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närings-förchefenstatsrådet ochTill

departementet

förchefenregeringenbemyndigade199226denbeslutGenom mars
uppdragmedutredaresärskildtillkallaNäringsdepartementet att en

börelområdetlagstiftning påtillförslagutarbeta somnyatt
stark-elektriskförkoncessionsvillkorändradebl.a.innefatta

område.visstinomledningsnätförströmsledning och ett
1992maj25dentillkalladesbemyndigandetstödMed av

särskild utredare.SöderbergOloföverdirektören som
verkställandesakkunnigatillförordnadesjuni 199222Den

lag-kraftverkstöreningen,SvenskaAndersson,Nilsdirektören
Leifcivilingenjörentingsrätt,EskilstunaHübinette,Bertilmannen

Liljegren,RonaldkarnmarrättsassessornEricsson,LMLenman,
Harald Ljung,sektionschefenkraftnät,svenskaAffársverket

VattenfallLundberg,Gunnardirektörenkommunförbundet,Svenska
Åsell, Elverksföre-Svenskadirektören PeterverkställandeochAB

entledigatsHübinetteBertillagmannenharbegäranningen. På egen
1993. Kammarrätts-februari16denfrånräknatuppdragetfrån

uppdragetentledigad frånLiljegren ärRonald somassessorn
i1993 förjuni30februari den att16dentidenundersakkunnig -

Marknadsdirektörennedan.jfrsekreterarebiträdandestället vara
den 5förordnadeskraftnät,svenskaAffársverketNyberg,Håkan

juni30april den1tiden denundersakkunnigapril 1993 som -
1993.

enhetschefen Hans1992juni22förordnades denSom experter
Åkedirektörenteknikutvecklingsverket,ochNärings-Olander,

departe-Miljö, ochTeknikEnergi AB,StockholmPettersson,
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mentssekreteraren Ulf Sävström, Näringsdepartementet, den 21
september 1992 departementssekreteraren Gunnar Balsvik, Finarns-
departementet, byråchefen Bo Diczfalusy, Konkurrensverket, o-ch
verkställande direktören Jan Samuelsson, Riksförbundet Energi-
leverantörema, den 28 september 1992samt enhetschefen Urban
Kärrmarck, Närings- och teknikutvecklingsverket.

Till sekreterare utredningen fr.o.m. den 8 augusti 19992
förordnades hovrättsassessorn Gunilla Gustafsson.

Under arbetet med detta delbetänkande har följande vauritpersoner
förordnade biträdande sekreterare, nämligen fil. kand.som Petter
Fritz 1 april 18 juni 1993, kammarrättsassessorn Ronalld-
Liljegren 16 februari 10 juni 1993, hovrättsassessom Berttil-
Persson 19 april 25 juni 1993, civilingenjören Katarina Swart--
ling 1 september 1992 31 1993 och administratören Harritetmars-
Zaar fr.0.m. den 6 juli 1992. Vidare har f.d. kanslichefen Lans
Foyer medverkat inom utredningens sekretariat under perioden 229

18 juni 1993.mars -
Utredningen har antagit Ellagstiftningsutredningen.namnet
Jag får härmed överlämna delbetänkandet Elkonkurrens mead

nätmonopol. I detta redovisas resultatet den första etappenav anv
utredningsarbetet.

Arbetet med detta delbetänkande har präglats den korta tidav sonm
enligt direktiven stod till buds. I dessa resultatet borcdleattangavs
redovisas den 28 februari 1993.senast Av olika skäl kumdle
emellertid det egentliga utredningsarbetet påbörjas först i mitten anv
augusti 1992. Jag anmälde i september 1992 behov förlängd tiadl.av
Regeringen beslutade den 26 november 1992 förlängningom auv
utredningstiden den 31 1993.t.o.m. I början 1993mars av mars
anmälde jag jag inte detsåg möjligtatt fullfölja uppgiften inomnatt
den angivna tidsramen. Regeringen beslutade den 1 april 1993 attt
uppgiften skall redovisas den 30 juni 1993.senast Jag kan mu
konstatera den starka tidspressenatt under den första etappen anv
mitt utredningsarbete medfört, förslag till lösningaratt Vismaav
delfrágor inte hunnit utarbetas.

De förslag läggs fram i detta betänkande dockärsom enligt rniiin
bedömning tillräckligt väl övervägda för tjäna underlagatt f35rsom

lagstiftning bedöms komma gälla endasten undersom att kortaxrreen
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framgår direktiven, 1902 ellagöwergångstid innan, arsavsom
lagstiftning.sliutligt med modernersätts

och förslag läggs fram i detta delbetänk-övervägandenDe somA
sakkunniga,i samverkan med utredningensarnde har utformats

därför funnit det naturligast ioch sekretariat. harJag attexperter
föranvända ordet vi i stället detdeelbetänkandets konsekventtext
för dejag eller utredningen. Ansvaretformellt riktigare ordet

i förslagen vilaravvägningar kommer till uttrycksllutliga som
sjiälvfallet dock enbart mig.på

ÅsellGunnar Lundberg ochsakkunniga Nils Andersson, PeterDe
., yttranden.särskildahzar avgett

avsedd översiktlig bildsvenska sammanfattningenDen är att ge en
sammanfattningenviktigaste förslagen. engelskade Den äraw

motiveringarsamtliga förslag och viktigareuttförligare och täcker

dessa.för

Stockholm i juni 1993

Olof Söderberg

Gunilla Gustafsson
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Ordförklaringar

effektenproducerade ärdentillstånd närefi’ektbalansaktiv
konsumeradetillfälletförmed denlika

effekten

produktionsanläggningardenstdrningsreservaldiv reserv av
förbehövsstörningartänkbaravid attsom

starttid ersättamed längresnabbt eller

produktionsanläggningarkompletteraeller

driftiredan ärsom

ellernybyggd ledninganslutninganslutning annanav
uttagspunkt, äter-ellerinmatnings-ny

anläggningbefintliganslutning samtav
befintlig in-iavtalad effektändring av

uttagspunktmatnings- eller

betecknaförbetänkandetianvänds attavkastningsgräns
avkastning pånättöretagensnivå egetpå

nätmyndighetenkapital; nivån anges av
prissätt-vägledning inför nätägarenssom

nättjänsterning pa

och kon-mätvärdensammanställningavräkning av
produ-respektiveförtraktsinformation

ielkonsumentochåterförsäljarecent,
forgjortalla rättkontrollerasyfte attatt

sig

rådervarje tidpunktvidför detbalansansvar attansvar
konsumtionellerförsäljningmellanbalans

kraft-avtaladeproduktion elleroch egen
leveranser
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driftplanering planering kraftsystemgemensam ettav
där flera kraftverk skall samverka

drifrövervalazing automatisk ocheller manuell kontroll av
kraftsystem och dess delaratt ett fungerar

enligt uppgjord plan

EGs transzterings- nätansvarig enhet inom EG-land kanett
direktiv hos nätansvarig enhet i EG-landannaten

begära få överföra energiatt denpåegen
andres nät

Ekovisam Svenska Elverkstöreningens rekommen-
dationer för hur ersättning till små pro-
ducenter högst 1500 kW bör beräknas

frekvenshállning reglering kraftproduktion för hållaav att
nätfrekvensen 50 perioder sekundper
inom tillåtna gränser

frekvensreglerings- den produktionskapacitet behövs isom
för klara frekvenshållningenreserv attreserv av

kraftsystemet

frekvensstyrd urkoppling förutbestämda, i allmänhetav
belastnings- belastningarstora, när frekvensnätets
frdnkoppling avviker tillåtetän från 50 periodermer per

sekund

bedömningsgrund används vid ekonomisk granskning av
nätföretag; bedömningsgrundertvå av-
kastning på kapital prisutveck-eget resp.
ling föreslås i betänkandet, kompletteran-
de bedömningsgrunder indikatorer kan
beslutas nätmyndighetenav

indikator bedömningsgrundse
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vattenkraft-produktionsanläggning, t.ex.produktions-infasad
ochpåinkopplad nätetärverk,anläggning som

energilevererabörjakanomedelbart

kraftstation startasnär uppmomentettinfasning en
spänning-ochfrekvenskraftstationensdå

det nätmedöverensstämmerfaslägeens
inkopplingdåochin påkopplasskaden

skertill nätetkraftstationenav

inmatningdärkraftledningsnätpunkt påinmatningspunkr
produktionsanläggningfrånskerkraftav

nätfråneller annat

respek-för köpmarknadsplatsorganiseradkraftbörs
elkraftförsäljningtive av

deochkraftnätSvenskamellanavtalkrafinatsavtalet
förvillkoren attkraftföretagenstörre om

storkraftnätet.utnyttja

bestämmelsergällandeenligttillståndlinjekoncession nu
förkraftledninganvändaellerbyggaatt

sträckageografiskangivenen

områdeförkoncessionbeviljadmedelnätlokala nät
di-elbehovetlokaladetförsörjersom

stributionsnät

fyratillgänglig inomreservkraft ärstörnings-långsam som
i elnätetstörningarvidtimmarreserv
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reaktiv kapacitetmomentan för produktion eller konsumtion
stömingsreserv reaktiv effekt kanav utnyttjassom ome-

delbart vid obalans i reaktiv effekt i nätet

stärnings-momentan produktionsreserv kan utnyttjassom
reserv vid störningarmomentant i systemet

mätning här vanligen ianvänt betydelsen uppmät-
ning med elektriska mätinstrument av
storheter spänning, ström, effekt,som
energi

nordiska krafisystemet den del det nordiska elnätetav som sam-
körs i växelströmshänseendemen skiltär
från det övriga Europa

normaldrifireserv kraftproducerande anläggningar stårsom
aktiv driftklara för täcka inatt normala variatio-

i efterfrågan på elkraftner

normaldrifireserv automatisk spänningsreglering inom ett
readiv visst intervall i anslutningspunktema till

storkraftnätet

NUTEK Närings- och Teknikutvecklingsverket
handlägger bl.a. koncessionsfrågor enligt
ellagen

ndtansvarig enhet enhet inom EG-land harett befogen-som
het begära elleratt tillstånd förge tran-
sitering elenergi inom detav annans egna
landet

ndzfifirlust förlust i det elektriska överföringsnätet,
dvs. skillnaden mellan inmatad effekt och

effektuttagen
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tillståndförbegrepp somnätkoncession gemensamt
krävasskallförslagutredningensenligt

starkströms-drivaochfå byggaför att
ledningar

förslagutredningensenligtmyndighetndtmyndighet som
ochkoncessionsfrågorhandläggaskall

nätverksamhetentillsyn överutöva

överföraochellertillanslutaförprisnattarzjf att
elektriska nätenergi påelektrisk

detför görabehövsverksamhet attnatverksamhet som
elektrisk strömöverföramöjligt att

bero påkankraftutbyteofrivilligtkraftoaviserad som
frekvenshållning,automatiskbehovO-kraft av

produktionsan-driftoprognosticerad av
belastningellerläggning

inomproduktionsföretagde0-kraftsregistrerad sam-som
O-kraftutbytakörningsavtalet har rätt att

bestämmelsergällandeenligttillståndomrddeskoncession nu-
kraftledningaranvändaellerbyggaatt-

områdegeografisktbestämtinom ett

betecknaförbetänkandetianvänds attprisgrans
nätföretagensprisutvecklingen pånivå på

nätmyndighetennivåntjänster; anges av
prissätt-införvägledning nätägarenssom

nättjänsterning på

kraftproducenternademellan störreavtalprodukz‘i0ns—
kraft-utnyttja dekraftproducentemaoptimeringsavtalet att

lägstaden rör-tillfället harförverk som
tidigareproduktionskostnaden;liga en

samkörningsavtaletbenämning var
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reaktiv ejfekt uppkommer i växelströmssystem dåett
ochström spärming fasförskjutnaär i

förhållande till varandra. Vid måttlig
belastning på nätet täcker den reaktiva
effekten i ledningarnasom genereras
ungefär de reaktiva förlusterna. Vid hög
belastning måste däremot reaktiv effekt
produceras för kompensera de reaktivaatt
förlusterna

realdiv eflektbalans avspeglar spänningen på nätet för höga-
spänningar utsätter de anslutna anlägg-
ningarna för påfrestningar medan för låga
spänningar påverkar förmågasystemets att
överföra elenergi

regionala huvudledningarnät med linjekoncession inom
större område, i allmänhetett större än ett

distributionsbolags distributionsområde;
normalt med spänningsnivån mellanen
40-130 kV

reglerrespons resultatet i nätet vidtagen ändringav en
reglering eller flera kraftstationersav en
drift

samkörningsavtalet produktionsoptimeringsavtaletse

snabb störningsreserv reservkraft vid störningar på nätet ärsom
tillgänglig inom 15 minuter

spänningshállning reglering den reaktiva balansen i syfteav
hålla spänningenatt på inomnätet givna

gränsvärden

storkraftnätse
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s.k.deochVattenfall tran-mellanavtalstamnätsavtalet
förvillkorövrigaochprissitörerna om

stamnätetelenergi påöverförafåatt

överstig-spänningmedledningelektriskstarkströmsledning
tomgångi48 Vande

medkraftledningarden stommestorkraftndt av
400 kVoch200 kVmellanspänningar

elenergi övermängderöverför storasom
söderkallasSverige;isträckor omlänga

stamnätetförSkellefteälven

produktionsanläggningardenstörningsreserv avreserv
förbehövsstörningar atttänkbaravidsom

starttid ersättamed längreellersnabbt
produktionsanläggningarkompletteraeller

driftiredan ärsom

desamordningdriftmässigför avansvarsystemansvar
viasammanknutna stor-ärdelsystem som

kraftnätet

ländermellanelkraftöverföringtransitering av

beståen-elkraft,överföringför avsystemtransmissionssystem
transfor-ställverk,kraftledningar,de av

liknandeochmatorstationer

överbelastasförstelnätetipartierde somsnitttrånga
effekten växeröverfördadendå

vissdärelnätpunkt pågeografisk enuttagspunkt
distributionsföretagellerenergiförbrukare

energi från nätetochanslutits uthar tar

kanelnäteffektmaximala ettdenöverföringskapacitet som
överföra
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overfbringsvillkor överenskommelse pris och övrigaom
villkor för överföraatt elenergi på en

elnätannans

produkten effekt och tidav

I kWh är ungefär den energi utvecklas i elektrisk kokplattasom en
under timme.en
1 MWh âr den energi går åt för drivaattsom personbil 100 mil.en
I GWh är ungefär Lunds elenergiñrbrukning under dygn.ett lI TWh är den energimängd kâmkraftsaggregatett stortsom levererar
under två månaders full drift.

Effekt: energi tidsenhetper

I kW effektenmotsvarar på elektrisk kokplatta.en
10 kW effektenmotsvarar på villapanna.en
100 MW effektenmotsvarar på ljärrvärmecentral kan förseen som

20 000 lägenheter med värme.ca

Förkortningar

1TWh l terawattimme 0001 GWh 1 000 000 000 kWh
1 GWh 1 gigawattimme 1 000 MWh 1 000 000 kWh
1 MWh 1 megawattimme 1 000 kWh

kWh1 kilowattimme1
l MW l megawatt 1 000 kW

kWl 1 kilowatt 1 000 W
kVl kilovolt1 1 000 V
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Sammanfattning

elmarknadenmonopol páochKonkurrens

stödmedframvuxitharelmarknadenförhållanden på avDagens
l900-talet.börjanisittharlagregler avursprungsom

juniiriksdagensiganslötnäringsutskottenhälligtförslagPå ettav
reformeringelmarknadensförstrategierochmål somtill de1992

133.199192:propositioniförordatshade
enligtelmarknaden ärsvenskadenreformeringförMålet aven

rationelltnåkonkurrensökad ettpropositionen meratt genom
kundernatillförsäkraochproduktionsresurserna attutnyttjande av

priser.möjligatill lägstaleveransvillkorflexibla
kommit tillhar redanelmarknadengrundsyn påprincipiellaDenna

i Finland. Fortsätterpå vägochuttryck i Norgekonkret varasynes
åreller någranågotvi inom ettharriktningi dennautvecklingen

regelsystem.huvudsakigrannländer gemensamtdessamed
kontrollÄven elmarknaden behövspåkonkurrensmed aven

förbehövsalltvinätverksamhetMednätverksamheten. sommenar
överföring ström.föranvändasskall kunnanäten avatt

skäligaå påochledningar näthandförstagäller iKontrollen att
användabehöverför allatillgängligaoch5 hållsvillkor öppna som

skallelektriska nätetDetöverföra ström.för vara endem att
tillträde.hardit allahandelsplats

förnätverksarnhetenkontroll att styrabehövshandandraI aven
ochanslutningförtariffernanättjänsterförprisutvecklingen -

kontrollekonomiska ärvinstuttag. Dennaochöverföring ägarnas-
monopol.naturligts.k.nätverksamhet ärnödvändig eftersom ett
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Kontroll nätverksamhetav

Kontroll nätverksamheten skall enligt förslagetav ske bl.a. genom
koncessionssystemett i dragstora det finnssom motsvarar försom

närvarande. Eftersom begreppet koncession i ellagen fårnu en ny
innebörd, föreslår vi benärrming, nätkoncession.en ny

Den myndighet skall sköta kontrollen nätverksamhetensom av
kallas nätmyndigheten.

Nätkoncession kan enligt förslaget för linje eller för område.ges
Med nätkoncession för linje koncession för elektriskavses en

ledning med i huvudsak bestämd sträckning. Denna nätkon-typ av
cession närmast dagens linjekoncession.svarar mot

Med nätkoncession för område koncession för lednings-avses ett
inomnät visst områdeett och med högst viss angiven spärming.

Denna koncession har likheter med den nuvarande områdeskon-
cessionen.

Innebörden våra förslag är:av
Den har nätkoncession skall skyldigsom pd skäligavara att
villkor överföra ätström annan.
Den har nätkoncession för områdesom skall normalt vara
skyldig pä skäliga villkoratt ansluta anläggning inomen
omrâdet.

Om både innehavare nätkoncession fär linjeen och förav en
område vill ansluta anläggning, skallsä den haren som
nätkoncession för omrâdet normalt företräde.ges
Den har nätkoncession skall försom mätningansvara ström.av
Frågor kring mätning, datainsamling och avräkning m.m.
utreds i särskild ordning.

Förslaget skyldighet överföraom att ström på skäliga villkor
innebär alla ledningaratt och nät Öppnas för handel med el, inte
bara storkraftnät och regionnät även lokalautan nät.

Den har nätkoncession för områdesom skall skyldig påatt,vara
skäliga villkor, ansluta alla begär det, inte nätmyndighetensom om
medger undantag från denna skyldighet. Anslutning till nätkon-
cession för linje skall i första hand grundas frivilligapå avtal.

Den föreslagna tillrätten anslutning och överföring kan självfallet
inte gälla begränsningar.utan Rätten skall gälla skäligapå villkor.
Vad är skäligt får, intesom parterna ärom avgörasense, av
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priset, ärvillkor,Prövningen t.ex.ettnätmyndigheten. omav
Allafall.enskiltvarjeförefterhandske ialltidskäligt kommer att

förinomavtal kan prövasförbetydelse ramenomständigheter ettav
villkor.skäligabegreppet

specielltingårvillkorskäliga ettvad ärbedömningenI somav
begärdförkapacitetledigfinnsdetnämligendelproblem, om

anslutningvidbådegällerDetta avström.ellerinmatning uttag av
anslutning.befintligförvillkorändradevidochanläggningarnya

kunna vägraprincipinätägarenmåsteuppfattningvårEnligt
överföringskapacitet.bristandetillhänvisningmedanslutning

marknadenpårörlighetenkommerelnäten öppnasmedochI att
kraftdentillägarekommeridag attaktörer änFler varaöka.att

skall kunna vetaFör vemolika näten.de attpåöverförs mansom
kravkommerleveranserolikaföransvariga nyavilka äreller som

rapporteringochinsamlingmätningför samtställas på systematt
elkunder kommer attmindreutsträckningvilkenImätvärden.av

kostnadernaaktuelladepåberorelmarknadenutnyttja den öppna
administrationmätning,för m.m.

föransvarigblirnätkoncessioneninnehavarenföreslårVi att av
nätverksarnheten.delalltsåvilket avmätning ensomsesm.m.

mätning,kringlösasbehöverfrågorradfinnsdetMen somen
tekniskagällerDetelnäten. t.ex.avräkning påochdatainsamling

mätningrör samtenhetligabehovet somnormerfrågor så avsom
börfrågorHithörandemätvärden.rapporteringochinsamling av

särskilt.utredas

vidare:föreslårVi
grunder.sakligapåutformasskallNättartjfer

utgångspunkt imedkonstruerasfår inteområdeNattarifierfbr
engángs-undantagbelägenanslutningområdet ärinom en -var

anslutning.avgift
anslutningavgift förbetaldså,utformasskall enNdttarzfier att

landet.elektriska inomdet nätetanvändarätt attger
kannättjänsterförvillkorövrigaochtarifieriSkaligheten

ochprisindikatorbl.utifrån ennatmyndighetenbedöms ena.av
avkastningsindikator.

princippåbl.a.baserasformuleratsharhär enriktlinjerDe som
eftersträvanMenkundkategorier.olikaförkostnadsriktighetom

mål. Det är,andramedkonfliktikommakankostnadsriktighet
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vi, knappast rimligtanser elkonsumenter i områden därom det är
särskilt dyrt bygga ochatt underhålla elnäten, i glest befolkadet.ex.
bygder, behöver stå för samtliga de kostnader elöverföringensom
medför.

Ett grundläggande krav på nättariffema på de lokala näten bör
enligt vår mening därför dessa inte skallatt konstruerasvara med
utgångspunkt i inom koncessionsområdeettvar kunden är ansluten.

Även med detta kan detsystem naturligtvis inte undvikas att
nättariffema i utpräglade glesbygdsområden kan bli relativt sett
högre iän utpräglade tätortsområden. Så är emellertid förhållandet
redan inom för nuvaranderamen medsystem områdeskoncessioner.

Nivån på tarifferna skall awägas mellan å sidan kundernasena
intresse så låga priser möjligtav i kombinationsom med avtalad
säkerhet i leveransen och å andra sidan nätägarnas intresse av
avkastning på det kapital investeras iegna verksamheten.som Det
blir nätmyndighetens uppgift efter hörandeatt berördaav parter
finna den balanspunkt är skälig.som

Nätmyndigheten bör utforma vissa bedömningsgrunder i form av
bl.a. indikatorer. Dessa skall hjälpmedel förettses som såväl
nätmyndigheten koncessionshavaramasom och deras kunder -
konsumenterna detnär gäller i konkretatt fall bedömaett vad- som
är skälig nivå på tarifferna.

