvara
tidningar.

rådgivning.hel delbehövaocksåkommerFöretagen att en
intebörtidskrävande ochemellertidrådgivningPersonlig är

myndigheten.förprimär uppgiftenvara
infor-m.fl. behöverlokala politikerjournalister,Abonnenter,

ställa krav pågranska och nätägarna.för kunnamation att
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informerasAllmänheten således vilka krav kanmåste om som
ställas nätforetagen och tillgång till relevant statistik.på ges

Det också viktigt myndigheten får godkännande hosär att
genomföra sina uppgifter.allmänheten för Detta kräversättet att

medveten strategi och förutsätter myndigheten aktivtatten
deltar i den debatt fors i olika media angående elmarknadensom

reglering.och elmarknadens
Enligt Ellagstiftningsutredningen ska myndigheten särskilt

uppmärksamma elkonsumenterna vilka risker kanpå som vara
konkurrensutsattförknippade med handla på marknad.att en

Syftet konsumenterna själva ska ställa sådana sinkrav påär att
elleverantör eventuella oseriösa elhandlare får problematt att

sigetablera marknaden.på
verksamheten ska fungera effektivt samtligaFör måsteatt

medarbetare förtrogna med arbete bedrivsväl detvara som
inom de olika verksamhetsområdena. krävs således helDet en

kvalificerad informations- och utbildningsverksamhet.del intern

Rádgivningsbyrá för elkonsumenter

Till viss del torde del de problem kan iuppståen av som
kontakten mellan elkonsumenter och koncessionshavare ha sin
grund i okunskap och missförstånd. Sådana problem skulle
möjligen fanns särskilt rådgivnings-kunna undvikas det ettom

dit konsumenten kan vända sig.organ
sådan rådgivande roll kan naturligtvis utförasEn nätmyn-av

digheten, dess huvudsakliga insats bör möjligt begrän-men om
till information allmän karaktär och intesas av mer avse

rådgivning i enskilda ärenden.
Storbritannien tillskapa friståendeI har valt antalatt ettman

konsumentorgan, Consumer Committees, bestående av repre-
för konsumentrepresentanterkonsumenterna. Dessasentanter

tillsynsmyndigheten elområdet, OFFER. Consumerpåutses av
Committees har bl.a. till uppgift tillvarata elkonsumenternasatt

iintresse och media konsumenttvister se avsnitt 4.2.3.
Erfarenheterna Consumer Committees visatdessa har sigav

positiva.mycket Sett i svenskt perspektiv kanettvara en
lösning liknande den engelska kanske sig ovanlig. Vinågotte

emellertid bör skapa motsvarandenågotprövaatt attanser man
i Sverige. Ett sådant konsumentråd skulle enbart få tillorgan

uppgift rådgivning till elkonsumenterna och bistå dem iatt ge
deras kontakter med koncessionshavarna. beslutanderättNågon
skulle inte tillkomma rådet. Nätmyndighetens funktion som
beslutsfattare i prövningsärenden helt skilt frånmåste vara
rådet. dylikt konsumentråd skulle bestå enbart företrädareEtt av
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regeringeninrättasantingenochkonsumentintressenför av
myndig-instruktion ellernätmyndighetensföreskrift i avgenom

iliksommyndigheten,tordeLämpligastsjälv. attheten vara
rådet.iska ingådeStorbritannien, utser sompersoner

grundaär ettkan övervägasalternativ attEtt annat som
bransch-frivilligpåelkonsumenterförrådgivningsorgan en

bildatsbranschervissainomSverige haröverenskommelse. I
hjälpaochvägledauppgifttillharsärskilda attsomorgan

ellerdet4.4.6 finnsavsnittframgåttSomkonsumenterna. av
konsumentbyråersärskildaupprättaskortinomkommer att

detUtredningenbankbranschen. attochförsäkrings-inom anser
liknandeinrättaanledning övervägafinnaskan attatt enäven

rådgivnings-särskildsådanelområdet. Enförrådgivningsbyrå
förkonsumentbyrånlikartat sättpåorganiseraskanbyrå ett som
förmedstiftelsefristående representantersåsomdvs.banker, en

i dessnätmyndighetenochKonsumentverketelbranschen,
styrelse.

Resursbehov

eller sättpå attkommernätmyndigheten annatAlla på ett vara
krävsDärutöverinformationsverksamheten.iengagerade

uppskattarViinformationsfrågor.påspecialistkompetens
tidårsarbetskraft. Dentillspecialkompetensbehovet somenav

informa-ned påbehöver läggapersonalövrigbedömervi att
arbetstiden.10 15tilluppgår procenttionsinsatser avca -

myndig-andrafrånerfarenheterbl.a. påbaserasBedömningen
m.fl.StatskontoretNUTEK,Konkurrensverket,heter, såsom

behöver avsättasársarbetskrafter4,5detinnebärTotalt att ca
förkostnadernadirektarådgivning. Deinformation ochför

m.m.tryckning,framställning,grafisk portoinformation
år.miljon kronorvi tilluppskattar peren

Prövning5.7

självregleringÄven tillsyftararbetsmetodermyndighetensom
myndig-situationer närfinnasdetkommernätföretagen attav

intenätinnehavareför deföreläggandeutfärdaheten måste som
nätmyndigheten äruppgift förcentralregelverket. Enföljer

tvisterfalli vissaochenskildafrånklagomålockså prövaatt
olikamellan nätägare.
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En orsak till nätmyndigheten själv fråga tillatt tar upp en
prövning kan frågan sådanär myndig-att natur att ettvara av
hetsavgörande önskvärt.är Nätmyndigheten kan också komma

tvister mellan abonnenterpröva och då den klagan-nätägareatt
de inte kan eller vill förlikas med nätägaren.

Det bör beaktas myndighetens avgörande enskiltatt ettav
klagomålsärende kan medföra omfattande översynatt en mer
kommer till stånd. Myndighetens bedömning i enskilt ärendeett

prisets skälighet kan medföra tariffen oskäligävenattav anses
i förhållande till andra konsumenter den klagande.än

Ett exempel på situation det nödvändigtnär medärannat en
utlåtande från nätmyndigheten då innehavareärett en av

nätkoncession för område och innehavare nätkoncessionen av
för linje inte kan komma överens ska anslutaom vem som en
abonnent till nätet.

Nätmyndigheten har i dessa fall efter sedvanlig beredningatt
ärendet i enlighetavgöra med förvaltningslagens 1986:223

regler. Enligt förvaltningslagen ska varje ärende där någon
enskild handläggasär enkelt, snabbtså och billigtpart som
möjligt säkerheten eftersätts. Myndigheten ska ocksåutan att

efter uttryckasträva sig lättbegripligt.att
Myndigheten bör på lämpligt sprida kunskapsätt viktigaom

principiella avgöranden. Detta gäller både internt inom den egna
myndigheten och koncessionshavare ochexternt gentemot
elkonsumenter.

Nätmyndigheten har också till uppgift inträda iatt partsom
mål myndighetensnär beslut domstol.prövas av

Vissa ärenden ska inte nätmyndigheten.prövas Etttyper av av
exempel kan elkonsument debiterasattvara om en anser man
för nättjänster inte utnyttjat. Sådana fall ska prövasman av
allmän domstol.

Ett exempel klagomålär när priset eller andraannat avser
villkor för kraftleverans. Sådana fall kan i vissa fall komma att

konkurrensverketprövas med stöd konkurrenslagen. Detav av
kan sig missbrukröra dominerande ställning jfr.t.ex. om av
avsnitt 2.4.4.

Resursbehov

Omfattningen arbetet med utfärda föreläggandenatt attav samt
klagomålpröva omöjligtär förutse. Tillnästan del beroratt stor

det hurpå väl myndigheten lyckas med sitt övriga arbete.
Arbetet med utfärda förelägganden klagomålprövaatt samt att

från enskilda bör ledas jurist. Hela myndighetens kompe-av en
bör dock kunna utnyttjas för fram beslutsunderlag.tens att ta
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resursbehovet uppgårbedömning ärpreliminärmycket attEn
drsarbetskrafier.2-3till

möjlig-haocksåmyndighetenbesluten börtillunderlagSom
med kompetentarådexpertis. Ettutomståendekonsulterahet att

kankonsumentorganisationerochnätföretagfrånledamöter t.ex.
8.2.avsnittseändamålför dettamyndighetentillknytas

Övriga uppgifter5.8

utredningarsärskildaremisser, samtuppgifter hörövrigaTill
detviuppskattararbetedettabevakning. För attinternationell

ochjuridiskföreträdesvis medársarbetskrajier,2-3krävs ca
nationalekonomisk kompetens.

administrationsådanocksåuppgifter hörövrigaTill typ av
nätmyndigheten.arbetar påfrån allainsatserkräver somsom

uppgifter hör:Till dessa
registratorsfunktionen

tidredovisning,uppföljningstyrning ochintern t.ex.
budgetarbeteverksamhetsplanering,

anslagsframställan,
resultatredovisning

registeruppdateringarkivering, m.m.av
ársarbetskrafier2-3det krävsvibedömerarbetedettaFör att

registratorsfunktionen.förenvarav
effektivtberoendekommer ettVerksamheten att avvara

uppgift.för dennakrävsVi bedömerdatorstöd. att personen
Övriga uppgifter beståradministrativa av:

löneadministration
frågoravtalsrättsligaocharbetsrättsliga

telefonväxelreception
Vaktmästeri

dessafördrsarbetskrajier åtgår2-3totaltVi bedömer upp-att
gifter.

2behövs års-vi detbedömerverksamhetenledaFör attatt
arbetskraften
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5.9 Nätmyndighetens totala resursbehov

Vi bedömer det krävs personalstyrka 35på årsarbets-att en ca
krafter för nätmyndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag.att
Denna uppskattning grundas detnämnts påsom nyss genom-
snittliga resursbehovet under treårsperiod.en

Därutöver bedömer vi det behövs hjälp från olikaatt typer av
utomstående för bistå det tekniskapå området ochexperter att

det gällernär metodutveckling. Konsultinsatserna beräknas
tilluppgå 1 600 timmar år.ca per

Till följd arbetsuppgifternas komplexitet måste medarbetar-av
akademiska eller på andra förvärvadesätt kompetensnas vara

ovanligt hög. Det ocksåär vikt myndigheten harstor attav
anställda har aktuell erfarenhet från branschenpersoner som

vad nätplanering.t.ex. avser
Andra specialistfunktioner kommer behövas ärattsom

expertis på redovisningsfrågor, produktivitet och effektivitets-
analyser, information, ADBsamt expert.en

N ätmyndighetens kompetensbehovstörsta det ekonomis-avser
ka området. Av de totalt 35 årsarbetskrafterna uppskattar vi att

II behöver sådan bakgrund och erfarenhet. Förca personer att
tillfredsställa myndighetens behov teknisk kompetensav anser
vi det krävs 7 Vi vidare 4att attca personer. anser ca personer
bör ha juridisk kompetens.en

Det totala behovet handläggare och assistenter medav
kontorserfarenhet uppskattar vi till 5 treca personer varav
bedöms arbeta med administration i anslutning till koncessions-
ärenden.

Oberoende organisatorisk lösning för nätmyndigheten kanav
den centrala administrationen, 2-3 ársarbetskrafifer, sannolikt
samordnas med någon verksamhet.annan

Budget för nätmyndigheten

Löner: 14 500 OOO kronor
Konsulter: 6001 OOO kronor
Lokaler, städning, vakt, el: 2 300 OOO kronor
Ränta och avskrivningar 400l OOO kronor
datorer,möbler m.m.:
Resor, tele 700 OOO kronorm.m:
Informationskostnader, l 500 000 kronorporto:
Rekryteringskostnad, första året: 700 OOO kronor
Summa: 22 OOO OOO kronor
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stegvistKonsekvenser5.10 ettav

genomförande

det inomkännedomutredningenstillkommitharDet att
kan kommalagförslagförberedsregeringskansliet attett som

elmarknads-planeradedenstegvist införandeinnebära ett av
reformen.

utreds syftar bl.a.Övergångsbestämmelserförslag tillDe som
skyddkonsumenternaövergångsperiodundertill ettatt geen

lagstiftningnuvarandeidetsammasina huwddragi är somsom
priskontroll. tankeoch Enleveransskyddbestämmelserdvs. om

köp-skyldighetregleringbehållaformockså i någonär att aven
produktionsanläggningar.från mindreav

flerainriktning utformas påövergångsmodell med dennaEn
vii detalj harregelverk kommersådanHursätt. att utett se

intressedetkankunskap Detdock ingen atttrots vara avom.
skullegenomförandestegvisvilka konsekvenserdiskutera ett

verksamhet.för nätmyndighetensfåkunna
nätmyndig-arbetsuppgifter förmöjligaföljandeVi kan trese

heten.
för vilka leverans-producenterochvilka konsumenterAnge

gäller.köpskyldighetrespektiveskyldighet
mindreellerfrån elkonsumentklaganpriset efterPröva

producent.
köpskyldighet.respektiveleverans-den harUtse som

från Englanderfarenhetervisarförsta punktenVad denavser
för vilkastorleksgränserentydigafinnadet svårtär attatt

leverantör.möjlighet bytaskakonsumenter attgessom
skälig-för myndigheten prövaförutsättningarskapaFör attatt

imyndigheten insynviktigti elpriset detheten är att ges
sekretess.naturligtvis underkraftkontrakt,samtligaföretagets

§ i detlagstöd. I 23kräveruppgiftsskyldighetsådanEn av
ellagtill ändradförslagetEllagstiftningsutredningen framlagda

stadgas det:

hartillsynsmyndighet rättNätmyndigheten och attannan
behövshandlingarochde upplysningarbegäran OIsom

tillsynen

förtydligandebehövasdet tordebedömningVår är ettatt av
till insynmöjlighetnätmyndigheten denbestämmelsen för att ge

komma krävas.kan attsom
arbetsuppgifter kräverdessa ärytterliga resursbehovDet som

klart. mycketförslaget inte Enspeciellt ärförutse,svårt att som
ytterligare 2-3det krävsuppskattningpreliminär är att personer.
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Organisationslösningar6

Inledningl

möjlig-alternativaangivit fleraharEllagstiftningsutredningen
handbör hamyndighetvilkenbeträffandeheter omsom

myndigheterbefintligauppgifter. Blandnätmyndighetens anser
handhaElsäkerhetsverket kanellerNUTEKden att om

enligtkoncessioneri dag bl.a.hanteraruppgifterna. NUTEK
från elsäker-för elnätetElsäkerhetsverket harellagen. ett ansvar

Ellagstiftningsutred-alternativhetssynpunkt. Ett annat anser
bl.a. tillsynenmyndighet förinrättaningen att aven nyvara

nätverksamheten.
uppgifterdevidarekonstaterarEllagstiftningsutredningen att
hartillsynsfunktionen närablivandei deninnefattassom

ombesörjsi dagkoncessionsuppgiftermed deberöring avsom
ochombesörjasverksamheter böroch dessaNUTEK att av en

bedömningen.i denVi instämmermyndighet.samma
gäller organi-dettänkbaraockså närmellanformerOlika är

ellerkansliserviceförmyndighetsationen, t.ex. att svararen
myndighet ellerfriståendeadministrationenbart atten

självständigbeslutsfattandetiorganiserasverksamheten som en
myndighet.avdelning inom en

organisato-olikaoch nackdelarbelyses för-avsnittdettaI av
uppgiftermyndighetensvi kortbeskriverlösningar. Förstriska

för vadDärefter redogörselmarknaden.rolloch på som
huvudmannaskapet.påverkar

myndig-nätkoncessioner läggs påOm prövningen en annanav
konse-direktiven belysautredningen enligtNUTEK skahet än
energi-rollnuvarandegäller NUTEKsvadkvenserna som

avsnittet.i sistaansvarig myndighet. Detta görs
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Myndighetens uppgifter

Nätmyndighetens insatser flera avgörande förpå denär sätt om
planerade elmarknadsreformen får avsedd effekt.

uppgiftFör det första det myndighetens förär att ansvara
prisreglering och tillsyn verksamhetutöva över omsätteren som

Eftersom nätföretagen15 miljarder kronor saknarår.ca per
uppgiftkonkurrenter det myndighetens till detär att attse

incitament till såväl leveranssäkerhet kostnads-skapas som
effektivitet. myndighetens uppgiftDet också säkerställaär att att
elanvändarna inte behöver betala högre pris nödvändigtänett
för nättjänsterna.

det andra konkurrerande producenters och elsäljaresFör är
tillgång till förutsättning för konkurrensen pånäten atten
elmarknaden ska fungera. Myndighetens uppgift verka förär att

nättariffer, och avräkningssystem utformas påmät-att ettm.m.
underlättar handel och främjar konkurrens.sätt som

För lyckas med dessa uppgifter krävs hög kompetensatt en
hos myndigheten och denna kan verka oberoende, särskiltatt av
eldistributionsintressen.

6.2 Faktorer påverkar valetsom

finns skäl både för och lägga den verk-Det emot att samman
nätmyndigheten bedriva med redansamhet ska existe-som en

rande verksamhet. Här ska dessa skäl redovisas.några av
Skäl talar för samordning verksamhet medsom en av en en

vanligenannan anses vara:
Samordning beslut och avgöranden bör ske medav annan
verksamhet,
Samutnyttjande kompetens,av
Möjlighet prioritera mellan olika verksamheter,att resurser
Administrativa kostnader och
Omläggningsaspekter.

Skäl talar samordning verksamheten oftamotsom en av anses
vara:

renodlingKrav på myndighets verksamhet,av en
Oförenliga intressen,
Regeringens behov styrning och uppföljning vissav av en
utpekad verksamhet och
Behov förändring tydlig.göraattav en
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ochbåde förfaktorer talarvidare finnaskanDet emot ensom
sådana faktorersamordning. Exempel på är:

anpassningsförmåga,flexibilitet ochKrav på
kontaktytorHistorik och upparbetade m.m.,

Myndighetskultur,
myndig-myndighetsuppgifter elleriändringarFörestående

hetsstruktur,
reaktioner ochOmvärldens

personal.behålla kompetentrekrytera ochMöjligheter att

betydelsefaktorers6.3 Olika

vi bedömer defaktorerredovisar vi deavsnittdettaI somsom
förhuvudmannaskapvalför beslutcentrala ettmest om av

nätmyndigheten.

beslutSamordning6.3.1 av

prioriteringar,samordningskälet förstarkaste ärDet omen
harverksamheten så närastyrningi ärenden ochbeslut av

det krävsverksamhetsamband med att gemensamenen annan
samlade krav.säkerställa samhälletsförledning att

ElsäkerhetsverketmedSamordningsbehov

förfå konsekvensernätföretagen kanPrisregleringen av
tillåter eldistributör-prisregleringelsäkerhetsarbetet. Dagens

prisreg-nättarifferna. Enalla kostnader viautatt taerna
ekonomiskanätföretagenmed syfteleringsmodell att ge

innebära in-kostnadsrationalisering kantillincitament att
elsäkerhets-kostnadskrävandeminskar bedrivacitamenten att

arbete.
föreskrifter.utfärdabehövaNätmyndigheten kommer att

föreskrifter till målgruppenviss fördelkanDet omvara en
prestationsindikatorersärredovisning,avseendet.ex.nätägare

myndighet.meddelaselsäkerhetoch sammaav
för tillsyneni dagElsäkerhetsverket har ansvaret av

Mätning ochhushållsabonnenterna.elenergi hosmätning av
frågaoch såledesi nätverksamhetenavräkning ingår är en

för nätmyndigheten.också
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i praktiken skiljaDet svårt mellan elsäkerhetsfrågorär att
och leveranssäkerhetsfrågor. inspektionDen elanlägg-av
ningar genomförs Elsäkerhetsverkets inspektörer ärsom av
således betydelse för leveranssäkerheten.ävenstorav

Samordningsbehov med NUTEK

Utgångspunkten koncessionsverksamheten följer deär att nya
funktionerna

har enligt sin instruktionNUTEK för omställningenansvaret
energisystemet. Verket ska därvid för statligaav svara

insatser för främja energiförsörjning och effektivareatt
energianvändning, dvs. övergripande förett attansvar
energisystemet utvecklas i enlighet med de energipolitiska
målen kärnkraftavveckling, miljökrav, billig och säker
energi. sig främst uttryck iDetta NUTEK har handtar att

energiforskningsprogrammet, investeringsstöden till bio-om
bränsleeldad kraftvärme, vindkraft och solvärme, stödet till
energieffektiva produkter och stöd med medelsamtprocesser
från energiteknikfonden koncessioner för ochrörsamt
elledningar och kommunal energiplanering.

NUTEK har också i uppdrag analysera hur de energi-att
politiska styrmedlen påverkar energisystemet vilkaoch ytter-
ligare insatser krävs för de energipolitiskanå målen.attsom

detta ligger bl.a. utvärderaI utreda och sådana insatser iatt
samhällsekonomiskt perspektiv. NUTEK har metoder ochett

för elanvändningen ochgöra överattresurser prognoser
elproduktionssystemets utveckling bedöma konse-samt att
kvenserna förändringar energipolitiken föränd-t.ex.av av
ringar energiskatterna. skulle kunnaNUTEK få it.ex.av
uppdrag självteller besluta följa utvecklingen el-påatt
marknaden efter det den föreslagna lagstiftningen har trättatt
i kraft och härvid bedöma bl.a. konsekvenserna för olika
konsumentgrupper föroch samhällsekonomin i stort.

Beredskap för klara energiförsörjningen kris och krigiatt
handhas i dag på enheten för energiberedskap på NUTEK.
Totalt 13 sysselsatta med beredskapsfrågornaär personer

2 årsarbetskrafter för elberedskap.varav ca ansvarar
Elberedskapsfrågorna har koppling till koncessions-en

verksamheten eftersom frågor leverans-rör nätenssom
förmåga i kris och krig och leveransförmåga fredstidinätens

Ävenhar beröringspunkter. Elsäkerhetsverkets verksamhet
betydelse för beredskapen.är av
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för beredskapsenhetenAndra viktiga kontaktytor är
ÖCB,Överstyrelsen för civil beredskapFörsvarsstaben,

naturligtvis kraftföretag och olje-Svenska kraftnät samt
omfattning förekommer också kontakter medföretag. vissI

analysenheten på NUTEK.
utreds för närvarande bl.a. Ellag-Beredskapsfrågorna av

stiftningsutredningen.
kommunernafysisk riksplanering. Det ärFrågor rörsom

kommunala Översiktsplaner hur demed hjälp angeravsom
tillgodoses det gäller bebyggelseallmänna intressena ska när

direkt inflytande detnärmiljö. Staten har dockoch närett
betrakta riksintressen.gäller områden är attsom som

redovisa vilka områdencentrala myndigheterna skaDe som
inom deras ansvarsområden.riksintresse Ide äranser av

kommunen sedan ochöversiktsplanerna ska avgränsa
riksintresse.precisera exakt vilket område ärsom avmer

länsstyrelsen.sker i samråd medDetta
för industriellområden NUTEK harDe ärsom ansvar

energidistribution.produktion, energiproduktion och
funnitseldistribution har det sedan längeVad ettavser

koncessionsgivande myndigheten,samarbete mellan den
kraftnät,vattenfallsverk, sedermera Svenska B0-Statens

Statens naturvårdsverk m.fl. det gällerverket, när att
översikts-ledningsdragningar i de kommunalainkludera

markeratsHittills har inga områden formelltplanerna. som
för kraftledningar. dock under dettariksintressanta Det pågår

områden.arbete med markera sådanabudgetår att
Uppgiftenkommunal energiplanering. ärFrågor rörsom

krav kommunalaövervaka den lagstiftning ställer påatt som
planernaenergiplaner. Utvecklingen har frångått att se som

inte minstenergipolitiskt instrument till planerna, ochattett
planeringsprocessen, ska fungera hjälpmedel försom

inriktat informationArbetet i dag på ochkommunerna. är
rådgivning. Verksamheten i dag organiserad inomär samma

koncessionsgruppen.enhet som
bedömning ärenden nätmyndighetenUtredningens deär att som

direkt samband med sigska inte har sådantavgöra ett vare
verksamhetNUTEKs eller Elsäkerhetsverkets att en samman-

medföra fördelar för denslagning det skälet skulle stora nyaav
skulle oönskad effekt vidverksamheten. Det snarast omvara en

enskilt vid styrningen verksam-avgörande ärende ellerettav av
verksam-heten i tillsättning chefer ochstort experter,av

hetsplanering m.m. intresse fick starkare ställning inågot en
iförhållande till andra intressen. Intressen direkt stårsom



105SOU 1993:96

identi-dockmonopolövervakningen svårakonflikt med är att
problem i praktiken.detta knappastfiera varför är störreett

Samutnyttjande kompetens6.3.2 av

Elsäkerhetsverket

elanläggningar och besittertillsynföretarElsäkerhetsverket av
tillsyns-och erfarenheterkunskaperdärmed allmänna avom

till det tekniskahuvudsak begränsadedock iuppgifter. Dessa är
Standardiseringområdet, m.m..

ansökningarmed nät-Nätmyndighetens arbete prövaatt om
nuvarandedennaturlig fortsättning påkoncessioner är en

lämplighetsprövningenvid NUTEK. Ikoncessionsverksamheten
samhällsekonomiskt ickeundvikasdet skaligger attattt.ex.

framledningar dras påbyggs ellernödvändiga ledningar ettatt
skada för tredjeonödigtorsakarsätt stor man.som

tillknutenkoncessionsverksamheten varit näraHistoriskt har
regionalkontorElsäkerhetsverketselsäkerhetsverksamheten. är

Vid Elsäker-bedömaförviktiga remissinstanser näten.att
avseendefinns teknisk kompetensinspektionsdistrikthetsverkets

elleverantörer,kontakter med dagensväl utveckladeochnäten
medsamarbeteEttframtidens närmaredvs. nätoperatörer.

effekti-distriktsorganisation sannoliktkanElsäkerhetsverkets
avseendevisst dubbelarbetedag skerverksamheten. Ivisera ett

konces-delanläggningarna. Enteknisk bedömning stor avav
regionala kontoren.arkiverade desionshandlingarna finns på

ledning-drifttillstånd förocksåbeviljarRegionkontoren nya
distrikt och denElsäkerhetsverkens prövararanläggningar. som

intresse detvidarekoncessionsfrågor har attgemensamtett av
ledningsnätet.aktuella kartorfinns över

kontakterväl utveckladeregionkontor harElsäkerhetsverkets
godabonnenter. Dettakraftföretag,med nätägare samt ger en

möjlighet i tidochlokala förhållandenkännedom attenom
frånklagomålproblem.eventuella tekniska Mångaupptäcka

kontor.också till dessakommerenskilda elkonsumenter
utnyttjas tillinformationskanal börRegionkontoren är somen

samhälletsnätföretag och abonnenterinformeraatt nyaom
informera denanvändas för nät-bör ocksåkrav. De att nya

i olikaförhållanden rådervilkamyndigheten om-somom
råden.
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NUTEK

har analysfunktion expertisNUTEK med på energisystemeten
och på energipolitik. omständighet intresse forDetta är en av
nätmyndighetens verksamhet.

finns samarbeteDet mellan NUTEKs koncessionsverk-ett
samhet och den enhet har hand stödet till energieffek-som om
tiva produkter Orsakenoch till detta samarbete är attprocesser.

med insatser vill förmå eldistributörerna attman gemensamma
utnyttja energieffektivisering instrument i sin verksam-ettsom
het. Koncessionen har hittills här instrument.setts ettsom
Motiveringen koncessionshavaren för sköta distri-är att att
butionsmonopolet enligt ellagens bestämmelser ska frånvara
allmän synpunkt lämplig. Enligt NUTEKs uppfattning kräver
detta dokumenterat intresse för effektiviseringsfrågor.ett

Kontakter och kunskapsöverföring finns mellan konces-även
sionsenheten och foretagsekonomiskaden delen NUTEK-av
Regional.

Relativt omfattande kontakter finns också mellan koncessions-
och analysenheten. Orsaken analysenheten harär attgruppen

genomfört del analysarbetet kring elmarknadsreformenen av
Elmarknad i förändring, 1991:6.NUTEK, Bt.ex. rapporten

finns vidare informationsfunktionDet kan hjälpa tillen som
med information till företag och elkonsumenter.extern

Kontakter mellan enheterna för koncession och energi-
beredskap påbörjades NUTEKnär förövertog ansvaret
elberedskapsfrågorna från Statens vattenfallsverk 1992.år
NUTEK bedömer kontaktbehovet ökar minskaränatt snarare
vid genomförande elmarknadsreformen.ett av

6.3.3 Oförenliga intressen

Den verksamhetens självständighet och integritet vidnya
avgörande tillstånds- och tillsynsärenden är,av som nyss

viktig för elmarknadsreformensnämnts, trovärdighet.
Det troligt konfliktytornaär mellan nätföretagen ochatt

myndigheten kommer öka i framtiden. erfarenhetDen vi iatt
dag har eventuella konflikter mellan koncessionsverksam-av
heten och NUTEKs övriga verksamhet därför ingen vägled-ger
ning.