Användningen indikatorer speglarav prisutvecklingensom och
kapitalavkastningen i nätverksamheten har särskild betydelse, i
synnerhet under de första åren sedan medsystemet tarifferseparata
för överföringstjänster har införts. Myndigheten bör successivt
utveckla ytterligare indikatorer.

Vi föreslår särredovisning enligt följande:
Nätverksamhet skall särredovisas särskild rörelsegren.som
Den har nätkoncession skallsom in årsredovisning förge m.m.
nätverksamheten till nätmyndigheten.
Revisor särskilt skall uttala årsredovisning förom nätverksamhet
gjorts enligt reglerna.

Resultaträkning och balansräkning skall upprättas enligt särskilda
Årsredovisningenriktlinjer. skall bl.a. innehålla uppgifter bl.a. om

eventuella koncernbidrag och de olika indikatorerom nät-som
myndigheten och derasangett nivå för året.
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ingångsvärdenaredovisas hurskallårsredovisningenden förstaI
sig tillförhållerdessahurochberäknatsharsärredovisningeni

Särskildupprättades.särredovisningdetförevärdenmotsvarande attE
anläggningstillgångar.r redovisningenläggas påhärvidvikt bör avêXl

natkoncessionerVillkor för

koncessionssystemgällandehuvuddragenbehållsförslagetEnligt av
deenligtnätverksamhetenregleratilländrasändamålet nyaattmen

riktlinjerna.
skallsökskoncessiondånätrnyndigheteninnebärFörslaget att

följande:bl.a.pröva
synpunktÄr allmänfrånlämpligaochledningar nat

nätverk-förenhetlämpligområdeförnätkoncessionUtgör en
samhet
Är lämpligsökanden

eldistribu-tillmed hänsynenhetlämpligpånuvarande kravetDet
nätverk-förtilländrasanordnandeändamålsenliga atttionens avse

börnätkoncessionmedområdeInomlämplig enhet. ettsamheten
ochtillknutna nätethadyrtdet ärkunderbåde attfinnas somt.ex.

kostnader.högamedñr såintekunder som
vårtenligtskallutlandsförbindelsegällernätkoncessionNär
falldärmed i dessabliransökan. Detalltid prövaregeringenförslag

alltidlämplighetsprövningmed densambandiregeringen somsom
bl.a.ansökanbedömaharkoncessionsgivning attföregåskall en

principenuttaladestatsmakterna attdenbakgrundmot avav
utlandsför-deltillräckligtskallkraftnät äga storSvenska aven

bindelserna.

overgdngsbestammelsemaErsattningsregeli

förvillkorenförändringargenomgripandeinnebärförslagVårt av
och de40till år,långa,Koncessionstiderna ärkoncessioner. upp

elmarkna-påtill konkurrensenhänsynbörvillkorenföreslagna av
koncessionshavare.för allatidpunktochvidinförasden sammaen

löpandeunderändrasdärförkoncessioner måsteförVillkoren

koncessionstid.
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föreslagnaDe ändrade villkoren kan emellertid orsaka förluster
för del koncessionshavare. Deras rätt enligt tidigareen meddelade
koncessioner kan jämställas med egendom och sådan åtnjuter skydd

bl.a. den s.k. Europakonventionen.av Vi föreslår därför en
övergångsbestämmelse ersättning för förlusterom staten ärav som

direkt följd villkorsändringarna. Koncessionshavarnaen av skall
dock inte kunna få ersättning fir utebliven vinst.

Storkrafinatet

Innebörden våra förslag ñljande:ärav
Svenska Kraftnät åläggs systemansvar för storkraftnatet.
Svenska Kraftnät till nätansvarig enhetutses enligt E Gs trans-
iteringsdirektiv.

Vi dessa ändringar skallatt framgåanser instruktionen förav
affärsverket.

Handel konkurrensi

Ellagen innehåller antal regler leveransskyldighet,ettnu om
köpskyldighet och prisreglering el. Vi ñreslär dessa reglerattav
upphävs, liksom den särskilda lagen förvärv eldistributions-om av
anläggning m.m.

Tanken köpär och försäljningatt skall ske i fri konkurrens.av
När det gäller försäljning till mindre kunder kan dockav

möjligheterna i praktiken snabbtatt skapa fungerande konkur-en
Ävenrensmarknad ifrågasättas. mindre konsument med vårtom en

förslag får rätt byta leverantöratt kan det finnas hinder för
leverantörsbyte i form sök-, ochmät- informationskostnader.av
Den nuvarande leverantören kan därför komma få domineran-att en
de ställning på den lokala marknaden för el.

Konkurrensverket har bedömt den konkurrenslagatt trädersom
i kraft den 1 juli 1993 tillräckligt skydd för mindre konsumenterger

överpriser ochmot missbruk dominerandeannat ställning.av
Konkurrensverket på förhand inget behovser ytterligareav
regleringar elförsäljningen.av

Vi utgår från de konkurrensreglemaatt tillräckligtnya ettger
konsumentskydd, i enlighet med Konkurrensverkets bedömning. Vi
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dennautvecklingen påviktigtdetunderstryka är attsamtidigtvill att
följs.elmarknadendel av

betyderköpa attskyldighetenupphäva attförslagVårt att
längrekilowatt inte500lhögstelproduktionsanlaggningarmindre

sigdet visarOmproduktion.för sinavsättninggaranteradhar en
regelverketdetpåförlorarkraftverkmindresådana nyaägareatt av

energipolitiskastödsärskiltanledning övervägafinnasdet att avkan
och småvindkraftverk vatten-nämligenhandlar detOftaskäl. om

kraftverk.
kontrolleras.behövermedhandelvifalltvåI attanser

öronmärkaintegårm.fl. Detelsaljare attgällerförstaDet
använda trots attfortsättakan attkonsumentEnelleveranser.

justkraftin någoninteelsäljareeller matarkraftproducenthans
förkontraktsinformationochmätvärdendetefterFörst atthonom.

haroch elkonsumentåterförsäljare samman-producent,respektive
allakontrollerasdetkangenomförd,avräkningen är omdvs.ställts,

sig.förgjort rätt
iel, någotleveransavtalallanödvändigtdärför avattDet är om

kompletteraskonsument,återförsäljareproducentkedjanled av --
reservkraftsavtal.s.k.med

i egenskapkraftnät, system-Svenskaförslag är avVårt att
hardeövervakaspeciellt attatt somansvarig, ett ansvarges

reservkraftsavtal.tillräckligaharocksåbalansansvar
bakgrundel. Motoch importgäller avfalletandra exportDet av
uttalade1992näringsutskott våren omriksdagensvadbl.a.

detkanoch importvidömsesidighetönskvärdhet export avav
utvecklingen.följaregeringenskäl förfinnas att noga

följande:förslag ärvårtInnebörden av
kontrakt ärenligteller somimporterar exponerarDen som

tillförväganmälan iskallmånader göragällande minst sex
regeringen.

anmälan.sådanintestrafibart göraDet är att

elverksamhetKommunal

frågan,uppstårkonkurrensske iskallmed omhandelNär
kommunalaförförsvårarreglerkommunalrättsliganuvarande
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företag konkurrera på likaatt villkor med statliga och privata
företag.

Vi har igenomgått bl.a. innebörden lokaliseringsprincipen,av
likställighetsprincipen, förbudet spekulativa företagmot och
självkostnadsprincipen kommunallagens reglersamt för kommunala
företag.

Vi föreslår följande ändringar fir kommunala elföretag drivssom
i privaträttslig form i regel aktiebolag.-

De fdr ratt hinder kommunallagensatt utan Iokaliserings-av-
princip bedriva produktion och handel med el, nätverksam-av-
het viss sidoverksamhetsamt utanför den kommunensegna
omrâde.

För deras produktion och försäljning el och sidoverksamhetav
skall i stället för kommunallagens Iikstallighetsprincip och den-

sjalvkostnadsprincipen galla kravs. aflllrsmassighetpá och-
sdrredovisning.

De bestämmelser vi föreslår ansluter i sak tillnära förslag som
nyligen har lagts fram Avgiftsgruppen Civildepartementetav i
betänkandet Ds 1993:16 Avgifter inom kommunal verksamhet -
förslag till modifierad självkostnadsprincip.

Våra förslag alltså endast kommunal elverksamhetavser som
bedrivs i privaträttslig form, huvudsakligen aktiebolag.som

Den kommun så önskar kan naturligtvis isom även fortsättningen
bedriva produktion och handel med i ñrvaltningsform.av Men
i fallså kommer lokaliseringsprincipen gälla liksomatt också
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Den sistnämnda
kommer dock kanske vilket kan väsentligt modifierasvara att- -
enligt Avgiftsgruppens förslag.

Nätmyndighet och Iänsrätt

Vår bedömning är arbetet med koncessionsfrågoratt inom Närings-
och teknikutvecklingsverket NUTEK blir ungefärav samma
omfattning och inriktning för närvarande detnär föreslagnasom

med nätkoncessionersystemet inñrs.
Samtidigt tillkommer myndighetsuppgifter rörandenya nätverk-

samheten. Dessa gäller utfärda allmännaatt föreskrifter och råd om
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pris och andrabedömanätverksamhet ochsärredovisning attav
för nättjänster.villkor

nätverksarnhetentillsynenkoncessionsprövningen och överBåde
förVi NUTEK närva-nätmyndigheten.handhasbör attanserav

uppdrag.för dettamyndighetenlämpligasterande denär
anslutning skallför överföring ochvillkorenbeslutNUTEKs om

fåri Stockholm. NUTEK rättöverklagas till länsrättenkunna att
avgörandedomstolsöverklagadomstol ochi attpart somsomagera

ändrats i sak.beslutinneburit NUTEKsatt

för införandet77d och sätt

julitidigast den 1börja gällareglerna kanföreslagnaDe ossav
1994.

skäl talar för snabbtsamhällsekonomiskaVi ettatt genom-anser
förslagen.förande av

juli 1994i kraft den 1skall kunna trädareglernadeFör att nya
fattas förebehövs kan utgångenriksdagsbeslutdekrävs att avsom

förberedelsearbeteNUTEKs1994. måstekvartalet Dessutomförsta
alla intressenter1993. Men,årföre utgångenkunna startas omav

kunnasig, borde det gå.anstränger
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Summary

the Government1993 bypublished in JunewhichThis report, was
distribution,electricitylegislationproposingforCommittee onnew

Theand Commerce.IndustryofMinisterthedirected toetc.,
by thedecidedCommitteefor thereferenceof wereterms

Swedish1992:39,1992 Dir.Marchof26theGovernment on
only.

thechangesforReportCommittee toin thisproposalsThe
theconsideration byfurtherforbasisthewill formlegislation
thewith proposalsbilldraft towhetherGovernment presentto a

Parliament.SwedishRiksdag

Background

legislation in thereview of theOur assignment outto carry a
electricityoffield etc.

changingforprerequisitesthecreatingaimedfirstThe atstage
marketelectricitycompetition thewith greaterto system onover ax

theinthe Riksdagbyapprovedguidelineswith theaccordancein

of 1992.spring
includedelectricityfield ofprovisions for thefundamentalThe are

regulationscertaincomprising1,1902:71,in the law page
in theElectricity Actthereferredelectrical plantsconcerning to as

regulationsoutline of thesummarizingfollowing. A present

inAppendix 2indistribution givenelectricityconcerning
fromprovided inEnglishinformation inSwedish; basic reporta
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1991 by the Swedish National Board for Industrial and Technical
Development NUTEK, The Swedish Electricity Market From-
monopoly Competition, B 1992:3.to

The proposals presenting in this partialwe are consist ofreport
amendments the 1902 Electricityto Act and certain other statutes.
The proposals include amendments certain Local Governmentto
Act rules for electricity operations. In their form, thesepresent
rules hardly compatible with the principleare of competition on
equal terms.

The second of the investigationstage work aimed replacingat
the Electricity Act with modern legislation. then be foundmay
appropriate divide the Electricityto Act into laws Elec-two an-
tricity Distribution Act and Electrical Safety Act.an

Competition and monopoly the electricity marketon

1992 guidelines for the electricity market etc.

On the unanimous proposal of the Standing Committee Industryon
and Trade, the Riksdag concurred in June 1992 the objectivesto
and strategies for the reform of the electricity market proposedas
in Draft Bill 199192:133.

According the Draft Bill, theto objective in reforming the
Swedish electricity market achieve rationalto utilization ofmore
the generation by increased competition,resources and to assure

of flexiblecustomers of delivery theterms lowest possibleat prices.
According the Draft Bill, thisto should take place by

The competition for being intensifiedcustomers that theso
conditions will be created for effective pricing the electricityon
market. Power utilities and should have thecustomers opportunity

choose whom theyto wish deal with. The pricingto should be
adapted the needs and circumstancesto of the customers.

The available for exporting and importingscope electricity
should be improved. Both utilities and other companiespower
should be able buy and sell electricityto the Swedishacross
borders.
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monitoredshould beelectricity marketthecompetitionThe on
legislation. Nocompetitiontightened-upbasis ofthe companyon

ofof electricity becausepricingcontrol theallowedshould be to
for othersizeits reasons.orE

be said havemarketSwedish electricityof theRestructuring toE can
notified thethe Governmentof 1990 whenin thebegun autumn
re-organizeits plans199091:50 ofmemorandumRiksdag in toa

businessVattenfall fromBoardStatethe Swedish Power agencya
gridnationalgive theandliabilitylimited to anto company,a

Vattenfall.ofindependentform whichorganizational more
decidedand Riksdag1991, the Governmentspring ofDuring the

’Vattenfallliabilitylimitedorientation. Theconfirm thisto company
kraftnätSvenskabusinessState-owned and the100 %AB’ agency

1992.operations 1 JanuarytheirGrid’ beganSwedish Power on
important199091:87, theBillDraftAccording mostto reason

businessVattenfall fromoperations ofof thetransferringfor most a
make theliabilitylimited managementtoto company wasagency a

improveobjectiveefficient. TheStateof the toassets wasmore
of unchangedframeworkwithin thecapital invested,thereturns on

electricitycontinuedprices andreal electricitylower secureor
supply.

surroundingsimmediateDevelopments in our

implementedelectricity marketderegulatedIn Norway, aswasa
into force.Actwhen Energy1991,from January1 camea new

from regionali-changedlegislation, NorwaytheDue to aovernew
capacity and deliverygenerationrequired localthatzed market

whichcompetitive marketthe distributor,rights for to ona
freedom ofrightgiven thedistributors and end tocustomers were

marketplayers in thesuppliers. Allelectricityof theirchoice

grid,transmitted theelectricitytheirthe right havehave to on
market-orientedcapacity available. Aprovided that powerspare

Norwegianof reforming theThe workintroduced.exchange was
briskproceededthenelectricity market at pace.a

of Trade andthe Ministryworking inFinland,In groupa
forfor Draft Billpresented proposalrecentlyIndustry a newaa

proposalmain points in theSome of theElectricity Market Act. are
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that obligation transmit electricity introduced,to thatan trans-
mission networks should be opened in and that thestages, trans-
mission and sales of electricity shall be declared separately in the

The Ministry currently considersaccounts. that the Draft Bill may
into force by mid-1994 the earliest.come at

The debate in Denmark about how the future electricity market
be organized indicates thatto form of developmentsome correspon-

ding that in Norway, Finland Swedento hand.not ator near
During the first of the 1990s, various bodies the EC tookyears at

the initiative towards developing single market for electricity anda
other commodities within the EC. A Transit Directive

90557EEC and Directive Price Transparency 90337EECa on
adopted by the EC Council in 1990 represented in thisstepa
direction. As further towards the liberalizationstep of thea
electricity market, the EC Commission presented the beginningat
of 1992 proposal for directive single market for electricity.a a on a
A issue in this proposal the possible rights of whatcore was
known the third party utilize the networks, and the freedomtoas
of choice of electricity suppliers. However, this Third Party Access
TPA proposal which, according the proposal, would beginto to-
be applied limited from the beginningto ofextent 1993 anda
would be fully implemented from 1996 initially robustas met-
resistance from the member countries and electricity industry
organizations. At the end of 1992, the EC Council of Ministers
instructed the EC Commission modify the proposal.to

There for settingstrong proposals in Nordicare reasons our a
perspective. The fundamental view which proposal basedon our
has already gained expression in Norway andconcrete toappears
do the in Finland. If developments continue in this direction,same

be expected that, within few there will becan a years, systema
of rules for the electricity markets in Norway, Finland and Sweden
which based fundamentally similar approach.on a

Such development would obviously be positive for effectivea
competition the Swedish market. Similar rules the electricityon on
markets in the Nordic countries inherently the opportunitiesopen
for future gains from efficiency improvements which should be of
benefit both the electricityto and theirgenerators customers.
Moreover, the existing electricity generation in theresources
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possible,theoptimizedregion extentNordic greatesttoare
result.would alsobenefitsenvironmental

SwedeninIncreased competition

introduceof 1992springin theRiksdagof thedecision toThe new
theviewed againstshould beelectricity marketfor theguidelines

background.following
distributionelectricityofregulationlegaltime,theAt present

Elec-in thespecifiedconcessionthrough thetakes place system
networkthebothregulatesconcessionThetricity Act. system

activities.tradingand theoperations
concessionlineAconcessions.ofThere cantypestwoare

basicallywithlineshigh-voltageallgranted forcurrently be a
theincluded infor linesusedformconcessionThisdefined run.

localincertaininnetworksregionalingrid,main cases,or,
withlinkinterconnectingalsonetworks. aanconcernmay

regionalknownconcessionspecialAneighbouring type, ascountry.
localbuild andthe rightcreated for operatebeenconcession, has to
ofholderThespecifiedwithinnetworksdistribution aarea.a

forspecificallypermissionapply forneedconcessionregional not
voltage.certainline below aevery

Swedish1991:6 TheBförändringi’Elmarknadits reportIn
1992:3, thecompetition, BmonopolyMarket FromElectricity to—

Technical DevelopmentandIndustrialforBoardNationalSwedish
whether1991ofquestion in thethe toNUTEK posed autumn as

and,choiceoffreedomgivedesirable customers greatertowas
achieved.would beof choicefreedomthishowso,

thatobviousperfectlyanalysis,NUTEKAccording theto
claimedNUTEKlimited.electricity marketcompetition theon
marketelectricitycompetition theinsufficientofthe dangerthat on

state-ownedthegivedecisionthefurther byaccentuated towas
Accordingmarket.theof actionfreedom toVattenfall greater on

Swedishthefrombusinesslike actionanalysis,the NUTEK power
electricityhigherleadwouldVattenfall,including togenerators,
electricityfor thethe rulesthe longSweden inprices in term,

claimedNUTEKhand,On the otherunchanged.remainedmarket
competi-increasedforallowmarket thatelectricitytherulesthat on
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tion for could lead reducedcustomers electricityto prices in the
fewnext years.

We with the NUTEK made inagree theessence assessment
of 1991 that businesslikeautumn action by the Swedish power

including Vattenfall,generators, would lead higher electricityto
prices in Sweden in the long Such developmentterm. could bea
counteracted by the introduction of of increased competi-systema
tion the electricity market which the objectiveon of this
proposal. The alternative such action could be thatto the State

the guidelines that have recently been decidedre-assesses for the
operations of Vattenfall AB.

Concession for networksystem operations

When rules be created for competitiveto electricity market,are a
there ask whether concessionto should beevery reason systema
retained. However, the need for monitoringcontrolling the ofpart
the operations which subject competition,not i.e. theto trans-
mission and distribution networks, still remains.

So these network operations which should be regulated in
the future. This should be done within the framework of a con-
cession Since the concessionsystem. the Electricity Actconcept
would thus acquire meaning, that should bea new suggestwe
known network concession.as

Network forconcessions lines and for regions

The implication of proposals thatour
the demand for concession according the Electricity Acta to

for the construction operation of high-voltage electric linesor
should be retained,

line and regional concessionspresent should be replaced by
network concessions for lines and for regions, and

definition of network operations and othera concepts
should be introduced in the Electricity Act.
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networktheof the law,wordingthe termproposaltheIn to
foractivities thatdefinedbeenoperations has necessaryareas
andBuildingnetwork.electricalthetransmitting current on

otherconnectingtransformers,switchgear,maintaining lines, etc.,
thisoffor the currentresponsibility measurementbearingandlines

operations.networkofexamplestypicaltransmitted are
foravailablebeshouldconcessionnetworksuggested that a

region.forline aora
forconcessionthelineconcession fornetworkThe ana

ofThispredeterminedbasically typewithelectrical line run.a
linetheapproximatelycorresponds presentconcession tonetwork

concession.
withinfor linesconcessionregionconcession forNetwork aa

with thesimilaritiesconcession has presentThiscertain region.a
concession.regional

network servicesforrulesNew

thatproposalsofimplicationThe our
forresponsibleshall beconcessionnetworkofholderthe a

of othersplantslines andthe toreasonableconnecting, terms,on
network,his own

forresponsibleshall beconcessionnetworkofholderthe a
takenandfed intobereasonableallowing, current toterms,on

of thetheof whoregardlessnetwork,of his powerownerout
is,

should betarifftheforguidelinesgeneralcertain system

legislation,in thespecified
betariffs shallnetworkthenetworks, notlocaltheon

thewithinwherebasis of customerdesigned the area aon
authority,networkby theallowedotherwiseunlesslocated,

electricityofdisconnectiontherelated consumerto anmatters
electricitythebetweenregulated byshall be agreements

networktheand betweennetworktheand ownerconsumer
vendor,electricityand theowner

metering,forresponsiblewill beconcessiontheholder ofthe

etc.,
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related metering, datamatters acquisitionto and settlement
should be investigated separately possible.as soon as

The proposal concerning the obligation make lines and networksto
available that all lines and networks shall be opened for trademeans
with electricity merely the main grid and regionalnot networks,-
but also local networks. The which smaller electricityextent to

will utilize the electricitycustomers market thus dependsopen on
the of metering, administration,costs The related questionsetc.
should be investigated separately.

The holder of network concession for region shall be obligeda a
reasonableto whoconnect, wishes beterms,on toanyone connec-

ted, although the supervisory authority should be able to grant
exemption from this obligation. The connection of line toa a
network concession should principally be based voluntaryon
agreements.

We have formulated proposals for certain general guidelines for
the tariff and advocate that these shouldsystem be included in the
legislation. These general guidelines should provide guidance when
the tariffs devised. In the guidelines involve theare summary,
following

The network tariffs should produce incomes that cover
reasonable of the networkcosts company.

The network tariffs should reflect the physical flows theon
network, and thus give socio-economic control signalscorrect

the electricity andto electricitygenerators consumers.
The tariff should be designedsystem thata manner

stimulates competition the electricity market. To thaton ensure
will be simple trade in electric variousto oftypespower on

should be sufficientcontract, be connected pointto to a on
the network in order be able do business withto all ofto the

connected the Swedishactors network.to

One of the factors which the guidelines formulated hereon are
based the principle of appropriateness for variouscost customer
categories. But efforts achieve appropriatenessto conflictcost may
with other objectives. We consider that hardly reasonable for
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of theallpopulatedsparselyin meetelectricity toareasconsumers
transmission.electricityincurred incosts

tariffsnetworktherequirementfundamentalopinion,In onaour
should bethesetherefore be thatshould notnetworkslocaltheon

theregionconcessiontheinof wherebasisthedesigned on
connected.customer

networkthat theunavoidablenaturallythiswithEven system,
higherrelativelywill bepopulatedsparselydistinctlyintariffs areas

thealreadythisHowever,distinctly urbanthan in caseareas.
concessions.regionalofof theframeworkwithin the systempresent

forconditionsthei.e.furtherinbeRules area,onenecessarymay
competitiveOnelectricitydisconnection ofthe aconsumer.an

businesshaveelectricitymarket, twoelectricity consumer mayan
with theandnetworkwith therelationships oneownerone-

networkopinion, the mustvendor. Inelectricity assureownerour
disconnec-foropportunityof theofhimself by agreementway an

incommitmentshisdoesthe latter meetting notcustomera
Ifvendor.electricityand thenetworkboth therelation to owner

thiscontrol ofcontractualfuture that mattertheinproves
considered.behavelegislationpractice,in tounsatisfactory may

obviouslytransmissionandconnectionofrightproposedThe
applyshallThe rightlimitations.withoutapply reaso-oncannot

individualeachinreasonable mustWhatnable caseterms.
Theauthorities.theexamination bybydecidedbeultimately

reasonableprice,thesuchcondition,of whetherexamination asa
Allindividualeachforinplacealways takewill retrospect case.

assessedbesignificanceof agreementcircumstances to canan
reasonableofof theframework terms.within the concept

specialincludesreasonableof what termsThe aassessment are
requestedfor theavailablecapacitywhetheri.e.partial problem,

ofconnectionthebothappliesThisof toinput current.outputor
connection.existingconditions forinand changeplants to ananew

ablebasically benetwork totheopinion, mustIn ownerour
capacity.transmissionshortfall inconnection thererefuse a

thefordifficultbeAssociated toto assessmatters provemay
ofaddition, largeexamination. Inthecarryingbodies sumsout

whetheraskedbequestioninvolved. Thebe maymaymoney
inexaminationtheguideadvisable greaterwould be tonot more
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detail by regulations prepared previously and issued by suitablea
authority. However, consider advisable that questionsmostwe
concerning the of what reasonable inassessment networka owner
claiming shortfall in transmission capacity should bea regulatednot
legislatively. A practice will gradually develop through decisions by
the regulatory authority and law in where the partiescourts cases

reachcannot agreement.
The opening of the electricity networks will increase the mobility

of the market. More than today will beactors ofnumerous owners
the being transmitted the various networks.power To be ableon to
know who responsible for the various deliveries,or are new
demands will be made for metering and forsystems theon
acquisition and reporting of measured values. We that thesuggest
holder of the network concession should be responsible for this
information, which should thus be regarded of the networkpartas
activities.

There number of issues that be solvedare a must as concerns
metering, data acquisition and settlement the electricity net-on
works. This applies, for instance, technical suchto thematters as
need for consistent standards affecting the metering and the
acquisition and reporting of measured values. vitally important
that these should be thoroughlymatters clarified the of theon eve
changes the Swedish electricity market. We thereforeon suggest
that the Government should take the initiative for setting suchup an
investigation.

Rules for accounting and guidelines forseparate economic control
of the network operations

The implication of proposals thatour
the for the network operationsaccounts always be keptmust

of the activities,separate partas a
regulations should be drawn concerning certain accountingup

requirements for the network operations,
’network authority’ should initiate negotiationsa with the

industry concerning good accounting practice for network
operations,
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shall beoperationfor the networkof the annual reporta copy
the supervisory authority,submitted toyearevery

from thedemandshall have the rightnetwork authoritythe to
suchinformation,furtherconcessionholder of the aasany

that beregister,fixed assets may necessary,
servicesnetworkconditions forothertariffs andwhether the

theauthoritythe networkassessed byreasonable be oncanare
indicators,specifically statedcertainsuchbasis of factors as

indicator,and yieldindicatormainly price aa
indicatorsoflevels thesereasonablevalues forguideline

authority,networkbeforehand by thespecifiedshould be
shouldconsiderationassessed,individualwhen casean

theconditions facingtheindifferencesbe givenalways to
concession,of theholder

thetariffs withinthefor settingprinciplescertain country

legislatively.determinedshould be

fundamentalof considera-numberbasedproposalsOur on aare
network operations hasconcession forofholdertions. The aa

largelyhas incentiveand thusactivitybusinessmonopoly noon a
efficiency. Efforts shouldimprovingandpricesfor holding down

other Thisincentivessuchbe madethus create someto way.
tariffs and deliveryof the otherreasonablenessthedone bycould be

and ultimatelyauthority beingexamined byconditions being statea
of law.examined by courta

the balancethe authority findwill be the task of network to
Theinvolved.reasonable, after hearingpoint which the parties
thehand,tariffs be weighed between, thelevel of the must oneon

inpossible pricesobtain the lowestof theinterest customers to
otherthereliability of and,with contractual supplycombination on

of the network obtaininghand, the interest return onaowners
operations.capital invested in thethe

followingtheshould be basedfinancial accountingSeparate on
principles:

of thealways keepThe network accountsmust separateowner-
operations.networkexpenditures related theand torevenues
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The network always adopt, far possible,mustowner as as-
other aimed separating the network from theatmeasures costs

associated with other operations pursued by thecosts network

owner.
joint with other activities be avoided, the sharecosts carmot-

apportioned the network shall be calculated along adequateto
distribution bases and distribution factors.

The distribution bases and distribution factors shall be docu--
mented and continually followed and adjustedup as necessary.

The companys auditors shall devote particular attention in-
their auditing work that the distribution bases andto ensure
distribution factors for the joint adequately madecosts are up
and used.

All important distribution bases and distribution factors used-
for calculating the network operations shall be reported in the
annual the network operations and will thus becomereport on
public information.

A fixed register shall be prepared andseparate continu-assets-
ally updated.
-The fixed shall be reported the historical purchaseassets at
value, after deduction of the accumulated depreciation according

plan.to

suggested that the following accounting requirements shall
apply the network activities:to

The provisions of the Companies Act theand Accounting Act
shall obviously apply limited liability companies.to

Operations which pursued in limited liabilitynotare company
form, such network operations in municipal form,as management
shall follow relevant of the provisions of the Companies Actparts
and Accounting Act. the task of the regulatory authority to
decide how the problems arising here should be solved.

An annual shall be drawnreport up.
The income and the balance sheet shall be drawn instatement up

accordance with certain guidelines.
The first annual shall include particulars of how the initialreport

values in the have been calculated and theirseparate accounts
relationship the corresponding values before theto separate
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placed theSpecial emphasis should bedrawn onaccounts were up.
of the fixedreporting assets.

allcompanies,of ofmemberutilitythe network a groupa
shall benetwork operationsaffecting thecontributionsgroup

the annualreported in report.
of thelevelcontain information theshallannualThe report on

authority for thenetworkspecified by theindicatorsvarious
achieved inlevels actuallyand for thefinancialcorresponding year,

during theoperationsthe year.
financialthebases forbackground of thetheAgainst separate
authoritynetworkthereporting requirements,accounting and the

aftergrounds,certaindrawshould be able assessmentto up
ofnumberform ofin theindustry,with theconsultations a

should besuch indicatorsobjective thattheindicators, notetc.
indicators shouldTheauthority.networkusable by themechanically

network authority andfor theaid, bothinsteadregardedbe as an
thetheirandholdersconcessionfor the customers consumers ——

level for tariffs.thereasonableinfor assessing, concrete acase,a
development and thepricethereflectthatof indicatorsThe use

particularof significance,operationsnetworkincapitalreturn on
of tariffstheafterfirstduring theespecially system separateyears

introduced.beenhastransmission servicefor the
be intent itswill basingauthoritynetworkthat theWe onassume

then natural thatinformation.comprehensiveassessments on
indicators.furtherevolvegraduallyauthority willthe

the ElectricityConcession conditions Act, etc.

shallElectricity Actof proposals that theimplicationThe our
contain rules on

ofperiodbeing granted for definiteconcessionnetwork aa
exceeding 40time, not years,

andlinesonly for suchconcession being grantednetworka
viewpoint,from the general publicsuitablenetworks as are

foronlygrantedfor region beingconcessionnetwork aaa
of theappropriatefor theunit which suitable arrangement

operations,network
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network concession for region being granted for certaina a a
maximum voltage, determined specifically for concession,every

the suitability of the applicant always being examined before
network concession granted,a
demands being made safety considerations and the rightson

of the general public and the individual,
concession being in conflict with the Natural Resourcesnota

Act, the detailed plan regional regulations,or
transfer of the concession being conditional permissionon

being granted by the authority.
In addition,

the law 1987: 142 the acquisition of electrical distributionon
plants should be repealed,

the provision in the Electricity Act that special consideration
shall be given the opportunities of meeting localto interests
when concession granted should be repealed,a

the provision in the Electricity Act that the concession should
be granted only electrical plant necessary andan compa-
tible with planned electrification should be repealed.

The concession period should be approximately equal theto
depreciation time for the investment in the linenetwork. We

that network concession should besuggest granted for definitea a
period of time. As has done far, the concession authorityso
should determine this time specifically for concession.every
However, concession ought be granted for longer periodnot toa a
than 40 years.

Suitability from the general public viewpoint should be set as a
condition for network concession, both for line and fora a a
region.

The for such suitability appraisal socio-reason to prevent
economically lines from being built, lines beingunnecessary or run
in that damage third parties.a manner tocauses unnecessary

We also that the demand suitablesuggest unit forpresent on a
appropriate of electrical distribution shouldarrangement be
amended suitable unit for the networkto operations.a

An example of factor which should provide guidance for thea
decision of the concession authority in this that regionsrespect
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theexpensivewho connect totobothcontainshould customers are
highsuchinvolvewho do costs.thoseandnetwork not

concessions.regionallimit forvoltageappliescurrentlyNUTEK a
shouldregionconcession fornetworkthethatWe asuggest

Moreover,voltage.maximumcertainlimitedbe wecontinue toto a
shouldregionforconcessionnetworkofholderthethatconsider aa

pursuingandlinesbuildingforrightsexclusivegrantednormally be
theforvoltagemaximumspecifiedwithin theoperationsnetwork

region.
forgeneraltheoutlinedhavepreceding, ourthe reasonsIn we

supervision.underconcessionsnetworkconcerning stateproposals
of theappraisalsuitabilityforneedthefollowsthisFrom a

networkthewhetherofregardlessThisholder.concession
region.forlinegranted forconcession aora

neighbouringwithlinkforconcessionnetworkoftheIn aacase a
examineshould alwaysGovernmentthethatconsidercountry, we

latterthekraftniit,SvenskaapplicantIf theapplication. notthe
ofcapacityitsopportunity, in partygivenbeshall always an

theitsapplication. In assessment,theinvolved, commentto on
forapplicantof thesuitabilityconsider thethenshouldGovernment

of line.specificthisconcession for typeholding a
futureof in thedisposedbeshouldconcessionnetworkThe not
shouldholderof thesuitabilityThepermission.specialwithout new

forapplicationthetheexamined in newbe athen manner assame
concession.network

of thedescriptiongeneralcontainscurrentlyElectricity ActThe a
themade.should bethatconditionsconcession concerns

which,plantof theutilizationandconstructionfor theconditions
viewpoint,publicgeneralfrom theotherwisesafetyfor reasons or
subjectspecifiedbealsoshould toConditionsappropriate.seem

thatrights Weindividualand suggestpublicof generalobservance
networkapplyshouldunchanged tobasicallywithrules contentthe

concessions.
withconflictinbasically beconcessionregionalToday’s notmust

thesuggested thatregulations.regionaldetailed plan sameora
concession.networktheapplyshouldrules to new

thatElectricity Actin theprovisionsthethatWe presentsuggest
shall beNatural Resources,ofConservation etc.thethe Law on
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applied in the of concessions shouldassessment also apply in
conjunction with the granting of network concessions.

Some of the regulations currently in force suitable innotare a
in which only thesystem network operations subject toare a

concession which outdated for other Theseor regula-are reasons.
tions should therefore be repealed. This applies the lawto
1987: 142 the acquisition of electrical distribution plantson theor
provisions in the Electricity Act giving special considerationon to
the possibility of promoting local interests conjunction with the
granting of concessions, and the concession being granted onlyon

the plant for and consistent with planned elec-necessary
trification

.

Special related the national gridmatters andto responsi-to system
bility

The implication of proposals thatour
the instructions for the Svenska kraftnät business beagency

supplemented that will be evident that Svenska kraftnätso
the that has system responsibility in Sweden forone the
national transmission andsystem,

the electricity ordinance should be supplemented thatso
Svenska kraftnät will be given opportunity issue regula-toan
tions dealing with the technical utilization of the andsystem,
concerning the obligation supply Svenska kraftnätto with the
information for fulfilling its responsibilities.necessary system

The proposals submitted against the background of discussionare a
of number of questions related the fact that thea nationalto grid
of decisive importance the electricity supply ofto the andcountry

functional electricityto market, and relateda the Riksdagto
decision in the spring of 1992 concerning the tasks of Svenska
kraftnät.
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neigh-withlinksinterconnectingtherelatedSpecial tomatters
countriesbouring

thatproposalsofimplicationThe our
forconccessionnetworkthedecideshallGovernmentthe on

andcountries,neighbouringwithlinks
supplementedshould bekraftnätSvenskainstructionsthe to

whichumitkraftnätSvenskathatclearbewillthat aso
implicationsthewithaccordanceingrid,theforresponsible

directive.transitingECin thespecified

ofexpressedopinion termstheourselves 0urbaseWe on
withlinksinterconnectingfor theprinciplethatreference a

shallkraftmätSvenskathatshould becountries ownneighbouring
intterconnectingof theproportionlargesufficientlyand manage a

withandSwedishprovide generatorsable comsumersbelinks toto
withdealsconcludingof agreementsopportunities poweronthe

abroad.playersother
wishelse tothatinconceivable maysomeoneHowever, not

andneighbouringwith countrylinkinterconnectinginstall aan
Svenska kraftnätconcession.network mayforappliestherefore a

consortium, state oror awish party to ownerenter anto aas
linkintercomnectingitsbuildwish to ownprivate maycompany

neighbouringwith country.a
links neigh-interconnecting withforconcessionsforApplications

Government.examined directly theshould becountriesbouring
madebehavethethis that onfor noassessmentThe mayreason
whichthatperspective thampolicybroader aofbasisthe energya

of exercising.capablebeauthoritymanagement may
conjunc-inwhiclh,the Governmentwill thus besuchIn cases,

theprecedesexamination that alwayssuitabilitythewithtion
againstappliicationthewill haveconcession,granting of to assessa

thesstated byprinciplesuch thefactorsbackground ofthe as
oflargeadequately partshallkraftnätSvenskathatRiksdag own an

countries.neighbouringwithlinksinterconnectingthe
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Purchasing and selling in competition

Delivery obligation, price control and protection for smaller
consumers

The implication of proposals thatour
the provisions of the Electricity Act concerning delivery

obligation should be repealed,
the regulation in thepresent Electricity Act of prices and

other conditions should be repealed,
the special regulation in the Electricity Act of the conditions

in in which district heatingareas natural distributedor gas or
intended be distributed shouldto be repealed, and

the Price Control Board for electric should becurrent
disbanded.

In opinion, the rules in theour Electricitypresent Act which force
certain suppliers deliver electricityto certainto deliverycustomers
obligation hardly compatible with in which tradesystem ina
electricity takes place in free competition between various suppliers.
We therefore that the regulationssuggest in the Electricity Act
concerning delivery obligation should be repealed.

We also that thesuggest regulation in thecurrent Electricity Act
of the price and other conditions for the delivery, transmission or
purchasing of current should be discontinued.

In the Electricity Act, therepresent certain exceptions fromare
the delivery obligation applicable holders of regionalto a con-
cessions for the distribution of electricity. These exceptions apply

that haveto district heatingareas facilitiestoaccess naturalor gas.
If there delivery obligation, thereno naturally need forno any
exception from the delivery obligation.

In today’s smaller electricitysystem, haveconsumers some
protection through the delivery obligation and the opportunities
available for the examination of prices and other conditions in
accordance with the of theterms regionalpresent concessions.

The price examinations that recommend should be discontinu-we
ed both electrical andconcern the transmission ofenergy electric
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andpricestheproposal, termsaccordingHowever, to ourpower.
andinfeedtheandconnection outputthei.e.services,networkfor

of thetheunderexamination termsbewillelectricity,of toopen
Electricity Act.in theprovisions

sellandpurchasepossiblebethat tothought mustThe
whetherdoubtfulcompetition. However, afreeinelectricity

practiceinquicklycreatedbecouldmarketcompetitivefunctional
Althoughsmallerelectricity customers. ourofsalethefor to

hischangerightthesmaller togivewouldproposal consumera
willmarketoperatingsmoothlythatdoesthissupplier, not amean

offormtheinobstaclesbeThereautomatically mayemerge.
thementioned inAsinformationandmetering costs.searching,

dominatingtherefore havesupplierthepreceding, apresent may
electricity.formarketlocaltheposition on

AuthorityCompetitionSwedish tothe assessaskedhaveWe
July1forceintowhichAct,Competition onthewhether comes

thesmallerforprotectionadequateprovides consumers1993,
theimplemented. Inmarketelectricitytheforguidelines1992 are

competitiontheAuthority,CompetitionSwedishof theopinion new
otherandoverchargingagainstprotectionadequateproviderules

forneedanticipatedoesBoardThe notabuse.dominance any
sales.electricityofregulationfurther

providewillrulescompetitionthethatthereforeWe newassume
of theopinionwith thelineinprotection,adequate consumer

thedoresult, suggestAsAuthority. notCompetitionSwedish wea
concessionsalesthesuchprotection,specialofintroduction asany

SwedishTheentitledstudyNUTEKtheoutlinedsystem
NUTEK BcompetitionmonopolyFromMarket toElectricity -

137.1992:3, page
ofimportancetheunderscorewishtime,the toAt wesame

themarket.electricity systemthedevelopmentsfollowing newon
unfairly,electricitysmaller e.should consumerstreattoprove

higherassignsinitiallyAuthorityCompetitionSwedishthebecause
thancompetitionsignificancegeneralof toissuespriority to morea

forneedthesmallerchargedelectricity customers,ofprice tothe
should belegislativeprotection byfurther measuresconsumer

reconsidered.
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Purchases from smaller generation plants

The implication of proposals thatour
the obligation specified in the Electricity Act of the holder of
regional concession purchasea electricto frompower a

generation plant which located in the region and which can
deliver 1500 kW ofto should be discontinued.up power

The Electricity Act currently specifies certain purchasing obligations
of regional concessionaire. He basicallya responsible for
purchasing electricity from smaller electricity generation plants
rated 1500 kilowattat to and located withinup the concessionaire’s
region. The price of electricity in such purchase agreements
currently based the concessionaire’s alternativeon of elec-cost
tricity.

According proposal forto network concession,our only thea
network operations that will be regulated by the concessions. To
draw rules for how the holder of suchup network concessiona
should purchase electricity consistent withnot the principles
behind the deregulation ofcurrent the electricity market, i.e. that
the generation and sales of electricity shall be separated from the
network operations. Electricity shall be generated and sold competi-
tively, while the network operations, which of monopolyare a

shall be regulatednature, and supervised.
We find that the legally regulatedpresent obligation purchaseto

from smaller generation plants introduced in monopolywas a
situation. The smaller generation plants thus forced sellwere to to

buyer. This situation entirelyone altered by the deregulation of
the electricity market which the Riksdag has recently expressed
itself favouring. The questionas whether the forguarantee
disposal and price examination operative the timeat shouldpresent
be retained.

We have therefore requested NUTEK study theto associated
andmatters thereport proposalsto thatus may emerge.

In its reply, NUTEK mentions that there advantages andare
disadvantages in the various alternatives that have been studied, and
that NUTEK reverts the question for investigation.our
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produceprobablywillmarketelectticitytherulesThe onnew
generationelectricitysmallerofand losers.winnersboth owners

regulations,theduelosersthe tobe newplants to amongprove
policytherewhetherconsider energyjustifiable arebe tomay

of thisSupport naturespecialthem support.givingforreasons
investmentof theformin thesuchtime,thegiven present asat

ininvestments1991 forJuly1sinceavailablebeenhasthatsupport
60 kW.leastofratingswithplants atwind power

dictated bysuchopinion, support measuresinHowever, our
theregulated bybeshouldconsiderations notpolicyenergy

Act.Electricity

electricitytrade inControl

thatproposalsofimplicationThe our
shouldtheforresponsible system,beingkraftnät,Svenska

havewhothosethatsupervisingforresponsibilityspecialaccept
adequatehavealso powerresponsibility reservebalancing

agreements,
develop-followcarefullyshouldauthoritysupervisorythe

informand shouldcountries,otherand inSwedeninbothments
associa-bethatriskseconomictheofelectricity mayofbuyers

electricity.indealsbusinesswithted

naturally beelectricity willtradeproposal,According to our
thatsidepublicgeneralthefromregulation asthesubjected to same

trade.otherapplicable to
Whetherlabelled.be ordeliverieselectricity cannotHowever,

beobligationstheirdischargedhave caninvolvedpartiesallnot
informationcontractualandvaluesmeasuredafteronlydetermined

beenhaveelectricityanddealer consumereachfor generator,
drawnhas beenthei.e.compiled, account up.

allforotherandtechnicalfor reasonsthus necessary
supplemented, stagebe at somedeliveryelectricity agreements to

withanddistributor consumer,thebetweenchain generator,thein

agreement.powerreservea
legislati-specifyinadvisablethatconclusion tothedrawWe

Neither anyagreements. candemandsthevely powerreserveon



Summary 52 SOU 1993 :68

problems be solved by registration authorization. Weor propose
instead that Svenska kraftnät, being responsible for the system,
should be given special responsibility for supervising that those who
have balancing responsibility also have adequate reserve power
agreements.