Systemet med koncessioner har varit effektivt instrumentett
i arbetet med elektrifiera Sverige. Däremot har konces-att att
sionsinstrumentet endast i ringa omfattning utnyttjats för
monopolkontroll prövningsinstans,Den prisregleringsnämnden,

.
finns ligger utanför NUTEKs direkta kontroll och ärsom
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frågor lösesviss del påtillberorutnyttjad. Detta attsparsamt
Elverksför-ärendenaberedningunder NUTEKs samt avav

Kontrollen2.4.1.avsnittsetariffkommissioneningens av
ochstatligtinslagetdetfrämstskerföretagen stora avgenom

myndig-eller någonNUTEKVarkenägande.kommunalt annan
reglerings-dessaerfarenhetbetydandehar alltså någonhet av

uppgifter.
Även påverkaskulleinteintressekonfliktereventuellaom

hur dessa kanpåvisaväsentligtdetmyndighetsutövningen är att
i frågainte kanmonopolövervakningen sättassåhanteras att

utgångspunkten.denfrån
motstrid-direktnågraknappastfinns detharSom nämntsnyss
NUTEKsuppgifter ochnätmyndighetensmellanintresseniga

uppgifter.Elsäkerhetsverketseller
detpåliggerkan uppståkonfliktereventuellaDe snararesom

utnyttja deförväntaskanNätföretagenpsykologiska planet.
beslut,nätmyndighetenspåverkaförfinnsmöjligheter attsom

intevärden.ekonomiska Det ärdet gällersärskilt storaom
ellerförsvåramassmediaviaväljeruteslutet att t.ex.att man

verksamhet påElsäkerhetsverketsellermisskreditera NUTEKs
forsknings ochantaldriverNUTEKområden.andra t.ex. ett
Kraftföretagenkrafttöretag.medtillsammansutvecklingsprojekt

också nätägare.allmänhetiär stora
verksamheterblandarnaturligtockså närDet är somman

leda tillkandetutgångspunkterdelvis skildautifrån attarbetar
näringslivetsfrämjaskaNUTEKkonflikter.interna t.ex.

och vidtaprojektolikaelforetag imedsamarbetautveckling,
uppgiftenfrämjandeenergipolitiska mål. Denför nååtgärder att

ochreglerande tvärtmed denkonfliktikommakan om.
innebärafallikankonflikter värsta atteventuellaSådana

nätföre-regleringenellagstiftning ochutnyttjarmyndigheten av
risk tordeDennalagstiftareninte avsett.på sättetttagen som

NUTEKläggs på ännätverksamhetenstörre omomvara
Elsäkerhetsverket.påverksamheten läggs

enligt denuppgifternabedömning ärUtredningens att nya
organi-opartisksjälvständig ochbörellagen garanteras en

i NUTEK såsomuppgifternaplaceringsationsplattform. En av
självfalletverksledningen kanunderställdavdelning genom-en

tillsyns-koncessions- ochemellertidförutsätterföras. Det att
andramedel nåuppfattasinte kanverksamhet attettsom

reformendeindustripolitiska mål änellerenergipolitiska som
till.syftar

det alltsåfinnsNUTEKläggs pånätmyndighetsfunktionenOm
övrigfrånverksamhetdennaklart avgränsabehov attett

ochtillsyns-skekunnaskulleverksamhet. Det attgenom
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regleringsuppgifterna självständighet t.ex.ges samma som
Luftfartsinspektionen har Luftfartsverket se avsnittgentemot
4.4.4.

angelägetDet omgivningen i fall uppfattarär så huratt
självständig verksamheten faktiskt Det gäller skapaär. att
förtroende för tillsyns-såväl och regleringsverksamheten som
NUTEKs övriga verksamhet.

friståendeEn myndighet har givetvis lättare att motsvara
kravet på integritet.

6.3.4 Myndighetskultur

organisationskultur något svårdeñnieratär ändåett men
påtagligt inslag i myndighets agerande. olikaFören personer
betyder begreppet kultur olika saker. litteraturI organisa-om
tionsteori ofta med kultur de värderingar ochmenar man
attityder grundläggande karaktär delas deav mera som av som
arbetar i organisationen och medvetet eller omedvetet styrsom
hur organisationen sinpå verksamhet och sinpåser egen
omgivning. organisationsTrots kultur svårvärderad föräratt en

utomstående måste den ändå in vid bedömningvägasen en av
nätverksamheten bör placeras.var

Om kulturen utvecklande eller förvaltande,är verksam-om
heten kundorienterad ellerär det finns rättsvårdandeom en
kultur påverkar hur verksamhet formas. Specielltosv. en ny
inom s.k. kunskapsorganisationer kulturär en som gynnar
kreativitet och flexibilitet central ingrediens för organisa-atten
tionen ska bli framgångsrik.

Det svårt beskriva vilken kulturär äratt mestsom gynnsam
för de myndighetsuppgifterna. Uppgifternas karaktär ärnya av
sådan det hela tiden krävs avvägning mellan motstå-art att en
ende intressen. När det gäller linjekoncessioner detär t.ex.nya

avvägning mellan elanvändarnas behov låga överförings-en av
kostnader, alternativ användning marken och naturvärden.av
När det gäller prisregleringsärenden det avvägningär mellanen

krav avkastning investeringar,nätägarnas på på konsumenternas
önskan låga priser, möjligheter till reinvesteringar i nätenom

I andra frågor ställs målet skapa goda konkurrens-attm.m.
förutsättningar rättviseaspekter.mot t.ex.

Utredningens uppfattning organisationenär måste präglasatt
förmåga dessagöra avvägningar mellan olikaattav en

intressen.
Kulturen på Elsäkerhetsverket och på NUTEK låter sig inte

enkelt beskrivas. Några generella observationer kan dock göras.
bildadesNUTEK efter sammanslagning ungefär likatreen av
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industriverkStatensutveckling,tekniskförStyrelsenverkstora
innehållerVerketsedan.två årenergiverk för drygtStatensoch

från skildabedrivsverksamheterolikai dagockså typer somav
verksamheten ärdeldominerandeutgångspunkter. En avav

teknik,forskning,främjasåsomfrämjandekaraktär att ny
nyföretagande osv.

säkerhetsmyndighet.renodladElsäkerhetsverket är en
olycksfallskadorförebyggainriktadVerksamheten är mot att

organisa-regionalaelektricitet. Deorsakasbränderoch avsom
1993januaritill den 1framinspektionerna,tionerna, var

kulturenförtalarDettamyndigheter. attsjälvständiga som
NUTEK. Enhosrenodlad änorganisationen ärpräglar mera

ocksåinrättadesElsäkerhetsverkettillorsakbidragande varatt
ökadställning ochstarkarefåskulleelsäkerhetsfrågorna enatt

tydlighet.

områdenmellanPrioritering6.3.5

prioriteramöjligheterfinnsmyndighet att resurserInom en
formstyrning iregeringensochRamanslagområden.mellan av

medmyndighetschefenformöjligheter attmål storager
verksam-mellanprioriterasjälvmåleniutgångspunkt resurser

heter.
verksamhetvissförinnebärakandettaflexibilitetDen ensom

såväloch innebäranegativochpositivbådesåledeskan vara
Statsmakternaslångsiktiga.resursförändringarkortsiktiga som

främstblirverksamhetens attstyrning ramar.angeresurserav
priori-högtstatsmakternakombinerasvårtkanDet att avvara
ocksåkanuppgifter. Detprioriterademed lågtuppgifterterade

uppgifterkortsiktigaellerkonkretakombinerasvårt attvara
fallen kanbådauppgifter. Ilångsiktigaanalyserande ellermed
kortsiktigtalltförmedskekommaresursomfördelningar ettatt

perspektiv.
tillmöjlighetdennaentydigt avgörasvårtDet är att om

verksamhet.vissdålig förbra ellerresursomfördelningar är en
docktordeperspektivsamhällsekonomisktbredareUr ett

områdenmellanomfördelalöpandemöjligheten varaatt resurser
ske påkanprioriteringenförutsättning ettunderpositiv att

områden.mellanrimligt sätt

kostnaderAdministrativa6.3.6

sammanläggningförbetonatstarktvanligen argumentEtt av
kost-administrativademyndighetermellan ärverksamhet att

medförverksamhetminskas. Enkandärigenomnaderna
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m.m.administration exkl lokaler, telvanligen behovett av
ligger mellan 15 25uttryckt i relativ kostnadsandel påsom -

andelmyndigheter kan dennamycketFör småprocent. vara
hålla viss kompetenseftersom behovet pånågot större att enav

ledningsfunktionekonomi, personalfrågor, juridisk kompetens,
hel eller deltidkan leda till viss expertis måstepåattm.m. - -

utnyttja föroch denna expertis kanhållas svår att annanvars
30 kan bära 2-verksamhet. organisation med 4En ca personer

Vanligeni administrativa stödfunktioner.specialiserade personer
ekonomiadmini-inte har särskilda kravräcker det påom man

juridisk kompetens.stration, datorstöd elleravancerat
ekonomi-möjligheter få såvälfinns dock i dag godaDet att

via samarbete medadministrativ service servicesom annan
erbjudaandra myndigheter. Kammarkollegiet kan närmastt.ex.

administrativa området.fullserviceavtal för myndighet detpåen
finns det ocksåmyndigheter med kring 20 anställdaFör

kan skötasexempel de har verksamhetpå att av enen som
myndighetens litenhetkunnig administrativ eftersom görexpert

administrationen förenklas jämfört medkan störreatt en
myndighet.

organisationkan å andra sidan så måsteDet storattvara en
reception, admini-ha överbyggnad i form chefer,större aven
kanske harstrativa rutiner Man tungasystem, tyngre m.m.

utbildningfunktioner fört ADB-stöd eller varsgemensamma ex
omkostnadspålägg. Administrationspå-kostnader fördelas viaut

i sådana fallför relativt lättskött verksamhet kanlägget en
risk ökar myndig-uppfattas alltför Denna störrestort.som

organisationenberor också hur väl trimmadheten påär men
och administrationen

verksamhet med i storleksordningen 35 anställdaFör ären
sammanläggningtroligen de administrativa vinsterna vid en

förutsättning finnabegränsade under kan kompetentaatt man
Infogas i myndighetadministratörer. verksamheten störreen

administrativafinns viss risk för omkostnadspå-tvärtom atten
lägg kan bli och det den enskilda verksamhetensärstora sett ur
synvinkel påverka kostnad harsvårare denna änatt om man mer
direkt kontroll sin administration. Denöver störreegen

finnsmyndigheten har fördelen det i allmänhetatt experterav
olika administrativa frågor.på

myndighet självklart höga initialkostnader förEn harny
administration. handlar ADB-system, utbildning,Det om
lokalfrågor, anställningsfrågor samordning medEnm.m.. en
befintlig administration har lättare minska dessa kostnader.att
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personalRekrytering kompetent6.3.7 av

personal till-kompetent ärbehållaochrekryteraMöjligheten att
denstrategisk förintegritetsfråganmed nyaomsammans

framgångsrik.bliskaverksamheten
möjlig-bättreorganisation kanGenerellt storatt geanses en

vilket kanpersonalrörlighetochpersonalutvecklingtillheter
speciali-litenpersonal. Enrekrytering kompetentbefrämja av
påverkamöjlighetenfördelenharorganisation attserad att

oftaverksamheten är större.
omplacerabehövaocksåriskerarorganisation attEn stor

litenövertalighet. Ividområdenandrapersonal från en
rekrytering.såvittfrihetorganisation har större avserman

felrekrytering.vidsårbarSamtidigt är meraman
verksamhetsområden ocholikalöneskillnader mellanFör stora

iochkompetensformellamedindividerolika somsamma
iproblemkan störrearbete storprincip utför ett envarasamma

behovTillsynsverksamhetensliten. attmyndighet iän aven
erfarenhetbranscherfarenhet,medrekrytera t.ex. avexperter

tillgodose isåledes svårare stornätplanering, kan att envara
myndighet.

Omläggningsaspekter6.3.8

deplaceramotiv förviktigasteEllagstiftningsutredningens att
myndig-denNUTEK ärmyndighetsfunktionerna på att nyanya

verksamhet. Denbörja sinskulle kunnasnabbaredåheten nya
1994. Mycketjulikraft den 1iträdaföreslåslagstiftningen
i stället träderellageniändringarnai dagsläget påtyder dock att
motiv.dettaförsvagar1995, vilketjanuariden 1i kraft

vanligtvismyndighet krävsbildar ettNär canyenman
uppgiftentidskrävandekanskeförberedelser. Denhalvårs mest

tjänstebeskrivning-inrättas göramyndighet ska är attnär en ny
Mycketanställningsforfarandet.självagenomföraoch attarna

verksamhetenförberedas innanemellertidkansådant arbeteav
väsentligtocksådetnätmyndigheten ärbildas. För attformellt

Dettaigångkan kommaföreskriftermedarbetet snarast.m.m.
hemvist förvalavgörande förintedockbehöver avvara

särskildgenomföraskannätmyndigheten, utan genom-av en
forandegrupp.

verksamhetmyndighetsRenodling6.3.9 av en

varitårenutveckling har deforvaltningspolitisk attEn senaste
Utgångspunktenuppgifter. ärmyndigheternasrenodlaförsöka
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uppgifter och roller för rnål- ochmåste överensstämma attatt en
förresultatstyrning ska kunna ske. Detta talar myndigheteratt

alltför olikartade uppgifter det dessutominte ska åläggas där
rollkonflikter.kan finnas risk för

ambition funnits inte inrätta alltförSamtidigt har mångaatten
myndigheter. Lösningen har ibland varitsmå störreatt ge en

för friståendemyndighet kansliuppgift nämnd eller attenen
inrätta ganska självständiginom myndighet verksamheten en

särskilt beslutsorgan skilt från modermyndig-styrs ettsom av
heten.

flera motsvarande fall har regeringen valt lägga tillsyns-I att
funktioner motsvarande slag i fristående myndigheter t.ex.av
Telestyrelsen och Datainspektionen.

6.3.10 Styrning uppföljningoch

Statliga myndigheter lyder direkt under regeringen. Den nya
förvaltningspolitiken har inneburit myndigheteratt styrsmer
med mål och resultatkrav och det innebär regeringen iatt
allmänhet valt inte i detalj styrafölja verksamhetatt upp en som
ligger mindre del i verk jämfört medett stortsom en om
motsvarande verksamhet organiserats i myndighet.separaten

dock regleringsbrevet eller särskiltDet går genom genom
uppdrag öka styrningen del myndighetens verksam-att av en av
het.

Om för in verksamhet i existerande myndighet såman en en
dock normalt bunden till den styrningsformär man mer som

gäller för denna myndighet styrelse, ledningens kompe-såsom
tensprofrl, intern dockstyrmedodik Man kan ordnam.m..
särskilda lösningar vid behovpå detta område ökaräven som
regeringens styrmöjlighet.

I det aktuella fallet kan från regeringensutgå attnu man
intresse för uppföljning är stort.

6.3. Profileringll

Det kan finnas behov från statsmakternas sida tydligtattav
markera befintlig verksamhet förändrasska elleratt atten en ny
verksamhet till.ska komma Förändring organisatorisk form,av
resursdimensionering och utnämningsmakten finns då att
tillgripa för åstadkomma sådan förändring.att en

detPå aktuella området har statsmakterna anledning att
markera förändring. Uppgiften genomföra reformeringatten en

elmarknaden och därvid övervaka rimliga avtalsvillkoratt attav
kommer till uppgift fram-stånd behöverärm.m. en som ges en
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innebärmyndighetBildandetposition.trädande att enen nyav
blir tydlig.förändring

huvudmannaskapvalangåendeSlutsats6.4 av

samtligaoch nackdelarfördelardet finnsslutsatsVår är att av
alter-Allaorganisatoriska lösningarna.diskuteradede tretre

genomföra.möjligatänkbara ochnativen är att
Elsäkerhetsverketmedsammanläggning ärmedFördelen en

Elsäkerhets-finns ikompetenstekniskafrämst denatt som
utnyttjas bättre.fall kanorganisation i såregionalaverkets

sammanläggning med NUTEK ärmedFördelarna atten
bredautnyttja NUTEKslättare kandärigenomnätmyndigheten

Omspecialistfunktioner.andraenergiområdet ochkompetens på
samlasenergiområdet påmyndighetsuppgifter påmånga

andraochför allmänhetenlättareblir det också attNUTEK
energimyndighet blircentralrollhitta fram, NUTEKs som

tydligare.
elmarknads-emellertiduppfattningUtredningens är att

nätmyndighetenskullesådanreformen attgynnas avsom
Genom skapamyndighet.friståendeorganiseras att ensom en

betydelse. Dettaverksamhetensbetonasmyndighetfristående
förtroendeskapartydlig ochelmarknadenförändringen pågör

elmarknadsreformen.för
organi-börnätmyndighetenalltsåUtredningens slutsats är att

väsentligtsärskiltmyndighet.fristående Detta ärsom enseras
eftersom viverksamhetenfemårsperiodenförstaunder den av
får avseddreformenförmyndigheten attgarantensomser

allmänfinneroch därigenomelmarknadeneffekt acceptans.på
utvärderas.verksamhetmyndighetensbörEfter fem år

samlokaliserasochadministrativtknytsnätmyndighetenOm
medvi NUTEK-fördelardessutom deskullemed NUTEK ser

kunnatorde dessutomNUTEKuppnås.alternativet delvis kunna
villkor.konkurrenskraftigatilladministrativa tjänstererbjuda

lokali-nätmyndighetenfördelsåledesVi det omsom enser
till NUTEK.i anslutningtill lokalerseras

återfinnsmyndigheteninstruktion för dentillförslagEtt nya
bilagai
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energiansvarigroll6.5 NUTEKs som

myndighet

utredning ska vi bedöma konse-Enligt direktiven till denna
myndighetenergiansvarigkvenserna för NUTEK omsom

nätmyndighet.inte blirNUTEK
vad det innebärförutsätter diskussionsådan analysEn omen
monopoliseradenergiansvarig myndighet i dag medatt envara

elmarknad med konkurrens.elmarknad och i framtiden med en
1992 hade Statens vattenfallsverk det övergrip-den janFöre 1

kraftsystemetsför landets elförsörjning. Förande ansvaret
naturvårdsverk övergripandepåverkan miljön har Statenspå ett

förmedan Statens kärnkraftinspektion har ansvaretansvar,
de svenska kärnkraftverken.säkerheten på

Statens energiverk hade övergripande värnaattett ansvar om
billig och säkerenergiintresset d.v.s samhällets krav påatt

tillgodoser högt ställdaenergiförsörjning sätttryggas ett som
uppgift uppfylldeskrav miljö och säkerhet. Dennapå genom

initiativ,utredningar regeringens uppdrag eller påpå egett.ex.
energipolitiskt relevantafungera remissinstans iattgenom som

konsekvensbedömningarfrågor, genomföra olika typer m.m.av
operativa för flertalet deVerket hade dessutom det ansvaret av

till börjanenerigipolitiska Dessa program var enprogrammen.
oljeberoende. harinriktade minska Sveriges På årpå att senare

underlätta omställningen detfokuserat på att avprogrammen
kärnkraft. Statens energiverksvenska energisystemet från På

koncessionsgivning förfanns också myndighetsuppgifter såsom
elektriska föreskrifter elsäkerhet, tillsynsansvarledningar, om
för starkströmsförordningen energiberedskap.samt

Statens energiverks uppgifter fördes till NUTEK åröver
elsäkerhetsuppgifterna bildades 1993 Elsäkerhets-1991. årFör

instruktion framgår verket bl.a. harverket. Av NUTEKs ettatt
energisystemet.övergripande för omställningen avansvar

NUTEK har också övergripande värnaett attansvar om
energiförsörjningennäringslivets utveckling. Eftersom och

forsärskilt försörjningen med elenergi har betydelsestor
utvecklingen svensk industri sammanfaller dessa intressen.av

elmarknaden delvis föränd-I dag ansvarsförhållandenaär
rade eller håller ändras. januari 1992 bolagiseradespå Den 1att
Statens vattenfallsverk. Samtidigt överfördes storkraftnätet m.m.
till Affársverket svenska kraftnät.
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iellagstiftningen bl.a.skeförändringarkortInom avavses
kraftproducenter. Ettolikamellankonkurrensensyfte ökaatt

utgångspunktenergipolitisknäringspolitiskfrån såväl som
ökaelmarknadsreformenplanerade ärdenviktigt syfte med att

följd.prisermed lågaeffektiviteten som

elmarknadenframtidadenMyndighetsansvar på6.5.1

storkraftnätet,forkraftnät harsvenskaAffársverket attansvaret
effektivt.drivsochutvecklas400 kV220 ochdvs. nätet,

förnätstabiliteten dvs.forkraftnät har ocksåSvenska ansvaret
otillfredsställandeinte varierar påfrekvensspänning och ettatt

elnätet.svenskadetpåsätt
ochutvecklaselnätetdet övrigaförMyndighetsansvaret att

också kommereffektivitetsvinsternaföreffektivtdrivs samt att
nätmyndigheten.ligga pådeltill kommerelkonsumenterna att

nätstabilitetenochgäller elnätendetAnsvarsforhållandena när
definierade.således välär

vadutvecklinglångsiktigaelsystemetsdet gällerNär avser
myndighetsansvaretprisutvecklingoch ärleveransförmåga mer

sammansatt.
kärnkraft-säkerhetskrav påsamhälletprincipI sätter ramarna;

myndighetsnivåAnsvaret påmiljöskatter,miljökrav,verk, osv.
Kärnkraftinspek-Naturvårdsverket,ligger pådessaför ramar

myndighet,energiansvarigegenskapim.fl. NUTEK,tionen av
energiintressetföreträdaförhar här gentemotattett ansvar

intressen.andra
förövergripandeockså hakommer attSamhället ettatt ansvar

tillfredsställande mellanfungerarelmarknadenkonkurrensen på
kraftbolag.utländskaochsvenskaoch mellansvenska kraftbolag

iliggerfungerarkonkurrensenförMyndighetsansvaret att
myndigheterandraKonkurrensverket. Men ävenforsta hand

kraftnätSvenskakonkurrensen.syfte främjauppgifter ihar att
konkur-1991:2013 främjaSFSinstruktionenligt sinska t.ex.

for-kraftnät harSvenskaelöverföringsområdet.inomrens
elmar-främja konkurrensen påskadettamulerat att mansom

Även sådaninstruktioni sinnätmyndigheten börknaden. ges en
uppgift.

för NUTEKbetydelseNätmyndighetens6.5.2

nätmyndighetenkan konstateras ävenInledningsvis att om
inordnaseller denmyndighetfriståendeorganiseras omsom en

beroendenaturligtvisNUTEKkommeri NUTEK avvara
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kontakter med andra myndigheter för få den nödvändigaatt
överblicken elområdetpå och energiområdet.på resten av

väsentliga fråganDen NUTEKs möjligheterär värnaattom
energiintresset missgynnas eller påverkas endast igynnas,
begränsad omfattning nätmyndighetens uppgifter läggs påav om
NUTEK.

Statens energiverks tillkomst 1983år föruttryckettvar
uppfattningen energiintresset myndighets-att attgynnas av
uppgifterna energiområdetpå samlas. Dessförinnan myndig-var
hetsuppgifterna energiområdetpå spridda minstpå åtta olika
myndigheter eller andra energifrågornaAtt lades iorgan. en
myndighet gjorde verksamheten tydlig, rollen blev klarare.

När NUTEK bildades 1991 flyttadeår Statens energiverks
verksamhet helt till NUTEK, dock med minskadeöver resurser.

Statens vattenfallsverkNär bolagiserades 1992 överfördesår
de få specifika myndighetsuppgifter låg Vattenfall,påsom
elberedskap och forskning inom elområdet, till NUTEK.över

NUTEK upphörde ha för elsäkerhetsfrågorna denatt ansvar
l januari 1993 myndighet, Elsäkerhetsverket,när en ny
bildades. På grund säkerhetsfrågornas karaktär kunde dettaav

NUTEKs roll energiansvariggöras myndighetutan att som
påverkades i någon utsträckning.större

finns såvittDet kan det bl.a. följande två aspekter påse
begreppet energiansvarig myndighet.

Energiansvarig myndighet energifrågor påalla samlade ställeett
Energiansvarig myndighet uppgift företräda energiintressetatt

intressenandragentemot

Den första aspekten har naturligtvis inget egenvärde. Det
handlar samordning skulle effektivitetstörre änattom en ge en

splittrade verksamheten flerapå myndigheter.om man
Bildandet NUTEK uttryck för vilja hos riksdagettav var en

och regering främja näringslivets tillväxt och utveckling. Iatt
detta ingår verka för säker och billig energiförsörjning.att en
Det behöver inte innebära alla myndighetsfunktioner röratt som
energiförsörjningen samlas hos NUTEK, självfallet främstutan
de relevanta för fullföljaär uppgiften.mest attsom

Den andra aspekten dvs. skapa myndighet kanatt en som
företräda energiintresset har samordna energi-gynnats attav
frågorna med näringslivsfrågorna. En säker och billig energiför-
sörjning viktigt för näringslivets utveckling samtidigtär detsom

det huvudsakliga förär målet energipolitiken.
Myndigheten detta intresse bl.a.värnar påverkaatt ut-genom

formningen regelverk normer, skatter m.m. såväl nationelltav
internationellt. Myndighetens lämnar också själv och isom
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andra för och verkställer de politiskasamarbete med underlag
och utvecklingsverksamhetbesluten. Både forsknings- samt

analysverksamhet har betydelse här. För myndighetenattstor
trovärdig verksamheten baserasska uppfattas måste på ettsom

genomarbetat sakunderlag.väl
påverkas inte möjligheterEnligt bedömning NUTEKsvår att

uppgift i väsentlig utsträck-fullfölja sin energipolitiska någon
genomförs. Om blev huvud-ning förslag NUTEKvårtav om

ansvarigt för verksamheten fungerarverket självtär attman
förslag ligger det i NUTEKs rolltillfredsställande. I vårt att

och utvecklingen elmar-följa nätmyndighetens verksamhet på
i linje medför förvissa sig utvecklingen liggerknaden attatt om

övergripande energi- och näringspolitiska målen. Dettade
nätmyndigheten samlokaliseras med NUTEK.underlättas om
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finansieringVerksamhetens7

Inledning7.1

forkostnadernaberäkningar kommerredovisadetidigareEnligt
miljoner kr22tilluppgåverksamhetnätmyndighetens att perca

finansieringgällerdettill buds närmöjligheter stårDeår. som
avgifts-statsbudgeten,ansltagsfinansiering viaprincipiär

dessa.kombinationellermarknadenfrånfinansiering aven

statsbudgetenviaAnslag7.2

regeringenmedanregeringenanslag tillanvisarRiksdagen
dispositionsrätt.i formmyndigheternatilltilldelat anslag av

1992:760anslagsförordningenfinns ianslagavseendeRegler
forvaltningskostnader ärFörföreskrifter till denna.och RRVs

får dispo-ramanslagramanslag. Ettformenvanligasteden ett
anslagssparandetilldelat belopp,med högst summan avneras

forbelopptillkommandetidigareanslagskredit från år,eller
enligtför visst årmerutgiftlönekostnadsuppräkning samt

uppdrags-föraskan ocksåTill anslagetbemyndigande.särskilt
inkomsttitel iredovisasinte direkt staten.inkomster mot ensom

olikamedanslagsposteri fleradelasanslag kanEtt upp
förekommakananslagspost. Detför respektive attvillkor t.ex.

medanmyndighetenfår disponerasanslagspost annanenaven
regeringen.disponerasanslagspost av

sakanslagkanförvaltningskostnaderändamålandra änFör
beroendestorleksärskilda kostnader ärförfinnas avt.ex. vars

regelverk.i olikabestämmelser
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7.3 Avgifter

En avgift betalas ersättning for direkt motprestationsom en en-
eller tjänst. Full kostnadstäckning gäller ekono-vara en som

förmiskt mål statligt avgiftsbelagd verksamhet. Det ekonomiska
avgiftsområdetmålet gäller helhet och det finns inga kravsom

avgiften i enskilt fallpå ska motprestation.att ett motsvara en
Enligt regeringsformen ankommer det riksdagenpå att

besluta tvångsmässigt avgifter innebär ingrepputtagnaom som
i enskilds ekonomiska förhållanden. Sådana avgifter kallas
ojfentligrättsliga. Riksdagen kan delegera denna tillrätt rege-
ringen fastställer avgifterna i förordning. Regeringensom en
kan bemyndigaockså myndighet besluta avgiftensatten om
storlek. Samråd ska därvid ske med RRV.