However, should transpire that trade in electricity not
performing satisfactorily, the supervisory authority should suggest

the Governmentto the changes considers An importantnecessary.
task of the supervisory authority should also be inform buyersto of
electricity of the economic risks that be associated withmay
business transactions in electricity.

Exports and imports

The implication of proposals thatour
general obligation be introduced for notifying contracts

involving the import of electricexportor under long-termpower
contracts.

Against the background of, for instance, the of thestatement
Parliamentary Standing Committee Economic Affairs in 1992on
concerning the desirability of reciprocity in the and importsexports
of electricity, be advisable for the Governmentmay followto
developments closely. This be done by introducingmay generala
obligation issue notificationto of involvingcontracts the import or

of electricexport under long-termpower Such obligationcontracts.
would thus applynot trade into temporary already takingpower
place relatively large scale.on a

This obligation would involve notifying the Government of the
conclusion and of suchscope agreements.
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operationselectricityMunicipal

electricityintradeandofgenerationtheoperationselectricityIf --
whetherarisesquestionthecompetitivepursued terms,beto onare

localbypursuedoperationsofcontrollegislativethe current
impairassociationscooperativeofformtheinandauthorities

onlymainlythat operatecompanieswithequalcompetition termson
Companies Act.of thetheunder terms

thatproposalsofimplicationThe our
oftheunderoperating termsutilitieselectricitymunicipal

shouldcompaniesliabilitylimitedgenerallylawprivate as
Localtheofprinciplesitingof theregardlessrightthehave -

intradeandofgenerationtheActGovernment to pursue-
activitiesfringecertainandoperationsnetworkelectricity,

municipality,theiroftheoutside ownarea
ActGovernmentLocaltheofprincipleequalitytheinstead of

demandspractice,inestablished onprincipleand the at-cost
applyshallaccounting toandoperations separatebusinesslike
activitiesfringetheandelectricityof tosalesandgenerationthe

companies.municipalof

applicablealsorecords,publicof free nowprinciple toThe access
liabilitylimitedofformtheinoperatingcompaniesmunicipalto

differwilloperationselectricitymunicipalthatcompanies, means
parties.otherpursued byoperationscorrespondingfrom

CommitteeLocal DemocracytheLokaldemokratiutredningen
increasedprovidewouldproposal thattabledrecentlyhas a

ofcircumstancestheconcerninginformationforprotection
in agreementsthespecifying termsdocumentsforandcustomers,

proposedTheactivities.businessmunicipalinconcluded
forthesein respectsimprovementsubstantialoffersarrangement a

theprovideoughtandutilities, necessaryelectricity tomunicipalthe

facilities.secrecy
make-theofregardlesswhether,issuefundamentalHowever, a

of freeprincipleof theapplicationtherules,of the secrecyup
utilitieselectricitymunicipalappliedrecordspublic totoaccess
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would disadvantagenot them in the competition with other
companies the market. Spokesmen foron the municipal electricity
utilities claim that this would be the The problemcase. presu-
mably specific thenot electricityto utilities, but probably also
applies other municipalto companies operating competitiveon a
market. We that the applicabilityassume of the principle of free

publicto recordsaccess municipalto companies will be dealt with
generally in conjunction with the processing of the proposal of the
Local Democracy Committee. Special consideration then havemay

be givento electricityto utilities.
After review of the implicationsa of certain fundamental local

legislationgovernment principles, such the siting principle,as
equality principle, ban speculative companieson and the at-cost
principle and the special provisions in the Local Government- Act
for municipal companies in the private law sense suggestwe-
certain special regulations concerning municipal electricity opera-
tions.

The regulations factuallysuggest closelywe linkedare theto
proposals recently submitted by the so-called Avgiftsgruppen Levy
Group; Ministry for Civil Service Affairs in the Dsreport
1993:16 entitled Avgifter i kommunal verksamhet Levies within
municipal activities proposal for modifying the principle.at-cost-

Our proposals concerning exemption from the siting principle and
equality principle of the Local Government Act and from the at-cost
principle which, according legalto applies municipalusage, to
operations should apply only municipalto electricity operations
pursued in the form of limited liabilitya company.

will obviously be the localtoup thatgovernment to theensure
operations outside the municipality will benot extensive that theyso
could be in conflict with the interests of the municipality.

follows from proposal that the municipalityour which so
requires will be free continueto theto generation ofpursue and
trade electricity in form.management However,company in
such the siting principle willcases, apply, and will the equalityso
principle and the principle,at-cost although with the latter possibly
modified in accordance with the proposals of the Levy Group.
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authorities, etc.thebySupervision

theandoperationsnetworkwithconjunctioninauthorityofExercise

organization,associated etc.

thatproposalsofimplicationThe our
of theconditionsotherandpricethesupervisingoftaskthe

bybeing,timetheforexercised,beshalloperationsnetwork

g NUTEK,
NUTEKfunction,supervisoryi thisexerciseablebe toto

linked separatetasksand torightscertainassignedshould be

accounting,
andtaskssupervisorycertainassignedbeshouldNUTEKg

electricity.intraderegardsobligationinformationcertain as

currently grantsthatauthoritythewithinworktheopinion,In our
of theroughlywill beNUTEK,i.e.concessions,lineandregional

3 proposedthe systemwhenorientation presentand atasscopesame
introduced.concessionsnetworkof

willoperationsnetworkconcerningtaskstime,theAt newsame
andregulationsgeneralofissuingtheThese concernemerge.

and foroperations,theseforaccountingadvice separategeneral on
services.networktheforotherandprice termstheassessing

functionsupervisorythisthattasksthethatconclusionOur
associationcloseimportant respects,inand,hasout manyto carry
concessionNUTEKbypursuedcurrently astasksthewithpoints

examinationthepoints,associationcloseof theseviewInauthority.
shouldactivitiesnetworkof thesupervisiontheandconcessionsof

authority.by thehandledbe same
authoritythethatsuggest newtherefore toThere reasonsare
linkedshould be tooperationsnetworkthesupervisingoffunction

NUTEK.
allowdidworkinvestigation notforavailablemadetimeThe our

organizational matters.associatedtheofanalysisdetailedfor more
futuretheinwill nearestissuesthesethatthereforeWe presuppose

form.suitableinfurtherconsideredbe
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If thorough analysis ofa themore organizational issue
considered desirable, wider organizational investigationa will be

Such investigationnecessary. an other conclusions.tomay come

Appeals, etc.

The implication of proposals thatour
the decisions by NUTEK in concession thatmatters can

currently be the subject of appeals the Governmentto should
continue beto such appeals,toopen

.the withdrawal of concession should ibe examineda directly
by ofcounty appealcourt applicationa by NUTEK,on

iother decisions by NUTEK, in its capacity of concession and
supervisory authority for the network operations, shall be open

appeals theto to ofcounty appeal,court
NUTEK shall have the right to in legalact actionpartyas a

in of law and shallcourt have thea right appeal againstto a
decision that, incourt decision by NUTEK.essence, reverses a

Contingency matters

We have considered the associated Our conclusionmatters. that
the proposals have submitted result ofwe the first ofas a stage our
work does have suchnot that wouldcontent be fornecessary us

simultaneouslyto submit proposals concerning changes theto
contingencypresent operations in the field of electricity. We intend

deal with theto contingency during theaspects ofnext stage our
investigation work. The detailed orientation ofmore work inour
this and other have be specifiedareas intomay detail in themore
additional directives for the continued work that notified in thewere
original of referenceterms for review of the Electricityour Act.
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rulestheTransition to new

periodconcessionduring theconditionsAltered current

thatproposalsofimplicationThe our
direct harmsufferedfound haveconcessionaire who to asa

beingElectricity Actconditions in theconcessionof theresulta
for suchthe Statecompensation fromreceivemodified shall

harm,
hasthat harmbeing duecompensationforprerequisitea

concession that hasremaining forperiodtheoccurred during a
earlier rules,with theaccordancegranted inbeen

themonths aftersixlater thanlodgedhas beenclaim noa
time,expiry of this

issue oftheexamineof law shallgeneral court compen-a
sation.

forthechangesextensiveinvolvesOur proposal to terms con-
and the40longconcession timesThecessions. to yearsupare --

time for allintroduced theshould beconditionsproposed at same
wouldconcessionsexistingfor theconditionsTheconcessionaires.

concessionof theduring thealteredbetherefore have to course
time.

lossesconditionsinproposed changesthe toHowever, causemay
with theaccordanceinTheir rightsconcessionaires.of thesome

equivalentregardedbeearliergrantedconcessions toascan
Convention.of theprotection Europeantheand thus enjoyproperty

compensationforregulationtransitionalthatthereforeWe suggest
ofresultdirectthatfor lossesenactedshould beby the State are a

shouldconcessionairestheconditions. However,in notthe changes
profit.ofcompensation for lossbe entitled to

introductionmethod ofandTime

thatproposalsofThe implication our
earlierinto forceshouldsuggested bythe rules nocomeus

1994.than 1 July
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Requirements have been advanced in various that thecontexts new
rules suggested by should into force quickly possible.us come as as

Bearing in mind the unavoidable time for circulating thenecessary
investigation proposal for for the departmental work incomment,
conjunction with the Law Council Consultation and the final
preparation of draft bill, and for of the draft bill througha passage
the Riksdag, the earliest theoretical date for coming into force
should be 1 July 1994. We advise that serious efforts should be
made that proposals willto into force that date.ensure our atcome

Some of the the dealersto generators,consequences
and customers

We have had question the analyses of theto socio-no reason
economic benefits behind the Riksdag decision in the spring of 1992

the guidelines for reformed electricity market. On the otheron a
hand, have supplement the analyses with,to farwe reason as as
possible, descriptions of probableconcrete development trendssome
and the important playersto the electricityconsequences more on
market, including various categories of consumers.

A of obvious interest makematter comparison between theto a
conditions facing the various protagonists today and those that will
apply them when proposals have beento implemented.our

However, for be meaningful, the comparisonto be madecannot
in over-simplifiedan manner.

The basis should be the situation that prevailed before the re-
organization of Vattenfall into limited liability Thata company.
situation known the 0 alternative.was as

The situation during the 0 alternative should be compared with
different alternative futuretwo situations. One of these the

alternative in which proposals have been implemented and inour
which the availability of electricity good, which referred to as
the availability alternative in following.the The second alternative

also which proposals have been implemented but theone our
availability of electricity limited and investments demandedare
in generation capacity, which known the invest-new power as

alternative.ment
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mainly theofgeneralizedOur assessments coverconsequences
lesssmallelectricof major generatorscategories generators,power
ruralheatingdomestichousehold and1500 kW, customers,than

andcompaniesindustrialprincipallylarge customerscustomers,
distributionretailtoday’scorrespondutilities thatdealeralso to

combined heat andincludingutilities,heatingdistrictandutilities,

utilities.generationpower
of thesimplified,andcondensedHighly assessment av-our

largeby thechargedthe pricesthatalternativeailability genera-i
s majortheir salesparticularly inå decrease,will to consumers.tors
3l benefit byalsoheatingdomesticandHousehold customers may

theirprovided thatalternative,thisprices inlowersomewhat
individualof Butpriceslowernegotiatesuppliers aspower.rawcan

legalpractice theutilize indifficultfindthey tocustomers, may
supplierselectricity frompurchasingforavailableopportunities

certainfar. Forserving thembeenthat havethoseother than so
short—durationconcludeprofitablebe contractstocustomers, may

heatingdistrictandSmallsupplies.electricityfor generators
prices thecompetitiveselldifficultfindsuppliers attomay

bypayablein the pricesdifferencesTheelectricity they generate.
beexpectedurbaninpayableand those torural areas arecustomers

today.theyleveltheat areassame
expectedgeneral increase bealternative,investmenttheIn cana

andsmall electricityBothelectricity.of generatorspricein the
ofcombined generationhavewhosuppliersheatingdistrict

thisprofitability. Inimprovedprobably recordwillelectricity
farthemselves,probablywillalternative, protecttry to ascustomers

into long-termenteringincreases byagainst pricepossible,as
delivery contracts.
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Författningsförslag

tillFörslag1.1

inne-1,1902:71i lagenändringLag s.om

anlägg-elektriskabestämmelservissafattande om

ningar

1902:7131 §§ lagen23 och15,1föreskrivsHärigenom att -
anläggningarelektriskabestämmelservissainnefattande1, oms.

lydelse.följandeskall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1§

därimedanläggninglaganläggning förstås i dennaelektriskMed
omform-upplagring,föremål för produktion,ingående särskilda

elektrisk ström.distribution eller nyttjandeöverföring,ning, av
innehavare,skildaanläggningelektriskaolika delarHa av samma

särskild anläggning.delsådanvarje som enanses
farlighetsgradentillindelas med hänsynanläggningarElektriska

svagströmsanläggningar. Närmarestarkströmsanläggningar ochi

regeringen.meddelasbestämmelser härom av
närverksamhet förståsMed

behövsverksamhetsådan som
detöverföra páför strömatt

bl.a.hörelektriska Hitnätet.
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projektering, byggande och

underhåll ledningar, ställ-av
verk och transformatorer,

anslutning andra ledningarav
och mätning Överfördav
ström.

Med anslutning förstås 2 §i
4 och 7m0m. dels anslut-ny

ledningning ellerav annan
anläggning, dels áterinkopp-
ling befintlig anslutning ochav
dels ändring avtalad ejfektav

anslutningspunkt.i

Regeringen utser en myn-
dighet nätmyndigheten som
handhar frågor nätverk-om
samhet enligt denna lag.

2 § l mom.

Elektriska starkströmsledning- Elektriska starkströmsledning-
får inte dras fram eller får inte dras fram ellerar ar

begagnas tillstånd kon- begagnas tillstånd nät-utan utan
cession regeringen eller koncession regeringenav av
den myndighet regeringen eller, efter regeringens be-som
bestämmer. Till lednings myndigande, nätmyndig-en av
framdragande räknas inte bara heten. Till lednings fram-en
själva byggandet ledningen dragande räknas inte baraav

också schaktning, skogs- själva byggandetutan ledningenav
avverkning eller därmed jäm- också schaktning, skogs-utan
förliga åtgärder för bereda avverkning eller därmedatt jäm-
plats för ledningen. förliga föråtgärder beredaatt

plats för ledningen.
koncessionEn skall För ledning imed huvud-avse en en

ledning med i huvudsak be- sak bestämd sträckning skall
stämd sträckning linjekon- nätkoncession för linjeges

ellercession ledningsnät inom och för ledningsnät inomett
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och med högstområdeområdeskon- visstområdevisst ettett
skallspänningangivenvisscession.

förnätkoncession om-ges
råde.

ellertransformator-Enkopp-ellertransformator-En
kopplingsstation ärföravseddlingsstation är av-somsom

40spärmingsedd förkilovolt40spänning avenaven
ocheller däröverkilovoltskallocheller däröver somsom

eller fleratillskall anslutastill eller fleraanslutas ennyaen
börjafår inteledningarbörja byggasledningar får inte nya

nätkoncessionförränbyggasmed-harförrän koncession
för framdrag-meddelatsharframdragandefordelats av

ledningande minstledning ellerminst nyav enen ny
lämnatsmedgivande harellerenligtmedgivande har lämnats

för sådant8enligtframdrag-för sådant8 mom.mom.
framdragande.ande.

första ochbestämmelserna ifrånundantagfår medgeRegeringen
stationerledningar ellerslagvissai frågatredje styckena avom

inom vissa områden.stationerellerledningari frågaeller om

2 §2 mom.

Nätkoncession endastfårmeddelas,måKoncession ges
anläggningen lämpligmindre anläggningen ärmed är om

synpunkt.från allmänoch förenlig medbehövlig en
linje fårförNätkoncessionoch,elektrifieringplanmässig

skäl före-särskildaområdeskon- endastdå fråga ör omom
medledningförliggerför yrkesmässig dis-cession ges

överstigerinteområdet spänningtribution, utgör somen
för detillåtna spänninghögstatill eldistribution-med hänsyn

nätkoncessionmedområdenändamålsenliga anord-ens
ledningen.berörslämplig enhet.nande avsom

för områdeNätkoncessionför yrkesmässigKoncession

områdetmeddelasdistribution fårmå utgör enges om
nätverksam-tillhänsynmedfrån allmänendast den som

Områdenenhet.lämpliglämplig hetensynpunkt finnes att
får heltnätkoncession intemedsådan verksamhet.utöva
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Vid prövning fråga eller delvis sammanfalla.av om
meddelande omrádeskon- Nätkoncessionfdr endastav ges
cession enligt första och andra till den från allmänsom syn-
styckena skall möjlighet punkt lämpligäratt utöva nät-att
tillgodose lokala intressen verksamhet.
särskilt beaktas. Nätkoncession får inte strida

Koncession får inte strida detaljplan ellermot en om-
detaljplan eller rådesbestämmelser.mot Om syfteten om-

rådesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmel-
med planen eller bestämmel- inte motverkas, får dockserna

inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.serna
mindre avvikelser göras. Vid prövning frågorav om

Vid prövning frågor meddelande nätkoncessionav om av
meddelande koncession skall lagen 1987:l2av om
skall lagen 1987 :12 hus- hushållning med naturresurserom
hållning med tillämpas.naturresurser m.m.

tillämpas. Ndtkoncession fär intem.m. över-
Koncession md överlåtas låtas tillståndutan av rege-

tillstånd regeringenutan ringen eller, efter regeringensav
eller den bemyn-regeringen bemyndigande, nätmyndig-av
digar. heten.

Om förvärv eldistribu-av
tionsanläggning finnesm.m.
särskilda bestämmelser.

2 §3 mom.

Koncession meddelas för viss Nätkoncession för bestämdges
tid, överstigande fyrtio tid, längst 40 dr.
eller, särskilda skäl därtillom

föranleda, sextio dr.

Vid meddelande kon- Vid meddelande nätkon-av av
cession skola, under förbehåll cession skola, under förbehåll

allmän och enskild allmänrätt, och enskildav rätt,av
föreskrivas de villkor för föreskrivas de villkor för an-
anläggningens utförande och läggningens utförande och
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säkerhetsskälsäkerhetsskälnyttjande nyttjande som avsom av
synpunktallmänallmän synpunkt eller eljesteller eljest urur

pákallade.finnasfinnas påkallade.

§42 mom.

nätkoncessionharinnehar områdes- Den ärDen somsom
skäliga villkorskyldigyrkesmässig påkoncessionen för att

skyldig överföra åtdistribution strömär att annan.
har nätkoncessionoch Dentillhandahålla åtström somvar

skyldigför områdeområdet behöverinom är att, omen som
nätrnyndigheten medgerförbruknings-för normala inteden

undantag, skäliga villkorföljer påändamål, inte annatom
ansluta anläggningdet finns inomandra stycket eller enav
området.särskilda skäl till undantag.

har nätkoncessionfjärr- Denområde därInom ett som
får anlägg-för linje anslutadistribu-ellervärme naturgas en

till ledningen.bli distribu- ningellereras avses
Om särskilda skäl föreliggerskyldigheterad föreligger inte

kan nätrnyndigheten beslutaförleverera värme-ström attatt
harden nätkoncession förbyggnad,försörjning somomav en

skalllinje ansluta anlägg-avsedd för vär-ärströmmen en
nätmyndighetenning påmeförsörjning på något annat av

villkor.eller angivnamed värmepumpsätt än
kananläggningavsedd för Omärströmmen en enom

såväl tillanslutas nät-värmepum-värmepump enmen
linje tillförenligt riktlinjer koncession som enpar, som

område fårförkommunfullmäktige har be- nätkoncession

nätkoncessionenden harslutat, bör förekommainte som
anslutningenområdet. detta för linjeinom Trots göra

medgivandeskyldighet endast efterföreligger dock att av
nätkoncessionenvärmeför- den harleverera ström, somom

tillståndeller efterbyggnaden med för områdetsörjningen av
nätmyndigheten.fördel kan tillgodosesstörre av

Nätmyndigheten påmed elenergi med det för prövar,än
eller efterområdet initiativsystem- eget an-gemensamma

mälan, enligt dettatillHar ström värme- momentet. en
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börjat tillhandahållas eller 7 överföring,pump mom. om
före fidlmaktiges beslut gäller anslutning, nättarzjfer eller
skyldighet leverera så andra villkor för nätverksam-att
länge bruk.i het skäligavärmepumpen är kon-är samt om

Den innehar områdes- cessionshavaren i övrigtsom upp-
koncession för yrkesmässig mi: skyldigheter.sina
distribution skyldigär att, om
det inte finns särskilda skäl till

undantag, köpa frånström

elprodulaionsansläggning som
belägen inom området ochär

kan leverera efiektsom en om
högst 1 500 kilowatt.

Den innehar linjekon-som
skyldigcession detär att, om

förenligt med koncessionensär

ändamål, leverera eller över-
föra åt innehavareström en av
områdeskoncession, i den mån
det behövs för denne skallatt
kunna fullgöra sina förplikt-
elser enligt första tredje-
styckena. Sådan skyldighet att
leverera eller överföra ström
föreligger i övrigtäven gente-

förbrukare, verk-mot vars
samhet betydelseär störreav

för det allmänna.

Frågor förpliktelser,om som
dettai prövasmoment,avses

den myndighetav som rege-
ringen bestämmer.

2 §5 mom.

Gränserna för områdeskon- Gränserna för nätkoncession

cession ändrasmå den för område må ändrasav av
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erfor-detnätmyndighetenbemyndigar,regeringen omom
ändamålsenligför ändamåls- törerfordras drasdet nät-

och kan skedistribution och kan ske verksamhetenlig utan
för kon-för olägenhetsynnerlig olägenhet synnerligutan

koncessionshavaren. cessionshavaren.

2 §6 mom.

föreläggaNätmyndigheten får

koncessionshavare atten
skyldigheterjidlgära sina

med städdenna lag ellerenligt

meddelade färeslmjt-lagenav
koncessionsvillkor.ellerer

medFöreläggande fdr förenas
vite.