ansökningsavgifterFör t.ex. för koncession ska ansöknings-
avgift betalas i förhand för varje avgiftsbelagt ärende. Andra
avgifter för tillsyn kan erläggas i form årligt.ex. av en- -
avgift kan i förhand eller i efterhand.tas utsom

I myndighetens årsredovisning ska varje avgiftsbelagt verk-
samhetsområde särredovisas. Regeringen har möjlighet att styra
verksamhetens omfattning och kostnader myndig-oavsett om
heten anslagsfinansierad eller avgiftsfmansierad.är I det senare
fallet regeringen myndighetens budgetförslag.prövar

bedömningVår det inte finns något hindrarär att attsom
nätmyndighetens verksamhet avgiftsñnansieras. föreslårVi
således sådan lösning.en

7.3.1 Bruttoredovisning eller nettoredovisning

Om inget redovisar myndigheter offentligrättsligasägsannat
avgifter direkt till inkomsttitel i statsbudgeten. Regeringenen
kan besluta myndigheten direkt får disponera sådanatt en
avgift. I budgetpropositionen 1992 prop. 199192:100 bil

iU20,F rskr 128 redovisas de huvudprinciper bör gälla försom
avgiftsfinansierad verksamhet.

offentligrättsligaFör avgifter huvudprincipen de brutto-är att
redovisas, dvs. inkomsterna redovisas tilldirekt statskassan
under inkomsttitel och för myndigheternas kostnader tilldelasen
medel ramanslag.över

För viss avgiftsñnansierad verksamhet där behovstort av-
effektiv anpassning till rådande efterfrågan föreligger kan-
nettoredovisning få tillämpas, dvs. myndigheternas kostnader
finansieras direkt via de avgifter inflyter.som
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bruttoredovisningsprincipen görasfrånRRV börEnligt avsteg
beroendeefterfrågestyrd och äravnämarnaverksamheten ärom

förefterfrågananpassade tillmyndighetens är attatt resurserav
avgiftsbelagdaOm denska uppstå.kösituationerbesvärandeinte
verksamhetentotaladel denendast utgörverksamheten aven

volym bör kunnaefterfrågadtillanpassningRRVbedömer att
frånanspråk ochianslagsmedeltillgodoses avstegtasattgenom

undantagsfall.idärför baratillåtsbruttoredovisningsprincipen
kriteriernafyllerverksamhetnätmyndighetensFrågan är om

avgifts-sinafå disponeraska kunnadirektmyndighetenför att
tillsyn,verksamheten utgörsHuvuddeleninkomster. avav

verksam-själv bestämmermyndighetendärnormgivning m.m.
konces-verksamhetenmindre delomfattning. Enhetens av -
frånvariera i volym årdockkanprövningsärendenochsioner -

verksamhetdennakanomläggningsperiod ävenEftertill år. en
omläggningsperioden detärUnderrelativt stabil.förväntas vara

omfattning.verksamhetensförhand beräknasvårt att
myndig-smidigare förupplevasdirektñnansiering kanEn som

säkert gårförhandinte påvolymverksamhetens attheten om
deteftersläpningseffekter görBudgetprocessensförutsäga. att

verkligatill detanslagetinnantill två årkan ta anpassasupp
medhuvudprincipenemellertidbedömningbehovet. Vår är att

förutsättningundertillämpasanslagsfmansiering bör kunna att
till regeringensreservmedelvissafinnsförstaunder de årendet

verksamhetsvolymeninkansnabbtdisposition sättas omsom
bedömas.kanvadskulle änstörre som nuvara

viafinansierasverksamhetenalltsåförslag ettärVårt att
disponerasramanslagetHuvuddelenramanslag.särskilt avav

regering-ställs tilldelmindreanslagspost. Enimyndigheten en
Avgiftsinkomsternaanslagspost.viadisposition annanenens

inkomsttitel.tillinlevereras en

avgiftsuttagregleringFormell7.3.2 av

kompetens-riksdagensligger inomOffentligrättsliga avgifter
riksdag-regeringsformen intefår enligtområde och ut utantas

före-lämpligt i lagdärförkanmedgivande. Det attvaraens
regleringenfå Denavgifter ska närmareskriva tas ut. avatt

regeringen.tilldelegerariksdagenstorlek kanavgifternas m.m.
avgifternabestämmadelegeraOm regeringen rätten attattavser

riksdagen. Be-frånmedgivandekrävsmyndighettill etten
bestämdhainte någonpunkt behövermyndigandet dennapå

form.
storlek skaavgifternasuppkommerfråga ärEn omsom

harsjälv. I dagmyndighetenellerregeringenbestämmas avav
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NUTEK bestämma koncessionsavgifternasrätt storlek.t.ex. att
finnstillsynen ingen avgift och praxis därför.För saknas Det

kan principiellt olämpligt låta myndighet självattvara en
bestämma avgift för vilken ingen direkt motprestation finns.en
Nackdelen med regeringen fastställer det iäratt taxorna att
praktiken ofta sker med viss eftersläpning och verksam-atten
heten därför kommer underfinansieras och belasta budget-att
saldot.

FinansinspektionensFör verksamhet regleras i förord-taxorna
ningen SFS 1992: 1042 finansiering Finansinspektionensom av
verksamhet. Vi det rimligt för nätmyndig-att taxornaanser

tillsyn fastställshetens regeringen.även av
Av det ovanstående kan konstateras förreglerna avgifts-att

sättning bör klara innan den ellagstiftningen träder ivara nya
kraft. Det gäller såväl bestämmelser i ellagen regeringenssom
förordning avgiftsuttaget. Så den ellagensnartom som nya
träder i kraft bör avgifter krävas med hänvisning till dessa
regler. Avgifterna då iårsvis förskotterläggaskommer medatt

eventuell avräkning underlag för avgiftsberäkningen finnsnären
framtaget.

7.3.3 Avgiftsområden och avgiftssättning

första uppgift försökaEn definiera vilka avgiftsområdenär att
kan komma ifråga.som

Tillsyn koncessiozzsinzzehavare löpande verksamhet.ärav en
f.n.NUTEK inte avgiftnågon för nuvarande tillsyntar ut utan

kostnaderna finansieras förvaltningsanslaget.via Detta är
emellertid verksamhet kan avgiftsbeläggas detävenen som om
inte direkt tjänst myndigheten tillhandahåller.är Dettaen som
skulle i fall ske enligt förebild frånså många andra myndighets-
områden.

Ärenden avseende avtalsvillkor och anslutningsvillkortaxor,
i dag prisregleringsnämnden.prövas nämnd ingenDenna ärav

fristående myndighet beslutande nämnd inom NUTEKutan en
verksamhet finansieras via förvaltningsanslaget. Någravars

avgifter inte.uttas
Av rättssäkerhetsskäl bör allmänheten också i framtiden utan

erlägga särskildnågon avgift kunna vända sig till myndig-att
heten för få prövning nätavgifter Denna pröv-att en av m.m.
ning får slags besvärsförfarande. finns därförDetettses som
skäl finansiera denna kostnadäven via generell tillsynsav-att en
gift koncessionsinnehavarna.uttassom av
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Övriga utredningar åtsärskildaremisser,uppgifter kan vara
informationbevakning,internationellrådgivning,regeringen,

domstolinföragerandeallmänheten,till m.m.
belastarkostnadenpraxisremissergäller ärdetNär att resp

tillinformationprincipigälleravgiftsområde. Detsamma
domstoliöverprövningsärendenallmänheten, m.m.

möjlighetregeringenharutredningsverksamhetdet gällerNär
förmedelmyndighetenbeviljatillfällesärskiltvid varjeatt

statsmakterna. Förbeställsutredningsverksamhetsådan avsom
kostnaden kunnabörutredningsverksamhetegeninitieradannan

avgiftsområde.tillhänföras resp
rådgivningviss ärdetförekommerrådgällerdetNär att

finnsmarknadendet påofta råd därdåavgiftsbelagd. Det är
ocksåförekommermöjligheter. Detalternativa att avman

harärenden,volymeneller förskäl,statsfinansiella att styra av
förutsesrådgivningendockfall kanavgift. dettaIviss varaen

inteochmyndighetsverksamhet utövastill denkoppladnära som
verksamhetdennadärförföreslår ävenmarknaden. Vi attstöra

tillsynsavgiften.viafinansieras
förkostnaderochadministrationskostnadermedVi räknar att

avgiftsområdefördelasövrigt påifunktioner respgemensamma
behandlasuppgifterdessaochomkostnadspåläggi form ettav

inte här.därför
ochansökningsförfarandeKoncessionstillständ bygger på ett

ansöknings-viafinansieraskunnadagslägetliksom iskulle --
överlåtitharRegeringenfall.särskilti varjebetalasavgift som

SFSområdedettaavgifterna påfastställaNUTEKtill att
miljonerNUTEK 2,5redovisade1992931975:601 Budgetåret

område.dettapåavgiftsinkomsterkr i
linje-föransökningsavgiftHuvudprincipen tas utär att en

till antaletrelationistorlek ståravgiftenskoncession där
avgiftensberorområdeskoncessionledning. Förkilometer

intedisponerasMedlenabonnenter.antaletstorlek på av
via NUTEKstäcksverksamhetenförkostnadernaochNUTEK

förvaltningsanslag.
koncessionsavgifter behövssärskildaemellertidFrågan är om

kostnadermyndighetenshuvuddeleni Övrigt uttar avom man
Utredningenmålgrupp.drabbaravgiftvia ansersammasomen

allmänvia nät-finansieraskankoncessionsgivningen enatt
föradministrationenunderlättar ocksåmyndighetsavgift. Detta

nätinnehavarna.ochmyndigheten
sannoliktstegvis kommergenomförselmarknadsreformenOm

avsnittarbetsuppgifter seytterligarevissanätmyndigheten ges
föranledsarbetsinsatser5.10. Frågan ävenär avsomom
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sådana uppgifter kan finansieras via allmän nätmyndighetsav-en
gift. Utredningens preliminära bedömning kan ske.är såatt

7.3.4 Avgiftsprinciper

Myndighetens samtliga kostnader föreslås således finansieras via
allmän nätmyndighetsavgift betalas koncessions-en som av

innehavarna. Avgiften bör differentierad så avgiften iattvara
det enskilda fallet rimlig kostnadsandel ochmotsvarar en
betalas årligen.

En modell kan tänkas koncessionsinnehavaresär attsom resp
balansomslutning för nätverksamheten som ska särredovisas
enligt lagstiftningen grund för procentuellt beräknadger en
avgift. Motsvarande modell finns för finansiering t.ex.av
Finansinspektionen. Enligt sådan modell kommer avgiften atten
betalas samtliga koncessionsinnehavare i förhållande tillav
nätverksamhetens ekonomiska omslutning. Avgiften torde
komma 1,5 promille den ekonomiska omslut-att vara ca av
ningen. För hushåll detta 1 kr. Förslag4 tillett motsvarar ca -
den utformningennärmare nätmyndighetsavgiften bör enligtav
vår uppfattning lämnas genomförandegruppen se avsnittav
8.4.

En alternativ modell kostnaden i förhållandeär tillatt ta ut
antalet anslutningar olika slag eller kilometer ledningav av
olika Detta viss obalans mellan tätortglesbygd ochtyp. ger
mellan linjenät och Områdesnät. Alternativet kräver också mer
underlag for fakturering avgifterna.av

Vi förordar avgiftens storlek grundas på den ekonomiskaatt
omslutningen. problemEtt kan omedelbart efter detatt attvara
ellagen i kraft kunna debiteraträtt avgifterna eftersom detta
förutsätter särredovisning då inte finns.ännu Enen som
konstruktion med preliminära avgifter torde kunna tillämpas
övergångsvis.

7.4 Uppdragsinkomster

Frivilligt efterfrågade och tjänster kan ocksåvaror vara
avgiftsbelagda. Detta kallas oftast uppdragsverksamhet och för
detta får myndigheterna uppdragsinkømster. Det i §4anges
avgiftsförordningen 1992:191 vilka verksamheter kansom
avgiftsbeläggas.
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ellertillfälligverksamhetemellertid bara naturgällerDet av
myndig-medförenligtskaoch detomfattningmindre varaav

integälleruppdragsinkomsterdennauppgift. Förhetens typ av
beslutasjälvfårmyndighetenochkostnadstäckningfullkrav på

fårUppdragsinkomsterprissättningen.förgrundernaom
myndigheten.disponeras av

mindreendasttordeverksamhetnätmyndighetensFör upp-
förramanslagfinnsOm detförutses. ettkunnadragsinkomster
dithänförasuppdragsinkomsternabrukarförvaltningskostnader

helhet.i sinverksamhetentillbidragvisstsåledesoch ettger

Kapitalförsörj ning7.5

frågorregleras1992:406kapitalförsörjningsförordningen omI
investeringar.finansiering av

iinvesteringarfinansieraskamyndighetPrincipen är att en
Regering-Riksgäldskontoret.ilånanläggningstillgångar genom

fall.särskiltvarjeilåneramarbeslutar omen
i datasystem,nätmyndigheten görinvesteringarDe som

ankommerdetochvia lånfinansierasdärförbörmöbler, m.m.
rimlig lâneram.preciseraregeringenpâ att en

rimlig.tordekrmiljoner4láneramVi varaatt caomenanser
valochförhållandenlokalaberoende påMyndigheten har av-

Omlånebehovet.nedbringamöjlighet attsystem m.m. -
fråntjänsteradministrativaköpernätmyndigheten m.m.

något.begränsaskunnaocksålánebehovettordeNUTEK
kanmarknadsräntamyndighetenbetalarlånFör somen

avbetalnings-förmodellerOlikatillfrån tidvariera annan.
finns.avbetalningstidochvillkor

anslagsmedlennormalttillförsramanslagmedmyndighetEn
myndighetenstillförsMedlenmånad.tolftedelmed peren

tillgångenpreciserarRegeringenRiksgäldskontoret.iräntekonto
reglerings-ibeloppkontodettakredit pá etttill att angegenom

finansi-föreslagitviverksamhetenOmbrevet. ovansom --
10 %anslagskredittorderamanslagvia varacaomeneras

avgifterviadirektfinansierasmyndighetenSkulletillfyllest.
kreditbehov.relativtföreligger stortett
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Överväganden7.6 och förslag

Vi föreslår verksamheten finansieras via särskiltatt ett ram-
anslag. Huvuddelen ramanslaget ca 22 miljoner kr dis-av

myndigheten i anslagspost. En mindre del 5poneras av en
miljoner kr ställs till regeringens disposition via en annan
anslagspost för särskilda insatser under förstade åren.

Regeringen bör i regleringsbrev precisera låneram för denen
myndigheten förslagsvis liggeri storleksordningennya som

miljoner4 kr. Regeringen bör i regleringsbreväven ange en
kreditgräns för det räntekonto hos Riksgäldskontoret ärsom
kopplat till anslaget.

Verksamheten bör i sin helhet kunna finansieras via årligen
nätmyndighetsavgift koncessionsinnehavarna. Vitas utsom av
föreslår modell innebär koncessionsinnehavaresatten som resp
balansomslutning för nätverksamheten grund förger en pro-
centuellt beräknad avgift. Avgiftsinkomsterna inlevereras till en
särskild inkomsttitel.

Om nätmyndigheten bildas den 1 juli 1994 dent.ex. men nya
lagstiftningen inte träder i kraft förrän l januari 1995 kan
avgifter inte för verksamheten under denna tid.tas ut

Preliminära avgifter skulle då tidigast kunna krävas in för-
skottsvis för 1995 fr.o.m. den 1 januari 1995. Avgifterna kan
vid denna tidpunkt preliminärt med slutlig avräkningtas ut en

avgiftsunderlagetnär kan preciseras. Statennärmare föreslås stå
för myndighetens kostnader under uppbyggnadsperioden dvs.-
i detta fall andra halvåret 1994.

Den årliga tillsynsavgiften föreslagits s.k.ärsom ovan en
offentligrättslig avgift eftersom den innebär avgifternaatt
tvångsmässigt koncessionsinnehavarna. Offentligrätts-uttas av
liga avgifter får enligt regeringsformen inte riks-uttas utan
dagens medgivande. Ett lagstöd för detta erfordras därför och
vi ellagen kompletteras med bestämmelse detta.attanser en om
Detta skulle kunna ske 23 § ellagen erhåller andraatt ettgenom
stycke med förslagsvis följande lydelse.

Koncessionshavama skall med årliga avgifter bekosta nätmyndig-ga
hetens verksamhet enligt de föreskrifternärmare regeringensom
meddelar.

De föreskrifternanärmare avgifterna kan regeringenom
meddela i form särskild avgiftsförordning eller i elförord-av en
ningen.
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vadavgiftsprinciper, utöverutredagäller närmaredetNär att
inledningsvis böravgiftsnivåeroch degjorts, somovansom

det fortsattapåankommaböruppgiftdetgälla, är somen
genomförandearbetet.
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Övriga frågor8

Rörledningsärendenl

vissalagenenligtkoncessionsärenden omberederNUTEK
beslut.ochtillståndvissasjälvmeddelar ävenochrörledningar
vidareseområdetpåtillsynsmyndighetocksåNUTEK är

2.4.1.avsnitt
deUnder senasteförsumbart.rörledningsärenden ärAntalet

ringatill dethänsynMedärenden.totalthandladesåren sextre
kandirektintedessahanteringenoch dåärendenantalet av

viellagen attenligtkoncessionsgivning ansermedlikställas
Omärenden.dessahandläggabörfortsättningsvisNUTEK även
sigvisarnätmyndighetenochNUTEKmellansamrådvisstett

naturligtvis ägasådantnödvändigt bör rum.ett

ledningMyndighetens8.2

Allmänt8.2.1

andraledningenförgrundmodeller avi dagfinnsDet tre
form ärnämnder. En attochaffársverkmyndigheter änstatliga

myndig-inombeslutande instanshögstachef ärmyndighetens
viddetfinnsmyndighetervissaVidenrádighetsverk.s.k.heten,

rådg-harendastråd,myndighetschefen enettsidan somom
myndighets-förutomdetformtredje är attfunktion. Enivande

lekmannastyrelse.s.k.finnschefen även en
för-statligadeledningenförprincipernanuvarande avDe

1987riksdagen årfastställdes genomvaltningsmyndigheterna av
bet.198687:99,prop.verksledningsbeslutets.k.det

idetinnebarBeslutet att1986872226.rskr.198687:KU29,
vid sidanlekmannastyrelsefinnasskanormaltmyndigheterna en
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myndighetschefen. Verkschefen bör normalt ordförandeav vara
i styrelsen. Funktionen för styrelsen både beslutandeär och
rådgivande. Den huvudsakliga uppgiften ska insynövaattvara
i verksamheten tillföra sakkunskap ochsamt medborgerligt
omdöme. vissaI fall beslutande roll motiverad. Detanses en
gäller generellt i fråga föreskrifter och beslut anslags-om om
framställning och avrapportering genomförd verksamhet.av
Vissa myndigheter, främst regeringens s.k. stabsmyndigheter,
ska dock enrådighetsverk med råd.vara

Riksdagen beslöt år 1992 slopa intresserepresentationenatt i
vissa statliga myndigheters styrelser, främst inom arbets-
marknadsområdet prop 199192: 123. bet. 199192:KU36, rskr.
1991922305. I stället ska för ledningen dessa myndigheterav
gälla de allmänna riktlinjer för styrelsernas sammansättning som
bestämts det nämnda verksledningsbeslutet. Medgenom ovan
intresserepresentation menades i detta sammanhang att represen-

för arbetsmarknadenstanter ledamöterparter utses som m.m.
i styrelser efter ha nomineratsatt organisation. I denav resp.
proposition låg bakom beslutet anfördes detsom att var av
avgörande betydelse för effektiv och väl fungerande förvalt-en
ning den hänsyn tillatt organisationersstyrs utan eller andra
intressegruppers särintressen. Intresserepresentation borde få
komma till uttryck på något sätt, råd-annat t.ex. attgenom
givande knyts till myndigheterna i fråga. Detorgan ansågs
också detnär gäller andra myndigheter värdefulltettvara
tillskott till ledningskompetensen de möjligheterom attgavs
utnyttja rådgivande eller referensgrupper i sin verksam-organ
hetsledning. Vidare uttalades det naturligt myndig-att attvar
heter med omfattande verksamhet eller medelsförvaltning hade

lekmannastyrelse.en
Regeringen tillsatte våren 1992 kommitté med uppdragen att

förvaltningsmyndigheternasöver ledningsformerse Kom-m.m.
mittén, Kommittén förvaltningsmyndig-antog namnetsom om
heternas ledningsformer, överlämnade 1993 betänk-sommaren
andet SOU 1993:58 Effektivare ledning i statliga myndigheter.
Kommitténs slutsats är enrådighetsverk böratt huvud-vara
modell för ledningen de centrala förvaltningsmyndigheterna,av

det för vissa myndigheter kanatt finnas särskildamen skäl att
ha styrelse. Kommittén pekar på några områden dären styrelse-
formen kan övervägas. Det gäller bl.a. vissa myndigheter som
arbetar under affársliknande förhållanden eller har verksam-en
het innebär finansielltett stort vissasom myndig-samtansvar
heter chefsmyndigheterär för regional organisation.som Omen

myndighet ska ha styrelse, kommitténen styrelsenen attanser
ska ha totalt för verksamheten.ett Kommittén föreslåransvar
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inrättande ochfå beslutaskasjälvamyndigheternavidare omatt
bådegällerDetrådgivandeolikasammansättning organ.av
stödallmäntförvill inrättamyndighetenrådgivningsorgan som

myndighetenochmyndighetschefentill expertorgan ansersom
betänkande harKommitténsfrågor.särskildaförsig behöva

regerings-inomnärvarandeforberedsochremissbehandlats
kansliet.

Styrelsemyndighet8.2.2

mellandelati dagstyrelsemed ärmyndigheter ansvaretI
infornormalt denVerkschefen ärstyrelsen.ochverkschefen

Verkschefenverksamhet.myndighetensföransvarigeregeringen
korre-beslutsbefogenheterharochmyndighetenleder som
insynuppgiftStyrelsens är övadetta attsponderar mot ansvar.

sakkunskap ochverkschefen medbiträdaochverksamheteni att
vissa klartibeslutaStyrelsen skaomdöme.medborgerligt

därviddelarärenden. Denbestämdaregeringenochangivna av
denmåniregeringeninförverkschefens somsammaansvar

styrelse-ledningenförprinciperDessabeslutsrätt.tilldelats av
100.1987: 1verksförordningenipreciseratsharmyndigheterna

beslutsbefosig styrelsenshänförverksförordningenEnligt gen-
myndighetensbeslutförsta ärhuvudfrågor. Dentillheter omtre

fråganandraårsredovisning. Denochanslagsframställning
årsredovisningen.revisiongenomfördefteråtgärdergäller av

Riksrevisions-frånrevisionsrapportfåttmyndigheten harNär en
revisions-Omdenna.ställning tillstyrelsenverket ska ta en

regeringentill överlämnarRiksrevisionsverketberättelse, som
invändninginnehåller någonredovisning, motmyndighetens

åtgärdervilkabeslutaskastyrelsendetredovisningen, är som
styrelsen skafrågantredjeska vidta. Denmyndigheten som

enskilda,sig tillriktarföreskriftergällerbesluta somom
kaninstruktionermyndigheternaslandsting. Iellerkommuner

i vissaocksåbeslutaskastyrelsenbestämmelserfinnas attom
investe-verksamhetsplaner,fastställaärenden,andra attt.ex.

verksamhetendelarför olikariktlinjeroch samtringsplaner av
tillstånd ellerlämnaAttförfattningsfrågor.viktigareibesluta

styrelsefrâgor.falli vissaförbudmeddela är
ochmedelstora störreledningsformen viddominerandeDen

finnsnärvarandestyrelse. Förfinnsdetmyndigheter är att en
styrelse.medförvaltningsmyndighetercentrala100omkring

sig frånsträckerverksamhetermyndigheter harDessa renasom
myndighetsutövninginslagstarktförvaltningsuppgifter med av

affärsmässiguppgifter ärnärmasttillenskilda avmot som
myndigheterfrånspännviddocksågällerDetkaraktär. somen
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helt anslagsfmansierade till myndigheter helt finansierasär som
uppdragsinkomster.av

Bland myndigheter inrättats under ochårsom senare som
försetts med styrelse kan Finansinspektionen avsnittsenämnas
4.4.2, NUTEK se avsnitt 2.4.1, Statens bostadskreditnämnd,
Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk Telestyrelsensamt
se avsnitt 4.4.1.

8.2.3 Enrádighetsverk

enrádighetsverk liggerI beslutanderätten hos myndighetensett
chef. Denne ärendena. Om ärende inte behöveravgör ettensam

chefen får det tjänsteman.prövas Hur dettaavgörasav av annan
ska ske i myndighetens arbetsordning eller i särskildaanges
beslut.

enlighetI med verksledningsbeslutet vissa stabsmyndig-är
heter, Riksrevisionsverket och Statskontoret, enrådighets-t.ex.
verk. Myndigheter inom försvarets område enrádighets-ärsom
verk bl.a. Försvarets radioanstalt, Krigsarkivet ochär Värn-
pliktsverket.

Under har tillkommit vissa andraâr myndighetersenare som
inrättats enrâdighetsverk. Det gäller Statens skolverk,som
Elsäkerhetsverket se avsnitt 2.4.2 och Konkurrensverket se
avsnitt 2.4.4. I sistnämnda fall har motivet varit verketsatt
uppgift tillämpa konkurrenslagstiftningen kräveratt stor
integritet och myndigheten därför fri frånmåste stå styrningatt
utifrån se 1991922100 Bil. 13 140.prop s

8.2.4 Rådgivande organ

Manga myndigheter har rådgivande stöd för myndig-organ som
hetens beslutsfattande. Dessa kan antingen inrättadevara av
regeringen föreskrift i myndighetens instruktion ellergenom
inrättade myndigheten själv.av

Ledamöterna i de regeringsinrättade rádgivningsorganen kan
antingen utsedda regeringen eller myndigheten. Ivara av av
vissa fall ordföranden regeringen och övriga ledamöterutses av

myndigheten. Dessa har ofta karaktären expertråd,av organ av
utvecklingsråd, forskningsråd, rättsligt råd eller motsvarande.
sammansättningen gjordråden för tillföra myndighetenär attav
professionell kompetens för vissa frågor. Regeringsinrättade
râdgivningsorgan förekommer ofta inom myndigheter med
normerings- eller tillsynsuppgifter och myndigheter med
näringsfrämjande verksamhet.
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rådfinns detStatskontoretRiksrevisionsverket ochVid ett
Riksrevisions-iRådetledamöter.utseddaregeringenmed av

myndig-1986:877SFSinstruktionenligt verketsskaverket ge
bedrivakunnaförhan behöverrådhetschefen de attsom

syftet förmedöverensstämmelseoch ieffektivtverksamheten
informera rådetsidaska sinMyndighetschefen åverksamheten.
i instruktionenStatskontorets rådverksamheten. För angesom
verksamhetensvägledningska1992:877 detSFS att omge

förrådfinns knutetKonkurrensverketTillinriktning. ett
Energi-ochnämndenRegionalpolitiskakonkurrensfrågor.

nämnden vidKonsumenttekniskavid NUTEK,användningsrådet
Kemikalie-vidrådetToxikologiskaochKonsumentverket

myndigheternaexempel. deandra Iinspektionen är nya
Verket förlokaltörsörjningsverk ochStatensElsäkerhetsverket,

också råd.högskoleservice finns
rådgivandeutsträckningockså iförekommerDet stor organ

Även desjälva.myndigheternainitiativinrättats på avsom
inomspecifika frågorförsärskild kompetensbestår avorganen

Som exempel påverksamhetsområde.myndighetsrespektive
Vägverket irådgivande kan nämnasformdenna attorganav

särskildaibland tillsätterplaneringmed vägarsamband nyaav
miljöfrågor.sina synpunkter påkanmiljöråd gesom

Bedömning8.2.5

viddenmyndighetenden ärkrav pågrundläggandeEtt attnya
självständigt. Dettasynnerligenmyndighetsutövningsin agerar

och dåprövningsverksamhetmyndighetensnaturligtvisgäller
omständighet måsteklagomål. Dennaavgörandesärskilt vid av

myndig-utformningenförutgångspunktenfrämstaden avvara
lednings-lösningdenViledningsformer.hetens att avanser

myndighetenhands för ärtillliggerfrågan närmastsom
förmyndighetschef bär helamedmodellen ansvaretsomen

Även skullebeslutsfunktionerstyrelsesverksamheten. om en
angivna, kanverksförordningeniinskränkas till dekomma att

riskframståför omvärldeni fallinnebära, ellerdet vart som, en
organi-självständighet. Attmyndighetensinskränkningför av

framstår ocksåenrådighetsverks.k.myndigheten ettsomsera
ledningsformen.effektivaden mestsom

ledasmyndighetenuppfattning bör alltsåEnligt vår enav
regeringeninföransvarigskachef.enrådig Denna varaperson

singivetvis delegeraChefen skaverksamhet.för myndighetens
underlydande tjänstemän.tillomfattningi betydandebeslutsrätt

förbättraförkan krävasinflytandeDet attexterna som
erforderliga fack-myndighetenverksamhet ochmyndighetens ge
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kunskaper bör kanaliseras via formellt rådgivandeett organ
istället för ansvarig styrelse. Till för myndighets-stödgenom en
chefen bör därför finnas rådgivandeett utsesorgan, som av
regeringen.

Rådet ska informationsorganallmänt för myndighets-ettvara
chefen, ska också kunna höras enskilda ärenden. Detmen om
bör i första hand frågor övergripande karaktär, ävenvar av men
andra slags ärenden torde komma i fråga. får preciseras iDet
instruktionen för myndigheten vilka frågor rådet höras.i ska I
övrigt får det lämnas till myndigheten huruvida detavgöraatt

särskildai det fallet föreligger skäl för hörande.ett

8.3 Myndighetssamordning

den elmyndigheten kommer det i framtidenFörutom attnya
finnas antal myndigheter med uppgifter elområdet.på Detett
gäller främst NUTEK, Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket och
Svenska kraftnät.

finnas vissDet kommer onekligen behov samordningatt ett av
mellan informations-dessa och andra myndigheter. ochEtt
erfarenhetsutbyte mellan dem också nödvändigt.är

Vi inte formellt förfarande behövs för samrådatt ettanser
mellan myndigheterna.

Vad angår samverkan med Elsäkerhetsverket finnas det delen
fördelar i utnyttjamed vissa fall dess regionala organisationatt
vid informationsinhämtande främstvid tillstånds- och tillsyns-
verksamhet. får dockDet ankomma på nätmyndigheten och
Elsäkerhetsverket frågor sådannärmare avgöraatt om en
samverkan.

8.4 Genomförande

den myndigheten sinFör ska kunna påbörja verksamhetatt nya
den juli 1994 förberedelserl bör i gång. Försättassnarast att
detta ska kunna genomföras smidigt förordar vipå sättett att
regeringen tillsätter särskild arbetsgrupp med uppgiftsnarast en

förbereda bildandet den myndigheten. Detta kanatt av nya
vi får tilläggsdirektiv ellergöras att attgenom genom en
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tjänste-tillkallas. Förutomorganisationskommittésärskild
börtjänstertillsättningförberedandebeskrivningar, m.m.avav

informationsmaterialföreskrifter,frammedarbetet m.m.att ta
fördröjning.möjligaminstainledas med
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SÄRSKILT YTTRANDE
BlixtIngelaexpertenav

reglerings-till organisationsitt förslagUtredningen har i av
myndighetförordatfri elmarknadverksamheten på en egenen

tilllokalmässigt knyts NUTEK. P.g.a.ochadministrativtsom
mening vad gälleravvikandedock anmälaföljande skäl vill jag

utredningensjag mig tillövrigt ansluterorganisationslösning. I
uppgifter och finansiering,kringförslag

systemförändringelmarknaden bliromställningen storenav
uppgifternätmyndighetensenergipolitik där ärinom svensk en

energi-förändring. NUTEKenergipolitiska äri dennadel
förroll bl.a.i dennaansvarig myndighet och har ansvaret att

utveckladettaExempel påenergipolitiska beslut äromsätts. att
verkställa demarknader,och analyserateknik, stimulerany
nätverksam-exempelvis tillsynfastställtregelverk riksdagen av

het m.m.
företrädaocksåmyndighet ska NUTEKenergiansvarigSom

riktigtutredningen myckethar,energiintresset. Detta som
med närings-energifrågornasamordnapåpekar, attgynnats av

dagibreda verksamhet har NUTEKGenom sinlivsfrågorna. en
där energifrågornanäringslivsfrågorna, ärhelhetsbild över en

utvecklingfrämja näringslivetsrolldel. NUTEKsviktig är att
energiförsörj-och billigverka för säkerdetta ingåroch i att en

nätmyndighetens roll.vilketning, även är
svårig-mycket tydlig ochsåledesKopplingen till NUTEK är

verk-företräda energiintressetkommer uppståheter attatt om
elmarknaden för-betydelsefullt områdeinomsamhet såett som

därföronödigtvis.Energifrågorna splittras Jagsvinner. attanser
organisatoriskt ska läggas inomverksamhetnätmyndighetens

NUTEK.
skersamarbete i dagolyckligt detDet även somomvore

koncessionshantering,inom NUTEKflera områdenmellan t.ex.
myndigheter. Ienergiberedskap splittras på tvåochanalys

minskabehöver ökasamarbetesynnerhet detta änsnararesom
energisystemet.vid omställning aven

rörledningslagenenligtföreslår ärendenUtredningen även att
Idag hanteras dessaNUTEK.fortsättningsvis bör handläggas av

Även få,ärendena i dagElmarknadsenheten. ärfrågor omav
centraltillsynsfunktion vadNUTEKsär naturgas enavser

splittringolyckligförslag innebäruppgift. Utredningens aven
forytterligarefinns i dag. Detta talarkompetensden attsom

myndigheten läggs på NUTEK.den nya
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nätmyndighetensviktigtpåpekar detutredningenSom är att
integritet. kanoch Dettasjälvständighetverksamhet präglas av

med olikaorganisation NUTEKske ibättre större somen
förhållandeliten isårbarvilken mindre änverksamheter, är en

undanröjabranschen.finns i Föraktörertill de starka attsom
i kansjälvständighet NUTEKverksamhetensmisstanke om

avdelning där generaldirek-organiseras iverksamheten egenen
avdelning.chefen för dennatilldelegerat beslutentören

naturligtvis i dettaverksamhetenProñleringen är samman-av
informations-kvalificeradefinnsmycket viktig. Härhang

idagNUTEKutnyttja inom NUTEK. Dessutom ärattresurser
energifrågor.närings- ochinomoch inarbetad aktörvälkänden

NUTEK-alternativet skulleförskäl talar ocksåPraktiska att
verksamheten. Detta haretablerasnabbaredet lättaregöra att

i Ellagsutredningen.påpekatsockså
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dä;Kommittédirektiv
WW

W

1993:94Dir.

påMyndighetsuppgifter för tillsyn nätverksamhetenav
elmarknaden

Dir. 1993:94

vid regeringssammanträde1993-07-01Beslut

anförChefen för Näringsdepartementet, statsrådet Westerberg,P.

Mitt förslag

organisationföreslår särskild tillkallas för utreda ochutredareJag att atten
för påfinansiering myndighetsuppgiftema tillsyn nätverksarnhetenav av

elmarknaden.

Bakgrund

januari 1992refonnering den svenska elmarknaden inleddes den lEn av
vattenfallsverkhuvuddelen verksamheten i dåvarande Statensattgenom av

Samtidigt överfördes storkraftnâtetombildades till aktiebolag, Vattenfall AB.ett
utlandsförbindelsema kraftnätoch de statligt ägda till Affärsverket svenska

l99l92:l33, bet.Svenska Kraftnät. Riksdagen beslutade i juni 1992 prop.
1991922322 mål handlingsplanl99l92:NU30, rskr. och strategi samtom en

för fortsatta reformeringenden elmarknaden.av
26 1992bemyndigades för Näringsdepartementet tillkallachefenDen attmars

särskild förslag till lagstiftningutredare med uppdrag utarbetaatten ny
elområdet dir. 1992:39. direktiven framgår denAv arbetet medatt nya
lagstiftningen genomföras i direktiven skall andrabör Enligt denetapper.
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bl.a. syfta till lagenl902:7l innefattandevissabestämmelserletappen att s.
elektriska anläggningar, i sinden s.k. ellagen, helhet med modernersattom

lagstiftning. Inriktningen skall bestämmelsernai den lagennuvarandeattvara
delas i eldistributions- elsäkerhetslag. 1992:04,och Utredaren Nupp en en

har antagit Ellagstiftningsutredningen, har i dag till regeringennamnetsom
överlämnatbetänkandet 1993:68.Elkonkunens med nätmonopolSOU Vidare

Svenska förhar kraftnät överlämnat Handelsplats i vilkenrapporten
förutsättningarna för redovisas.svenskelbörsen

Ellagstifningsutredningen föreslåsI nyssnämnda betänkande från nya
bestämmelser för bl.a. elmarknaden. Enligt utredarennättjänster är

följdnätverksamhet monopolverksamhet. Som härav böratt anse ensom en
statsmakternaslå fast vissa för hindra den bedriveratt att somnormer m.m.
nätverksamhetmissbrukar monopolställning. Vidare framhållssin behovetav en
myndighetsfunktion pris villkor förtillsyn och andrautövar avsom
nättjänstema. Enligt sådan myndighetsfunktion innefatta iutredaren bör en
huvudsakföljande tillsynsuppgifter:

kontroll, övervakning och uppföljning nätverksamhet,av-
rådgivning information,och-
ingripande innehavare nätkoncession,mot av-
prövning klagomål.av-

fråga dessatillsynsuppgifter ärvilken myndighet bör ha handI om som om
befintliga myndigheter skulleenligt flera alternativ möjliga. Blandutredaren
eller ElsäkerhetsverketkunnaNärings- teknikutvecklingsverket NUTEKoch

koncessionerenligt ellagen.uppgifterna. hand bl.a.ha hand NUTEK harom om
från säkerhetssynpunkt.EttElsäkerhetsverket har för näten annatansvaret
myndighet för hanteringen bl.a.alternativ enligt utredaren inrättaär att aven ny

nätverksamheten.tillsynen av
uppgifter innefattasi denblivandebetänkandetkonstaterasvidare deI att som

koncessionsuppgifter i dagtillsynsfunktionen beröring med dehar nära som
bör handhas ochbådaverksamheterombesörjs NUTEK och dessaatt enavav

anföras för förmyndighet. Enligt kan skälutredaren att ansvaretsamma
deninledningsvis knyts till NUTFJC, bl.a. kannätverksamhetentillsynen över

Utredningen betonaremellertidminimeras.förberedelsetidenadministrativa att
genomförtsorganisationsfrâgoma inte har ochanalysnågon närmare av

i lämplig form.övervägsfrågor skyndsamtförutsätter därför dessaatt
förvaltningsmyndighet för1991:960 centralinstruktionenligt sinNUTEK är

enligt ellagen har NUTEK handkoncessioner ävenenergifrågor.bl.a. Förutom
1978: 160 rörledningarvissabl.a. koncessioner enligt lagen omom
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1992:819instruktionenligtrörledningslagen. Konkurrensverket sinär
central förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor.

tilläggsdirektiv förRegeringen har tidigare denna dag beslutat om
1993:93.Ellagstiftningsutredningen dir.

Uppdraget

förslag tillför lämnatillkallasföreslår särskild utredareJag attatt en
myndighetsuppgifter för tillsynorganisation finansieringoch avav

för arbetet skallUtgångspunkternätverksamheten elmarknaden. vara
reformeringen elmarknadenfortsattariktlinjer förriksdagensbeslut den avom

kraftnätsVidare skall SvenskaEllagstiftningsutredningens betänkande.och
elbörs beaktas.utredning om en

organiseras.bör Utredarentillsynenviktig uppgift blir analyserahurEn att
tillmyndighetsfunktion bör knytasi detta sammanhangpröva dennabör om
förmyndighet medbefintliga myndigheternaellernågon de ansvarom en nyav

arbetsfördelningen mellan denochuppgifter inrättas.dessa bör Ansvars-bl.a.
områdetinomÖvriga myndigheterfår för tillsynen ochmyndighet som ansvar

behovet samverkanutformas såskallanalyserasoch förslagenskall att av
tillgodoses.

ochkoncessionssystemethanteringeningår prövauppdragetI att avom
myndighet. Omochhandhasnätverksamhetenskalltillsynen sammaenavav

bör läggaselkoncessionerverksamheten medfinnerutredaren att annan
rollgäller NUTEKzsnär detkonsekvensernabelysasmyndighet NUTEK börän

finns skäldetäven prövamyndighet. Utredaren börenergiansvarig attomsom
myndighet.tillrörledningskoncessionerför el- ochhålla ansvaret ensamman

flexibilitet i dentill behovetutformningen förslagen bör hänsynVid tas avav
förhållandentill ändradeanpassning skesnabb kanorganisationensåatt ennya

vidare bedömaskallUtredarennordiska elmarknadema.de svenska och
blivandeteknisk, inom denochekonomisk,juridiskbl.a.behovet kompetens,av

tillgodoses.skall kunnadetta behovmyndighetsfunktionenoch överväga hur
författningsändringarförslag till deförslag innefattaUtredarens bör som

myndighetfinnerutredarenöverväganden.Omutredarensföranleds att en nyav
redovisas.myndighetenförtill instruktion denbör förslagbör inrättas ett nya

framfrågeställningar läggaochövrigt analyserabör ha frihet iUtredaren att
befinns lämpliga.förslag som

fram.läggsför de förslagresursbehovetbör analyseraUtredaren som
verksamhetenheltsina förslag prövavid utformningenUtredaren bör omav

avgifter.delvis finansieras medeller kan
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1993:93 tillUtredaren bör beakta regeringens direktiv dir. Ellag-
stiftningsutredningen. Ellag-Utredaren ha löpande kontakter medbör
stiftningsutredningen och berörda myndigheter.

särskildagäller regeringensdirektiv till samtliga kommittéer ochFör arbetet
angåendeutredningsförslagensinriktning dir. 1984:59, EG-aspekterutredare

1988:43 regionalpolitiska konsekvenser ii utredningsverksamhetendir. och
utredningsverksamhetendir. 1992:50.

denbedrivas med utgångspunktenUtredningsarbetet bör skyndsamt och att
juli 1994.myndighetsfunktionen börja sin verksamhet den lskall kunnanya

myndighetsorganisation, ochredovisa sina förslagUtredaren bör resurserom
ifinansiering 30 november 1993.densenast

Hemställan

regeringentill anfört hemställer jagMed hänvisning vad jag har attomnu
bemyndigar Näringsdepartementetchefen för

omfattad kommittéförordningentillkalla särskild utredareatt aven -
finansieringorganisation och1976:119 lämna förslag tillmed uppdrag att av-

elmarknaden.myndighetsuppgifter för tillsyn nätverksamhetav
biträdesakkunniga, sekreterare ochbesluta annatexperter,att om

utredaren.
belastakostnaderna skallregeringen beslutarVidare hemställer jag attatt

Utredningartolfte huvudtitelns anslag m.m.

Beslut

övervägandenoch bifaller hansföredragandensRegeringen ansluter sig till
hemställan.

Näringsdepartementet

KANSLIETSOFFSETCENTRALREGERINGS
Stockholm1993
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på brittisktReglering vis
London øörkonadEuropean Energy Economics, versionav

Översättning: DiczfalusyBo

brittiska regleringsmødellenDen

Inför 1984 förslag till telekommunikationslag hade denårs ny
regleringen USA och kommit tillbrittiska regeringen studerat i

amerikanska regleringen kostsam,slutsatsen denatt var om-
ständlig och kunde medföra ineffektiva beslut. fastMan var

systeml.beslutna undvika skapa legalistisktatt ettatt
skapades kring telebolaget British Telecom harDen ram som

tjänat modell för marknaderna för och el.naturgas, vattensom
regelverk de olikaformella har etableratsDet som genom

privatiseringslagarna innebär bl.a. följande.
skapas leverantör teletjänster, ellerDet vatten,en av gas-

monopolrättigheter ochelektricitet. Denne erhåller vissa -
skyldigheter. ha tillstånd för få drivaLeverantören måste att

villkor olikaverksamheten och tillståndet kan innehålla påsom
reglerar hur han skall bedriva verksamheten.sätt

generaldirektör General förTjänster Director inrättassom-
definierartelekommunikation, och el. Lagarvatten, gas

omfattande befogenheter och förpliktelser.generaldirektörernas
Generaldirektörerna förordnas för femårsperioder och kan bara

olämpligt uppträdande.till följd inkompetens elleravsättas av
ansvarsområden generaldirektörerna reglerings-Inom sina har

myndigheterna handlingsfrihet. Regleringsmyndigheternasstor
befogenheter dock inte obegränsade. Vissa deras befogen-är av

kan i Myndigheten kan inte hellerheter överklagas domstol.
ensidigt ändra tillståndsvillkoren. Tillståndshavaren kan vägra

föreslagen ändring och vända sig till MMC seatt acceptera en
nedan. finns möjlighet klaga hos ParlamentetsDet även atten
Ombudsman närmast motsvarande JO i Sverige reglerings-om
myndigheten inte har handlagt ärende korrektpå sätt.ett ett

Vissa speciellt regleringsmyndigheterna har anfört att
möjligheterna till juridiska ingripanden viktig kontroll-utgör en
mekanism. engelska domstolarna dock beslutsfattandeDe ettger
offentligt vida och ändrar bara beslutettorgan ramar om:

det innebär felaktig lagtolkning,en-

lEtt liknande förefallervinna försynsätt stödi USA. Ledningen regleringsorganet
California Utilities CommissionPublic har nyligenuttalat Dennuvarandemetodenatt
för regleringinnefattarmåmgakomplicerade vilka medförökadeadministra-processer,
tionskostnaderoch hotar kvalitén de offentliga arbeteoch kommissionensav organens
beslut .
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justicenaturalmed naturrättendet inte överensstämmer-
ha fattat det.person skulleförnuftigingen-

Även felaktigskulleregleringsmyndigheten göra enom
överensstämmelseiinte stårfatta beslutlagtolkning eller som

mycketmyndigheten påmåstemed naturrätten, ett an-agera
beslut.dessskulle ändradomstolinnanmärkningsvärt sätt en

villinställningdennatill är attOrsaken garanteraatt en avman
fullgöraharellerutsedd myndighetparlamentet attsomperson
ständigtriskeradetuppgifter skall kunna göravissa attutan att

ifrågasättas.

ellagårsenligt 1989Regleringen2

ministernansvarigeuppgifter denformellavilkaLagen anger
utfärda sådanaviktigasteState har. ärof DenSecretary att
säkerställalämpliga förföreskrifter denne attattansersom

effektiva.säkra ochärleveranserna av
med titelnskallministernellagenI utseatt personenanges

ofGeneralthe Directoreltillförselförgeneraldirektören
skapabefogenhetoch honomSupplyElectricity ettattge

kanfemårsperiod ochforförordnasGeneraldirektörenkansli. en
olämpligtelleri fall inkompetensendast avsättas upp-av
beskrivningallmänparagraftredjeträdande. lagensI avges en

generaldirektören har.ochuppgifter ministernsamladede som
Dessa är:

ändamålför normalaelförbrukningenattgaranteraatt-
tillgodoses,

definansieramöjlighethartillståndshavarnatill attattatt se-
fullgöra,tillståndharuppgifter de attsom

produktion och leveranseri frågakonkurrensenfrämjaatt om-
elektricitet,av

elektricitetfrågaiintressekonsumenternastillvarataatt om-
tillstånd levereramedtillhandahålls attpersoneravsom

avseende påelektricitet, med
leveransvillkoroch andraprisuttaget

leveranssäkerhet
elektriciteten,levereradekvalitén den

effektivitet hosekonomiskochhushållningtillstimuleraatt-
tillochproduktion och leveranserförtillståndshavarna

användarna,energianvändning hoseffektiv
utveckling ochkringforskningstimulera såvälatt som-

producerar,tillståndshavareteknik hosanvändning somav ny
elektricitet,överför eller levererar

medförenaderiskerfrån de ärallmänhetenskyddaatt som-
ochelektricitetöverföring och leveransproduktion, av
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säkra tillgång på och underhåll utrustning föratt attav-
tillgodose hälso- och säkerhetskrav hos de personer som
arbetar med produktion, överföring och leverans elektrici-av
tet.

Ministern och generaldirektören har dessutom skyldighet atten
i sin utövning hänsyn till effekterna den fysiska miljönpåta av
verksamheter förenade med produktion, överföringär ochsom
leveranser elektricitet.av

ministernLagen och generaldirektören befogenheterävenger
frågai om
beviljande och ändringar i tillstånd,av-
konsumentskydd,-
konkurrensbegränsningar och-
vissa övriga frågor.-

Beviljande och ändringar tillståndiav

Generaldirektören och ministern for till-gemensamtsvarar
ståndsfunktionen och med stöd lagen kan de ange sådanaav
villkor enligt deras uppfattning nödvändiga med hänsynärsom
till deras uppgifter. grundläggandeDe tillstånden tillståndär
för:

stamnätsbolaget National Grid Company, NGC,-
de regionala elektricitetsbolagen RECs,-
de producenternastörre samt-
för andra vill sälja el.som-

tillståndEtt tillståndshavaren bedriva viss verksam-rätt attger
het under viss tidsperiod när det gäller överförings-t.ex.en
och distributionstillstånd public supply licences mini-måste

underrättelse återkallande tillståndet minst 25stern ettge om av
i förväg. tillståndår Ett kan inte återkallas förrän tidigast tio år

efter det har givits, dvs. minimitiden för det ursprungligaatt
tillståndet 35 Genom villkoren iär år. tillstånden sker en
reglering priset och kontroll inget monopol-attav en av
missbruk sker kunderna skapas förutsättningargentemot samt

syftar till möjliggöra konkurrens.attsom
Generaldirektören har också med tillståndshavarensrätt att

medgivande ändra tillståndsvillkoren. Om inte kanparterna enas
kan generaldirektören tillståndsanmälan tillgöra monopol-en
myndigheten, Monopolies and Mergers Commission MMC för

där få bedömt det finns villkor i det aktuella tillståndetatt om
medger verksamhet inte kan godtas från allmänsom som

synpunkt och detta i fallså kan åtgärdas förändringarom genom
tillståndsvillkoren.av
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tillstånds-fååläggande förutfärdaGeneraldirektören kan att
hartillståndshavare rättvillkoren,efterlevahavaren att enmen

olikadeorimliga. Utövervillkor äröverklagadomstoliatt som
gällerdetharregleringsmyndigheten när atträttigheter som

alladelocksåhar den rättinformation, att tainhämta av
tillstånds-kontrolleraförden behöverupplysningar attatt

åligganden.sinauppfyllerhavaren
följande.enligtsammanfattaskanProceduren

tillståndet.ursprungligadetbeviljarMinistern-
bestäm-brutitharnågonGeneraldirektören motavgör om-

tillståndet.imelserna
tillståndsvillkoren.iförändringarbeslutarMMC om-

Konsumentskydd

befogenheterochuppgifterantalharGeneraldirektören ett som
skall upprättakonsumentskyddet. Hansiktesärskilt påtar

RECför varjeCommitteesConsumerkonsumentråd som
konsumentrådnationelltklagomål, inrättabehandlakan ett

och harCommittee rättConsultativeConsumers attNational
General-REC°s.ochkonsumentermellantvistervissaavgöra

förkvalitetskravföreskrivaocksåhar rättdirektören att
reglerbl.a.tariffkunderindividuellatillleveranser om

nyckeltal ochföreskrivauppfylls,intekravenersättning då att
hanhar rättresultatmått. Dessutom attsådanaoffentliggöraatt

tillhan ärupplysningarochrådsådanaoffentliggöra ansersom
konsumenterna.förnytta

Konkurrensvárd

konkur-medgivandeefterharGeneraldirektören rätt att av-
delartillämpaTradingof FairOfficerensmyndigheten av-

ochGeneraldirektörenkonkurrenslagar.19801973 och års
ordningTrading harFairofför Officechefen enats somenom

för denhuvudansvaretharregleringsmyndigheteninnebär att
konkurrensmyndighetenmedanmarknadendelenreglerade av

intemarknaden ärdeldenövervakningenför somavavsvarar
förgeneraldirektörenReglernatillståndsgivning.föremål för ger

bl.a:regleringsmyndigheten rätt att
monopolbedrivermisstänkerhan ettkräva att sompersoner,-

upplysnin-lämnareller tjänster,tillhandahållerde utnär varor
verksamhet,singar om

förfar på sätthanförmå ettförsöka somanserperson, somen-
förfaran-medupphörasynpunkt,från allmänskadligt attär

får hanmed detta göramisslyckasgeneraldirektörenOmdet.
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fårDärmedreference.monopolymonopolanmälanen
denochföreliggermonopolsituationMMC avgöra omenom

intresse.allmännasdetstrideravseendeifall något moti så
huvudsakliga maktgeneraldirektörensbestår attSammantaget

ochövervakautfärda,befogenheternaimarknadenreglera att
konkurrensområdet. Hansroll påi hansochtillståndändra

kompliceradeåterspeglar deomfattande ochbefogenheter är
ocksåelmarknaden. De utgörkännetecknarsärdrag ensom

alltmerregleringsmodellen,brittiskadenutveckling somav
iförhoppningennaivaursprungliga,densig frånavlägsnar

regleringlättbyggde på1980-taletmittenochbörjan somav ,
gällerdetrollregleringens närförmodellutveckladmot meren

ochkonsumenternasskyddaochkonkurrensfrämja attatt
intressen.samhällets

MMCCommissionandMonopolies MergersThe3

debefogenheter så ärbetydandehargeneraldirektörenFastän
anmälningarMMC avgörMMC har.demindrelikväl än som

konkur-monopolmissbruk ochtillståndsåvälrör somsom
nödvändigt-inteMMC börtillanmälanrensbegränsningar. En

ochgeneraldirektörenmellanrelationernaibrottvis ettsomses
jämkasätttillståndshavare, attett sammanutan mer somen

ifrågor störreviktigabelysaförochåsiktsskillnader att en
syftar tilldetdelockså attMMCkrets. utgör system somaven

integeneraldirektörenkontrolltillräckligsäkerställa attav
befogenheter.överskrider sina

ochMMC:s rollpåsinordförandeMMC:s förre syngav
följande.anförde bl.a.

bedömerMMCkonsekvenserna atttänkbaraDe attav
enligt konkurrens-synpunktfrån allmänskadligtnågot är

priskontroll,innebärade kankännbara;kanlagen t.ex.vara
aktie-förreglerföretag,nedläggningellerupplösning av

publiceringmarknaden,omorganisationinnehav, avav
elleringångnaförklaringarinformation,priser och attannan

kombinations-förbudocholagligaavtalplanerade är mot
handlingartill vissakonsumenternatvingar samtvillkor som

förfaranden.vissaförbud mot
självständigt ochMMC är attbetydelsenunderströkHan attav

genomförs,detsäkerställerochbeslutfattardetdet, attnär ett
anmälningar.aktörer görfritt från destår som

de mycketmedMMC,såledesfasta punkten ärendaDen
ochneutraltheltegenskapernabetydelsefulla att vara

såväl demochregeringenoberoendeopartiskt, helt avav
detregleringsmyndigheten, samtregleras som avsom
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genomförs basisvarje undersökning påfaktum att av
omständigheter förutfattadebefintliga fakta och utan

eller antaganden...meningar
iegenskap hos MMC dess självständighetviktigEn är

de beslutar anmälanförhållande till göraattorgan som en
tillkännagerskall lämnas. MMCtill vilkaoch rapporten

undersökningåsikt huruvida viss skallingen genom-om en
undersökningeller inte. genomförföras När görsenman

sakligt, oberoendeemellertid ingående och ochdet av
påtryckningar utifrån.intressemotsättningar ellerinterna

fullständigapubliceringen denOberoendt såväl avsom
för MMC skall kunna ochutredningsrapporten viktigaär att

opartiskt.sina uppgifter sakligt ochkunna utföraanses

och producenternaRegleringen NGC, REC:s4 av

försäljningi fråga produktion ochtillåta konkurrensFör att om
öppenhet transparency.viktigt åstadkommael, detär attav

korssubventionering ochenklare förhindraDärigenom detär att
huvud-servicenivå för alla användare. Enatt garantera samma

olikabeviljandet tillstånd fråganfråga vid är att separeraomav
bedrivs tillståndshavarenrörelsegrenar. Verksamheter som av

enligt reglerna i 1985redovisas och reviderasmåste separat-
tillgängliga förhållasbolagslag räkenskaperna måsteårs

offentliggöras,i allmänhetgeneraldirektören och måste
fördelas,avseende hur kostnadernaskall kontrolleras med på-

generaldirek-får inte ändraskostnadsfördelningenoch utan
samtycke ochtörens

utnyttjas för korssubven-inte subventioneras, ellerfår att-
tillståndet.affärsverksamhet täckstionera, annan som av

beskrivsdetta avsnittI
tillståndNGC och dessvid stamnätsnätbolagetVerksamheten-

RECsregionala distributionsbolagenDe-
Producenterna-
Tredjepartstillstånden-

Stamnätsbolagets NGC verksamhet

utvecklaparagraf NGCs skyldighetellagens niondeI attanges
ekonomiskteffektivt, samordnat ochoch bibehålla systemett

vidför elektricitet, och främja konkurrensöverföring attav
produktion och försäljning.

för NGC:s verksam-viktig egenskap ide regler gällerEn som
förhål-självständiga ställning i fråga driften ihet dessär om

följande Detlande till dess RECs vilket uppnås på sätt.ägare
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endaHolding plcGridNationalholdingbolagfinns varsett
ledning bestårochstamnätsbolaget,uppgift är äga avvarsatt

hosanställdaövrigaLedningen ochREC:s.forrepresentanter
Förhållandet mellanNGC.förledningeniinte ingåRECs får

bolagsordnin-respektivei derasholdingbolagetochNGC anges
passivhuvudsak hariholdingbolagetsådant sättpå att enettgar

verksamhet.NGC:s löpandeiingripaharoch inte rättroll, att
varifemårsplanHoldingNGCtillskall varje årNGC enavge

uppskattadfinansieringsbehov,investeringsbehov,beskrivs dess
utdelningsfilosofi. NGCochkassaflödeeller förlust,vinst

verksamhetertillförslaggodtavisserligenkan vägraHolding att
enbartkan vägrakärnverksamheten,utanför attligger mensom

ekono-NGCskärnverksamhetenförfemårsplanengodta om
regleraspraktiken stamnäts-spel. Ipåställning stårmiska

överföringstillståndet. Staten ägerdriftsresultatbolagets genom
vilketaktie,gyllenes.k.bolag,i varjespeciell aktie gerenen

bolagsordningen,iändringarkontrolleramöjlighetden att
förfogandet överaktieemissioner,diversifiering,avveckling,

och andraverksamhetenbedrivaförkrävstillgångar attsom
beslut.