ÅsidosätterÅsidosätter koncessions-koncessionshava-

i före-havaren väsentligföreskrift, månväsentligi månren
medde-skrift, givits vidgivits vid meddelande somavsom

ellerlande nätkoncession,förpliktelser,ellerkoncession, av
förpliktelser, ieller hari 4 avsessomavses mom.,som

ellerhaft elleri följd 4 7han under årtre mom. mom.,
ledningsnätet i har han under i följdeller årledningen tre

haft ledningen lednings-ellerkoncessionen heltbruk, må
koncessionendelvis återkallas. måeller i bruk,nätet

delvis återkallas.ellerhelt

återkallelseåterkallelseFrågor Frågorprövas avom om
läns-eller den nätkoncessionregeringen prövas avav myn-

ansökanbestäm- efterdighet regeringen nät-rätt avsom
myndigheten.mer.

2§7 mom.

ekono-Nätverksamhet skallástadkommande skäligFör av
skilt fränredovisaskoncessions- misktprissättning är
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havaren skyldig underkasta verksamhet. Dettaatt annan
regleringsig ochpris övri- gäller nätverksam-även närav
villkor för leverans, heten bedrivs elleröver-ga statenav

föring eller inköp kommun.påströmav en
framställning Revisor hos den be-av som

den nyttjar eller önskar driver närverksamhet skallsom
nyttja från anläggning- särskilt granskaström årsredovis-

ningen avseende nätverksam-en,
den levererar eller heten och utlåtandesom som ettavge

önskar leverera till årsredovisningenström nät-an- om av
läggningen från sådan verksamheten uppgjorts enligten
elproduktionsanläggning gällande bestämmelser.som

4i tredje stycket. Nättarijf skall utformas påavses mom.
Frågor prisreglering sakliga grunder. En nättarijfom

den myndighet förprövas område, engångs-av utomsom
regeringen bestämmer. avgift för anslutning, får dock

Framställning ändring i konstruerasinte med utgångs-om
eller upphävande beslutad punkt i inom områdetav var en
prisreglering får också anslutning belägen.göras Nät-är

anläggningens innehavare. tarifi för överföringav strömav
Avtal, strider beslut skall utformas så, betaldmotsom att

prisreglering, avgift förär anslutningutanom en ger
verkan. använda det elektriskarätt att

landet.inomnätet
Regeringen eller efter reger-

ingens bemyndigande, nät-
myndigheten fastställer vilka

bedömningsgrunder i övrigt

skall tillämpas vid pröv-som
ning nättarijfer enligtav
4 sista stycket. Närmom.
dessa bedömningsgrunder till-

skall nätmyndighetenämpas,

skälig hänsyn till konces-ta
sionshavarens särskilda för-
hållanden.

Den har nätkoncessionsom
skall på begäran dröjs-utan
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uppgiftskriftligmdl lämna om
villkoroch övrigandttarzfler

anslutning.ellerför överföring
anslutningVid begäran om ny

villkorenuppgiftskall om
skälig tid. Denlämnas inom

skallnätkoncessionharsom
upplysavidare begäranpd om
nätrnyndig-hosmöjligheten att

enligtbegära prövningheten

stycket.4 sistamom.
bestämmelserNärmare om

skyldig-koncessionshavares

detta4 ellerenligtheter mom.
meddelas regering-moment av

eller, efter regeringensen
nätmyndig-bemyndigande, av

heten.

§ 82 mom.

Regeringen eftereller,myndig-denRegeringen eller rege-
bemyndigande,får, ringensbestämmer nät-het regeringen

särskildamyndigheten får,föreligger,särskilda skäl omom
medgeföreligger,skälelektrisk stark-medge attatt enen

starkströmsledningfår fram elektriskströmsledning dras

redan innanframfår draskonces-innan behövligredan
harnätkoncessionbehövlighar meddelats ellersion att en

ellereller kopplings- meddelatstransformator- att trans-en
kopplings-ellerformator-byggas hinderstation fär utan

hinderbyggasstation fårbestämmelsen i 1 utanmom.av
bestämmelsen i lmom.tredje stycket. ledningenNär av

ledningenfår, i tredje stycket. Närfärdig i brukär att tas
får, ii brukfärdigregeringenordning ärden att tassom

regeringenden ordningföreskriver, tillstånd lämnas som
tillstånd lämnasföreskriver,tills vidare under årtreatt
under be-tills vidare årbegagna ledningen i avvaktan treatt
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på koncessionsansökningen ledningen iatt avvaktan pågagna
slutligt prövats. koncessionsansökningenatt

slutligt prövats.

3 § l mom.

Upphör koncession Upphör nätkoncessionatten atten
gälla, denär haft gälla denär haftsenastsom senastsom
koncessionen skyldig koncessionen skyldigatt ta att ta
bort ledningen tillhörandemed bort ledningen med tillhörande
anläggningar och vidta andra anläggningar och vidta andra
åtgärder för återställning, åtgärder för återställningom om
detta påkallat från allmänär detta påkallat från allmänär
eller enskild synpunkt. eller enskild synpunkt.

Frågan skyldighet Frågan skyldighetattom attom
vidta sådana åtgärder vidtaprövas sådana åtgärder prövas

regeringen eller den ndtmyndigheten. Prövning-av myn- av
dighet bestäm-regeringen skall ske i samband medsom atten

Prövningen skall ske i koncessionen upphör.mer.
samband med koncessionenatt
upphör.

Iakttar den har haft kon- Iakttar den haft nätkon-som som
intecessionen vad har cessionen inte vad harsom som

ålagts honom, får den myndig- ålagts honom, får nätmyndig-
het har frågor heten vid vite föreläggapröva ho-attsom

áterstdllningsátgärder vid fullgöra sina åliggan-om attnom
vite förelägga honom full- den.att

sinagöra åligganden. Ett

vitevbreldggande skall delges.

3 §2 mom.

Har elektrisk starkströms- Har elektrisk starkströms-en en
ledning dragits fram ledning dragits framutan utan
koncession, där detta behövs, nätkoncession, där detta be-
får regeringen eller den hövs, får nätmyndighetenmyn-
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ledningens innehava-föreläggadighet bestäm-regeringensom
medledningenbortinne-förelägga ledningens att taremer

anläggningar ochtillhörandeledningenborthavare att ta
föråtgärder åter-vidta andraanläggningartillhörandemed

påkallatdettaför ställning,vidta andra åtgärder äroch om
eller enskildfrån allmänåterställning, detta är syn-om

punkt.från allmän ellerpåkallat
enskild synpunkt.

får förenasFöreläggandetfår förenasFöreläggandet
med vite.vitesföreläggan-med vite. Ett

skall delges.de

3 §3 mom.

Om mark behöverOm mark behöver tastas annansarmans
i anspråk för sådana återställ-anspråk för sådana åter-i

ningsåtgärder i 1iställningsåtgärder som avsesavsessom
får nätmyndig-eller 22 får1 eller regeringen mom.,mom.,

tillheten besluta tillträdeeller den myndighet attsom rege-
marken skall underlämnasbestämmer beslutaringen att
viss tid.skalltill markentillträde

tid.lämnas under viss

ÅterställningsåtgärdernaÅterställningsåtgärderna
utförasskall minstaminsta så,utförasskall så, attatt

skada och vållas.vållas. intrångskada och intrång
uppföras ellerfårByggnader får uppföras eller Byggnader

mark-endastbyggas endast byggasvägar vägar omom mar-
haroch denoch den harkens ägare ägare somsom ens

servitutellernyttjanderätt eller servitut nyttjanderättav-
marken samtyckt tillavseendeseende marken samtyckt till

natmyndigheten läm-det eller den myndighet det ellersom
till åtgärden.första stycket tillståndi lämnat natavses

endastTillstånd får lämnastillstånd Tillståndtill åtgärden. om
oundgängligenåtgärdenfår endast åtgärden ärlämnas om

återställ-förnödvändigoundgängligen nödvändigär att
skall kunnaningsåtgärdernaför återställningsåtgärdernaatt

vidtas.skall kunna vidtas.



72 SOU 1993:68

Föranleder återställningsåtgärderna skada eller intrång, skall

ersättning härför utgå. Talan ersättning väcks vid den fastig-om
hetsdomstol inom område marken eller delenstörre däravvars
ligger.

Regeringen eller den myndig- Regeringen eller den myn-
het regeringen bestämmer dighet regeringen bestäm-som som
får, i den detmån påkallatär får, i den detmån ärmer
från elsäkerhetssynpunkt, påkallat från elsäkerhetssyn-
meddela föreskrifter kon- punkt eller hänsyn till drift-om av
troll, provning eller besiktning säkerheten hos det nationella

andra föreskrifter elsystemet, meddela föreskrift-samt som
elektriskaangår anläggningar, kontroll, provning ellerer om

anordningar avsedda besiktning andra före-att samtan-
slutas till sådana anläggningar, skrifter angår elektriskasom
elektrisk materiel eller elekt- anläggningar, anordningar av-
riska installationer. sedda anslutas till sådanaatt

anläggningar, elektrisk materi-

eller elektriska installation-

er.

Iillsynsmyndighet har Nätmynáighetenrätt ochatt annan
begäran fåpå de upplysningar tillsynsmyndighet har rätt att

och handlingar behövs för på begäran få de upplysningarsom
tillsynen. och handlingar behövs försom

tillsynen.

Beslut enligt 2 § 7 får Beslut nätmyndighetenmom. av
inte överklagas. enligt 2§ 6 eller 7m0m.



SOU 1993:68

överklagas hos läns-eller 3 §

Nätmyndigheten får in-rätt.
måletträda i närpartsom

myndighetens beslut prövas av
Ãndras nâtmyndig-domstol.

avgörande sakhetens i genom
eller kam-beslut ldnsrattav

ndtmyndighetenfdrmarrdtt,

föra talan beslutet.mot

i myndighets beslut enligt 23Föreskrifter överklagandeom av en
å § eller 26 § eller med stöd24 § första eller andra stycket, 25 ettav

regeringen.bemyndigande enligt lagen meddelas av,
i beslut riksprovplatsFöreskrifter överklagande ettav av enom

regeringen.meddelas av

kraft den juli 1994.lag träder i 1Denna

i 2 sistaföreskrivits nätkoncessioner § 22. Vad om mom.som
§ skall gälla för linje- och2 § 8 3 ävenstycket, 4 samtmom.-

återstående koncessionstider. Linjekon-områdeskoncessioner under

förekommande fall nätkoncessioncession skall därvid i anses som
nätkoncession för område.områdeskoncessionför linje och som

fåttden koncession enligttillErsättning kan utgåstaten somav
förlustersättning skall direktregler. Sådanäldre äravse som en

och 7 enligt dessavillkoren i 2 §följd 4 över-att mom.mom.av
vid ikraftträdandetskall gälla för befintliga kon-gångsbestämmelser

vinst. Talancessioner. Ersättning inte för uteblivenutgår om
koncessionstidensersättning skall väckas månader eftersenast sex

inte preskriptionslagenpreskription redan skett enligtutgång, om
1981:130.

inkommit till Närings-ärenden angående prisreglering4. För som
teknikutvecklingsverket skall lagen i dessoch före den 1 juli 1994

lydelse före ikraftträdandet tillämpas.
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1.2 tillFörslag
med vissa bestämmelser handelLag med el,om

m.m.

Utlandshandel

I § importerar eller enligtDen kontrakt ärexporterarsom som
gällande minst skall i förvägmånader anmäla importen ellersex

till regeringen.exporten

2 § §Den med uppsåt eller oaktsamhet bryter 1 dömsmotsom av
till böter eller fängelse i högst månader.sex

ringa fall döms inte tillI ansvar.

Kommunala elfäretag

3 § kommunalt företag i 3 kap. 16-18 §§ kommunal-Ett som avses
lagen 1991:900 hinder villkoret §får, i 2 kap. 1 kom-utan av
munallagen anknytning till kommunens område eller dess med-om
lemmar, utanför kommunens område bedriva

dels produktion och handel med elverksamhet,av
dels nätverksamhet enligt l § lagen l902:71 1, innefattandes.
vissa bestämmelser elektriska anläggningar, i geografiskom
anslutning till företagets nätverksamhet inom kommunen,

dels, föri den det behövs företaget skall kunna konkurreramån att
lika villkor med icke-kommunala företag bedriver elverk-på som

samhet, harverksamhet samband med elverk-näraannan som
samheten sidoverksamhet.

4 § företagsEtt kommunalt elverksamhet och sidoverksamhet till

affärsmässigdenna skall drivas grund och redovisas särskilt.på

Om 2§redovisning nätverksamhet finns bestämmelser iav
lagen, innefattande vissa bestämmelser elektriska7 mom. om

anläggningar.

i kraftDenna lag träder den 1 juli 1994.
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1.3 tillFörslag

Lag ändring i lagen 1971:289 allmännaomom

förvaltningsdomstolar

i
Härigenom föreskrivs § 1971:289 allmärma14 lagenatti om

li förvaltningsdomstolar skall följande lydelse.ha
i

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse1l
lii
i

LänsrättLänsrätt prövarprövar

mål enligt mål enligtskatte-, skatte-,taxe- taxe-
folkbok- rings-, uppbörds-, folkbok-rings-, uppbörds-,

förings- och bilregisterförfatt- förings- och bilregisterförfatt-
ningarna lagen ningarna lagensamt samt

1989:479 för1989:479 ersättning för ersättningom om
kostnader ikostnader i ärenden och mål ärenden och mål

i den skatt,skatt, i denut- ut-om m.m.om m.m.
sträckningföreskrivetsträckning föreskrivetär ärsomsom

författningar,i dessai dessa författningar,

enligtmål enligt socialtjänstlagen mål socialtjänstlagen
1980:620, lagen 1990:521990:52 1980:620, lagen
med särskilda bestämmelser särskilda bestämmelsermed

vård lagenlagen vårdom av unga, unga,om av
1988:870 miss-vård miss- 1988:870 vårdom om avav
brukare vissai fall, lagen fall, lagenbrukare i vissa

1988:153 bistånd bistånd asyl-asyl- 1988:153om om
sökande m.f1., lagen m.f1.,sökande lagen
1985:568 särskilda särskilda1985:568om om- om om-

psykiskt utveck- psykiskt utveck-sorger om sorger om
lingsstörda m.f1., lagen lingsstörda m.f1., lagen
1985:569 införande 1985:569 införandeom av om av

E lagen 1985 :568 särskilda lagen 1985:568 särskildaom om
l psykiskt utveck- psykiskt utveck-2 omsorger om omsorger om

l
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lingsstörda m.fl., lagen lingsstörda m.fl., lagen
1992:1574 bostadsan- 1992:1574 bostadsan-om om
passningsbidrag lagen passningsbidrag lagenm.m., m.m.,
1991: 1128 psykiatrisk 1991:1128 psykiatriskom om
tvångsvård, lagen 1991:1129 tvångsvård, 1991lagen 1 129:

rättspsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård,om om
smittskyddslagen 1988: 1472, smittskyddslagen 1988: 1472,

karantänslagen 1989:290, karantänslagen 1989:290,

1970:375lagen utläm- lagen 1970:375 utläm-om om
ning till Danmark, Finland, ning till Danmark, Finland,

Island eller förNorge verk- Island eller för verk-Norge

ställighet beslut vård ställighet beslut vårdav om av om
eller behandling, körkortslagen eller behandling, körkortslagen
1977:477 och lagen 1977:477 och lagen
l989:14 erkännande och 1989:l4 erkännande ochom om
verkställighet utländska verkställighet utländskaav av
vårdnadsavgöranden och vårdnadsavgöranden ochm.m. m.m.

överflyttning barn, allt överflyttning barn, alltom av om av
i den utsträckning i den utsträckningär ärsom som
föreskrivet i dessa lagar föreskrivet i dessa lagarsamt samt
mål enligt 6 kap. 21 § 21 mål enligt 6och kap. 21 § och 21

kap. föräldrabalken, kap. föräldrabalken,

mål i 24 § lagen mål i 24 § lagensom avses som avses
1984:3 kärnteknisk 1984:3 kärntekniskom om
verksamhet, verksamhet,

mål i 6 § första4. 4. mål i 6 § förstasom avses som avses
stycket lagen 1985:206 stycket lagen 1985:206om om
viten, viten,

mål5. överklagas från mål överklagas frånsom som
allmän försäkringskassa i törsäkringskassaden allmän i den

utsträckning särskilt utsträckning särskiltär ärsom som
föreskrivet, föreskrivet,

mål i 12 § lagen mål i §12 lagensom avses som avses
1992:1527 teleterminal- 1992:1527 teleterminal-om om
utrustning, utrustning,

mål överprövning7. enligt 7. mål överprövning enligtom om
6 kap. lagen 1992:1528 6 kap. lagen 1992:1528om om
offentlig upphandling. offentlig upphandling.
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1902.71lagenmål enligt

innefattande be-vissaI,s.
elektriskastämmelser om
utsträck-denianläggningar,

denföreskrivet ining ärsom
lagen.

tillämpningmedRiksförsäkringsverketfrånöverklagasMål avsom
försäkring prövasallmän1962:381§ lagen20 kap. 11 avom

i Stockholms län.ilänsrätten
I Östergötlands luftfartslagenenligtmalläni prövarLänsrätten

g i den lagen.föreskrivetutsträckning är1957:297 i den som
l skatte-,mål enligtfleralänsrättvid änFörekommer enmerl

samband medharuppbördsförfattningarna närataxerings- eller som1 kandetlänsrätterna,vidhandläggasfår målenvarandra, omen av
föreskrifterenskild. Närmareförolägenhet någonavsevärdske utan
regeringen.meddelaslänsrättermål mellanöverlämnande avavom

1994l julikraft denträder ilagDenna
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1.4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1985:277 vissaom om

bulvanförhållanden.

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1985:277 vissa bulvan-att om
förhållanden §1 skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller när Denna lag gäller bul-närett ett
bulvanförhållande används för vanförhållande används för att

kringgå sådant hinder kringgå sådantatt hinderett ett mot
förvärva eller behålla förvärva eller behålla vissmot att att

viss egendom eller rättighet egendom eller rättighet som
uppställs i uppställs isom

3 kap. 3 §bankaktiebolags- 3 kap. 3 § bankaktiebo-

lagen 1987:618, lagslagen 1987:618,
lagen 1975:1132 för- lagen 1975:1132 för-om om

hyresfastighetvärv värv hyresfastighetav m.m., av m.m.,
lagen 1976:240 för-om

eldistributionsanlägg-värv av
ning m.m. ,

jordförvärvslagen 1979: jordförvärvslagen 1979:
230, 230,

8a § fondkommissions- 8a § fondkommissions-

lagen 1979:748, lagen 1979:748,
6a § lagen 1980:2 6a § lagen 1980:2om om

finansbolag, eller fmansbolag, eller

lagen 1992:13687. till- lagen 1992: 1368 till-om om
stånd till vissa förvärv fast stånd till vissa förvärv fastav av
egendom. egendom.
Med bulvanförhållande i lagen bulvanennågonett utåtattavses
framstår vissägare egendom eller innehavare visssom av av
rättighet i verkligheten innehar egendomen eller rättighetenmen
huvudsakligen för huvudmannens räkning.annans
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bulvantör-egendomföljandei det ettVad sägs somomsom
rättigheter.ocksåtillämpning påharhållande avser

juli 1994.kraft den lilag träderDenna
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1.5 Förslag till

Lag upphävande lagen 1976:240om av om

förvärv eldistributionsanläggningav m.m.

Härigenom föreskrivs lagen 1976:240 förvärvatt eldistribu-om av
tionsanläggning skall upphöra gälla vid utgången juniattm.m. av
1994.
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till1.6 Förslag

Elförordning

bestämmelseInledande

till lagenansluterföreskrifterfinnsförordning§ denna1 I som
elektriskabestämmelservissainnefattande1,1902:71 oms.

ochuttryckellagen. Debenämndförordninganläggningar, i denna
i dennabetydelseharanvänds i lagenbenämningar sammasom

förordning.

tillsynsmyndighetochNät-

förmyndighetsådanteknikutvecklingsverket ärochNärings-2 §
§ ellagen.i 1nätmyndighet sägsnätverksamhet som

i ellagenbestämmelserenligtdetåliggernätmyndighetSåsom
vissa frågor.teknikutvecklingsverket prövaoch attNärings-

sådanskall ocksåteknikutvecklingsverket utövaoch§ Närings-3
ellagen.§i 21tillsyn sägssom

Koncessionsfrågor m.m.

teknikutveck-ochhar Närings-ellagenivad4 § Utöver som anges
frågorlingsverket prövaäven att om

nätkoncession,beviljande av
ochnätkoncessionöverlåtelse2. av

stark-elektriskframdraellagen8enligt 2 §tillstånd attmom.
kopplingsstation.ellertransformator-och byggaströmsledning
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5 § Närings- och teknikutvecklingsverket får inte pröva ärenden

om
nätkoncession för utlandsledningar,
nätkoncession, det i ärendet förkommer fråga tillstånd tillom om

expropriation skall regeringen,prövassom av
nätkoncession, tillstånd överlåta nätkoncession eller förklaringatt

eller tillstånd i 2 § 8 ellagen, detnär frågaärsom avses mom. om
ledning med spinning överstigande 145 kilovolt mellan tvåen
ledare och någon ägare eller kommun sigmotsätter ansökningen
eller någon statlig myndighet sig bifallmotsätter till ansökningen,
4. nätkoncession eller förklaring eller tillstånd i 2 § 8som avses

ellagen, det i ärendet förekommer fråga medgivandemom. om om
dra ledningar över mark förvaltasatt Uppsala eller Lundssom av

universitet, Närings- och teknikutvecklingsverket och universite-om
inte kan i frågan.tet enas

Ansökan m.m.

6 § En ansökan nätkoncession skall skriftlig och under-om vara
tecknad sökanden eller behörig företrädare för denne.av

§7 Ansökan nätkoncession för linje skall innehålla följande:om
Sökandens och adress eventuellt organisationsnum-samtnanm

mer.
Överföringsbehov ledningen är avsedd tillgodose. Omattsom

ledningen avseddär förstärka befintliga ledningaratt skall detta
och upplysning lämnas den belastning befintligaanges om som

ledningar tål ytterligare ledningsutbyggnadersamt krävs medom
anledning den ledning för vilken nätkoncession söks.av

Den spänningsnivå ledningensom avser.
4. Alternativa ledningssträckningar sökanden undersöktsom samt
resultatet de samråd föregått ansökningen.av som

Den utredning i övrigt sökanden vill åberopa till stöd för sinsom
ansökan.