överföringstillstándNGC:s

NGC:sutvecklaochåterspeglatillståndNGCs är avsett att
elsystemetstotalasäkerställa detskyldigheterlagenliga att

Inled-konkurrens.främjaeffektivitet ochochsäkerhet att
iverksamhetsindelaNGC skallfastslåsningsvis att upp

rörelsegrenar.skildaföljande fem
Överföringsverksamhet.överföringssystemetDrift av-

Produktionsverksamhet.pumpkraftverkenDrift av-
Avräkningsverksam-avräkningssystemetHandhavande av-

het.
Inter-överföringsledningarnainternationellaför deAnsvaret-

överföring.nationell
tjänster Anknutenupphandla anknutnaförAnsvaret att-

tjänsteverksamhet.
överföringsverksamheten,NGCs tillstånd rörHuvudparten av

monopol.reglerathårtkärnverksamhet ochdessvilket är ett
överföringregler fördeöverföringsverksamhetenför ärBasen

reglerDessaskyldigt upprätta.NGCCodethe Grid är attsom

2 föreffekt,reaktivtillhandahållandefrekvenskontroll, systemDessautgörs avav ochsnabbstartgasturbiner,automatiskochSnabbstart momentanreserv,start av underlåtenkallstart ochsynkronkompenseñng,pumpkrañverken,lastreduceringvid
start.
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innefatta alla väsentliga tekniskamåste förhållanden rörsom
anslutning till och drift och utnyttjande tillståndshavarensav
överföringssystem. Reglerna utformasmåste de med-så att
verkar till målen främjauppnå konkurrens ochatt att attom
stimulera till ökad säkerhet och effektivitet i De måstesystemet.
innehålla

anslutningsvillkor de tekniska, utseendemässiga ochsom anger-
driftsmässiga villkor efterlevasmåste NGC ochsom av var
och ansluten till överföringssystemet,ärsomen
regler för drift vari villkorde vilka NGCpå driveranges-
överföringssystemet och hur andra skall driva sinaparter
produktions- eller överföringsanläggningar för säkerställaatt
el- driftssäkerhet,och
regler för planering vari de tekniska och utseendemäs-anges-
siga villkor och procedurer NGC och andra användaresom

följamåste samt
förregler körordningen där principerna för denna anges.-

Utformningen och tillämpningen reglerna får inte onödigt-av
vis diskriminera eller otillbörligt enskildnågon ellergynna
någon eller tillståndshavaren igrupp av personer, annan
kapacitet ansvarig för överforingsverksamheten.än som
Reglerna godkänns generaldirektören och offentlig-måsteav
göras.

skyldighetNGC vilka villkor gäller för varjeär att ange som
producent eller säljare önskar ansluta sig till och utnyttjasom

erbjudande tillhandahållasEtt måste inom 28 dagarsystemet.
den begärda verksamheten kan ske ändringar i över-utanom

föringssystemet, inomoch månader måstetre systemetom
ändras. Vid fastställandet villkoren får NGC inte begränsa,av
snedvrida eller hindra konkurrens i fråga överföring,om
distribution eller produktion elektricitet, och villkoren måsteav

icke-diskriminerande. detta ändamål NGCFör måste gevara
publikationer, i form har godkänts generaldirek-ut en som av

där grunderna för hur anslutnings- överförings-tören, ochanges
avgifterna bestäms i varje fall förenskilt utnyttjarättatt attge

Grunderna skall sådantpå ochsätt såsystemet. ettanges
detaljerat krävs för och skall kunna bilda sigattsom var en en
uppfattning vilka avgifter han betala förmåste få utnyttjaattom
systemet.

Generaldirektören har tvister mellan NGC ochrätt avgöraatt
användare i fråga anslutnings- och överföringsvill-nätetav om
kor.

De publicerade överforingsvillkoren innehållamåste över-
föringstariffer inklusive kostnaderna för störningsreserv, av-
gifter för tillhandahålla installeraoch och principermätareatt
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Underbortkopplingsavgifter beräknas.ochanslutnings-för hur
regleringenprivatiseringenefterfemårsperiodenförstaden var

oförändrade. FrånrealthöllsNGCs avgiftersådan marsatt
reala1,9 % imed årminskaavgifternaNGC:s1993 ska perca

framåt.i fyra årtermer
blivit käntharpublicerar detocksåNGC ska somsom

sjukommande åren,för deskall,sjuårsplanen. dennal anges
effektbehov iochkraftutbyteberäknatöverföringskapacitet,

för feloch risköverföringssystemtillståndshavarensdelvarje av
med dentillsammansöverföringsnätet,iknutpunktvarjei

detförkrävas görarimligen kaninformationytterligare attsom
reda påanvändavillochförmöjligt systemet att tasomenvar

användasig till ochanslutaförförutsättningarna systemetatt
fördelaktig.anslutning ärdär mestt.ex. en

på sättoch drivaNGC planeramåste ettsystemet som
inte förfogafårservicenivåkrav ochochsäkerhets-tillgodoser

delanläggning dvs.viktigeller överlåta någonöver aven
medgivande. Dess-generaldirektörensöverföringssystemet utan

erhålla denNGCfrångeneraldirektören rätthar attutom
fullgöra sinaför kunnabehövasiginformation han attanser

uppgifter.
och fördriftenansvarigt förNGC också systemetär av

driftsinstruk-beordrautfärda ochNGC skaavräkningssystemet.
100effekt änmed störreproduktionsenheterallatilltioner en

ordermeritbaserad påkörordningoch upprättaMW, att en
begränsningar,till tekniskamed hänsynprisbud menefter

belastningen påegenskaper,dynamiskaproduktionsenheternas
etc.överföringsledningarna

avräkningssystem göradministreraNGC skall också ett som
ochtransaktioner avgöraenskildaidentifieramöjligt attdet att

avtaleterhålla enligterlägga ellerskallochmyckethur envar
avräkning.ochproduktionsoptimeringom

organisatoriskt-NGCtillståndNGCsUtformningen gör attav
främjarNGChjärta;kommersiellt utgörinte systemetsmen -

pumpkraftver-fråninte bortsettfunktion ärmarknadens men
tillståndet fungerarGenommarknaden.påsjälv aktörken en

uppgiftsinspelreglernaövervakare attNGC genomavsom
villkoricke-diskriminerandeerbjudaochkonkurrensfrämja att

innebärbolagsordningenochTillståndetalla aktörer.till
dessoberoende ägare.NGC drivsattsammantaget av



1993:105SOU146

RECsregionala elföretagenDe

Supplier,offentlig elleverantör Public ElectricityRollen som
fastställs i tillståndet där REC:s distributions- ochPES

försäljningsverksamheter regleras. Paragraf 9 inleds med ett
Den offentliga elleverantören skall utvecklaallmänt krav på att
effektivt, samordnat och lönsamt föroch underhålla systemett

paragraferna 16-24 beskrivs verksamhetenel.leveranser Iav
den offentlige elleverantören, med vissa undantaghos som

brukare anläggningskall, när innehavare ellernågon av en
kräver det

till denna anläggning ochleverera-
detta ändamål tillhandahållai den utsträckning det krävs för-

elproduktionsanläggningar ellerelektriska ledningar eller
bådadera.

PES erbjuda icke-diskriminerande tariff för kundermåste en
effektbehov 10 men de ocksåmed mindre MW måsteän

utformadkontrakt, tariffenerbjudas och måste påett vara
sådant det framgår enligt vilka principer priserna harsätt att

offentligafastställts. PES underkastade de regler för el-är
6 regleråterfinns i avsnitt i reglerna. Dessaleverantörer, som

avgifter, återupptagandefrågor återbetalningrör t.ex.om av av
elleverantörens rättigheter skadar hansleveranser, någonom

anslutning.utrustning och regler för till PES har rätträtten att
hänföras tillhandahållan-de kostnader rimligen kan tillutta som

det ledningar och kraftverk.av
bestämmelser, tillsammans med andra avsnitt lagenDessa av

certifiering,exempelvis avsnitt provning och ägande7 rörsom
mätare den lagliga för elleverantörernasutgör ramenav

verksamhet tillhandahålla till mindre konsumenter,med att
och elektriska ledningar till alla inom deras respektive distributi-
onsområden, de tidigare.motsvararsom

REC dela sin verksamhet i följande fyraEn skyldigär att upp
olika affärsområden.

tillhandahållandenätverksamhet innebärEn ettsom av-
i distributionsområdet överforingstjänster.ledningsnät -

till både tariff- och kontraktskunder iLeveranser om-av-
rådet leveranstjänster.-
Leveranser utanför distributionsområdet tredje-av- -
partsleveranser

.
All verksamhet innebär produktion bedrivasmåsteavsom-
i särskilt bolag elproduktion.ett -

får REC:s bedriva den kommersiella verksamhet deDärutöver
önskar och regleras inte i det avseendet.



1471993:105SOU

Överfäringszjänster. skyldigtvarje RECprincipI är att
ochdistributionsområdeinom sittledningsnättillhandahålla ett

antingenföranslutningönskaransluta allaskall attensom
överföringtillhandahållaförbruka el, ochellerproducera som

påemellertid ingenREC har ensamrättcarrier.commonen
ledningar.tillhandahållaatt

till undantagmöjlighetvarje REC medskallvillkor 8Enligt
icke-diskrimi-orsaker erbjudasäkerhetsmässigatekniska ochav

led-anslutning dessanvändning ochförvillkornerande av
genomföraföråtgärder krävsallainklusiveningsnät, attsom

installera allaRECdetankommer påanslutningen. Dessutom att
för tele-utrustningochströmbrytaremätinstrument,nödvändiga

dataöverföring.och
KPI+XKPI-X f.n.reglerasNättariffernas nivå genom en

genomsnittsavgiftenmaximalahänför sig till denformel som
varjeNGC måsteenhet. sättlevererad På somsammaper

korrektions-nättariffer,meddokumentREC offentliggöra ett
admini-avräkning ochmätaravläsning,avgifter förochfaktorer

principervilkaocksåtjänster. De måstestrativa somange
publiceradekapacitetsavgifterna. Defastställaförtillämpas att

REC självdettillämpas ärnättarifferna måste oavsett somom
andra.upplåtereller nätentill kunderlevererar manom

varje REC på sättanslutningsavgifter måstefrågaI sammaom
förteckningbl.a. ingårvaridokumentNGC publicera ett ensom

vid anslutning. På sättkostnadselementviktigareöver samma
skäligaavkastning pårimligtillNGC har REC rätt ensom

anslutningskostnader.
Övriga skallnätverksamheten är nätenställs påkrav attsom

standard.tekniskvissupprätthålla en
uppdeladf.n.elleveranserMarknaden för ärLeveranstjänster.

tillleveransermarknadkonkurrensutsatti avsersomen
ocheffektbehov 1 MW,abonnerat änanläggningar med större

effekt-med lägreför kundertariffmarknadenmarknaden
icke-ske påmarknaderna måstebådaFörsäljningen påbehov.

idelastarifferna måstegrunder, ochdiskriminerande upp
REC:s3 harEnligt villkor rättelavgifter.nätavgifter och att

sinatillför leveransernasina kostnaderprincip allavidareföra i
tariffkunder, dvs.

råkraft.kWhinköpskostnadengenomsnittligaden per-
kWh,fossilbränsleavgiften per-

överföring,NGC föravgiften till-
tillerläggskWhdistributionskostnadentillåtnaden somper-

ochnätverksamheten
avräkningssystemet.förkostnadenden tillåtna-

kostnader.REC:sKPI-kontrollskerDessutom egnaaven
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monopolställning förutnyttjar sinRECförhindraFör attatt en
varje RECproduktionbedriva måstehindra andra attatt egen

förbegär detmed ochsluta avtalgå med på attatt en somvar
ellerleveranskapacitet för spetslast-ellererbjuda produktions-

återspegla kost-avtalsvillkorErbjudna måstereservändamål.
Om det krävsinom 28 dagar.erbjudasochnaderna måste senast

REC sig.får månader påförändring systemet treaven
leveransverksamhetREC:svillkor reglerarövrigaDe som

REC skallinnebär att en
kraft tillicke fossilbaseradfossilbaseradin såvälköpa som-

alternativ,till tillgängligapris med hänsynmöjligabästa
säker-för upprätthållakrävsvidta de åtgärder attsom-

RECåstadkomselproduktion, vilkethetskraven vid attgenom
tillberedd köpai börsen ochblir medlem är att upp

of Load,bristkostnaden Value Lost
för hurreglermed generaldirektörenöverenskomma om-

betalningssvårighetermedför kunderräkningar skall betalas
försum-med kunderskall handskashur varitsamt somman

liga,
nödvändigt ochanvändning och, där det ärråd avomge-

pensionärer,speciell utrustning tilländamålsenligt, erbjuda
klagomål ochför hanteringupprätta ett system av-

konsumentrådet Consumerregionalasammanträda med det-
Committee till gånger år.perupp sex

tillREC önskar levereraTredjepansverksamhet. En som
ha tred-distributionsområdeutanför sitt måstekunder ett

nedan.andra leverantörer,jepartstillstånd på sätt sesomsamma
redovisasverksamhetdenna nämntsmåsteDessutom som

separat.
sig i produktions-REC villProduktion. Om engageraen

dotterbolag och hålla sinbildaanläggningar denmåste ett
avstånd. begränsapå armslängds Förleveransverksamhet att

för skyddaintegration bakåt ochtill vertikalmöjligheterna att
finansiellamöjlighet bäraöverutnyttja sinREC:s attmot att

produktionskapacitet RECförfinns hurrisker, gräns stor enen
från ägarandelenutgångspunktGränsen definieras medfår äga.

% dentill maximalt 15kapacitet och får uppgåavseende av
198990.distributionsområdet underefterfrågan imaximala

mjuka lån, bränsle-förmånliga villkor,omfattar ocksåReglerna
vinst- eller kostnadsdelningförsubventioner, samtarrangemang

kraftutbyte.avtal om
NGC generaldirek-gäller för harmotsvarandePå sätt som

RECs nyttjaretvister mellanavgöratören rätt systemet,att av
behövainformation han sigdel alloch har rätt att ta anserav

sina uppgifterför fullgöraatt

§_l
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Producenterna

Produktionstillståndenroll.producenternasinteEllagen anger
enkla.ElectricNuclear ärochPowerGenNational Power,för

100 MWproduktionsanläggningar större änföreskriverDe att
Dessutomkörschema.enligtNGCcentralt ettmåste styras av

ochproduktionsoptimeringavtaletiingåföretagenmåste om
försetill börsen,produktionsinhelaoch sälja samtavräkning

NGC skallförkrävsinformationall den attNGC med som
PowerGenochNational Poweruppgifter.sinafullgörakunna

måste1 MW. Dekunder äntill störredirektlevererahar rätt att
REC:stillförsäljningskontrakteninkl.produktionenbedriva

ochkundertilldirektleveransernafrånåtskildräkenskapsmässigt
tillståndenändring iGenomprisdiskriminera.intefårde en

avståndarmslängdspåleveransernabedrivademåste numera
andelsamladederasbörjanFrånproduktionen.från avvar

deviss deltillbegränsadtill konsumenterleveranserna aven
Orsaken tilldistributionsområde.varjeinomtotala leveranserna

utkonkurreradebliskulle attinte utanREC:sdetta attvar
offentlig-gradvis. De måsteskapasskulle kunnakonkurrensen

produktionsverksamhetenregleradeför denräkenskapernagöra
leveransverk-förredovisningekonomiskasinöverlämnaoch

generaldirektören.tillsamheten

Tredjepartstillstånd

tillståndshavarenlicencetiersecondtredjepartstillståndEtt ger
elleranläggningarsådanaallatillleverera avrätt grupperatt

ursprungligatillståndet. Deispecificerasanläggningar som
kundertillsådana leveranserbegränsartredjepartstillstånden

tillståndshavare ärpåviktigaste kravet attMW. Det1över en
ochGrid CodeThenätverksamheten attförfölja reglerna vara

avräkning ochochproduktionsoptimeringavtaletimedlem om
bristkostnaden.tillberedd köpaatt uppvara

tillämpningochprinciperPrisreglering5 -

ekonomisktdetpriserna ärreglerari tillståndenvillkorDet som
År inbjöds1982tillståndshavarna.förbetydelsefullamest

ekonomi vidiprofessordåLittlechildStephenprofessor -
för regler-generaldirektörBirmingham,iuniversitetet numera
telebolagethurpåsynpunkterOFFERingsmyndigheten att ge-

Medregleras.skullevinsterochpriserTelecomsBritish
regleringsmyndighetenuppgifter föri deutgångspunkt som
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i propositionen telemarknaden han femangetts satteom upp
kriterier för hur prisregleringen borde utformas. Dessa var

konsumentskydd monopolmissbruk,mot-
incitament till effektivisering och utveckling,-
regleringens omfattning,-
främjandet konkurrens ochav-
effekten på priset vid försäljning offentligt företagsettav-
egendom, vilket indirekt beror hur kompliceratpå och ovant
regleringssystemet blir, och hur väl regleringsverksamhetenpå
kan förutses.
Littlechild konstaterade erfarenheterna reglering i USAatt av
inteår uppmuntrande och indikerar regleringen inte böratt vara

för omfattande... investeringarna har påverkats negativt och
effektivitet och uppfinningsrikedom har hämmats. Han analys-
erade fler olika metoder för prisreglering, bl.a. modell fören
avkastningsreglering och metod kontrollera de lokalaatten
tarifferna innebar vägde antal olikaatt ettsom man samman
tariffer till korgindex inte fick öka kon-änett som mer
sumentprisindex KPI med avdrag för effektivitetsfaktoren om

%,X s.k. KPI-X-reglering. När han värderade de olika
metoderna med utgångspunkt från de fem uppställda kriterierna
drog han slutsatsen KPI-X-metoden totalt bäst.att sett var

Också MMC har uttalat sig positivt till sådan reglering.en
Nyligen rekommenderade MMC försökenövergeratt attman
reglera avkastningen på vissa preventivmedel och har i stället
föreslagit produktpriserna inte årligen får öka medatt än ettmer
kostnadsindex minus 1,5 % under femårsperiod.en

Sådan reglering lätt förstå,är relativt billig och enkelatt att
övervaka, bibehåller incitamenten effektivisera verksamhetenatt
och kan riktas precis på det område önskar. utan attman
negativt påverka företagens verksamhet i andra avseenden.

Littlechild hävdade den föreslagna metoden för pris-att
reglering överensstämde med ministerns önskan lättom en
reglering. Prisreglering valdes det gällernär British Telecom.
År 1985 argumenterade Littlechild för prisreglering avseende

vilket beslutades, och iäven modifierad formvatten, en
beslutades för British Gas. Eftersom Littlechild rådgivarevar
till Energidepartementet vid privatiseringen elmarknaden,av
beslöt föga förvånande prisreglering där.ävenman om- -

De ursprungliga X-värdena för privatiserade, reglerade
företag bestäms regeringen efter förhandling med företagensav
ledning. Resultatet återspeglar regeringens avvägning mellan
konsumentintresset låga priser, skattebetalarnas intresseav av

högt försäljningsvärde och de framtida aktieägarnas intresseett
växande avkastning. Sedermera har, efter generaldirektörer-av
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högre,genomgåendeXvärdena på sattsutvärdering, senas
prisregleringenförmed undantagtill i dag,Framtabell av

skettvillkoreniförändringarallaharGas nättjänster,British
TelecomBritishsåvälminne,goda ävenföretagensmed om

rituelltvisstsigägnade1992BG årBritish GasBT som
medhotade göraochexakthet,siffrornas attbråk enom

MMC.tillanmälan

X-faktorn vid översynernaUtvecklingenTabell av

3:e2:a1:aUrsprungligt
översynöversynöversynX

%% 7,56,25%4,5%3BT
%5%2BG
%3%0NGC
%2%0RECs

kvasi-konkur-skapatillprisregleringensyftar ettprincip attI
incitamenttillstândshavaren attrensmarknadspris gersom

risk,företagensocksåökarvärdet. Denregleradeöverträffa det
före-varigenomövervältras,fårintekostnaderallaeftersom

effektiv frånRegleringenkapitalkostnad. ärfår högretagen en
uppnåseffektivitetsökningar,dekonsumentsynpunkt somom

övervältras,fickkostnadernaskulle nåttsvadutöver omsom
investerarnasinvesteringsutgiften. Frånden högreöverstiger

kapitalstockensnabbare änvinsterna växasynpunkt kommer att
kanföretagetlängeÖka såkommerlönsamhetendvs. att

effektiviseringsmöjligheter-regleringsmálet, näröverträffa men
dettaktöka ivinsternakommeruttömda att somär sammana

kapitalet.arbetande
samtligautnyttjasXbestämmaförunderlagSom avatt

tillståndshavaren.modellerfinansiellaregleringsmyndigheter av
rörelsekostnader,ändradeinkomster,Antaganden görs om

medsambandIkostnaderfinansiellainvesteringsutgifter, m.m.
diskussions-ocksåpubliceradesprisformlerolikaöversyn av

investerings-framtidapromemoriorinklusivepromemorior om
utgifter m.m.

tidenprisformelrevideradeNGC:sfastställandetVid varav
intresseradeinbjödhandärbrev attLittlechild skrevknapp. ett

revideringenhursina åsikteruttryckaveckorfeminom om
bordelämpligen göras.

singeneraldirektörenpresenterademånaderTre senare
ochpressmeddelandeNGC, iförprisformelföreslagna ett en

åsikt.följandeföruttryckdärHansexsidig rapport. gav
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På konkurrensmarknad bestäms företags vinstnivåetten av
faktorer, marknadstillväxten,rad kostnadsutvecklingensåsomen

för insatsvaror, konkurrenternas beteende och företagets relativa
i fråga effektivitet produktivitet i jämförelsetillväxt och medom

kan få ökade vinster olikakonkurrenterna. Företagen under
tidsperioder. inget företag sinaMen kan ägaregarantera en
obruten vinstökning.

Om företag ökar sin effektivitet jämfört konkur-medett
kommer detta sannolikt sig uttryck i ökaderenterna att ta

vinster. Men med tiden kommer dessa konkurrenter imiteraatt
lyckade uppfinningar, konkurrensen kommer driva nedatt
priserna och det ursprungliga försprånget kommer konkur-att

bort inte företaget kan fortsätta Öka produktivitetenattreras om
snabbare dess konkurrenter. Därigenom konkur-än uppmuntrar

till ytterligare effektivitetsökningar och säkerställerrensen 4
samtidigt dessa kommer konsumenterna till godo.att

Systemet KPI-X-formeln syftarmed till återspegla dessaatt
egenskaper konkurrensmarknad effektivthos änen mer genom

direkt vinstreglering. Genom pris- eller inkomstutveck-atten
lingen fastställs får företagen incitament minska kostnadernaatt
under perioden. Systemet effektivitetsökningar igaranterar att
längden kommer tillkonsumenterna godo. Det reviderade värdet

X kommer återspegla såväl effektivitetsökningar jämförtpå att
med föregående tidsperiod det bedömda förutrymmetsom
ytterligare effektivitetsökningar under tidsperiod.nästa Fort-
farande finns det incitament till utveckling företagsledningen,av
och företaget överträffar reviderade förfogardet målet såom

självtdet motsvarande vinstökning.över
föreslog skulleHan etablera KPI-X-reglering medatt man en

X-värde 3 % under de kommande fyra åren. Skälen tillpåett
denna siffra enligt honom attvar

det finns möjligheter minska investeringsutgifterna,att-
speciellt effektivare inköp. Dessutom finns det, ävengenom om
NGC redan planerar minska driftskostnaderna 3med %att ca

min meningår, enligt möjligheter till besparingarper om
ytterligare 2 % dettaår. För skall uppnås måsteattca per
målen upplevas utmaning.som en

bedömda kostnaderna investerarna fårDe måste medge att-
tillräcklig avkastning i dag och i framtiden. sikt dePå måste
totalt tillräckliga för NGC skall kunna klara sinsett attvara
kapitalanskaffning. Jag inte det finns entydigt påtror att ett svar
frågan vilken den verkliga kapitalkostnaden det stårär,om men

tvivel NGC:s verksamhet betydligt riskfriare deär änutom att
flesta andra företags verksamhet. Oavsett analysen utgårom
från kapitalvärdemodellen eller från modeller för aktietillväxt,
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jämföraanvänds förmetoderformellamindreeller attom
NGC:sjagföretags, såmed andrasituationNGC:s attanser

NGC hardet värdeväsentligt lägre änkapitalkostnad är som
bedömt.

påjag längrehar ändetta värde på XfastställandetVid settav-
kostnadsnivåerkostnadsstruktur,nuvarandeNGC:s mot som

jämförelseoch ikonsulterframtiden enligtikunna nåsskulle
valt värde på Xharorganisationer. Jagandramed ett som,

väsentligafyraårsperioden,kommandehela denunder ger
möjliggördetsamtidigtför konsumenternafördelar ensom

dessutomNGC:s ochtillavkastning ägareskälig utrymmeger
företaget.ledningenförbättrakanvinsterför större avmanom

investeringsutgifternaföringet värdemedvetetHan angav
kanskeangivit,NGC hadeden siffranämnde inteoch somens

sedanprejudikat ochville skapahan intedärför ett varaatt
skullehantolv gånger närfrågandiskutera på nyttatttvungen

elföretagende regionalamedX-värdenförhandla nyaom
prisregleringunderstrykaville han ocksåMöjligenREC:s. att

inte bara iavkastningsreglering. Detta ärfrånskiljer sig sant
lönsamhetenpriset och intedetbemärkelsen ärsjälvklaraden att

detaljeradetill denkontrastocksåregleras, ensommensom
regleringen.amerikanskadenkännetecknarkostnadsanalys som

intäk-bedömdapaketsamlatPrisregleringen baseras på ett av
allmänhetoch iinvesteringar,kostnader ochbedömdaochter

paket ochdet enklare attär accepteraettatt manenas om
enskildadiskuterabehövaibland änsvängarna, attuttar

utformadeLittlechildsedankostnadselement summeras.som
ökaNGC:s intressemotverkaskulledenregleringen så attatt av

bedömdappliceras påskallFormeln KPI-Xefterfrågan. en
Därigenom% år.i efterfrågan med 1,1ökning motsvararper

medintäkternaregleringprisregleringenföreslagnaden aven
1,9 % år.minskningreal peromen

konkurrenslagstüiningenpraktiska tillämpningen6 Den av

befogenheterutnyttjat sinainteharGeneraldirektören ännu
detta1980, hur1973 ochfrånenligt konkurrenslagarna men

frågatillämpats iharhur lagarnaframgårfungerar omav
British Gas.

uppfattningenden allmännasåldesBritish GasNär attvar
British Gasvillkor ifannsreglerat. Detlättföretaget ettvar

räkenskapernaskiljaviss skyldighetinnebartillstånd attensom
förbrukaretillför leveranserKontraktsmarknaden störreåt.

generaldirek-berättigandeoch det endaoreglerad,föreföll vara
främjauppgiftenverkade haför gasfrågor atttören var
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konkurrens och befogenheter bestämma överföringstarifferatt
för fristående leverantörer. Generaldirektörens befogenheter
enligt konkurrenslagarna det få kände till, bl.a. intevar som
British Gas.

Inledningsvis behandlade British Gas ordförande reglerings-
myndigheten nonchalant, vilket ledde till antal konfrontatio-ett

lämnade British Gas förvirrat och illa tilltygat.ner som
Först vägrade British Gas lämna den informationatt ut som

regleringsmyndigheten begärde för kunna kontrollera pris-att
ökningarna 1987, sigår bolaget hotadesnär åtal.men gav av

Gasföretagets konflikt regleringennästa med chefenom var
för konkurrensmyndigheten Office of Fair Trading OFT
rörande prisdiskriminering på kontraktsmarknaden för in-
dustrikunder och företagskunderandra förbrukade änsom mer
25000 therms årligen. Kunder hade alternativ energiför-som en
sörjning erlade pris stod i viss relation till det alternati-ett som

bränslet vanligen eldningsolja, medan kunder inte hadeva som
något alternativ fick betala högre pris. oljeprisetNär sjönkett
under 1986 och kostnaderna förgasinköp som till delstor
indexeras till oljepriset från gasfälten minskade, sänkteså
gasföretagen i övriga Europa sina priser till industrikunder
betydligt British Gas.än Ett antal industriföretag startademer
därför kampanj British Gas prissättning.moten

Chefen för OFT gjorde anmälan till MMC i novemberen
1987. Ett år meddelade MMC funnit Britishatt attsenare man
Gas hade bedrivit omfattande prisdiskriminering ifrågaen om
priser och leveransvillkor till kontraktskunder och dettaatt
kunde hänföras till företagets monopolställning.

MMC hävdade detta handlande medförde högre kostnaderatt
för kunder med begränsade möjligheter använda andraatt
bränslen eller få tillgång till sådana bränslen förmånligapåatt
villkor, vilket i sin dessa kunder omotiverad kost-tur ger en
nadsnackdel och snedvrider konkurrensen de marknaderpå där
de agerar. MMC menade också British Gas selektivt kundeatt
underbjuda potentiella konkurrerande gasleverantörer, vilket
kan avskräcka aktörer och hämma utvecklingenantas motnya
konkurrens på marknaden.

MMC rekommenderade British Gas skulle sälja tillatt gas
köpare icke-diskriminerandestörre på villkor baserades påsom

offentlig prislista, i stället för tidigare sluta hemligaatten som
kontrakt, företaget skulle offentliggöra villkor för överföringatt

sitt överföringsnätpå och företaget inte skulle få kontrakteraatt
90 % gasfält.än något nyttmer av
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konkurrens påspecielltanmärkteRapporten att gasmar-om
ytterligarefemstånd inom år,tillinte kommerändåknaden

struktur.marknadensi frågaåtgärder måste övervägas om
rekommendationer,MMC:sregeringen1989 godtogaprilI

hadeOFT hanchefen för1990 tillkännagavoch i attmars
bl.a.nödvändiga åtgärder,British Gasmedkommit överens om
frånkontraktsmarknadendelminska sinskulleBritish Gasatt av

särskildskulle inrätta1995, och%% till 40 år95 att enman
framförhandlaochlagringstjänsterochförenhet transport-

OFGASregleringsorganetmedtjänsterför dessapriser
generaldirektör.

År OFGASochför OFTcheferna1991 gjorde gemensamen
drogutvecklades, ochkonkurrensenhurundersökning av

påsjälvgenererande konkurrensmåletslutsatsen att om en
Chefen föruppnåtts.inte harforetagsmarknadenindustri- och
ytterligarehan bör göradärför slutsatsendrarOFT att en

MMC.tillanmälan
British Gasväsentlig delborde bl.a.Enligt rapporten aven

tariffmarknaden sänkasförupphävas,leveranskontrakt gränsen
drivaför gasöver-dotterbolagskapandetoch attseparatettav

påicke-diskriminerande sättlagringen påochföringen ett
regleringoch medBritish Gasfrånavståndarmslängds resten av

avgifterna.av
kontrakts-andelminska singick med påBritish Gas att av
sinaupplåta1995fram till40 %marknaden till att egnagenom

överförings-skilja sinochtill konkurrenter,gaskontrakt utatt
lagringsverksamhet.och

År konflikterytterligareinför hotetBritish Gas1992 bad om-
sinutnyttja rättministernOFGASOFT och attmed att-

till ståndfåMMC förgasverksamhet tillanmäla företagets att
ordentligtaspekter blirallaundersökning däromfattandeen

och slogaugusti 1993ipublicerade sinMMCbelysta. rapport
och säljarebådeGas dubbla roll ägareBritishfast avatt som

omöjligtdetintressekonflikt vilket görinbyggdinnebär engas
självgenererandeförvillkor krävsdetill ståndatt som

gasverksamhetföretagetsrekommenderadekonkurrens och att
produktion ochfrån dessskiljasskulle transporter gas,ut av

borde upphöra.tariffmarknadenoch att
befogenheterbetydandehar såledesRegleringsmyndigheten

inledaharGeneraldirektören rättkonkurrenslagen. ettenligt att
förkonsekvenserkännbarafå mycketkanförfarande ensom

tillståndshavare.
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Vad generaldirektör har0FFER:s gjort7

Professor Littlechilds åtgärder kan delas i följande sjuupp
områden.

Prisreglering
främja konkurrens produktion och försäljningAtt vid

Problemen med börsen
få till effektiva REC:s4. Att stånd inköp och kontrakts-påav

marknaden
Att öka servicenivån för tariffkonsumenter

.
Olika beslut medlingskaraktär, konsumentklagomål,t.ex.av.
anslutningsavtal och definition vilka anläggningar ärav som

1 MW.större än
Ett antal andra aktiviteter, t.ex.

administrera fossilbränsleavgiftenatt
utveckla policy för främja effektiv elanvändningatt atten
certifiera mätningsutrustningoch godkänna och lösaatt att

mätningstvister
Även de i sistamånga ärenden de tvånämnsom av som

punkterna viktiga for dem berörs och flera frågorär berörsom
många människor, de varken politiskt viktiga ellerär ger
upphov till någon diskussion. Den verkliga utmaningenstörre
för generaldirektören fyra förstahur han klarar de uppgifter-är

vilket för avsnitt.är ämnet nästana,

Prisreglering

Generaldirektören för OFFER har hittills varit inblandad i fem
aspekter prisreglering.på Han har

kommenterat pris- och vinstökningarna hos distributions--
bolagen REC och förhandlat fram prisreduktion med någraen
REC:s. februariI 1992 avslutade han förhandlingar med åtta
företag utfäste sig reducera prisökningarna för på-attsom
följande år med totalt 30 miljoner pund, knappt 0,2 % derasav
totala omsättning och något pyrrhusseger.av en

skapat prisreglering för NGCnämntssom en ny-
vidare föreslagit formel for prisreglering REC:sen ny av-
genomfört NGC:s anslutningsavgifter ochöversynen av av-

REC:s brukaravgifter avgifter föroch och spetslastkapa-reserv-
citet

sin prisregleringen distributio-vägrat översynpresentera av av-
nsavgifterna.

Lönsamheten hos REC:s föremål for kommentarermångavar
både 1991 och 1992, bl.a. i underhusets speciella energikom-
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REC:sprisregleringenföreslog översynemamitté avatt avsom
svaradeGeneraldirektörenoffentliggöras. attborde

ingripaständigtförkändblirregleringsmyndighet attOm en
företagetspåverkadettakommerföretagsverksamhet, så atti ett

Gradenkostnaderna.minskaocheffektivitetenökavilja avatt
Därmed kanöka.kanuppleverföretagetregleringsrisk som

tillledasikt kanvilket påavkastningökadhaviljaägarna en
konsumentpriser.högre

beslöt1992och1991bådetryckpolitisktstarktTrots ett
ingripaskullehan inteavtaletsig tillhållaLittlechild attatt

hade bestämts.datumdetföreprisregleringeni som

och leveranserproduktionKonkurrens i

vidattitydkonkurrensfrämj andeanlagtharGeneraldirektören en
möjligheterskapatillstånd förförändringochbeviljande attav

och leveranserproduktion atti frågakonkurrenstill genomom
haftharNågotsökanden.seriösaallatilllicenserbevilja som

självständigaståndtillfåmöjligheternaförbetydelse attstor
hanREC:stilluttalandetidiga atthanskraftverksprojekt omvar

inklu-inköpsavtalgodkänna derasundersöka ellertänkteinte
därproducenterfriståendeslutits medhadedemsive som

skulledettaslutits eftersomhadededelägare innanREC:s var
REC:stillsiggissaskulle fåhela tidenOFFERfordra att
detalj-sådaninteansågHanöverväganden. attkommersiella

kundernasellerföretagenssigiskulle liggainblandning vare
REC:sirimlighetenbedömahanstället avsågintresse. I att

inköps-strategi.samlade
lättaleverantörsledetikonkurrens attstimuleradeHan genom

och Power-National Powerdirektförsäljningreglernapå avom
tillframförde hankolkontraktendiskussionenGen. I om

kontraktsmarkna-försänkningen gränsenenergiministern att av
fickinteden äventyras.

Poolthemed börsenProblemen

börsensfempubliceratLittlechildHittills har rapporter om
funktionssätt:

fastbörspriset slogundersökning attRapportenI manavom-
slutadeSedermerabörspriset.manipulerathadePowerGen
med pågickproducenternaagerande, ochmed dettaföretaget

generaldirektören rätt atttillståndeniändringar som gav
avvecklaplaneradefalli deomständigheterna attanalysera man

prisreglering förvidarekonstateradeanläggning. Han atten
uteslutas.kaninteproducenter
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rapportenI gasturbiner befanns vissa gasturbinerom vara-
lönsamma medan andra inte det, och ifrågasatte NGC:svar man
bedömning behovet gasturbiner för systemsäkerheten.av av
Sedan NGCdess har kraven reservkapacitet förpåöversett
systemsäkerhet.

rapportenI kapacitetsbegränsning dras slutsatsen attom-
National Power och PowerGen hade höjt prisbuden för pro-
duktionsanläggningar i driftmåste grundpåsom vara av
kapacitetsbegränsningar i överföringsnäten, och PowerGen hade
dragit fördel kraftverk hadetvå monopolställning.attav en
Sedermera sänkte PowerGen sina prisbud för de kraftverk som
behövdes till följd kapacitetsbegränsningar, och NGCav
presenterade förslag till hur effektkostnaderna skulle hanteras.

Littlechild framhöll också han skulle anmälaövervägaatt att
de producenterna till MMC.större

ÖversynI börspriserna drog slutsatsen Nationalattav man-
Power och PowerGen inte har lämnat för höga bud. Littlechild
bad börsens verkställande kommitté försöka minska börsensatt
komplexitet, och undersöka efterfrågebuden.att

Börsprisdokumentet drog slutsatsen de prisökningaratt som-
skett berodde Nationalpå Power samarbetade med Power-att
Gen. Littlechild upprepade sin rekommendation förbättring-om

börsen och sade han 1993under beslutaavsågatt attar av om
han skulle deanmäla producenterna eller marknadsstruktu-stora

till MMC.ren
Generaldirektören genomför f.n. undersökningen av pro--

ducenternas kostnader och marginaler.
De nämnda visserligenhar ökat allmänhetensrapporterna

förståelse för och har avfyrat några varningsskottsystemet mot
producenterna, har länge inte lett till priser.än så lägremen

Ejjfekriv upphandling Cxs och konralcrsmarknadenREav

ÖversynenI effektiv upphandling och Ytterligareav syn-
fannpunkter REC:s hade oklanderligt i frågaatt ageratman

de kraftverksprojekt de hade sigengageratom

konsumentserviceKrav på

Generaldirektören har angivit effektivitetsindikatorer vilka,
tillsammans med uppnådda resultat, i tabell Tiopresenteras
aspekter servicepå konsumenterna föremålärgentemot numera
för lagliga minimikrav, och REC inte uppfyller dessaom en

företagetmåste betala avgift.en
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199192underresultatStandards ochTabell

UppnåddAktivitet
%nivå

Återanslutning 90,13 timmarinom
Återanslutning 99.9inom 24 timmar

94,524 timmarinomSpänningsfel åtgärdade
97,530inom dagarhushållskunderAnslutning nyaav
98,140inom dagarövriga kunderAnslutning av nya

Återanslutning 98,0icke-betalandei tid av
95,715 dagarinomFlyttning mätareav
92,7inom tio dagarByte mätareav

Årlig 96,3mâtaravläsningverklig
98,5arbetsdagarinom 10klagomålpåSvar

RECs ochutförde1992311991 och denjuliMellan den 1 mars
13tjänster,10,2 miljonerinallesföretagenskotskade två varav

straffav-tillupphovochminimikravenuppfyllde000 inte gav
Även avgiftsbeloppet är000 pund.148totaltgifter omom

ochsärskiltdet intresse,i sig, så harförsumbart pressensom
för OFFER:s årsrapportintressevisarbörsanalytikervissa stort

generaldirektörenKanskekonsumenttjänster. attanser manom
pris-hanuppgifter omprövardessa närintryckborde ta av

regleringsformlerna.
konsumentrådenochOFFER1993 har1992 ochUnder

%med 14ökninginnebarklagomål, vilket16 679handlagt en
kunderantalettotalaföregående Detår.jämfört med som

vilkettill 660,uppgick 15REC:sfrån leveranseravstängdes av
toppnivån% lägreoch 85 äninnan% mindre året60 änvar

1986.000 under102
redovisaskyldigocksåGeneraldirektören är systemetsatt

rapporterade han199192driftperiodenleveranssäkerhet. För
dock delvis kantillförlitligheten,förbättring ien total som

vintern.mildahänföras till den

handikappadeochtill äldreHänsyn

skall särskildföretagenföreskrivsREC:sförtillståndenI taatt
till äldreochutrustningsärskild mätareinstalleraochhänsyn

effektivrådflyttahandikappade, mätare,och attatt omge
uppförande förförutfärda reglerelanvändning och gottatt

informera konsumenternatillsyftarReglernasina tjänster. att
medräkningardet gällerfå,hjälp de kan närvilken t.ex.om

högtalandeblindskrift eller mätare.en



1993:105160 SOU

generaldirektörenUppfattningar8 om

beror tillfrågadesgeneraldirektören uppfattas på denHur
elföretag, kunder, Britishsituation och skiljer sig mellan ägare,

politiker media.Coal, och
positiva till LittlechildAktieanalytikerna mycketBörsen: är

offentliggjorde formeln föreftersom han inte översynen av
föreföll ganska lätt prisreglerings-priskontroll REC:s, påtaav

NGC REC:s leveranspriser, ochformeln för och översynen av
drastiska åtgärde producenter-inte har vidtagit några rgentemot

för-analytiker beskrev NGC:s formel mycketEn nya somna.
En bra NGC...delaktig, och talar översyn aven annan om

Vi bedömerden ekonomiska effekten uppmuntrande. medär att
X3 kan NGC:s reala utdelning öka med 5-6 %formeln årper

juni 1993fram till 199697. kommentar i sadeI enen
PowerGenanalytiker National Power och sedanattom

191 OFFER publicerat sju i olikadecember har rapporter som
producentmarknaden. tidigare kritikavseenden analyserar Den

producenternas möjligheter manipulera börsprisetrörde attsom
ändring i tillstånden. Därefter haråtgärdatshar genom en

ingripa,OFFER inte funnit grundat skäl och sedannågot att
har motiven för ingrepp minskat avsevärt. Endess annan

funnet i översynen.uttryckte det Inget skumtsom
Littlechild beslöt inteElföretagen: REC:s uppskattar attatt

föroffentliggöra prisregleringsformeln distributio-översynen av
jämförelsenorm ocheftersom den inte innehöll någonnen,

skulle 3 % vilketeftersom han minskade kravet Xpå att vara
accepterat till 2 %. Chefende flesta, fast inte alla, skulle ha

för Yorkshire Electricity uttalade nyligen att
regleringen redan har vissa...det uppenbart nåttär att

resultat. vinst har reglerats, utbudet konsumenttjänsterVår av
fåttbreddats och högre kvalitet, och det råder allmänhar en

enighet brittiska regleringen mindre kostnadskrä-den ärattom
effektivvande, mindre krånglig och, jag, denänanser mer

amerikanska regleringen. Likväl det viktigt och nödvändigtär
överreglering. Enligt minmedveten riskerna föratt omvara

uppfattning har det hela börjat bra, vi hela tidenmåstemen se
inte styr.till går överatt systemet

Producenterna skiftande åsikter Littlechild harhar vadom
National tillfredsställt med resultatenPowerpresterat. var av

diskussionernaden första utvärderingen börsen, och sade attav
regleringsmyndigheten ledde till tillfredsställande avtalmed ett

möjligt mål onödigtvis hämmadet nå hansgör att utan attsom
kommersiella verksamhet. mindre nöjt medFöretagetvår var

upphandlingen, denoch anmärkte analysöversynen attav som
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felaktigatilllederochbristfälligpåbaseras ärjämförelserna
sin. årsrapportkol Ianvändningmissgynnarvilketslutsatser av

konstruktivbedrivithadedetframhöll företaget1993för att en
PowerGen,OFFER.förgeneraldirektörenmeddialog som

frånavståtthargeneraldirektören,kritikförhar mestutsatts av
uttalanden.offentliga

Littlechild. Imedmissnöjdamycket ettkunderna ärDe större
handelskom-industri- ochunderhusetsuttalande tillgemensamt

CouncilUsersMajor EnergyStorförbrukarrådetharmitté
UsersGroupIntensiveStorförbrukargruppen Gänergyoch

och harreaktivalltförtenderatharhanframhållit attatt vara
initiativ ochföri ställethändaskall tanågot attpåväntat att
i regleringenochelmarknadenoegentligheter påförutseförsöka

apropånyligen,uttaladeICImarknaddennaskapandetoch av
kraftfullavidtog någrahan intebörspriserna, attrapporten om

andrauppmaningartillbegränsasslutsatserHansåtgärder...
anmälanhotförtäcktamedtillsammansåtgärder,vidta om enatt

MMC.till
kritiskt brevmycketskrevordförandeCoalsBritish ett

Översynen antalettnämndeupphandlingen ochangående av
vissabl.a.rapporten,funnit ivi har attbristerflagranta som

sinhade byggtLittlechildochkol,missgynnadeantaganden att
exempel.och tveksamtspecielltmycketettpåanalys

ochenergipolitikenbrittiskaDenutredningsinPolitiker: I
handelskom-industri- ochunderhusetsuttrycktekolmarknaden

försökthadeinteLittlechildmedmissnöjestarktmitté att
intevianfördeKommittén attkolkontrakten. attpåverka anser

tillfredsställande. Deuppgiftersinahar sköttgeneraldirektören
generaldirektörens övertrotillsig.hänförvi upplever.problem . skyndsamhet närbrist påuppenbaraoch hanskonkurrenspå

valhansexempel detta ärpåEttskall lösas.problem av
distributionsverksamhet. EnREC:sförtidpunkt översynen av

ingripituppfattning haenligt vårskullekraftfull regleraremer
tidigare.

År artikel medTimesSundaypublicerade1992Media: en
experternaenligttänder,saknarMonopolreglerarnatiteln
panelhosåsikternaföruttryckvilket somanonymengav

offentligaochkonsumentfrågorpåexperterbestod av sex
regleringsmyndig-påbetygombetts sättahadetjänster attsom

och el.telekommunikation,förheterna vattengas,
sju,medelbetyg påmedhamnade högst,Gasmyndigheten ett

med 2medelbetygsist medhamnadeLittlechildoch ett
för tuffhetpriseffektivitet, 3förimage,offentlig 4forpoäng

inTidskriften Powerför konsumenterna.foroch 4 engagemang
fortlöpandesindelLittlechild somoftakritiserarEurope aven
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kritik privatiseringen i sig. Exempelvis publiceradeav man en
artikel med titeln Att dölja det uppenbara vilket hänvisar
tilldelar hans föredrag helt enkelt obegripligtettav av som
och egendomligt.

Generaldirektörens resultat9

Privatiserade företag politiska skapelser, och deras resultatär
politiseras. Regleringsmyndigheter arbetar således i politisken
miljö vilket vanligen innebär debatter som ofta okunnigaär
och konflikter som ofta partipolitiska. kritikMycket denär av

Littlechild har fått politisk med kritikerutstå är natur,som av
vill uppmärksamhet kringskapa någon speciell fråga.som

British Coal Littlechildhar klagat på inte i derasatt agerat
framförsintresse, och de klagomål kunder istörre ärsom av

grunden uttryck för deras besvikelse han inte haröverett att
kunnat försvara deras tidigare förmåner i form de specialav-av
tal de hade före privatiseringen; skriker sin klagande utsom

minskat politiskt inflytande. del kritikenEnöver ett stor motav
generaldirektören handlar politiska beslut han inte harom som
möjlighet ändra, och borde riktas regeringen.att motsnarare
Andra vad folk tycker hansynpunkter borde sigägnaattavser

vilka uppgifter och befogenheteråt, han har.än motsnarare
Littlechild har uppgift därförsvårextremt att:en

ÄvenRegeringen skapade National och PowerGen.Power om-
de har betydande marknadsmakt kan de inte bedömas enligtså

svartvita skala British Telecom och British Gas,samma som
kan utmålas skurkar generaldirektören kansom som som

angripa med vapenmakt, och allmän uppskattningröna som en
riddare i skinande rustning. duopol iEtt många avseendenär

svårreglerat monopol, speciellt regeringenän när påstårettmer
den har skapat konkurrensmarknad.att en

Regeringen fastställde prisregleringen för REC:s NGCoch-
vilket till höjdaledde brukaravgifter och rejäla vinster för NGC
och RECs. skapade övergångsvillkorenDen de startvill-genom
kor till del styrde företagens agerande under de förstastorsom

vilketåren, inkluderade snedvrida börshandeln ochatt reta upp
de konsumenterna; den tvingade dessutom företagenstörre att
skriva under femårskontrakt kommer leda tillattnya som -
ytterligare störningar på börsen och kontraktsmarknaden.

Marknaden otvivelaktigt komplicerad tele- ochär änmer-
gasmarknaderna. skälEtt uppenbart börsen, inte baraär ärsom
komplicerad och del det institutionella systemet, utanen av
också privaträttsligt avtal mellan medlemmarna. Om general-ett
direktören skulle ingripa för mycket skulle han riskera åtal.
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igasområdena marknader medtele- ochDessutom är stort sett
företag medmedan finns 18 olika regleradeföretag, detbara ett

Wales.målsättningar elmarknaden i England ochvarierande på
Hittills har han:

Londonbörsen the Cityprisöversynergenomfört två som-
NGCREC:s NGC leva med ochmöjliga för ochansåg attvara

550 miljoner pund påfortfarande råd spenderahar attatt
och investerautveckla telekommunikationssystem att utom-ett

möjlighet hur hårdUtomstående har ingenlands. avgöraatt
misstänka den inte hardet finns skälregleringen är, att attmen

hård,varit så
där har inlett åtgärdererfarenheterna börsen,studerat av man-

till förbättringar,förhoppningsvis kommer ledaattsom
faktum.politiskt Detde kolkontrakten ettaccepterat somnya-

i stället.vad han skulle ha kunnatsvårt göraär att se
PowerGensmed National ochpåtalat problemen Powers-

tillfällen,marknadsmakt vid flera
för prissätta överföringstjäns-pragmatisk modellskapat atten-

ekonomisk-teoretiskfråni stället för utgåattterna, en mer
modell,

i kraftverk,till stånd fristående investeringarlyckats få-
detsopkvast och har genomfört delfungerat en av somsom-

företagenprivatiseringen och tvingatskedde underinte att
konkurrensinriktat deochutvecklas snabbare på sätt änett mer

hade gjort kraft.av egen
mycket kan visasLittlechild har emellertid inte gjort uppsom

heller mycketdet finns inteför kunderna,merparten av men
politiker och konsumenterkunde ha gjort. lätt förhan Det är att

till MMC,som MMCproducenterna skall anmälaskräva att om
vad skall anmälasundermedel alla sjukdomar. Menmotettvore

MMC och vilka grunder, och hur chansernatill på är attstora
någontingåstadkomma

första bestämdes producenternas agerandeUnder de årentre
ursprungliga kontrakt bestämdesi utsträckning destor somav

skulle variti april 1990, och det haregeringen vid startenav
anmälan.hitta hållbart skäl för Först kanomöjligt att ett en nu

anmälningsförfarande, vilketgeneraldirektören inleda kom-ett
Och vilka lösningar kan han krävaviss tid. Hanatt tamer

formförsöka få till stånd prisregleringskulle kunna någon av
syftetvilket skulle motverka skapa marknad, och skulleatt en
med frågan för tidigtdessutom kunna mötas ärargumentet att

eftersom konkurrensutsatt marknad hållerväckt atten mer
skapas.

Alternativet skulle monopolanmälan till MMCgöraattvara en
och kräva omstrukturering, vilket åtminstone skulle innebära
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sinanågraPowerGenochNational Power avyttratvangs avatt
väcker antalförslagsådantkraftverk. Ettmedelgoda ett

strukturförändringtill denmed hänsynDels kanfrågor. man,
sådanfinns behovintehävda detpå väg,är att enavsom

inteDelssig med tiden.lösakommeråtgärd och det attatt om-
påtagligkanföretag utgörasäljs tillkraftverken ett ensom

medfördelarnadet svårtmarknadentredje aktör på är att se-
detkraftverk;eller tvåmindre företagantal äger ettatt ett

konkurrensen.nödvändigtvis ökaintekommer att
ochNational Powerdelaalternativ metod ärEn att upp

till dess rekom-med hänsynanblicken,förstaPowerGen. Vid
överförings- ochsinaskallBritish Gasmendationer att separera

rekom-modetMMC kunna haskulledistributionsrörelser, att
Nationaluppbrytninguppdelning. Mensådanmendera avenen

åtgärdingripandebetydligt änPowerGenoch ärPower meren
verksamhet.British Gasmindre delskiljaatt avenav

anmälanförsvårar ärytterligareomständighet attEn ensom
säljaoch villproducentföretagen,aktierna40 % iägerstaten av

hindraregeringenSkullemöjligt.aktierdessa snarast en
försenavärlden ochfå sakenföredraSkulle denanmälan att ur

utförsäljningenberedddenförsäljningen Skulle startaattvara
Littlechildvadväg svårtDet äranmälan på att sevarom en

stöd försittregeringen uttalarintesiktpå kort attkan göra om
försäljningsintäkternafrånoch bortsermarknadenomstrukturera

aktieinnehav.%-igasitt 40av
sintagit för lätt påLittlechild harkritikerVissa attmenar

naturgaskombikraft-överutbyggnadenfrågauppgiften i avom
utvecklingeningripit förborde haoch hanverk, att stoppaatt

genomförts påprishöjningarvissa dei fråga senaresomavom
tid.