8 § Till ansökningshandlingar i 7 § skall fogas:som avses
En teknisk beskrivning denöver planerade ledningen med

kostnadsberäkning. Beskrivningen skall innefatta bl.a. ritningen
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anslutasskallledningenoch hurkonstruktionledningensavseende
ledning.befintligellerproduktionsanläggningtill

beskrivningochsträckningföreslagnaledningenskartaEn över
ledningen.föri anspråkbehövermarkden tassomav

fastigheterinnehavareochförteckningar ägareöverBestyrkta av
påfastigheterellerframskall dras överledningen somavsom

anläggningen.förbehövssättannat
upplåtelseträffatsöverenskommelserdeUppgifter4. omsomom

Omdäremot.finnshinderdeellerledningenförmark somav
markåtkomstskallmark saknasupplåtelsefrivillig avomangesav

förfarande.ellerledningsrättexpropriation, annatske genomavses
elproducentanslutadirekthuvudsakavsedd iledningen attOm är

träffatsöverenskommelserdeuppgifterelkonsument someller om
deellerområdeförnätkoncessioninnehavareberördamed av

överenskommelse.sådanfinnshinder mot ensom
lagenenligtkrävssådanMiljökonsekvensbeskrivning6. om

medhushållning1987:12 naturresurser m.m.om

följandeskall innehållaområdeförnätkoncessionAnsökan9 § om
uppgifter.

organisationsnum-eventuelltadressochSökandens samtnamn

mer.
ansökanområdegeografisktvilketUppgift2. avser.om

områdetkarta överEn angersom
volt250överstigerspänningmedledningarsökandens somena.

jordat,inte äreller, vidjordochledaremellan systemett somen
ledare,mellan två

området,inomoch stationerledningarmatandeb.
angivande spän-medledningarsträckninghuvudsaklig avavc.

ningsnivå,
sökandenområdetförspänningden högstauppgift4. somom

fastställd.önskar

frånundantagmedgefårteknikutvecklingsverketoch§ Närings-10
infordra deeller§§i 7-9föreskrivsuppgiftsskyldighetden som

ansökan.förbehövs prövauppgifterytterligare attsom
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11 § Ansökan tillstånd ledning, transformatoratt eller kopp-om en
lingsstation får användas nätkoncession förutan ledningenatt har
meddelats enligt 2 § 8 ellagen, skall skriftlig ochmom. vara
innehålla följande.

Sökandens och adress eventuellt organisationsnum-samtnamn
mer.

En karta med anläggningen utmärkt.
De uppgifter anläggningen och dess ändamål i övrigtom som

behövs för pröva ansökan.att

12 § Uppfyller ansökan inte vad föreskrivs i 6-9 §§ eller ll §som
eller den iär övrigt ofullständig skall Närings- och teknikutveck-
lingsverket förelägga sökanden inom viss tid avhjälpa bristen.att

Efterkommer inte sökanden föreläggandet och bristenär så
väsentlig ansökan inte kan liggaatt till grund för prövning av
ärendet, skall Närings- och teknikutvecklingsverket avvisa an-
sökningen.

Föreläggandet skall innehålla erinran ansökan kan avvisasattom
bristen inte avhjälps. Föreläggandet skall delges.om

Inhämtande yttrandenav

13 § Om ansökan inte omedelbart avslås skall yttrande inhämtasen
från

länsstyrelsen i det län berörs anläggningen,som av
kommuner berörs anläggningen,som av
sådan nätkoncessionshavare berörs anläggningen,som av
fastighetsägare4. eller innehavare fastigheter ledningarnaav som

dras elleröver fastigheter på behövssätt förav annatsom an-
läggningen,

andra sakägare än undersom anges

Skälighetsprövning nättanfferav m.m.

Anmälan

14 § En anmälan skälighetsprövning enligt 2 § 7 ellagenom mom.
skall skriftlig ochvara ange
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ditfastigheterdeellerdenadressochanmälarens samtnamn
levererad,bliellerlevererasströmmen avses

och adress,nätkoncessionshavarens2. namn
åberopa.villsökandenomständigheterdeochyrkande som

§i 14föreskrivsuppgifterinte deanmälanInnehåller§ som15
teknikutveck-ochNärings-kanofullständigövrigtideneller är

bristen.avhjälpatidvissinomanmälarenföreläggalingsverket att

iresulteraskall§i 14 attslag sägsdetanmälan16 § En somav
skälighets-företarteknikutvecklingsverketoch enNärings-

bedömning.
beslut.särskiltiredovisasskallskälighetsbedömning ettVerkets

Bedömningsgrunder

sådanafastställaskallteknikutvecklingsverketochNärings-§17
ellagen.stycketfjärde§i 2 7bedömningsgrunder mom.angessom

förriktvärdenframgåskallbedömningsgrunder endessaAv
avkastning pånättjänsterpris på samtbeträffandeskälig nivå

nätverksamhet.bedriverföretagförkapitaljusterat someget
teknik-ochNärings-ipublicerasskallBedömningsgrundema

NUTEK-FS.författningssamlingutvecklingsverkets
bedöm-fastställdateknikutvecklingsverketochNärings-Av

omständigheternaeller dåårligenskall omprövasningsgrunder
det.kräver

därifrånundantagAnslutningsskyldighet samt m.m.

förnätkoncessioninnehavareförskyldighetAnsökan§18 avom
innehållaskriftlig ochskallanläggninganslutalinje varaatt en

följande.
organisationsnum-eventuelltoch adressSökandens samtnamn

mer.
ansökanlinjenätkoncession förvilken avser.Uppgift2. somom

anslutas.skallanläggningenUppgift3. varom
vill åberopa.sökandenomständigheterDe4. som
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19 § Ansökan undantag från skyldigheten för innehavareom av
nätkoncession för område enligt 2 § 4 ellagen tillåtamom. att
inmatning och strömuttag ansluta anläggningarsamtav skallnya

skriftlig och innehålla följande.vara
Sökandens och adress eventuelltnamn organisationsnum-samt

mer.
Redogörelse för den aktuella nätkoncessionens omfattning.
Uppgift den inmatning detström,om ström elleruttag denav av

anslutning ansökansom avser.
4. Yrkande och de omständigheter sökanden vill åberopa.som

20 § Närings- och teknikutvecklingsverket får medge undantag från
den uppgiftsskyldighet föreskrivs i 18 och 19 §§ eller infordrasom
de ytterligare uppgifter behövs för pröva ansökan.attsom

21 § Uppfyller ansökan inte vad föreskrivs i 18 och 19 § ellersom
den iär övrigt ofullständig skall Närings- och teknikutvecklings-

verket förelägga sökanden inom viss tid avhjälpaatt bristen.
Efterkommer inte sökanden föreläggandet och bristenär så

väsentlig ansökan inte kanatt ligga till grund för prövning av
ärendet, skall Närings- och teknikutvecklingsverket avvisa an-
sökningen.

Föreläggandet skall innehålla erinran ansökan kan avvisasattom
bristen inte avhjälps. Föreläggandetom skall delges.

Föreskrifter m.m.

22 § Närings- och teknikutvecklingsverket får meddela verkställig-
hetsföreskrifter för bestämmelserna nätkoncession i 2 § 1om mom.,
2 § 5 2 § 8 och 3 § ellagenmom., närmare bestämmel-mom. samt

nätkoncessionshavares skyldigheterser om enligt 2 § 4 och 7 mom.
ellagen.

23 § Affärsverket svenska kraftnät får med stöd 15 § ellagenav
utfärda föreskrifter angående

de tekniska krav bör ställas på anläggningarsom berörssom av
verkets ochsystemansvar
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information ärsådaningeverkettill somskyldigheter att
sittfullgöraskall kunna systemansvar.verketfirnödvändig att

förordningen§2idefinieratärBegreppet systemansvar
kraftnät.svenskaAffársverketinstruktion förmed1991:2013

Överklagande

i frågorbeslutteknikutvecklingsverketsoch somNärings-24 §
i frågorbeslutVerketslänsrätt.hosöverklagas som§ fåri 16avses

regeringen.hosöverklagas§§ får21och12iavses

elförordningen1994, dåjuliden lkraftiträderförordningDenna
gälla.upphör1982:548 att
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1.7 Förslag till

Förordning särredovisning nätverksamhetom av

för elektrisk ström

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

I § Den jämte nätverksamhet enligt 1 § fjärdesom stycket lagen
1902:7l s.l, innefattande vissa bestämmelser elektriskaom
anläggningar, i denna förordning benämnd ellagen, bedriver annan
verksamhet är skyldig redovisningsmässigtatt behandla nätverk-
samheten särskild rörelsegren särredovisning.som en

Bestämmelserna i denna förordning gäller endast den ärsom I
skyldig inneha nätkoncessionatt enligt ellagen. l

2 § Den löpande redovisningen för nätverksamheten skall fullgöras I
på sätt överensstämmer Imed god redovisningssed.som Härvid skall
bestämmelserna i bokföringslagen 1976:125 gälla, såvida annat iinte i denna förordning eller medanges stöd härav meddelade
föreskrifter. I

3 § Bestämmelserna i 4 6 § andra stycket 3 och 4 7 § gällersamt
även för den endast bedriver nätverksamhet.som

l

Uppdelning redovisningenav

4 § Den har flera nätkoncessioner för linjesom får redovisa dem
gemensamt.

För det fall det inom koncern finns flera företag inneharen som
nätkoncession för linje skall dessa redovisas för varjeseparat
företag.

Den har flera nätkoncessioner försom område skall redovis-
ningsmässigt hålla koncessionerna skilda från varandra.
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nätkoncessionochlinjebåde nätkoncession förinneharDen som
från varandraskildaredovisa dessa koncessionerskallför område

styckena.tredjei förstamed vadi enlighet som anges -
före-särskilda skälteknikutvecklingsverket fårNärings- och om

redovisningenuppdelaskyldighetenundantag frånmedgeligger att
fjärde styckena.i andrapå sätt angessom -

Årsredovisning m.m.

medavslutassärredovisningenskallräkenskapsårvarje§ För5 en
resultat-förvaltningsberättelse,årsredovisning. bestårDenna av

fogas.kan bilagorbalansräkning. Till dessaräkning och

inteskall, såvidabalansräkningenochResultaträkningen annat6 §
före-meddeladestöd häraveller medförordningi dennaanges

bestämmelseröverenstämmelse med deiskrifter, upprättas som
bokföringslagen1975:1385 ochaktiebolagslageni 11 kap.anges

redovisningssed.iakttagande godmedi övrigt1976:125 samt av
tilläggs-framgå följandeskall därutöverårsredovisningenAv

upplysningar:
prissättning ochför internprinciperbeskrivningl av varorav

nätverksamheten,tjänster rörsom
nätverk-föranvänts påprinciperdebeskrivning2 attsomav

kostnadersärskilja fråninte gårkostnaderfördelasamheten attsom
verksamhet,företagetsdelarför andra av

för gräns-de principer använtsupplysningarutförliga3 somom
underhållskostnader.investeringar ochdragningen mellan

nätmyndighetenbedömningsgrundernivån deuppgift på4 somom
nivå dessavilken påuppgiftför verksamhetsåretfastställt samt om

resulteratnätverksamhetenden bedrivnabedömningsgrunder som

med tydligiintaslämpligentilläggsupplysningar kanDessa noter
balansräkningenresultaträkningen ellerihänvisning till den post

vartill hänförs.de

skalli koncernnätverksamhet ingårbedriver§ Om den7 ensom
iredovisasnätverksamhetenkoncernbidrag rörsamtliga som

årsredovisningen.
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8 § Ett särskilt anläggningsregister för nätverksamheten skall
Dettaupprättas. register skall för varje anläggning innehålla

uppgifter anskaffningskostnad, anskaffningstidpunkt, avskriv-om
ningsplan ackumulerade avskrivningar ochsamt nedskrivningar av
anläggningstillgångarna.

9 § Närings- och teknikutvecklingsverket får särskilda skälom
föreligger medge undantag från 8

Om synnerliga skäl föreligger får Närings- och teknikutveck-
lingsverket medge undantag från 6även

gÖvriga bestämmelser

10 § Närings- och teknikutvecklingsverket får meddela närmare
föreskrifter innehållet irör och utfornmingen årsredovis-som av
ningen i övrigt tillämpningsföreskrifter församt den löpande
redovisningen för nätverksamheten.

11 § Avskrift årsredovisning för nätverksamhet särskiltav samt
utlåtande från revisorerna häröver skall insändas till Närings- och
teknikutvecklingsverket på motsvarande föreskrivssätt i 11som
kap. 3 § aktiebolagslagen vad gäller aktiebolags skyldighet att
insända sådana handlingar till registretingsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den juli1 1994.
I den första årsredovisningen för nätverksamhet företagettsom

skallupprättar det särskilt hur olika ingångsvärden har beräk-anges
nats.
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Förslag till1.8

förordningenändring iFörordning om

Affársverket1991:2013 instruktion förmed

kraftnät.svenska

med1991:2013i fråga förordningenföreskrivsHärigenom om
kraftnätinstruktion för Affärsverket svenska

§ skall ha följande lydelse,dels 2att
paragraf, 2a medinförasi förordningen skalldels att en ny

följande lydelse.

2§

därvidSvenska kraftnät skalldärvidSvenska kraftnät skall

ocksåockså
storkraftnätetbyggastorkraftnätetbygga utut

samhällsekonomiskabaseratsamhällsekonomiskabaserat på
lönsamhetsbedömningar,lönsamhetsbedömningar,

främja konkurrens inominomfrämja konkurrens2.

elöverföringsområdet,elöverföringsområdet,
främja forskning, utveck-utveck-forskning,främja

ling och demonstrationdemonstrationling och av nyav ny
för verk-betydelseteknikteknik betydelse för verk- avav

samheten, samheten,

operativaför denför den operativa4. svara svara
inomberedskapsplaneringenberedskapsplaneringen inom

verksamhetsområde undersittsitt verksamhetsområde under

krigsförhållanden,ellerkris- eller krigsförhållanden, kris-

samt
inombedriva tjänsteexportbedriva tjänsteexport inom

verksamhetsområde,sitt verksamhetsområde. sitt samt
sådan nätansvarigvara

deenhet det inomisom anges
GemenskapernaEuropeiska
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râdsdirektivetantagna om
transitering elelaricitetav

kraftledningsnätgenom
90547EEG.

Svenska krafindt har ansvaret
för driftsakertpå sättatt ett i
handha det nationella över-
föringssystemet för elektrisk

systemansvar.ström
iSystemansvarinnebäransvar

för balans kortsiktigtatt upp-
rdtthálles mellan produktion
och förbrukning ström samtav

överjöringsförhállandenaatt
godtagbara.är å

I ingar sd-systemansvaret
ledes insatseratt genom egna
och samordning andrasav
insatser till frekvens ochattse

kanspänning hållas inom

acceptabla gränser.

‘

På grundAnm. förslaget till ändring 2 § beroendeärattav av av
EES-avtaletnär träder i kraft har vi frånavstått föreslå någonatt

ikraftträdandebestämmelse.
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elmark-2 Konkurrens och påmonopol
naden

förutsättningarkapitel finns beskrivningar bakgrund ochdettaI av
för utredningen.

bakgrunden i form direktiv,Avsnitt 2.1 den politiskatar avupp
den parallella utredningenpropositioner och riksdagsbeslut samt om

kraftbörs.svensken
läget elmarknaderna iAvsnitt 2.2 innehåller beskrivningar påå av

EG.grannländer och inomvåra

riktlinjerna för elmarknadsreform iavsnitt 2.3 drasI enupp
ochfrågor konkurrens monopol behandlasSverige. Allmänna om

konkurrenslagen och Konkurrensverketshär, särskilt då den nya
effekter elmarknaden.lagens påbedömning denav nya

2.1 UtredningsarbetetI

2.1.1 Direktiven

uppdrag lagstiftningen elområdetVårt påär översyngöraatt en av
Översynen förut-direktiven i bilaga 1.återges utgör enm.m.

el-sättning för till med ökad konkurrens påövergång ett system
marknaden riktlinjer godkände 1992enligt de riksdagen vårensom

i vidarese avsnitt 2.1.2

grundläggande bestämmelserna för elområdet finns i lagenDe

1902:7l elektriskal, innefattande vissa bestämmelsers. om
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anläggningar ellagen. En översiktlig redogörelse för gällande rätt
finns i bilaga 2.

Enligt direktiven skall vår utredning igöras etapper.
Under den första har vår huvuduppgift varitetappen överatt se

ellagens regler eldistribution för möjliggöra öppnandetattom av
den svenska elmarknaden för konkurrens. Det främst bestämmel-är

i 2 § ellagen berörs vår i dennaöversynserna etapp.som av
Arbetet under andra bör syfta till ellagen slutligt skalletapp atten

modern lagstiftning.ersättas Mer preciserade riktlinjer för detav
arbetet främst gäller frågor skadestånd, elsäkerhet ochsom om-

komma tilläggsdirektiv. deI redanattansvar avses ges genom-
utfärdade direktiven anförs starka skäl talar för ellagen skallatt att
delas lagar,på två eldistributionslag och elsäkerhetslag.upp en en

Utredningsuppgiften under den första har i direktivenetappen
sammanfattats enligt följande Dir. 1992:39 7:s.

dennaI bör främst följande frågor gäller de regionalaetapp som
och nationella behandlas:näten

utformningen ökad transiteringsskyldighet för innehavareav en av-
linjekoncession,

frågan skyldighet för innehavare områdeskoncession attom en av-
överföra leveranser för räkning till elkrävande kunder,annans

de villkor bör gälla fir koncessioner, inklusive utlands-som nya-
förbindelserna,

frågan det ñnns skäl införa särskild koncession förattom en-
innehav och drift nationellt transmissionssystem,ettav

regler särskild skyldighet för koncessionsinnehavare attom en-
ekonomiskt särredovisa nätverksamheten och offentligt redovisaatt
tariffer och villkor för kraftleveranser,
de möjligheter bör finnas för pröva skäli gheten i tariffer ochattsom-

leveransvillkor.

2.1.2 1992 års riktlinjer för elmarknaden

De mål och strategier for reformering elmarknadenen av som
godkändes riksdagen våren 1992 innebär i huvudsak följandeav
jfr. 1991922133 s.l8-2l, bet. 199192:NU3O s.3—5.prop.

I internationellt perspektiv denett svenska elmarknadenanses
fungera väl det gällernär utnyttja de produktions-att sammantagna
och distributionsresurserna leverera med god leverans-samt att
säkerhet till abonnenterna.
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för reformeringen elmarknadenMålet den svenska är attav
rationellt utnyttjandeökad konkurrens nå änettgenom avmer

distributionsresurserna och tillförsäkraproduktions- och att
flexibla leveransvillkor möjliga priser.kunderna till lägsta Detta

propositionen 18, skebör, isägs attgenom

förutsättningar skapas förkonkurrensen kunderna skärps så attom-
effektiv prisbildning elmarknaden. Kraftföretag och kunder skallpåen

välja vilka de handlar med. Prisbildningen skall tillkunna anpassas
förutsättningar.kundernas behov och

till ökas. Såväl kraftföretagmöjligheterna och importexport av-
företag skall kunna köpa och sälja den svenskaandra översom

gränsen.
elmarknaden övervakas med stöd skärptkonkurrensen på av en-

sin storlekkonlmrrenslagstiftning. företag skall tillåtasInget att genom
prisbildningeneller grund andra orsaker på el.på styraav

huvudsak följande skäl förpropositionen s. 18 f. redovisas iI

dessa riktlinjer.

denUnder 1900-talet har utbyggnad svenska elförsörjningenaven
produktions- och distributionsområden till lands-skett från lokala ett

speciella tekniska föromfattande integrerat elsystem. De villkoren
har i betingatproduktion och distribution utsträckningstorav

samverkan mellan distri-utbyggnaden har skett i producenter,som
kommuner.butörer, ochstat

kompliceratfinns betydande osäkerheter såväl investe-Det som
ochdriften produktions- transmissionsanlägg-ringsbesluten som av

främstmellan kraftföretagen harningarna. samarbeteGenom
kostnaderdärmed företagens kunnat nedbringasosåkerhetema och

den faktiskabetydligt. För den enskilde kraftproducenten kan
produktionskapaciteten variera till följd nederbörds-betydligt av
variationer eller tekniska fel.större

konsumtion vadKonsumenterna bestämmer i hög själva singrad
fördelninggäller såväl den totala efterfrågans överstorlek desssom

tiden. Producentens möjligheter konsumtionen är såledespåverkaatt
förbrukningEl kan i praktiken inte lagras, ochsmå. produktionutan

sker tål dock överbelastning. Produktio-Elsystemet intemomentant.
för inte helamåste vid varje tillfälle förbrukningenmotsvara attnen

skall haverera. produktionen kan sådanaGenom samverkan isystemet
osäkerheter kraft-pro-till lägre kostnader för enskildamötas de
ducentema.

Även inom fördistributionen beredskap finnas mötamåste atten
högbelastningar. finnas förEn god säkerhetsmarginal över-måste
föringskapaciteten.

Kraftföretagen för optimerahar utvecklat ingående samarbeteett att
det integrerade produktionssystemet, också vad gäller bl.a.men
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prissättning, marknadsbedömningar och teknisk utveckling. Ett nära
samarbete finns också mellan distributionsföretagen. Sammantaget har
detta samarbete tagit sig uttryck i bl.a. kraft- och distributions-att
företagen inte konkurrerar nämnvärt prissättningen, vilket singenom

har inneburit prisstelhet krmdema.tur moten
Denna struktur kan ha blivitsägas godkänd och förstärkt statenav

bl.a. långfristiga koncessioner, i praktiken har givit före-genom som
monopolställning inom vissa områden.tagen Konsumenterna är

vanligen ledningsbundenheten hänvisade till enda leveran-genom en
tör. Marknaden är så fullständigt geografiskt uppdelad.gott som

Inslagen konkurrens inom dagens elförsörj ningssystem är såledesav
små. Marknaden domineras de kraftföretagen,största och ävenav om
det händer större kunder vänder sig till leverantöratt är det inteen ny
vanligt. Det lokala eldistributionsñretaget har monopolställning.en
Marknadsmekanismerna har i utsträckning varit spel inomstor satta ur
elförsöijningen.