Även jämförtkonkurrenskraftiga priserföretag hardessaom
kravuppfyller tillståndets pådärmedochvissa kontraktmed

i jäm-vissa priser knappastsigupphandling ståreffektiv så
koleldadbaseras påoffererade priserförelse med pro-som

för mycketuppenbartalltockså blivitharduktion. Det attmer
för tidigt.kapacitet har byggts

låtastrategihävda hansvisserligenLittlechild kan attatt
innanutvärdering sker ochinnan någonutvecklasmarknaden
hansförenlig medvarit vältillstånden harsker iförändringar

dennaoch han har avvägtfrämja konkurrens,uppdrag attatt
hoslönsamheteffektivitet ochuppgiften främjauppgift attmot

el.tillstånd leverera...hardem attsom
detingripit hadeskulle ha såhävda hanocksåkanHan att om
ochNationaloch PowerBritish Coal påkraven påminskat

central-tillinneburit återgångskulle haPowerGen, och en
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syftet försökaskapamotverkatskulle haplanering, vilket att en
harkan rätt.konkurrensmarknad. Ingen avgöra somvem

Till skillnadpedagogiskt.problemLittlechildsMöjligen är
Littlechildtelefrågor hargeneraldirektören för såförstefrån den

beslutetfrågor,ställning i någrainte behövt t.ex.storata som
service.dåligaBritish Telecomsanslutning ellerMercurysom

gasmyndigheten har hanforgeneraldirektörentillOch i motsats
hjälte.kundernasför framståskramlat medinte att somvapen

ivisar inte kortenprofil ochakademisklågharHan en
mätarfrågan verkarbortsett frånkundsynpunktonödan. Från

tid klarläggatillräckliggivit marknadenha änhan attmer
han verkarmed demsig i kastharinnan hanproblem gett -

förutseförsökastället forhändelser ipåoftast ha attreagerat
dem.

under treårs-Littlechilds insatserbedömaomöjligtDet är att
utsträckning harvillkor imarknadperioden på storen vars

rättvis,visat hanhar ärregeringen. Handikterats att menav
förmåga blirhansverkliga påtuff.han Detinte är provetatt

för dis-prisregleringtilllämnar förslag1994 hanunder när
beskrivningarallaoch dettributionsföretagen, trots avom -
möjligt åstad-agerandePowerGensoch ärNational Powers att

inte går.vilket kanskekundernapositivt förnågotkomma

brittisktpå visReglering10

med rubrikenTimesFinancialartikel iinfördesNyligen en
Storbritanniensflestadekonflikter pågår påDestruktiva av

ochi krismarknader...regleringsmodellerna ärprivatiserade
fortsätterallaändras...oansvarigasnabbtbehöver gentemot

och låter desin inslagna vägregleringsmyndigheterna på egen
sigkundernaochaktieägarna ägnareglerade företagen, en

gissningstävling.dyrbar
Nationalåsikteroch deför elföretagenBörskurserna som

för, ochuttryckYorkshire givitchefen förochPower som
motsvarandeinteelindustrinåtergivits visar möterattovan,

givit berömnyligenFinancial Times harOcksåinställning.
arbete.regleringsmyndighetens

legitima åsikts-diskussionenoffentligaåterspeglar denDelvis
falloch i många sägerolika intressen,skillnader mellan

förvänta sig. Dettakundetillståndshavaren bara det mansom
foginte skulle haföretagvissa regleradedock inteinnebär att

harBritish Telecomregleringsmyndighet.for klaga på t.ex.att
iför OFTELgeneraldirektörenförstaklagat denofta att

medgavdennesina beslut, ochskäl förfall inte attmånga angav
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överprövning irisken förminskaavsikten med detta attvar
domstol.

regleringsmodellen har docksåden amerikanskaJämfört med
specielltfördelar,Storbritannien antalregleringen i ett

minimala legalism och lågasnabbhet,relativadessgenom-
kostnad,

bättre incitament tillenkel,prisregleringen äratt gergenom-
ekonomiska störningar pådeoch undvikerförbättringar

avkastningsreglering baserad påframtunghetgrund somav
innebär,bokförda värden

regleringsmyn-gissandeinte kräver detdenatt omgenom-
amerikanskainbyggt i detavsikter finnsdighetens som

anläggningsstruktu-kan påverkadär myndigheternasystemet
ren,

med iopåverkad, jämförtpolitisktvarit relativtden haratt-
reglerings-de delstatligatredjedelUSA, där uppemot aven

tredje-ledamöter. I de tvåhar direktvaldakommissionerna
politisktväljs mångadär ledamöterna guvernören ärdelar av

Regleringsmyndig-ambitioner.politiskaoch hartillsatta egna
hand-och derassjälvständighetrelativa politiskaheternas

brittiskastyrka i detlingsfrihet är systemet,en
tillsigdet gällerflexibelden närär attatt anpassamergenom-

problemhjälpa till lösa deomvärldsförändringar attatt som
kritiseraprivatiseringar man kanhastigauppstått attgenom

målstolparna, dettaflyttaregleringsmyndigheterna kan men
marknader,riktigaständigt också påhänder
klagomål regleringsmyn-framförts pådet inte har någraatt-

ellermyndighetsmissbrukkunnande,dighetens tekniska
Om regleringen lyckasi USA.korruption vilket förekommer

ochdel kompetensenberor till påeller misslyckas stor
brittiska deMed måttmyndighetscheferna. ärkalibern hos

anställthar000 pund år ochvälavlönade 80ca manper
kompetenta personer.

Reglerings-för förbättringar.finns emellertidDet utrymme
hurför lagstadgade kravföremålmyndigheten borde omvara

skyldigade skallutföra sitt arbete, bl.a.de skall attatt vara
medi överensstämmelsesamråda med intressenter, att agera

sakuppgifter medkontrolleravari ingårnaturrätten att-
har korrekt ochsäkerställa dessatillståndshavaren för attatt

välgrundade beslut. Någoninformation, och fattatillräcklig att
borde framFair TradingOffice ofmyndighet t.ex. ta

exempelvisbokföringsfrågor,i antal tekniskariktlinjer ett
värderingkapitalkostnaderna ochför beräkningprinciperna av

detmonopolverksamheten, såanläggningstillgångar i attav
inställningi myndigheternasgrad likformighetfinns viss aven
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borde utvidgakommittéerfrågor. Parlamentetstill gemensamma
regleringsmyndig-kontinuerligt utvärderaarbete tillsitt att

Ochpublicerat sina årsrapportenefter dessa harheterna att
reglerarenför avpersonalisera ersättabordeslutligen attman, ,

heltidsanställd ordförande somkommitté medmeddenne en en
generaldirek-uppgifter de nuvarandemotsvarandeskulle ha som

ledamöternadeltidsanställda ledamöter, därochtörerna två
mandatperioder.överlappandeskulle ha
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nätverksamhetfrånintäktReglering av
PriceWaterhousefånRapport

yckelfrågor1 N

ökad konkurrenstill skapaEllagstiftningsreformen syftar att en
Avsikten deländer.handel mellan ärmöjligheter tilloch att

skall kunnaoch distributionsresursernaproduktions-samlade
till ekonomiskaskall bidra denReformenutnyttjas effektivare.

industri-för såväl debetydelseutvecklingen och är storastorav
kon-de övrigamed tiden ävenkonsumenternas, som --

ställning marknaden.påsumenternas
marknadensför konkurrensförutsättning ärEn attom

för el-Ledningsnätentill ledningsnäten.tillgångaktörer har
s.k.telenät, bildarochöverföring, i likhet med ettvatten-gas-,

användaren inte kaninnebärmonopol.naturlig Detta att
Eldistributionen,tjänster.förhänvisas till konkurrenter samma

kallabörjateldistributionenden deleller manavsnarare
samhälls-betydande roll fördessutomnätverksamhet, spelar en

sinoch hargenomslagelprisetsekonomin genomgenom
allmännyttig funktion.infrastrukturen därutöverbetydelse för en

underställasverksamheten böregenskaperDessa gör att
myndighetstillsyn.

myndighetsuppgift,krävandenätverksamhetTillsyn är enav
dessatillgodoses. Vissaflera intressen skallinnebär att avsom

tillreglering bör uppnåvarförmotstridiga, strävaär att enen
därvid hänsynTillsynsmyndigheten börjämvikt mellan dem. ta

följande intressen:till bl.a.
service-nättariffer och godintresse för lågakonsumenternas-

nivå,
god leverans-intresse föroch samhälletskonsumenternas-

ochförmåga på nätet
avkastningtillåts skäligintressen, denätägarnas attgenom en-

investerat kapital.på

nättarifenReglering av

sålunda bestå imyndighetstillsyn kommerdel dennaEn attav
de kalladenätverksamheten, det vill såreglera priset för sägaatt

nättarifferna.
företagen harförutsättningarna för detta ärEn ettattav

operativa intäkter och kost-redovisningssystem där samtliga
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fornader nätverksamheten särredovisas. Därutöver måste
företagen föra ekonomiskt register sina anläggningar.överett
Upprättande fullständig balansräkning för nätverksam-av en
heten inte emellertid nödvändig men heller inteär hinderett
för reglering nättariffer.en av

Prissättningen skall hänsyn till marknadsaktörernas intres-ta
Tillsynsmyndighetens uppgift därvid tillförsäkraär att attsen.

tarifferna företagen skälig avkastning deras invester-påger en
ade kapital de för höga tariffer kanutan att ta utgenom
monopolvinster. Tarifferna får heller inte för låga för attvara

försvåradetta företagens finansiering ochgenom av ny-
återinvesteringar och därmed leveranssäkerhetenäventyra på
sikt.

till efelaiviseringIncitament

Tillsynsmyndigheten måste beakta företagenäven att ges
incitament till effektiviseringar verksamheten. Vinsterna frånav
effektivisering intebör enbart kommer till del i formägarna av

vinster, konsumenternastörre sänkta tariffer.ävenutan genom
Med utformad incitament genomrätt regleringsvillkor

kommer effektivisering nätverksamheten Effekti-ske.atten av
viseringen kan ske både sammanslagning nät-genom en av

till enheter föroperatörer därmed skalfördelarstörre uppnåatt
inomoch existerande teknisk utvecklingoperatörer ochgenom

rationellt resursutnyttjande. Representanter för bransch-ett mer
organisationer har sådana effektiviseringsvinster kanangett att

till 20-30%uppgå nuvarande kostnader för nätverksamhet.av
Det givetvis iär konsumenternas intresseäven leverans-att

förmågan tillförsäkras, vissa konsumenter kan för-även om
nöja sig med risk förväntas störningar i utbytestörre moten en

Ävenlägre nättariff. denna frågeställning bör nätmyndigheten
vid kontrollen nättarifferna,överväga så konsumenternaattav

inte upplever priset, efter onödigt höga investeringar iatt
blir för högt.näten,

Incitament till effektivisering får inte heller tillleda att
leveransförmågan Därvid tillsynsmyndighetensäventyras. är
uppgift till minimistandard bibehålls.på nätenatt attse en

Regleringsmetøder2

finnsDet principiellatvå metoder för reglering nättariffer;av
direkt kontroll de priser nätverksoperatörenöver kan ta ut
prisreglering eller kontroll de vinster denne kan göraav
avkastningsreglering. följerNedan beskrivning dessa.en av



173105SOU 1993:

Prisreglering

nättariffer. Förförtakregleringsmetod sätter attDenna ett
nätavgiften ökatillgodoses tillåtsskallintressenkonsumenternas

effektivitets-inflationstalcten ochförhållande tilliendast en
effekti-5% ochinflationstakten ärexempel,Tillfaktor. om

tariff-den tillåtnaskulletill 2% årvitetsfaktorn sätts per
åstadkommakan störreOmbli 3%. nätägarenökningen

medhan öka vinsten2% tillåtseffektivitetsförbättringar än
vinstenmöjlighet öka utgörbelopp. Dennamotsvarande ettatt

effektivitets-Omeffektiviteten.ökaförincitament nätägaren att
effektivitetshöjningaroch de4%till årfaktorn sätts somper

tillpriskontrollen ledaskulletill 2%uppgårendastkan uppnås
vinster.minskande

pristakregleringförolika modellerfinns antalDet ett genom
kannättariffer. Kontrollen utövasappliceras påkan genomsom

variabler;följandenågon av
levererad kWhavgifttillåtnahögsta per-

belastningvid högstaavgift kWtillåtnahögsta per-
ansluten kundavgifttillåtnahögsta per-

till fast belopptotala intäkten begränsasbelopp denfast ettett-
antaletellerutnyttjandetmed nätetinte varierar avsom

anslutna kunder
ovanståendekombination aven-

ekonomiskadenprisregleringsmodellen påverkarvaldaDen
pristaket baseras påtill exempel,för. Om,risk nätägaren utsätts

intäktenkommerlevererad kWH,avgifttillåtnahögsta attper
pristaketutformningVidefterfrågan el.med påvariera av

vilkenkommaoch överensmyndigheten nätägarenmåste om
faktiskaOm deefterfrågas.sannolikt kommervolym attsom

tillprognosticerade det nätägarensöverstiger de ärvolymerna
högre.blir motsvarande månintäkter då ihansfördel, eftersom

förnackdelmotsvarande nät-volymer på sättutgörLägre en
ägaren.

incentive regula-incitamentsregleringkallasMetoden även
minskaincitamenteftersom dention, nätägaren attettger

Ökade kanvinsteröka vinsterna.kostnaderna för accepterasatt
lägre kostnaderresultatdei nätverksamhet är ett somavom

kostnader kaneffektivitetsförbättringar. Lägreuppnås genom
den servicenivån påsänkaemellertid också uppnås attgenom

till lägreunderhållet ledereftersättaAtttill kunderna.som ges
driftstörningar. Förupphov tillocksåkostnader attmen ger

kombineraspriskontrolldärförbörskydda konsumenterna en
kundservice.driftplanering och nätetmed krav på samtav
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plikt förbör resultera idessa kravOförmåga uppnåatt en
sänkningeller tillkonsumenterna,kompenseranätägarna att en

servicenivåer skall införasOm definieradetillåtna priset.detav
möjliggör de kan uppfyllasnivådemåste sättas på atten som

priskontroll med bibehål-Införandeorimliga kostnader.utan av
underhåll och tillfreds-tillfredsställande nätetlande ett avav

uppgift för myndigheten ochkundserviceställande svårär en
lösa.för nätägarna att

de reglerade priserna regel-nödvändigt granskaDet är att
integårKontrollen Detbundet. måste utövas permanent. att

priskontrollenelmarknaden sådantkonkurrensutsätta på sätt att
effektivitetsvinster förändrasförblir onödig. Utrymmet över

förpristaket reviderasför beräkna måsteoch formelntiden att
revideringarnaTidsintervallet mellan på-återspegla detta.att

Under tidenöka effektiviteten.incitamentverkar nätägarnas att
behålla vinsternarevidering kan defram till nästa gene-som

överstiger de antaganden,effektivitetsökningarde somreras av
grund för prisregleringen.tilllegatsom

pristaket revideras kommerformeln för beräknaNär att
mellan kunder och Föreffektivitetsvinsterna fördelas ägare.att

tilllederrevideringar, varje eller år,frekventa säg attvart annat
Å andra sidan,effektiviteten minskar.incitament ökaägarnas att

sjundealltför sällan, årföretasskulle revideringarna säg vart
och kundernaskulle bådesällan, nätägarnaeller ännu mer
inte komma iKunderna skulleför alltför risk.storexponeras

gjorts förrän eftereffektivitetsvinsteråtnjutande de somav
förutsättningarnadeför riskenochmånga år utsättsägarna att

väsentligt förändrats. I Stor-pristaketgällde när sattessom
revideringskerprisreglering tillämpas,britannien, där av

och fem mellanrum. Denpriskontrollen med mellan årstre
föredras.periodenlängre

privati-införts för denpristak harReglering sagtgenom som
vidMetoden har ocksåindustrin i Storbritannien. använtsserade

telekommunikationsföretag i USA ochvissareglering av
Kanada.

i Storbritannien,Regleringsmyndigheten för elföretagen
nätregleringennyligen revideringgenomfördeOFFER, en av

Scottish och Scottishföretagen, Powerför de skotskatvå
företagprisregleringen i dessaHydro-Electric. tidigareDen var

myndighetensörekWh.transmitterad Ettbaserad på av
föreslåregleringsformen och i ställetfrångå denförslag attvar

intäkter. Motiveringarna tillprisreglering baserad totalapåen
transmit-mycket lite med denkostnaderna varierardetta är att

varierarmedellång-sikt. Sålundamängden kort- ochterade på
beroende vilkalönsamhet alltför mycket påföretagens antagan-
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den gjordes den transmitterade mängden nätavgiftennärsom om
fastställdes. En konsekvens detta priskontrollen inteär attav ger
incitament till energibesparingar, tvärtom.snarare
Vid prisreglering också följande sekundära frågormåste be-
aktas. Sådana är t ex;

den exakta omfattningen den reglerade intäkten; skallt.ex,av-
den inkludera anslutningsavgifter Nätägaren har skyldigheter

de kunderna. priskontrollanslutna En reglerarmot som
intäkterna i förhållande till distribuerade kWh integaranterar
kostnadstäckning den beror på den ökade efterfrågan som-
kommer från nyanslutna kunder.
skall inflationsfaktorn baseras historisk eller prognosticeradpå-
inflation
grunderna för beräkning effektivitetsfaktorn; skall nät-av-
verksmyndigheten effektivitetengranska hos varje nätägare
eller skall faktor gälla för allaen gemensam
rutinerna för justering pristaket oförutseddagrundpåav av-
händelser.

Avkastningsreglering

Metoden beskrivs i ellagsstiftningsutredningen, Elkonkurrens
med nätmonopol SOU 1993:68. vissaDärutöver kan egenskaper

regleringsmetoden belysas närmare.av
reglering baseradEn på avkastningstak skulle tillåta nät-ett

tariffer medger full kostnadstäckning ochägarna sättaatt som
rimlig avkastning sysselsattpå kapital. Denna formen av

kontroll inte i sig själv incitament minskanågot kostnad-attger
USA, därI denna metod för priskontroll förhärskande,ärerna.

åtföljs den kontroll verksamhetskostnaderna. Endastav en av
kostnader relevanta och nödvändiga förär verksamhetensom
tillåts ingå i underlaget för nätavgiften. Den här typen av
reglering har nackdelen kunna verka inkräktande ochattav
medföra myndigheterna företagsledningenänatt styrsnarare
verksamheten. avkastningsregleringEn innebär också att
nätmyndigheten definieramåste vad lämplig avkast-är ensom
ning.

Metoden emellertid i många avseenden enklareär än en
prisreglering och därmed säkrare. Behovet prognosticeraattav
volymer och kostnader för taket för tarifferna bort-sättaatt
faller. Inte heller behöver effektivitetsfaktor definieras.en
Avkastningsreglering kan också svårigheter hantera över-utan
föringsförluster, då dessa betraktas kostnad bland övrigasom en
kostnader för nätverksamheten och debiteras kunderna.påut



105SOU 1993:176

troligenskullenätverksmyndighetenhosArbetsbelastningen
viaregleringmedavkastningsreglering änmeddock bli högre
tillincitamentinte direktAvkastningsregleringenpris. ger

intemyndighetenskulleanledningAv dennaeffektiviseringar.
avkastningsnivånkontrolllöpande över utanbehövabara utöva

kontrolldennaden månkostnader. Iockså nätägarnasöver
ställts.måluppfylla deintereformenriskerarbrister, att som

kontroll påmed vissavkastningsregleringen,användsI Norge
tillorsakenFrämstanätverksamheten.förprisutvecklingen,

Regleringsmyndighetensäkrare.metoden ärtordedetta attvara
företagenkunskaptillräckliginteavregleringenvidhade omen

utfärda, ochförnätverksamhetenförkostnaderoch deras att
intemetoden harvaldapristak. Denefterlevnad,följa ettavupp

iresulteratochkundernafrånmisstroendetilllettoväntat ett
förde factoundersökningar nätägarna utomfattande tarom --

framtideniregleringenpekarUtvecklingen påavgifter.höga att
pristak.påbaseraskommakan ettatt

avkastningsregleringkonstaterasSammanfattningsvis kan att
sannolikhet för kost-högrealternativet. Detsäkrastedetär ger

emellertidden lämnarnätstandard,godochnadstäckning men
därmedochöka vinsterna,för nätägarnamindre attutrymme

verksamheten.effektivisera

avkastningstakPristak eller

liknande sättpåbörRegleringsmyndigheten oavsettettresonera
avkastning.ellerprisbaserad påregleringför ärmetodenom

detillhänsynnödvändigtdetprisreglering ärMed att taen
nivåneffektivisering, påtillmöjligheterkostnaderna,operativa

ochavkastningen pånyinvesteringarochåter- samt nya
totalatak förerhålla nätägarensförtillgångarexisterande ettatt

intäkter.
pristakuppnåseffektiviseringtillIncitament att ettgenom

bestämdafem år. Detframöver,antal årförbestäms t.ex.ett
sig frånskiljerutfalletverkligadeintetaket justeras även om

synnerhetperiod. Idennaförursprungligaden omprognosen
effektiviserings-beräknat,blir högreavkastningen än p.g.a.

Möjlig-pristaket.justeraorsak tillingenfinns detvinster, att
tillsperiodenundereffektiviseringsvinsternabehållafåheten att

förincitament nätägarenstarkt attpristaket över ettgerses
utgifterna.begränsa

distribu-effektiviseringar äruppnåddakonsekvens attEn av
bedömtsharöverstiger denavkastningenverkligatörens som

ocksåkanavkastningenverkliganätmyndigheten. Denskälig av
företagetinträffa bl.a.kanskäliga. Dettaunderskrida den om



177105SOU 1993:

möjlig.myndigheten ansågeffektiviseringdeninte uppnått som
tarifftiden jämnprisregleringFöljaktligen genom enger en

variera.avkastningen kanmedan
avkastnings-enligtvinstenden tillåtnabedömningenVid av

prisreglering.vidfaktorer beaktasreglering bör ensomsamma
vidföretagenmetodernamellan de två ärSkillnaden att en

förändringartarifferna närhelstjusteraavkastningsreglering kan
till denskulle ledainvesteringarnaellerkostnadernai att

Sålundafrån den tillåtna.skulle skilja sigavkastningenverkliga
avkastningtiden till jämnavkastningsregleringleder över enen

variera.tarifferna kanmedan

standardkostnadsförslaget ochenligtPrisreglering3
ellagsutredningenenligtavkastningsregleringen

standardkostnadgörslagetSammanfattning

och Lundbergsi AnderssonsStandardkostnadsförslaget belyses
Utifrån den,ellagsutredningen.tillsärskilda yttrande samt

branschorganisa-förmeddiskussioner representantergenom
redovisas nedan.förslaget såhar vi tolkattioner, som

pris-formstandardkostnadsregleringen ärs.k.Den aven
basisnättariffen bestäms pågodkändareglering. Den av
standard-kostnader baseras påverksamheten. Dessakostnader i

erfarenhetssiffror för bransch-genomsnittskostnader ellerförer
standardkostnads-inkluderas enligtkostnaderDe somen.

följande:nättariffenföri beräkningen ärförslaget

Kapitalkostnaderna K

nyanläggningsvärdet påreal annuitet påberäknasDessa ensom
förkostnadernaannuitet skall täckabefintligt Dennanät.

Nyanläggningsvärdet i sinexpansion.normalförnyelse och tur
kostnadskatalog,branschgemensamifrånutgåenderäknas en

EBR.
enligt blirnyanläggningsvärden EBRanvändandeGenom av

jämförbara sittnättariffen likartad i Ikapitalkostnaden i nät.
deoch LundbergAnderssonsärskilda yttrande konstaterar att nu

anläggnings-kapitalkostnaderna värdet påbokfördafaktiskt
jämförbara varierarför tekniskt avsevärt.tillgångarna nät

underhállskostnaderna DUochDrift -

nyanläggningsvärdet.uttryckas i %föreslåsDessa t avex



1993: 105SOU178

Administrationskostnaderna A

erfarenhetsstudier tillgå, ochfinnskostnaderFör dessa att
lämpliganvändakan uttryckaskostnaderna att engenom

abonnenttäthet,varierar beroende påfördelningsnyckel typsom
abonnemangoch storlek etc.av

Näzjörlusterna F

för olika nätstrukturer medschablonvärdenkan användasHär
kraftpris.gällande

blir det beloppK+DU+A+FKalkylsumman utgörsom
prissättning och detvid sinför företagetunderlaget som

tillsynförväntasnätmyndigheten över.utöva
Andersson och Lundbergyttrandesitt särskildal säger att

särredovisad balans-sigförslag innebär någonderas att vare
behövas. hävdarkommer Deeller resultaträkningräkning att
användning visati långvarig praktiskmetoden harockså attatt

likviditet inteavskrivningsunderlag ellermedproblemnågra
uppstår.

får incitament tillinnebär ocksåFörslaget nätägarna attettatt
lyckas sänka sinaföretagsin verksamhet. Deeffektivisera som

vinsterna för detta,standardnivån får behållaunderkostnader
lönsamhet och kanlyckas drabbas dåligde intemedan avsom
nätstandarden intekonkurs.hand drabbas Föri sista attav

försummat underhållresultatförsämrasskulle ett avsom
modell nätmyndighetenförespråkarna dennaförutsätter attav

nätkvaliteten.övervakar
pris-standardprismodellenSammanfattningsvis innebär en
förtsde alternativmonopolverksamheten. Avreglering somav

främststandardkostnadsmodellenfram i kapitel 2 liknar en
fast belopp, dvs den totalapriskontroll påutövas ettsom

medinte varierartill beloppintäkten begränsas utnyt-ett som
anslutna kunder. Principerna ieller antalettjandet nätetav

fullt genomarbetade.detaljerna inteklara, ärförslaget är men
ochkostnadskatalogenkompletteringar EBRBl.a. krävs av

fördelningsprinciperna för schablon-fortsatt utredning om
drift underhåll och administration. Ingenför ochkostnaderna

eventuella effektiviserings-hänvisning heller till hurklar ges
tilltillgodo. Vi återkommervinster skall komma konsumenterna

frågor nedan.dessa
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förslag tillellagstijiningsutredningensSammanfattning av
nättarijffenreglering av

nätmyndigheten dels basisbedöms påtariffenSkäligheten avav
Nätmyndig-prisindikator.avkastningsindikator dels på enav en

indikatorer.dessa bådariktvärden påheten bestämmer
tak förfrämst byggaAvkastningsregleringen skall på ett

schablonskatt. Anläg-kapital efteravkastning justeratpå eget
utgångspunkt historiskafrånvärderas medgningstillgångar skall

anskaffningsvärden.
relevantför branschenPrisregleringen föreslås baseras på ett

framprisutvecklingen. Genomtillindex, hänsyn att tatarsom
rationalise-nivårationaliseringsfaktor bestäms den aven

kunden till godo. Dettaskall kommaringeffektivisering som
prisökningarnainte får kompenserasker nätägarenattgenom

kostnadsbesparingar åstad-ytterligarei tarifferna. Omfullt ut
till godo.detkommes kommer ägaren

behövaindikatorer kanalternativaUtredaren attmenar
avkast-utredningenbedöma skälighet. I nämnsutnyttjas för att

avkastningkapital påeller sysselsattning totalt-på samt
nuvärden.tekniska

i princip fullständigasärredovisas medNätverksamheten skall
principvissa riktlinjer. Ibalansräkningar enligtochresultat-

gälla för allai tillämpliga delar nätägare.skall ochABL BFL
avkast-kombinationförslagetSammanfattningsvis är enen av

huvudsakligaMetodensprisreglering.ningsreglering och egen-
synpunkt framgår imyndighetenskontrollerandeskaper denur

avkastningsregleringen,prisregleringen ochbeskrivningen av
2mellan dessa, i kapiteloch jämförelsen ovan.

standardkostnadsmetodenpåPraktiska synpunkter4

genomförbarstandardkostnadsmetodenteorinI är som en
vissa konsekvenserbehandlasregleringsmetod. Nedan av

har viproblemområden. Som sådanamöjligaförslaget och
identifierat följande:

standardkostnaderAnvändningen av

föreslår denstandardkostnadsmodellenförFöreträdarna att av
EBR användskostnadskatalogenframtagnabranschen som

nätverksamheten.kapitalkostnaderna iberäkningunderlag till av
drift och underhållkostnader förinnebärFörslaget även att

anläggningsvärdet enligtschabloniseras ettprocent avsom en
nuvärde i EBR.
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användasskall kunnakapitalkostnaderschabloniseradeFör att
lokal-för såvälanläggningstillgångarsamtligakrävs att som

accepterad kostnads-allmäntinkluderas iregionaldistribution en
reglerings-givetvis medgestill detta kanUndantagkatalog. av

myndigheten.
återfinns intekomplett. Därkatalogen intenuvarandeDen är

mätutrustning.ochdriftscentralerfördelningsstationer,t.ex.
anläggningarskall omfattai principEBR-katalogenEftersom

anläggningar för regionalintelokaldistribution finnsinom
förfortsatt arbeteSålunda krävsi katalogen.distribution attett

komplettera katalogen.
tillräckligtdeutarbetas så ärStandardkostnader måste att

förutsättningar.distributörernasenskildaanpassade till de
delenden övervägandedå kan deEndast accepteras avav

och konsumenter. Konse-regleringssmyndighetennätägare,
verkligastandardkostnader dealltför ärkvensen attgrovaav

dåligtdärmedbetydligt ochavviker utgörkostnaderna ett
för bestämmaoch nätmyndighetenunderlag för konsumenter att

medenskildaRisken nätägareskälighet.nätavgiftens är att
kostnader i stället baserarverkligaförutsättningar för låga

med högadistributörerstandardkostnader, ellertariffen på att
nätmyndigheten.dessa fori stället påvisarverkliga kostnader

har detinom branschenmed företrädarediskussionerVid
inriktadfrämst varithistorisktframkommit EBR-katalogenatt

anpassning harlandsortsdistribution. Vissföroch använd senare
förknippade medkostnaderhänsyn till tätorts-gjorts för att ta

kompletterandekonstaterasdistribution. bör dockDet ettatt
kostnads-fram tillför kommakommer krävasarbete attatt en

anläggningar ochinnehåller samtligakatalog typer varsavsom
konsumentersåvälprisnivåer kan nätägare,accepteras somav

nätmyndigheten.
sålundakostnadskatalogen måsteanalyserKompletterande av

följande avseenden:igöras
kostnadskatalogen, dvs kanschabloner iväl nedbrutnaHur är-

specificerade kostnadertillräckligtkatalogen erhållaiman
samtligakan nätägare.accepteras avsom

med faktiskaschabloner generelltvälHur överensstämmer-
erhålla bättredistributör torde kunnakostnader. En större

mindre vid uppköpvillkor störreän entre-tav ex enen
prenad.