Det har funnits skål särbehandla elsektom under den period dåatt
landet elektriñerades. Genom producentemas samarbete har de
samlade kostnaderna för elproduktionen kunnat nedbringas. Lång-
fristiga koncessioner innebar levereraensamrätt kraftattsom var
sannolikt nödvändiga för säkerställa omfattande investeringar iatt nya
distributionsnät. Följdema den marknadsdominans, systemetav som
givit vissa aktörer möjlighet harutöva, statsmakterna söktatt mot-
verka viss styrning Statens vattenfallsverk, har varitgenom av som
den största aktören på marknaden, och med administrativa medel,

priskontroll.t.ex. genom
Med tiden har förutsättningarna för verksamheten elmarknadenpå

förändrats. finnsDet inte längre behov massiva utbyggnader iav
elñrsöijningen. Efterfrågan på växer långsamt och så gottnumera

alla områden landet elektriñerade.är Den tekniska utveck-som av
lingen har gjort det möjligt till låga kostnader transitera kraft inomatt
landet och till och från utlandet. Det finns tekniskt avanceradenu

för kommunikation distansstyming.ochsystem Kraftutbytet mellan
företagen behöver inte i utsträckning tidigare bygga påsamma som
långsiktig planering. ;

Sammantaget gör detta förutsättningar har skapats för friatt ochen
effektiv handel med andra grundläggande krav elförsörj-utan påatt
ningen hotas. i

Vid riksdagsbehandl ingen propositionen uttalade näringsutskottetav
enhälligt bet. l99192:NU 30 f.4 det angelägetär detatt atts.
skapas ökad konkurrens elmarknaden.på Utskottet anslöt sig tillen
de mål och strategier för elmarknadens reformering hadesom
förordats i propositionen. Utskottet tillade rationelltatt ett mer
utnyttjande produktions- och distributionsresursernapå elomrádetav
bör kunna uppnås ökad konkurrens och öppnande denettgenom av
internationella handeln. För undvika riskerna för snedvridningaratt
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i konkurrensen det, anförde utskottet, hänsyn tillär önskvärt att tas
behovet ömsesidighet i den internationella handeln.av

utredningsuppdragVårt innebär fram de förslagvi skall läggaatt
till ändringar i nuvarande lagstiftning förbehövs dessaattsom
riktlinjer för elmarknad med konkurrens skall kunnaen genom-
föras.

utgångspunkt förEn utredningsarbete också Statensvårt är att
vattenfallsverk den 1 januari 1992 delades i Affärsverket svenska

kraftnät och den statliga vattenfallskoncemen med Vattenfall AB

moderbolag. Svenska kraftnät förvaltar storkraftnätet, medansom
Vattenfallskoncernen dels producerar och säljer el, dels delaräger

de regionala och lokala Genom uppgiftsfördelningennäten.av
mellan Svenska kraftnät och Vattenfallskoncernen har alltså på
nationell nivå införts klar åtskillnad mellan nätverksamhet åen ena
sidan och produktion försäljning denå andra.

de riksdagen 1992I godkända riktlinjerna förvåren verksam-av
heten med storkraftnätet bl.a. prop. 1991922133 22sägs atts.
drift förvaltningoch det svenska storkraftnätet samt system-av

för det svenska elsystemet bör organiseras med syfteansvaret att
dels säkerställa stabilitetgrundläggande krav ochpå säkerhet i det

svenska elsystemet, dels underlätta fri handel mellan kraftföre-en
återförsäljare och industri inom landet med andra länder.tag, samt

I Svenska kraftnäts uppgifter ingår för planering,att ansvara
utbyggnad, drift förvaltning det svenskaoch storkraftnätet.av

2.1.3 kraftnätsSvenska förutsättningarna förutredning om
svensk kraftbörsen

Regeringen har i augusti 1992 Affärsverketuppdragit svenska

kraftnät utreda förutsättningarna för svensk börs för handelatt en
med och, förutsättningar för föreligger,sådan börs lämnaom en
förslag till organisation sådan. kraftnätsSvenska utredningav en
skall redovisas den 30 juni 1993, dvs. vid tidpunktsenast samma

vårt framlagda delbetänkande.som nu
Uppdraget till Svenska kraftnät och vår utredningsuppgift har

uppenbara anknytningspunkter. Svenska kraftnät och vår utredning
har därför tagit underhandskontakter i syfte hålla varandra välatt
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informerade det pågående arbetet. Det har tidsskäl däremotom av
inte varit möjligt i detalj samordna de båda utredningarnasatt
arbete.

förutsättningarna för det skallEn möjligt införaatt attav vara en
kraftbörs enligt uppdraget till Svenska kraftnät lagstiftningenär, att
ändras i den riktning i direktiven för vårt arbete.som anges

lagstiftning utformatsVåra förslag till har på sådant sättett attny
de reglerna kan användas kraftbörs inrättas elleroavsett omnya en
inte. Förslagen sålunda avsedda neutrala i förhållande tillär att vara
den utredning kraftbörs utförs Svenska kraftnät.om en som av

2.2 Utvecklingen i omvärlden

2.2.1 Finland och DanmarkNorge,

Under 20 elmarknaderna i flerade åren har länder i Europasenaste
förändrats betydligt. vissautvecklats och I länder har förändring-

varit och genomgripande. England och har sålundaNorgestoraarna
genomfört väsentliga omstruktureringar sina elmarknader.av
Utvecklingen i Finland har marknadsorienteratgått mot ett mera

elmarknaden. har i Sverige omstruktureringpå Därsynsätt som en
till konkurrensutsatt elmarknad påbörjats.meraen

teknikutvecklingsverketNärings- och NUTEK har i sina redo-

visningar till regeringen 1991 och 1992 den aktuellaåren av
utvecklingen på energimarknaderna i särskilt uppmärk-Europa

och England, i publikationen ElmarknadernaNorgesammat senast
i 1992 NUTEK B:l992:11.Europa

få aktuell bild skeendet i England iFör Norgeatt samten av
under tiden efter det publicerades och erfarenheterderapporten av

gjorts har vi bett uppdatera sin redogörelse.NUTEK attsom
har den februari 1993 tillNUTEK 15 redovisat sin aktuellaoss

bedömning utvecklingen på de engelska och norska energimark-av
naderna bilaga 3.

Vi i det följande starkt sammanfattad förredogörelse någrager en
huvuddrag i den tillövergång konkurrensutsatt elmarknaden som
redan har genomförts i för förslagNorge och till elmarknads-ett ny
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nyligen redogörelse förlag har lagts fram i Finland. En kortsom
den danska elmarknaden lämnas också.

intetid har till buds för utredningsarbete harDen stått vårtsom
utvecklingenmedgett självständig värdering från sidanågon vår av

elmarknadi under den tid sedan konkurrensutsattNorge gåttsom en
infördes där. sådan analys hänvisas till bl.a. vad NUTEKFör en
har anfört.

förhållanden viden följande redogörelsen norska harI om
framhävt faktorer funnit särskiltemellertid några som vara av

intresse inför också i Sverige till medövergång ett system en
konkurrensutsatt elmarknad.

Norge

i Norden där tankarna avregleradNorge det land på envar
först form och genomfördes. energilagelmarknad Dentog nya som

januari 1991 syftar primärt till få till ståndgäller sedan den 1 att en
effektiv elmarknad.mer

energilagen övergick Norge från regionali-Genom den nya en
lokal produktionskapacitetserad marknad med krav på och

konkurrensutsattfor distributören till marknad därleveransrätt en
frittdistributörer slutkunder har välja från de villoch rätt att vem

säljerproducerar, eller köper aktörer harköpa el. Samtliga som
ledig kapacitet finns.få transporterad på Rättennätenrätt att om

införts.s.k. kraftbörs har En förgäller samtliga En redogörelsenät.

de koncession lämnas i avsnittförekommer i Norgetyper av som
4.1.4.

1991 karakteriserades kraftmarknadenFöre år den norska av
regionala marknader med oppdekkningspligt, d.v.s. krav pás.k.-

lokal produktionskapacitet,
vertikalt integrerad eller via långaelmarknad, antingen via ägande-

kontrakt, och

omfattande politisk intervention verksamheten.i den löpande-
Producenter distributörer säker avsättningoch hade i stort setten

för sin kraft. fortlöpande vattenkraftenEn utbyggnad påav
regional basis ägde inte sällan uppmuntrad från statsmakternasrum,
sida. Ibland inte lågdet bara energimässiga övervägandenvar som
bakom arbetsmarknadspolitiskautbyggnadsbesluten. Regional- och
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skäl kunde utslagsgivande. Härigenom kom omfattande ochettvara
bestående nationellt överskott byggas regionalaDenatt upp.
fokuseringen medförde ofta kraftverk byggdes på vissatt ort trots

kraften skulle ha blivit billigare utbyggnaden skett påatt om annan
ort.

1991 energilag ändrade spelreglernaårs med kort varsel. Diskus-

sionen i har inriktats främstNorge frågan frånpå övergångenom
reglerad till avreglerad elmarknad borde ha genomförtsen en

gradvis istället för forceras fram i den takt vari den skedde. Avatt
NUTEKs analys framgår vissa problem uppstod. Blandsenaste att

hade inte riktlinjerna för den energipolitiken blivit heltannat nya z
kända hos myndigheterna i tid, vilket ställde till del problem.en

iElverken fick bekymmer med sina räkenskaper till deatt anpassa
Övergångenkraven. till med punkttariffer ochett systemnya en

helt kraftbörs skedde först efteröppen det konkurrensen hadeatt
släppts fri. dessa åtgärderNär under 1992 infördes denvåren på
norska elmarknaden uppstod situation med skärpt konkurrens.en

situationDenna medförde lönsamhetsutveckling för vissaen svag
producenter och distributörer. Bl.a. för motverka lönsamhets-att
problemen infördes under l992 generelltett export-sommaren
tillstånd TWh,4 höjdes till 5 TWh. gällerKvotemaom som senare
kontraktstider mellan månader femoch viss delår. Ensex av
exportkvoten 2 TWh riktar sig till kraftverk byggda efterägare av

ia: 1980.

Den norska regeringen lade under hösten 1992 fram förslagett
syftade bl.a. till det skulle bli lättare för produktions- ochattsom

distributionsföretagen sig till den konkurrens-att anpassa nya
marknaden. Förslaget innebar distributionsföretag skulle fåatt
möjlighet kräva, sådana kunder inom det distributions-att att egna
området ville byta leverantör tecknade kontrakt med löptidsom en

minst fempå år med sin leverantör. Begränsningen omfattadenya
konsumenter förbrukning innebar effektuttag under 2 MWettvars
och förbrukning GWh5 år.en om per

Förslaget godtogs inte Stortinget. Motiveringen denattav var
föreslagna begränsningen innebar de små och medelstoraatt
kraftköparna inte skulle få möjligheter utnyttja konkur-attsamma

elmarknadenpå de kraftköparna.störrerensen som
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tidigarehösten skatter,Stortinget beslutade under 1992 deatt som
period skalldirekt belastat slutförbrukare, över IO-årsgradvis en

januari 1993 infördesläggas kraftproducenterna. lpå Denöver en
skatten förproducentskatt 1,2 örekWh. Samtidigtpå sänktes största

Syftetindustrin från 4,15 till 2,3 örekWh. med skatte-delen av
utländskabl.a. likställa inhemska ochomläggningen attvar

för-kraftköpare öka producenternas vilja reduceraattsamt att
skatten baserades den produceradelusterna i pånätet attgenom

kraften inte den levererade kraften.och på
iden elmarknaden har fortsattArbetet med reformera norskaatt

införashar införts, kommersnabb takt. Bland de åtgärder attsom
kraftbörsen medutvidgning den norskaeller övervägs är t.ex. av
med s.k. punkt-standardiserade kontrakt, utveckling systemetav

lagbestämmelser hindrar kommuner ochtariffer, införande av som
till verksamhet inomställa lånegarantierfylkeskommuner att pro-

kraft utvecklingduktion och handel med ett nyttsamt avav
beskattning kraftföretag.skattesystem för av

Finland

tillsattes våren 1992 Handels-Finland har arbetsgrupp,I som aven
februari 1993Industriministeriet, i förslag tilloch presenterat ett

inofficiellelmarknadslag. En översättningproposition s.k.om ny
april 1993.till förelåg i börjansvenska av

och därvid iremissbehandlats huvudsak fåttFörslaget har ett

planeradespositivt Enligt ursprunglig tidtabellmottagande. enen
eller juni 1993 ochproposition till den finländska riksdagen i maj

tidtabell harikraftträdande till den januari1 1994. möttDennaett
aktuella bedömningeninvändningar remissinstanserna.hos Den

lag-inom det finländska Handels- industriministerietoch är att

förslaget 1994. Någotkan träda i kraft tidigast i mitten ärav
politiskt beslut tidtabell finns dock inte.om en

lagstiftningen uppdraget till arbets-Målet för den enligtärnya -
lagstiftningen till de kravfå till stånd anpassningattgruppen en av-

de i anslutning tillnuvarande och kommande författningsbehoven
EES-avtalet finländska konkurrens-. energi-till de krav densamt
och miljöpolitiken ställer.
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Avsikten med den elmarknadslagen i förslaget attnya anges vara
effektivt och konkurrenskraftigt elsystem skall kunnaett tryggas

elmarknadens funktion förbättras. Genom utökadattgenom
konkurrens och avreglering resursanvändningen kunna bliavses
effektivare och medföra kostnadsbesparingar såväl för samhälls-
ekonomin i dess helhet för konsumenterna.som

Enligt förslaget skall finländskaden elmarknaden utgöra en
normal marknad särskilda behov statliga regleringar. Detutan av
skall i fortsättningen i interegel nödvändigt lagattvara genom
reglera marknadens investeringar, utrikeshandel eller prissättning
från energipolitisk synvinkel. effektivtEn fungerade elmarknad

sig själv uppfylla de målsträvar viktiga för energi-ärattav som
politiken. avregleringEn elmarknaden förutsätter dock övrigaattav
konkurrensbegränsningar kan undanröjas.

Följande huvudpunkter i förslaget har intresse från svenskstörst

synpunkt.

Elöverföringsskyldighet

Alla önskar överföra skall, under vissa förutsättningar,som ges
tillträde till överföringsnäten. Nätinnehavaren skall erbjuda
kunderna Överföringstjänster i den ordning dessa beställt Överföring
och inom för kapacitet. Villkoren förgränserna nätets överföringen
får inte orimliga eller innehålla omotiverade begränsningar.vara
Villkoren skall offentliga och lika för alla kunder. Förslagetvara
till elmarknadslag innehåller inte några regler hur detaljernany om
kring överföringen skall organiseras, inte heller diskuteras hur

prissättningen i detalj skall fungera.

Stegvist öppnande äverföringsnätenav

Överföringsskyldigheten begränsas, under övergångsperioden om
till överföringtvå år, effektmed 0,5över MW och med kon-en

traktslängd minst Beroendeår. elmarknadenspå utvecklingettom
och anpassning till de förhållandena kan begränsningen kommanya

slopas eller förlängas. Motivet till begränsningen införsatt att att
vill försäkra sig stabil utveckling elmarknaden ochpåman om en

därigenom begränsa spekulativ elhandel.en ev.
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overjbringsskyldighetNättillstánd med anslutningsplikt och

förutsättningarnätbolagen har tillräckligaNättillstånd attges om
skyldigheterreglerar nätföretagenssköta sin verksamhet. Tillståndet

geografiskadetförpliktelser. Tillståndet regleraroch även an-
anslutningsplikt förNätbolaget harsvarsområdet för nätbolagen.

under vissaansvarsområdet. Andra bolagalla elförbrukare inom ges
ansvarsområde.ledningar inom nätbolagetsvillkor byggarätt att

inte kanöverföringstjänstergäller bl.a. i de fall avtalDetta om
sittbygga kapaciteten påträffas eller nätbolaget nät.vägrar utom

och medelstora konsumenterSkydd för smd

begäran kund anbudElförsäljare har skyldighet påatt omav ge
skall grunda sig villkorleverans el. Anbudet på somsammaav

kunder i område. Priser ochförsäljaren tillämpar för övriga samma
Elpriset särskiljas frånoffentliga. skallleveransvillkor skall vara

industriministeriet skall fastställaöverföringsavgifter. Handels- och

elkvalitet och villkor förelförsäljningsvillkor reglerar krav påsom
skall mätutrustningnätbolaget förleveransavtal. Det är ansvarasom

till övrig lagstiftning ochövrigt hänvisas i förslagettill kunderna. I

konkurrenslagstiftningen. konkur-särskilt till den Denna gernya
bättre möjligheter ingriparensmyndighetema och konsumenterna att

ställning.dominerande detta sammanhangmissbruk Imot av
i regel har dominerande ställningelförsäljarna påpåpekas att en

marknaden.

Ekonomisk särredovisning

överföring ellerAlla företag bedriver verksamhet inomsom
från företagetsförsäljning skall avskilja dessa verksamheterav

Överföring skallförsäljningövriga verksamheter. och avev.
ingåförsäljning skall ocksåsärredovisas. I redovisningen av av

Överföring försäljningkostnaderna för anskaffning el. och avav
resultatenheter skallskall resultatenheter. Dessa omvara egna

möjligt särskild företagsledning.ha en
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slopande tillstånd och anmälningspliktav

nuvarandeDe tillstånd krävs behovsprövning för byggaattsom
kraftverk skall i huvudsak avskaffas. De tillstånd krävts för attsom

eller importera avskaffas. I stället införs anmäl-exportera ett
ningsförfarande för byggande kraftverk och för import ochav

el.export av

Regional planering och samarbete

Den lagstadgade regionala planeringen och samarbetet rörande

kraftverks- och överföringsanläggningar viss storlek avskaffas.över

Inrättande elmarknadsnämndav en

En elmarknadsnämnd under Handels- och industriministeriet skall
inrättas. Nämnden skall bestå sakkunniga på området samtav

för de viktigaste myndigheterna. tvistefrågor kringIrepresentanter z
bl.a. överföringsvillkor och nättillstånd skall nämnden kunna avge
rekommendationer. Nämnden skall kunna behandla frågorex. om
nätbolag överföra ellervägrar har diskriminerandesom en
prissättning. Tvister skall kunna föras vidare till ministeriet för

avgörande.
konstaterasDet konsumentombudmannen kan behandla bl.a.att

mindre konsumenters besvär i avtalsfrågor. Tvister gällersom
anslutnings- och Försäljningsvillkor skall utarbetas med el-som
marknadslagen underlag förutsätts i regel kunna behandlassom av
konsumentombudsmannen.

Övergångsbestämmelser

Skyldigheten överföra skall stegvis gälla alla och konsu-nätatt
med övergångstid två år. Den ekonomiska redo-menter en om

visningen skall genomförd inom frånår den tidpunkt dåettvara
lagen träder i kraft. I de fall det finns avtal istår konflikt medsom
den ellagens intentioner, skall kunna inleda förhand-parternanya
lingar förnya avtalen inom fråntvå år ellagens ikraft-attom
trädande.
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Danmark

Följande beskrivning den danska elmarknaden i huvudsakärav
hämtad ifrån NUTEKs Elmarknaderna i 1991 ochEuroparapport
1992 B 1991:7 och 1992:11.B

DanmarkI två organisationer med skilda firnätsystemsvarar
kraftförsörjningen. Elkraft står för försörjningen Själland medpå

förbindelse Sverige medan Elsam försörjer Jylland och harmot
bl.a. förbindelse med Tyskland. Elkraft Elsamoch paraply-är

organisationer för de ungefär 120 producerande företagen i Dan-

mark. Producenterna till knappt hälften kommuner, knapptägs av
hälften kooperativa företag och privata aktie-är utgörsresten av
bolag.

har tagits beslut elsystemen i JyllandDet och Själland skallattom
kopplas överföringsförbindelse. planerasDetsamman genom en

ytterligare överföringsförbindelser med Norge och Tyskland.även

Danmark törs f.n. debatt hur den framtidaI elmarknadenen om
skall organiseras. Dels diskuteras fusion mellan Elkraft ochen
Elsam och diskuteras avreglering elmarknaden.dels finnsDeten av
dock inga beslut förändringar. verkarnågra Detom som om man
i Danmark inte fram snabbarekommer gå med avreglering änatt

se avsnitt 2.2.2.vad EGs direktivsom anges av

2.2.2 EG

direktiven förI EGvår utredning pågårpåpekas inomatt en
utveckling inre marknad energi-omfatta ävenattav en som avses
området.

I detta avsnitt redovisar vi kort innebörden initiativ-de senasteav
med anknytning till elområdet bedömningvår ut-samten av

vecklingen under den tiden.närmaste

Grunden för samarbetet inom Gemenskapernade Ekonomiska

EG, primärrätten, främst fördragenutgörs de treav om upp-
rättandet den Europeiska kol- och stálgemenskapen Parisför-av
draget, den Europeiska ekonomiska gemenskapen EEC Rom-

fördraget och den Europeiska atomenergigemenskapen. Den

Europeiska enhetsakten år 1987 innebar ändringar och tillägg tillav
dessa grundläggande fördrag. Det dessa avtal och detär
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regelverk med tiden vuxit fram grundval dem l’acquispåsom av
communautaire EGs institutioner grundar sin kompetens.som

EG finns antalInom medett gemensamma organ egna norm-
givningsbefogenheter och rättsordning. flertalPå etten gemensam
områden EG övertagit medlemsstaternashar normgivningsbefogen-
heter.

EGs viktigaste institutioner EG-kommissionen, Europaparla-är

Rådet europeiska rådet och ministerrådet och EG-dom-mentet,
stolen.

Rådet kommer medlemsländemas politiskaI intressen till uttryck.
bestäms politiken och fattas i allmänhet slutligaDär de avgörandena

rörande regler. Rådet består regeringsleda-nya gemensamma av
från medlemsländerna och kan ha olika sammansättning.möter

fattasBesluten enhälligt eller majoritetsbeslut, beroende på vadsom
fördragen föreskriver för olika fall.

EG-kommissionens viktigaste funktioner utarbeta och läggaär att
fram förslag för EG-rättenRådet övervaka följs. Kom-samt att

iimissionen det enda EGs har framläggaär rätt attav organ som
förslag till beslut i Rådet. Den har vissa självständiga besluts-även

funktioner, bl.a. i fråga tillämpningen EGs konkurrensrättom av
och viss självständig meddela föreskrifter. Samtliga EG-rätt att
kommissionens ledamöter, kommissionärerna, tjänstemän.är

Europaparlamentet består direktvalda ledamöter från med-av
ilemsländema. rådgivande lagstiftandeDet makt.är ett utanorgan

Parlamentet skall sig EG-kommissionens förslag innanyttra om
Rådet fattar beslut. Beslut Rådet med kvalificerad majoritettagna av
skall godkärmas Europaparlamentet innan Rådet kan dettaav
slutliga juridiskt bindande beslutet.