förflertal distributörer inteindikationerVi fått påhar att ett-
för beräkninganvänder EBR-katalogentillfället tav ex

omfattande arbeteinnebär relativtprissättning. Detta att ett
kostnadskatalogdelhos nätägarnastor gemensamom enen av

krävs.skall kunna användas



i 1811993:105SOU

enskildaberoende på nätägareskanNätmyndigheten även,
denavviker frånprisnivåförutsättningar, bestämma somen

kapitalkostnads-Såstandardkostnadsmodellen.enligt att t.ex.
beräknasförutsättningargodamedförandelen nätägare som

tillmöjlighetermed dåliga-5% och förkatalogpris nätägare att
, prissättningen. En+5% vidmedgesstandardenuppnå t.ex.

känner tillnätmyndighetenför dettaförutsättning är att om-
i sinkostnaderna. Dettaverkligadeochständigheterna tur

Vinätverksamheten.särredovisningvissförutsätter aven
nedan.till dettaåterkommer

relativt svår-EBR-katalogen ärkostnadskatalogEn som
schablon-baseradeKapitalkostnader påbegriplig för lekman.en

därförkanutarbetadpriskatalog nätägarnakostnader i aven
konsumenterna.ifrågasättaskomma att av

Kalkylräntan

eldistributions-investeringar iförKapitalkostnaden nätägaresen
denbestår räntaDenanläggningar bestäms externt. somav

lånegivare, delssinabetala delshänvisad tillärnätägaren att
avkastningskravDettafrån sinaavkastningskravet ägare.

alltid medgerkapitalmarknaden,sini på ettbestäms tur som
medel.dessa Detanvändningför kapitalägarnasalternativ av

tillkopplatfrämstkonkurrensförhållande äralltsåfinns ett som
risktagandet.ekonomiskadet

minsterhållerföretagenbör tillåtaNätmyndigheten att samma
kapitalkostnader.derasinvesteringar,sinaavkastning på som

kapitalkostnader, utfallet.orsakadeoch däravfinansieringen,Då
verksam-företagsformvilkenberoende bl.a.olika påpå sätt,
detta dåbeaktarmyndighetendetdrivs krävsheten att

standard-kapitalkostnadenförOmintäkten bestäms. räntesatsen
förlorare blandochfinnas vinnaredetkommeriseras att

standardiseringen.självadistributörerna genom

administrationskostnaderStandard

admini-kostnader förStandardisering t exgemensammaav
verksamheterna hosproblem, dåstration ävenutgör ett om

ochorganisationsformenvarierarliknande,olika nätägare är
finnsmellan företag. Detadministrationskostnadernadärmed

kostnaderverkligaanvändertillinga hinderdock nätägarnaatt
tarifferna.tillunderlagnätverksarnhetför administration somav

dokumenteradesärredovisning ochdockförutsätterDetta
kostnader.fördelningsnycklar för gemensamma
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Näzförluster

kvantitetenden förloradeför nätforlusterna beror påKostnaden
utgåendeskall det beräknasdenna. Hurpriset påoch senare -

kontraktspris Omeller leverantörernasmarknadsprisfrån ett
återigenstandardiseras kommer detkvantitetenpriset och att

självablandoch förlorarevinnare nätägarnafinnas genom
standardiseringen.

intressenKonsumenternas

effektiviserings-hur eventuellafått klar bildinteVi har aven
i fram-och kundernafördelas mellanskall nätägarnavinster

innehållerkatalogen i sigbranschen hävdas EBRtiden. Inom att
med deden årligen revideraseffektiviseringseffekter attgenom
hänvis-utvecklingen.och den tekniska Ingenprisernasenaste

drift, underhåll ochminskningen idock till hurning ges
strukturrationalisering och därmedadministration genom en

kommaskalfördelar skalleffektiviseringarökade genom
tillgodo.kunderna

tariffer för konsumenternainnebär risk för högreFörslaget en
subventionerattidigarede företaginitialt. För annansom

eldistribution,frånmed intäkterverksamhet attt genomex
elleri verksamhet,investeratsvinster hartidigare års annan

vinstutdelning, kan dettakoncernbidrag ellerdelats ut genom
foren tillfår betala gångkonsumenternainnebära att

verksamheten innebärvinsten ide fallnättjänsten. I använts
olika nättariffer liggermedendast konsumenternaförslaget att

anläggningarnasinvesteringscyckel,olika faser ii översomen
livslängd jämnas ut.

för besparingar kostnadernaområdet potentiellaandra ärDet
förHistoriskt varierar principernaåterinvesteringar.för ochny-

gjorts mellan företag.befintligaåterinvesteringar på nätnär
50% anläggningarnashar återinvesteratVissa företag när av

överskridits.90% haröverskridits, vissatillgänglighet när
framtida behov.förMentaliteten har ofta varit investeraatt nu

ledningariplöjtdel företag kan haEn ner pengarna nya
framtidenibeskatta dessa. Eftersomhellre nätägarna ävenän att

annuiteti formavkastning investeringarnapågaranteras aven
minska invest-inget incitament påkapitalkostnad, finnsför att

dessa tillbesparingar längeeringsnivån för uppnå så görsatt
det nätmyndighetenDärför krävs ävenstandardkostnader. att

investeringsverksamheten.reglerar
underhållskostnadernafor drift ochfinns också riskDet atten
baseradstandarden för dessaminimeras. Om är procenten
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till de verkligafinns incitamentnuanläggningsvärdet attettav
underskrida dessa.underhállskostnaderna skall Fördrifts- och

underhålletdriften och påinte skall försummanätägarnaatt
krävs branschenservice till konsumenterna,bekostnad attav

för drift- ochjämförelsetalvissa standards ochupprättar
använda vid tillsyn.nätmyndigheten kanunderhåll som

befintligauppskrivning anlägg-bör påpekasDet att aven
nukostnadsvärdering inte bör leda till högreningar genom en

nättariffen.underlag till Ettunderhållskostnaderdrift- och som
underhållskostnadernaberäkna drift- ochalternativt försätt att

standardkostnader fastställsspecificeras ochdessaskulle attvara
för varje betydande komponent.

sammanfattningsvisinflytande kommernätmyndighetensUtan
onödigareglering förhindrastandardbaserad inte atten
incitamentmetoden kannyinvesteringar, samtidigt ettgesom

underhällskostnaderna bekostnadminimera drift och påtill att
for sig inget specifikti ochkonsumenterna. Detta ärär somav

reglering.formstandardmetoden, gällerför ävenutan avannan

behandling mellan företagkunderJämlik

tariffen varierat mellanBeroende historiska betingelser har
bokfördabl.a. varit deOrsakerna till detta harolika nät. att

olikavarierar mellanavskrivningarna nät,avsevärt som annars
bl.a. högAnledningen till dettatekniskt jämförbara. ärär
överlåtitstid och antalinflation längre nätöver ett stortatten

anläggningsvärden bokförts,till ägare somnya varav nya
olika bolagTilläggas kanöverstigit säljarens bokförda värde. att

anläggningar,livslängder för liknandehar olikaanvänt samt att
de olika histor-aktiveringsprinciper Effektenolika använts. av

nättariffen för lågspänningskundiska förutsättningarna är att en
varierakan avsevärt.

bokförda värden för anlägg-brist jämförbarhet iDenna på
nättarifferna inteeffektenningstillgångar och därmed på tas

utredningen. Genomtill i gällande förslag ihänsyn att ennu
standardkostnadsmodell introduceras skall alla nätägare, säger

villkorstandardkostnadsmodellen, fåförespråkarna för samma
historiska betingelser. Detta kan ledaför tariffsättning, oavsett

bör sänkas och för andratill tarifferna för vissa nätägareatt
höjas. skall tillåtas skeHur detta
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Övergángsproblematiken

historiskaallaframförts nätägare,harDet oavsettatt om
nätavgift kommer detvisstillåtasskallbetingelser, attta ut en

reformen.förlorare iochvinnarefinnas
värden sinahar låga pådistributörerVinnare deär som

prissätta sinatillåtsanläggningstillgångar. Dehistoriska nu
överstiger denuvärdeteknisktutifrånnättjänster ett som

dettaKonsekvensen äranläggningarna.värdethistoriska på av
avkastning sinamycket god påerhållade kommer attatt en

historiskaharfall dessa använtde nätägarebefintliga Inät.
eller medelverksamhet,subventioneravinster till att omannan

för framtidafonderasstället föriutdelats till ägare att
betala förkonsumenternainvesteringsbehov, kommer att

nättjänsten på nytt.
investerat och harnyligenFörlorare de nätägareär som

tillåtskanske inteför detta.kapitalkostnader Dessahöga utta
investeringarna.för finansieramotiverasnätavgift attsomen

avkastningden nätägarnabör härvid kommenterasDet att som
nödvändigtvistillgångar inteexisterandesinaskall tillåtas på

investeringar. Däravtillåts pådensammabehöver nyasomvara
inte bör kunnabefintliga tillgångaruppskrivningföljer att aven

tillnättariffer. Vi återkommertill ökadeunderlagmotiveras som
i kapitelexempeldetta i vårt

inför-förlorare vidvinnare ochalltid finnaskommerDet att
Förlorare destandardkostnadssystem. nätägareärandet ettav

grundstandardkostnaderna påtilllevainte kan avuppsom
falli varje påkan påverka,företagsledningen inteorsaker som
direktbra,förutsättningarde ärkort sikt. Vinnare är utanvars

standard-underskridaförföretagsledningen,förtjänst attav
kostnader.

särredovisningBehovet av

standardkostnadsmetoden skulleframförtshardebattenI att
nätverksamheten. Detsärredovisningförminska behovet av
inte behöver såsärredovisningpåkravenstämmer att vara

särredo-modell. Vissellagsutredningensifullständiga som
och dennätmyndighetensbådedock nödvändigvisning är ur

synvinkel.distributörensenskilde
nätmyndigheten behövaskulleverksamhetsin reglerandeI

förhåller sig inomoch följaberäkna nätägarenatt ramenupp
myndig-innebärför intäkter. Dettaaccepterade nivånden att

inklusiveanläggningstillgångarnauppgifterheten bör ha om
verkligavarjeavyttringar ochanskaffningar och nätägares
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noggrannhet det kan konstaterasmed sådankostnader attatt
möjliga tillämpa.standardkostnaderna är att

kontroll nätavgiftennätmyndigheten överFörutom utövaratt
det inte förekommer s.k.myndigheten granskaåligger det att att

distributörens nätverksamhet ochkorssubventionering mellan
hinder förelförsäljningsverksamhet, det kan uppståså att

följande exempel:beskriva detta-medkonkurrens. Låt oss
örekWh för sin el, 30kunden betalar 50Anta öreatt varav

distribution 15 föroch 20 förför produktion öreöreär
Priset för nätverk-för elförsäljning.nätverksamhet och 5 öre

vinst.elförsäljning innehåller acceptabel Antasamhet och nuen
betalas både dendistributören pris,sätter ettatt av egnasom

och utomstående leverantörer, 25elförsäljningsverksamheten på
pris till kunden 50Med oförändrat påför nättjänsterna.öre ett

kostnader 30 förelforsäljningsverksamhetensörekWh då öreär
kostnader, totaltför nättjänster och 5råkraft, 25 öreöre egna

10 dockförlust för elförsäljningen på60 Alltså öre,öre. somen
vinst.distributörens sammanlagda Men,inte skulle påverka en

råkraft 30skulle ha kostnader för påpotentiell leverantörextern
marknadsprisavgifter för nättjänster 25 ochoch på öreöre ett

iskulle inte kunna konkurreraörekWH.50 Leverantörenpå
otillbörligt hinder fördärmed förlönsamhet och utsatt ettvara

konkurrens.
korssubventioneringanklagelser förkunna bemötaFör att

information distribu-få tillgång tillbehöver nätmyndigheten om
elförsälj-för nätverksamhet ochintäkter och kostnadertörernas

ning separat.
nätmyndighetendetkonkurrensutsatt elmarknad krävsI atten

kan konstatera att:
monopolställningmissbrukar sinintenätoperatören attgenom-

otillräckligoskäligt vinst eller haförtjäna hög attgenom enen
servicenivå, och

existerandetillfälle konkurrera med deaktörer bereds attnya-
likavillkor.producenterna och elleverantörerna på

genomföra sin uppgiftmyndigheten skall kunna påFör att
konkurrens-krävs det särredovisning mellan dedessa punkter

verksamheterna.och icke-konkurrensutsattautsatta
intresse hur derasligger i distributörensDet även vetaatt

utfaller i förhållandekostnaderna för nätverksamhetenverkliga
särredo-de antagligen införatill standarden. Därför skulle en

visning initiativ.påäven eget
inskränkas till deSärredovisningen dock enligt åsiktkan vår
balansräkningensoperativa och kostnadernaintäkterna samt

aktivsida.
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värdering anläggnings-nättanyfer ochReglering5 avav
tillgångar

regleringenalternativt betraktabeskriver vi sättHär attett av
anläggningstillgångar.och värderingennättariffen av

hur vinstuppgift besluta mycketNätmyndighetens är att en
enligtför driva nätverksamhetskulle krävaeffektiv nätägare att

och kundservice. Förfor kvaliteten påspecificerade krav nät-
analyserabehöver myndighetenvinstnivåerhålla denna treatt

drift, underhåll ochkostnadernade operativautgiftsposter;
avkastningen tillgångar-nyinvesteringar och påadministration,
långfristig upplåning ochkapital, dvskostnaden förna

avkastningskrav.ägarnas
simuleringmed hjälpexemplifieras metodenBilaga 1I av en

kostnader underintäkter ochlokaldistributörs antagna enav en
femperiod år.av

förslag tillinte börvill dettaVi betona ettatt ses som
för uppdrag kunnatdettaeftersom vi inte inomreglering, ramen

300reglerapraktiska konsekvenserutvärdera alla att caav
visa sigmetod. kanenligt denna Det över-nätägare vara en

därför inledningsvis tjänauppgift. förslag börmäktig Vårt som
diskussion.underlag förett

kostnadernaoperativaDe

nivå dessa liggervilken påNätmyndigheten skulle behöva veta
effektiviseringarmöjligheter tillnärvarande, vilkaför samt som

jämförelserbedömning kan baseras påMyndighetensföreligger.
andramellan företag inomdelsdels med andra nätoperatörer,

inteoperativa kostnader behöverAntagandenbranscher. om
kanbudgeterade kostnaderverkliga, ellerbaseras på utan vara

återspeglarstandard kostnaderbaserade på genom-som en
för allasnittlig kostnad nätoperatörer.

verksam-utfall distributörens2 vi simuleratBilaga harI ett av
resultat effektivi-kostnaderna,de operativahet där ett avsom

givetvis avkast-minskat. påverkarsuccessivt har Dettasering,
positivt.ningen

Anläggningsinvesteringar

frågor. det första,Regleringsmyndigheten ställs inför två För
för bibehålla åter-investeringar krävs nätethur mycket att

nyinvesteringarutvecklainvesteringar och för nätetatt
distributörsinteRegleringsmyndigheten behöver acceptera en

förmöjligt det finnsinvesteringsplaner. fulltDet är att utrymme
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offentliga anläggningar.effektivisering i vissa typer av
skulle besluta vissa projektRegleringsmyndigheten kunna äratt

iföljaktligen inte dem beaktande vidonödiga och ta
erforderliga exempelberäkningen de intäkterna. I vårt deärav

investeringarna 13 miljoner.årliga
vad kapital-regleraren beaktaDen andra frågan måste är

finansiera dessa investeringar Denna börkostnaden för att
marknadsmässiga kostnaden för investeringar idenvara

variera mellan distri-affärsverksamhet med låg risk. Den kan
företaget betalar sinabutörer beroende den påpå ränta som

kräver. Ombelånade medel och den avkastning ägarnasom
verksam-distributören har omfattande övriga konkurrensutsatta

elförsäljning kan detta ökaheter produktion ochså som
exempel den reala kostnaden forkapitalkostnaden. I vårt är

uppskattning förenkling verklig-kapital 5,7%. Denna är en av
till inkomstskatter.heten kompliceras bl.a. hänsynsom av

tjänar minstRegleringsmyndigheten bör tillåta nätägarenatt
Ommarknadsmässiga kapitalkostnaden investeringen.den på så

inte fallet blir ovillig investera iär nätägaren nätet.att

Avkastning existerande anläggningarpå

Nätmyndigheten inte för avkast-behöver synsättanta samma
kommandeningen de existerande anläggningarnapå påsom

investeringar. avkastningen de existerandeDen accepterade på
från accepterad föranläggningarna kan alltså variera den ärsom

investeringar.nya
deNätmyndighetens agerande kommer antagligen att styras av

tarifferna. kan härledas frånnuvarande nivåerna Dessapå
för eldistributiondistributörens totala intäkter attgenom

eliminera råkraftinköpskostnadernaproduktions- eller och
elförsäljning. Om avregleringendistributörens kostnader för inte

skall innebära höjda kostnader för konsumenterna bör denna
nätinkomst tarifftak. exempel dettaI vårt ärrepresentera ett
intäktstak tarifftak till 43.8 miljoner.uppskattat

Genom därefter de operativa kostnaderna,subtraheraatt
investeringarna investeringar, erhålleroch avkastning påen nya

restbelopp bestämmer avkastning de befintligapåettman som
tillgångarna. avkastning kan högre eller lägreDenna änvara
den tillåts investeringar. Genom investering-på attsom nya nya

successivt gamla kommer distributörernas avkastningersätterar
sig den avkastningsnivån. skulle i sinDettanärmaatt turnya

leda till successiv ökning, alternativt sänkning, tariffenen av
allt lika.annat
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ökningtillåtaantagligen intekommerNätregleraren att aven
nuvarande tillgångar. Enuppskrivningtariffen avgenom en

värdeöverföring frånenkelt innebäraskulle heltsådan en
kan inteföretagen.till Dettaägarnakonsumenterna varaav

reformen.medavsikten

och inflationRegleringen

antalför inkomsterna årtakPrisreglering innebär ettett
tilldetta bör hänsynbedömningen för görsframöver. När tas

belopp, dvsi realareglerade intäkten bör sättasinflationen. Den
föratillåtasbör övertill inflation. Nätägarenhänsyn attutan

Därför börinflation till kunderna.kostnadsökningarna p.g.a.
X, därkända formeln KPIden välintäktsregleringen anta -

effektiviseringsfaktorn.index och Xkonsumentpris ärKPI är
ägarna förochskydda företagendettaGenom på sättatt

för, lederfall skullede iinflationsrisken, utsattaannat varasom
kostnad for kapital.lägretilldetta även en

härleda detanvänds förkapitalkostnad förDen attsom
kaninflation.justerad för Dennabörinkomsternatillåtna vara

väljernätmyndighetendestabil mellan år att seantas somvara
nominellakommer dentill dettaföretagen. Iöver motsats

ivariationertill medvariera från år årkapitalkostnaden av
nätmyndighetenexempel i harTill Norgeinflationen.bl.a.

för 11%7% i ställetavkastningstaket tillrevideratnyligen som
nominellOminflationen.minskningenföljd främst enavaven

nättariffen,bestämmandevidkapital användskostnad för av
framtidaantagande denantingen tilltvingas göra ettatt omman

inflati-närhelstreglerade intäkteninflationen eller justera den
bådeskulleinflationen utsättaAntagandenändras. omonen

skulleförraytterligare risk.för Denkundenochnätägaren en
alltför lågoch denalltför högprognosföredra senare enen

prognos.
medgereglerade inkomstenbör denframgårSom ovan

förmed kostnadenminst likaavkastning. ärnätägarna somen
krävs deti realaför kapitalOm kostnadenkapital. termeranges

investeringarna underskull dekonsekvensensför även att nya
realaöversiktsperioder värderas itillsynsmyndighetens termer.

medinflationsinverkanhanteraenklareDet är att en
Eftersomprisreglering.avkastningsreglering än genom en
tariffernaändringar iregelbundnaavkastningsregleringen kräver

inflationen.justering förinnefattadessakan även en
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sammanfattningVarderingsprinczper -

nätintäkternaregleringpåbeskrivna synsättetDet avenovan
ochnättillgångarnaexisterandedebehandlingensärskiljer av
ochvärderingtillgångarnasförPrincipennyinvesteringarna.

nätoperatörensbestämmaintebördessaavkastningen på
börtillgångarnaexisterandedeuppskrivningintäkter. En av

intäktenIstället kantariffen.ökningtillinte ledasålunda aven
förkostnadmarknadsrelateradenätoperatörenshärledas ur
forperiodenefterochunderinvesteringar,förkapital somnya

skulleinflation. Dettaförjusterasskulletariffernaöversynen av
nukostnadesredovisning.införandegradvistinnebära ett enav

tillgångarnaskrivaointressantdetskulle göra attävenDet upp
regleringensinförpositionfördelaktigareuppnåför att en

ikraftträdande.
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LOKALA AB SIMULERINGENERGI AV REGLERINGSALTERNATIV-
informationen hämtad årsredovisning,senaste 1992,ur

diskussioner med företagsledningenundersamt

Beräkning kapitalkostnad:av
grov beräkning endast för exemplifieraatt metoden

belopp ränta andel vägd ränta
MSEK

Lán 99 8 57. 2 4.6
Eget kapital 74 12 42.8 5.1
Totalt 173 100.0 7
Inflation -4.0
Real kapitalkostnad 5.7

Beräkning intäkt från nätverksamhet:av

Intäkter 641
Råkraft -113
Övr kostn

nätverks. -4.7
Kostn för
elförs. :g
Nätintäkt 43.8

inklusive nätförluster

Simulering regleringen enligt alternativet:av

År1 År2 År3 År4 År5
MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK

Nätintäkter 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8
DU,A -19.1 -19.1 -19.1 -19.1 -19.1
Investeringar -13 -13 -13 -13 -13
Avkastningskrav -O.72 -1.42 -2.14 -2.87 -3.59
ÖverUnderskott 11.0 10.3 9.6 8.8 8.1
avkastning på

tillgångargamla

örekWh 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8

GWhVolym 500 500 500 500 500

Tillgångar:
gamla 137 132 127 122 117

12.7 25.0 37.7 50-,4 63.1nya
Totalt 149.7 157.0 164.7 172.4 180.1

Avkastning %:
gamla 8.0 7.8 7.5 7.2 6.9

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7nya

l
,
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LOKALA ENERGI SIMULERINGAB AV REGLERINGSALTEQNATIV-
informationen hämtad årsredovisning, 1992,senasteur

under diskussioner med företagsledningensamt

Beräkning kapitalkostnad:av
grov beräkning endast för exemplifiera metodenatt

belopp ränta andel vägd ränta
MSEK

Län 99 8 57.2 4.6
Eget kapital 74 12 42.8 5.1
Totalt 173 100.0 9.7
Inflation -4.0
Real kapitalkostnad 5.7

Beräkning intäkt frän nätverksamhet:av

Intäkter 164
Rákraft -113
Övr kostn

nätverks. -4, 7
Kostn för
elförs. -2._§
Nätintäkt 43. 8

inklusive nätförluster

Simulering regleringen enligt alternativet:av

År1 År2 År3 År4 År5
MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK

Nätintäkter 43.8 43.8 43.8 43.843.8
DU,A -19.1 -18 -17 -16 -15
Investeringar -13-13 -13 -13 -13
Avkastningskrav -3.59-O.72 -1.42 -2.87-2.14
ÖverUnderskott 12.211.0 11.4 11.7 11.9
avkastning pá
gamla tillgångar

örekWh 8.88.8 8.8 8.8 8.8

GWhVolym 500500 500 500 500

Tmgängan
gamla 137 132 122 117127

50.4nya 12.7 53.125.0 37.7
Totalt 149.7 172.4 180.1157.0 164.7

Avkastning %:
gamla 8.0 8.6 9.2 9.8 10.4
nya 5.7 5.75.7 5.7 5.7





1931051993:SOU

4Bilaga





1951051993:SOU

tillFörslag
förinstruktionmed1993:000Förordning

Nätregleringsverket

följande.föreskriverRegeringen

Uppgiñer

lång-förverkauppgifttillharNätregleringsverket§ att1 en
elabonnenter.for allaprisertill lågakraftöverföringsiktig säker

påkonkurrenshandel ochfrämjauppgift ocksåärVerkets att
intrångnätutbyggnad sker såförverka attelnäten attsamt att

minimeras.miljökonsekvenseroch

lagenföljeruppgifterdefullgörNätregleringsverket§2 avsom
elektriskabestämmelservissainnefattandes.l,1902:7l om

förordningen1994:00 ochelförordningenanläggningar,
elektriskförnätverksamhetsärredovisningl994:00 avom

ström.

skall ocksåNätregleringsverket§3
dessochnätföretagallmänhetochelabonnenterinformera om

verksamhet,
kraft-främstavseendeutvecklingentekniskafölja den

mätteknik,överföring och
informationochstatistikrelevantför av-att annansvara

ochfram görsverksamhetoch dessnätföretag tasseende
tillgänglig,allmänt

metodutvecklingsarbeteinternationelltochnationellti4.delta
internatio-nationellt ochmonopolkontrollvad annatsamtavser

verksamhetför dessrelevantinformationsutbyte ärnellt som
och

utvecklaföra ochdatabehandlingautomatiskmed hjälp5. av
nätkoncessionshavare.register över

myndig-berördamedsamrådaverksamhetsinbör iVerket
intresseorganisa-och andrabransch-, konsument-medochheter

tioner.
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Avgift

4 § Nätregleringsverket får avgift för sin verksamhet.ta ut
Närmare bestämmelser avgifter finns i förordningenom
1994:00 finansiering Nätregleringsverkets verksamhet.om av

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen 1987: 100 skalll tillämpas på Nät-
regleringsverket med undantag 3 andra stycket, 11-13, 20-av
22 §§-

Myndighetens ledning

6 § Nätregleringsverkets generaldirektör chef för myndig-är
heten.

När generaldirektören inte i tjänst sköts hans uppgifterär av
den tjänsteman generaldirektören bestämmer.som

Organisation

§7 Vid verket finns särskild enhet handlägger ärendenen som
rörande prövning villkor för nätverksamhet skäliga.ärav om
Därutöver finns de övriga enheter verket bestämmer.som

Råd

§8 bistå vidFör prövningen ärenden principi-äratt av som av
ell eller betydelse råd knutet tillstörre är verket.ett

Rådet består verkets generaldirektör rådets ord-ärav som
förande och det antal ledamöter regeringen bestämmer.som
Rådet inom sig vice ordförande.utser

§9 Rådet skall höras verkets förslag till föreskrifteröver och
allmänna råd. Samråd kan ske i de andra falläven verketsom
bestämmer.

Konsumentråd

10 § Till Nätregleringsverket knutet konsumentrâd,är vilketett
har till uppgift informera, vägleda hjälpaoch elkonsumenteratt
i frågor nätverksamhet.rörsom
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organisationkonsumentrådetsbestämmelser§ Närmare11 om
Nätregleringsverket.beslutassammansättningoch av

Personalföreträdare

tillämpasskall1011987: 1Personalföreträdarförordningen12 §
Nätregleringsverket.på

Personalansvarsnämnden

ochgeneraldirektörenförutombestårNämnden§13 av-
verketvidtjänstemäntvåpersonalföreträdarna somav-

jurist.skallledamöternaEngeneraldirektören varautser. av
ordförande.nämndensGeneraldirektören är

dehälftenminstochordförandenbeslutför närNämnden avär
närvarande.juristen,däribland ärledamöterna,andra

möjligtskallhandläggsviktärenden större omNär av
närvarande.samtliga ledamöter vara

Ärendenas handläggning

skallinteärendenskall avgöraGeneraldirektören14 § som
personalansvarsnämnden.avgöras av

fårgeneraldirektören,behöver prövasinteärendenOm avett
skeskalldettaHurtjänsteman.någondet avgöras annanav

generaldirek-beslut. Isärskildaiellerarbetsordningenianges
vikt,beslut störresådanafattasintedockfårfrånvaro avtörens

olägenhet.anståkan utansom
föreskrifter.integällerstycketAndra

domstols-överklagaskallNätregleringsverket§ Frågor15 om
beslut,tidigareverketsöverprövninginnebärbeslut avensom

handlagttidigaredenenhet änhandläggasskall somannanav en
skallverketfrågorgäller ävenbeslutet. Dettaaktuelladet om

mål.sådantiinträda ettpartsom
företrädesvisskallstycketförstaisägsärendenSådana som

jurister.verketshandläggas en avav

Ijänstetillsättning m. m.

angivnai 8 §i detledamöternaochGeneraldirektören16 §
tjänsterAndrabestämd tid.förregeringenförordnasrådet enav

Nätregleringsverket.tillsätts av



198 SOU 1993: 105

Bisysslor

17 § Besked bisyssla enligt 37 § andra stycket anställnings-om
förordningen 1965:601 lämnas verket i frågaävenav om
avdelnings- och enhetschefer.

18 § Tjänsteman vid Nätregleringsverket fâr inte för ellerr gen
räkning driva eller ha betydande del i företagannans vars

verksamhet faller inom Nätregleringsverkets tillsynsomráde.
Han får heller inte anställd hos eller sigåta uppdrag förvara ett
sådant företag. Nätregleringsverket kan dock i vissa fall medge
undantag från detta förbud.
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