EG-domstolen ansvarig för EG-rätten tolkas enhetligt ochär att
den har dess innebörd. viktiga hänseenden har EG-avgöra Iatt

fått sin form dess domar. EG-domstolen dömer bl.a.rätten genom
i mål mellan medlemsländerna och mellan institutionerna inbördes

i mål mellan Kommissionen och medlemsländerna. Desssamt
domar bindande. viktig uppgift förEn domstolenär påär att
begäran nationella domstolar lämna förhandsbesked EG-av om
reglernas innebörd.

I betydande utsträckning EG-rätten bindande for medlems-är

länderna antingen det reglerna direkt tillämpligapå hossättet äratt
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medlemsländerna eller medlemsländerna sinmåsteatt anpassa egen
lagstiftning till EGs rättsakter.

Romfördraget bindande rättsakter Rådettre typeranger av som
och Kommissionen kan utfärda. förordningar,Det frågaär om
direktiv och beslut. Förordningar EG-områdetalltid hela ochavser
gäller direkt i medlemsländerna; dvs. det inte tillåtet för med-är

lemsländerna själva skapa nationell lagstiftning över-att en som
med förordningen. Direktiv riktar sig till medlems-ensstämmer

länderna och visst inomresultat skall uppnåsettanger som en
bestämd tid överlåter länderna bestämma form ochattmen
tillvägagångssätt för den nationella implementeringen. Beslut är

bindande i alla delar för dem de riktade till. finns ocksåDetärsom
rättsakter inte bindande, rekommendationer, yttrandenär t.ex.som
och resolutioner.

Om domstol i medlemsland skulle finna nationellett atten en
EG-bestämmelsebestämmelse strider direktärmot en som

tillämplig, inte tillämpaskall domstolen den nationella bestäm-

melsen i det aktuella målet. Enligt EG-domstolens praxis har EG-

nationellaregeln nämligen företräde framför regler och skall

föreskrivettillämpas vad kan i den nationellaoavsett varasom
EG-domstolensrättsordningen. sammanhänger medDetta synsätt att
självständigEG-rätten rättsordning är i förhållandeär somen egen

till traditionell folkrätt.

EG-direktiv elomrddetpá

Energifrågorna har tidigare legat utanför EGs strävan mot en
marknad. EG-kommissionen har emellertid på årgemensam senare

ställt sig bakom långtgående sektor skallplaner dennaävenatt
omfattas integrationssträvandena integrationoch betraktar därvidav
inom energisektorn förutsättning Romfördragetsför målattsom en

inre marknad skall Härvid skall bl.a. EGsuppnås.om en gemensam
konkurrensregler tillämpas.

Som första elförsörjningsområdet EGspå råd årett steg antog
1990 dels transiteringsdirektivet 90547EEG, dels direktivett om
pristransparens 90337EEG. bådaDe direktiven trädde i kraft

inom Gemenskaperna vid årsskiftet 1991-1992.
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Genom EES-avtalet sannolikt kommer i kraftträda foratt att
Sverige under 1993, kommer dessa båda direktivår gälla ävenatt
för land. avsnitt 3.7 återkommer vi till vilkavårt I åtgärder som
behövs för transiteringsdirektivet skall kunna genomföras iatt
svensk rätt.

Innebörden transiteringsdirektivet nätansvarig enhetär attav en
i EG-land kan begära nätansvarig enhet i EG-landett ett annatav en

Överföringendenne upplåter sitt for överföring kraft.nätatt av
börja eller sluta i EG-land nations-måste och minstett passera en

Överföringeninom Gemenskaperna. måste leverans-gräns ettavse
kontrakt med minst varaktighet. nätansvariga enheternaårs Deett
förtecknas i särskild bilaga till direktivet. Sverige Affärs-I ären

kraftnätverket svenska sådan nätansvarig enhet isomen avses
direktivet. andra länder kan det finnas flera nätansvariga enheterI

samtidigt kraftproducenter.ärsom
Enligt direktivet pristransparens skall detvå gånger årom per

säljer till industrin meddela priser och andra försäljnings-som
villkor för vissa industriella konsumenter till EGs statistik-typer av
direktorat, offentliggör statistiksedan priserna. Det ärsom om
enligt direktivet medlemsländerna skall tillse uppgifternaattsom

industrikonsumenter direktivetlämnas. De ityper av som avses
förbrukar emellertid betydligt mindre de elintensivaän mest
svenska industrierna. Statistiken skall inte redovisa vilken konsu-

fått vilket pris. Slutkonsumenterna nämligenindelas iment som
och priser redovisas finns minst in-bara det tregrupper, om

dustriella konsumenter i Avsikten direktivmed detta ären grupp.
de industriella slutkonsumenterna insikt prisnivåökadatt ge en om

och prissystem för och for gas insynde större påattgenom ges
de monopoliserade marknaderna.

öppenheten det gäller elpriser för industrikunder varierar förnär

närvarande mellan olika länder. bör till fördel för svensktDet vara
näringsliv och svensk kraftindustri direktivetom, genom om
pristransparens, graden öppenhet ökar och formerna förav
öppenheten blir enhetliga inom viktigaste marknadsom-vårtmer
råde.

Som andra i riktning liberalisering elmarknadenett steg mot av
presenterade EG-kommissionen i början 1992 förslagår tillettav
direktiv inre marknad för el. Kärnfrågan gällde vadom en man
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ochutnyttja näteneventuella rättighetpartstredjekallar att
TPA-förslags.k.välja elleverantör. Dettafrittmöjligheterna att

motståndkraftigtbörjanfrånAccessThird möttePartyTPA
direktiv-elbranschorganisationer. Ioch blandmedlemsländerbland

marknaden förhuvudsakliga mål för den inreförslaget treanges
följande.gas. Deoch var

skapandetKommissionenprodukter.rörlighet för attFri avanser
nationellaiförändringarför krävermarknadgränslösen
transmiss-produktion, import,avseendemed påregleringar export,

tillKommissionen måste ävenEnligtdistribution.ochion seman
tillgänglig.finnselöverföringförinfrastrukturnödvändigatt

öppnareförsörjningstrygghet. ProcessenFörbättrad mot en
och bredareflexiblareKommissionenenligttordemarknad ettge

försörjnings-nivåhögre påfram tillledervilket i sinutbud, tur en

tryggheten.
Ökad förbättradKommissionenkonkurrenskraft att enanser

fördelarinnebäranvändninggällerdeteffektivitet när resurserav
energi-viktigt för densärskiltvilketför alla konsumenter, anses

världsmarknaden.konkurrerar påindustrinintensiva somi
förhuvudprinciperfyraKommissionendirektivförslagetI I anger

markna-och inreDenmarknad förinredennainñrandet gas.avi industrin tid sigfär pågradvis, såförverkligasskallför attden
förutsättningarna. Kommissionentill desigatt nyaanpassa

i vilketliberaliseringen varjeförminiminivåfastställer etapp,en

V densnabbare fram påkanmedlemsländernahindrarinte att
närhetsprincipens.k.de önskar. Denmarknaden såinhemska om

innebärDettatillämpas.subsidiarity skall vidareof attprinciple
vissainomfrihetmöjligamedlemsländerna skall största attges
derasnaturtillgångar,derasutforma ett systern passarsomramar

regleringomfattandealltförenergipolitik. Enindustri och deras av
idirektivförslaget, störstadet vidare iskall,elmarknaden sägs

förhoppningKommissionensutsträckning undvikas. Detmöjliga är
liberalise-marknaden,regleringeventuelladenatt som ennya av

existerandeskall ersättahuvudsakligenbehovring kan skapa av,
skall förasdetKommissionenunderstrykerVidareregleringar. att

ochEuropa-parlamentetministerråd,med EGsdialog i fråganen
dockförbehåller sig rättenKommissionenberörda att omparter.

dennagenomföraföråtgärdererforderligavidtaganödvändigt att
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inre marknad för och för vilken Kommissionen sig hagas, anser
maktmedel med stöd Romfördraget.av

Genomförandet det andra i riktning liberaliseringstegetav mot en
elmarknaden baseras enligt direktivförslaget följandepåav tre

grunder:

Ett icke diskriminerande för tillståndsgivning vidsystem upp-
förande elproduktionsanläggningar och elnät införs. Det skall bliav
möjligt för andra kraftföretagäven än och distributörer ägaatt t.ex.
överföringsledningar.

Begreppet unbundling tillämpas i vertikalt integrerade kraftföre-
Innebörden härav är regelverktag. skapas medföratt ett attsom

heltäven eller delvis integrerade kraftföretag organiserar sin
verksamhet så, verksamhetsområdena produktion,att Överföring och
distribution i ekonomiskt avseende skall redovisasav separat.
Någon total uppdelning företagen eller ändring ägandeformer-av av

krävs dock inte.na
begränsadEn form s.k. TPA Third Party Access genomförs.av

Med TPA nätägare skyldigär upplåtaatt förnätetattavses en
transitering skälig ersättning, förutsatt det finnsmot tillräckligtatt
med ledig kapacitet på nätet. Begränsningen består i dennaatt
skyldighet till början endast skall gälla in-störreen gentemot
dustrikunder och distributörerstörre med industrikunderstörre

enligt förslaget sådana använder 100 GWhänmenas som mer per
år i praktiken 400 500å industrikunder inom EG-området, och-
med distributörerstörre sådana distribuerar motsvarandesom
minst 3 % landets totala elanvändning.av

Kommissionens mål detta skulle börja gälla frånatt systemvar
ingången 1993år med fullständigt införande TPA frånettav mer av
år 1996. Kommissionen uttalar i direktivförslaget tredje ochatt ett
avslutande i liberaliseringsprocessen torde kunnasteg inledas år
1996. Innehållet i detta sista skulle grundas på erfarenheternasteg

genomförandet den andraav etappen.av
Efter kritik bl.a. under utskottsbehandlingen inom Europaparla-

uppmanade EGs ministerråd i slutetmentet 1992år EG-kommis-av
sionen omarbeta förslaget.att

Ministerrådet uttalade härvid skapandet inre energi-att av en
marknad med ökad konkurrens vitalutgör del EGs inreen av
marknad. Men öppnandet för konkurrensnäten kan enligtav
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försörjningstrygg-tillhänsynstagandeinte skeMinisterrådet utan
konsumenter.skyddetoch småmiljönskyddetheten, avav

upprätthållaskunnaskallservices.k. publicbl.a.innebärDet att
fårgasnät inteochutnyttja elnättredje rätt attpartssamt att

öppenhetenminskaellerdiskriminering någoninnebära part omav
kunder.ochavtal

olikadestuderaocksåuppmanades närmareEG-kommissionen att
EG-ländernaigasmarknadernael- ochförutsättningarna på runtom

tilltillgångfåicke-EG-medlemmars rättutreda attnärmaresamt att
näten.

G-domstolenBehandling Eav

för första gången1992novemberiinstans harförstaEG-domstolens
konkur-EGstillämpningenmål avsågiutslagmeddelat ett avsom

Kommissionen.RendoT1690målelsektomrensregler inom mot
eldistributionsföre-holländskaantalklagomålgälldeMålet ettsom

1991.januari DetKommissionen ibeslutanförthade över etttag av
från dessaklagomålanledningmedfattatsi sinbeslutet hade tur av

1988.majiKommissionentillelföretag
enligt EG-sammanfattning,starkigällde, ettSakfrågorna om

holländ-existerar denpåimportmonopol påotillåtetreglerna av
1989 iHolland årkompliceradesMålet attmarknaden.ska nyenav

vid-elektricitet föravseddförbjöd importuttryckligenellag av
distributors.supplypublic byfordistributörerareförsäljning av

inte kanövervägandeningåendegrundat påUtslaget är som-
aktuellabehandla detbehörighetkring domstolensrefereras här att-

rättsreglerolikaenligtkompetensKommissionensochmålet om
EG.inom

holländsktillsigvändabordede klagandefarmKommissionen att
Kommis-nämligenprövad. måstesaken Förstfor fådomstol att

förenligellagholländska1989tillställning årssionen varta om
ochbedömningdennaiEG-domstolen instämdemed EG-rätten.

brytaföretagkunde tvingainte motKommissionenuttalade attatt
lagstift-sådankonstateratförst halagstiftning attnationell utan att

EG-rätten.strid medning stod i
Även EG-sin sak iförfick gehörfall intei dettaklagandedeom

gilladeprincipidomstolenutslaget utläsas attdomstolen, kan attav
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Kommissionen granskar den eventuella förekomsten monopol-av
företeelser inom medlemsländernas elmarknader. Enligt vad vi
erfarit pågår inom Kommissionen granskning den holländskaen av
lagstiftningen, liksom förhållandena i åtta andra medlemsländerav

tillåta monopol inom elförsörjningen.som anses

Vdr bedömning

Den utvecklingen inom EGsenaste vad gäller elområdet är i
Emotsägelsefull. Uppenbart är den hittillsvarande utformningenatt av

EG-kommissionens förslag i

i
syfte erhålla liberaliseradatt en

elmarknad möter motstånd inom de flesta medlemsländerna.av
Något omedelbart genomslag inom EG för vissa dessa principerav

Qvilka utgör utgångspunkterna fir vårt arbete enligten av ‘- rege-
ringens utredningsdirektiv inte förestående.synes-

2.2.3 nordisktEtt perspektiv

i Det finns starka skäl insätta våra förslag iatt nordisktett per-
spektiv. Särskilt naturligt dettaär bakgrund det finnsmot attav en
tradition drygt 30 års organiserat samarbete kring elfrågornaav
mellan kraftföretagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Detta samarbete har ägt inom för bilaterala avtal mellanrum ramen
svenska och nordiska kraftföretag. Ett kompletterande forum deär
nordiska kraftföretagens samarbetsorganisation, Nordel.

Nordel bildades år 1963 för nordiskt elkraftsam-ettsom organ

Barbete. Nordels ledamöter ledandeär för företagrepresentanter
; inom elproduktions- och elöverföringsområdena i Norden. J

Nordel är rådgivande och rekommenderande samarbetsorgani-en
sation med beaktande förhållandena inom de enskildasom av
länderna skall bidra till effektivt elsystem i Norden.ett

Med de genomgripande förändringar skett i Norge och desom
planerade förändringarna i Sverige och Finland har Nordel
förändrats kraftigt. De nybildade nationella nätföretagen i Norge
Statnet SF, Sverige Affärsverket svenska kraftnät och Finland
det statsägda IVO Voimansiirto Oy, IVS och det industrin ägdaav
Teollisuuden Voimansiirto Oy, TVS ingår i Nordel. Nordelsnu



1131993:68SOU

konkur-förändradtill1993har understadgar våren anpassats en
renssituation.

mål skapaprimäraorganisationensEnligt Nordels stadgar är att
nordiska el-deeffektivt utnyttjandeförutsättningar för ett av

utnyttjandesådant ärelöverföringssystemen.och Ettproduktions-
inklusive elkonsument-berördaför miljön och detill parterna,nytta

deticke-kommersiell roll närsina stadgarNordel har enligt enerna.
direkt mellanskötasAffärsmässiga frågor skallkraftutbyten.gäller

företagen.
sålundamed harframtida handelnför denFörutsättningarna
Finlanddet i Norge,hållerkraftigt eller påförändrats göraatt --
organi-för NordelinnebäraVad detta kommerSverige.och att som

omstruktureringarnainnan ärförutsägasation svårtär att genom-
land.respektiveförda fullt iut

förslagprincipiella grundsyn våradenVi konstaterar att som
till konkrethar kommitredanskall bygga pådirektivenenligt

insteg i Finland.vinnaoch på väguttryck i Norge attvarasynes
riktning kommer inomdet någoti dennautvecklingenFortsätter

för elmarknadema i Norge,finnas regelsystemeller årnågra att
grundeni likartatbygger synsätt.SverigeFinland och ettsom

förhållande kommersådantuppenbartDet attär ettatt vara
den svenska mark-konkurrensfungerandevälpositivt för en

tillutveckling skullesådanrimligtnaden. Det är att tro att varaen
grannländer. Eni våra närmastefördel för konkurrensen även

fördelarde kankraftmarknad, med dennordisk ge,gemensam
elmarknadenförinte utopi. Likartade reglerförefaller någonsom
för framtidamöjlighetnordiska länderna innebär i sigi de en

elproducenternasåväleffektivitetsvinster, bör komma somsom
utnyttjandeoptimaltmöjligtderas kunder till godo. Ett långtså av

inom detbefintliga och tillkommande elproduktionsresurser
miljömässigainnebäranordiska området bör dessutom också

vinster.
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Ökad2.3 konkurrens i Sverige

2.3.1 Monopolreglering dagens koncessionssystemgenom

Elnäten de betydelsefullautgör delarna i samhälletsmesten av
infrastruktur. I vårt land har sedan länge tagit aktivtstaten ett

för olika främjapå tillkomstensätt väl fungerandeattansvar ettav
ledningsnät för eltörsörjningen. Ett syftena bakomatt trygga av
tillkomsten 1902 ellagårs just detta.av var

Sverige har i dag väl utbyggt elledningarnät medett statenav -
företrädd Affirsverket svenska kraftnät dominerande ägareav som-
i fråga storkraftnätet. Ledningarna i detta kannät sägas utgöraom
pulsådrorna i det svenska elkraftsystemet. Regionala och lokala
nät såvälägs Vattenfall AB enskildastatenav genom som av- -
företag och kommuner.

Elnäten kan betraktas naturligt monopol. Entypsom en av
verksamhet omfattas detta begrepp kännetecknassom av av
kontinuerligt fallande styckkostnader, normalt resultatett attsom av
verksamheten mycket kapitalkrävandeär med höga fasta kostnader
i förhållande till de kostnader varierar med produktionen.som
Därigenom blir stordriftsfördelarna i verksamheten sådana, att ett
enda företag kommer dominera verksamheten inom sitt område,att
och det blir i fallmånga försvårt konkurrent etablera sig påatten

marknad. Andra exempel naturligapå monopol järnvägs-ärsamma
nät, och avloppsnät vissa delar telenäten.vatten- samt av

Begreppet legalt monopol är för det fallreserverat att staten
särskilt beslut har någon exklusivett gett ensamrättgenom att

bedriva viss verksamhet.

legalaDen regleringen eldistributionen sker för närvarandeav
det med koncessioner föreskrivs i ellagen.systemgenom som

Koncessionssystemet reglerar både nätverksamheten och handels-
verksamheten.

Oavsett ägandeform har det sedan lång tid ansetts ettvara sam-
hällsintresse naturliga monopol regleras i någon form. Genomatt

sådan reglering kan tillgången till marknaden säkras, monopol-en
istiskt beteende motverkas och också från samhällsekonomiskaett
utgångspunkter effektivt utnyttjande den gjorda investeringenav
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samhällsekonomisktfalliskulle mångaerhållas. Det ett resurs-vara
område.inomledningsnätmed fleraslöseri samma

linjekoncessioner ochförekommer,koncessionerTvå typer av
områdeskoncessioner.

med istarkströmsledningarallaförkanLinjekoncessiøn ges
används förkoncessionDennasträckning.bestämdhuvudsak

i vissaellerregionalai nätstorkraftnätet,iingårledningar som -
utlandsförbindelse.ocksåkanlokala Denfall i nät. avse en-

inomdistributionsnätanvända lokalaoch ettbyggaFör rätten att
områdes-koncessionstyp,särskildhar skapatsområdeangivet en

sökaintebehöverområdeskoncessionInnehavarenkoncession. av en
spärming.vissunderledningvarjesärskilt förtillstånd en

till ledningarabsolut ensamrättinteOmrådeskoncessionen enger
ledning,försålundalinjekoncession kanområdet. Eninom ges

praktikendistributionsnät. Imedområdedras ettgenomsom
områdeskoncessioner.överlappandeintedetförekommer

koncessions-nuvarandeför detredogörelsedetaljeradEn mer
i bilagafinnssystemet

konkurrenslag-bedömningKonkurrensverkets2.3.2 av

elmarknadenochstiftningen

konkurrenselmarknad med199l92:l33propositionenI enom
i härelmarknadenomställning21s.regeringenframhöll att aven

konkurrensövervakningaktivförutsätteravsedd riktning en .
mellanrelationenKonkurrensverket belysaVi har låtit närmare

konkurrens-såvälkonkurrenslagstiftningenochellagstiftningen -
konkurrenslagen.svenskadenEES-avtaletireglerna nyasom

överlämnat1993till i januariKonkurrensverket har rapportenoss
4.elmarknaden bilagaKonkurrenslagstiftningen och

konkurrens-svenskaeffekterna denanalyserasI rapporten av nya
elmar-avregleradEES-avtalets regler1993:20 ochlagen en

knad.
konkurrens-EES-avtaletsi korthet delsInledningsvis beskrivs

i kraft denträderkonkurrenslagsvenskadenregler, dels somnya
elmarknadeneffekter påtänkbaradiskuteras1993. Därefterjuli1
konkurrens-bl.a.behandlaskonkurrensreglerna. Härde nyaav
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lagstiftningens tillämplighet på nätverksamhet och kraftleveranser
olikapå delar Övertöringsnäten inkl. utlandsförbindelserna. Tvåav

frågor blir föremål för särskild behandling. Det gäller dels frågan
vilket skydd mindre kunder kan få den konkurrens-om genom nya

lagen och lagstiftning, dels frågan vilken ställning mindreannan om
elproducenter kan tänkas få.

De sammanfattande slutsatser Konkurrensverket redovisarsom
refereras nedan.

Då nättjänsterna i allmänhet inte kommer kunna konkurrens-att
utsättas, kommer reglering dessa krävas även i fortsätt-atten av
ningen.

Konkurrenslagens förbud missbruk dominerandemot ställningav en
19 § syftar nämligen till stävja relativt uppenbaraatt former av
missbruk. Principer för prissättning, tillträde till nätet måsteetc.
därñr specialregleras i form och övervakas särskildannan av en
myndighet. Det hindrar dock inte konkurrenslagstiftningen i vissaatt
fall kan bli tillämplig på nätverksamhet.
På avreglerad marknad för krafileveranser kommer antalen ett stort

kraftföretag, även utländska, konkurrera med varandra.att Konkur-
rensverkets bedömningar bygger på förutsättningen ellagen ändras,att
så det står samtliga elanvändareatt fritt välja sin leverantöratt av
elkraft, dvs. elnäten görs allmänt tillgängligaatt ända till hushållensut
lågspänningsnivå.
På sådan marknad kan enligt Konkurrensverket elleverantöremaen

ha incitament försöka begränsa konkurrensenatt sinsemellan genom
avtal eller liknande. Sådana avtal kommer strida denatt mot nya
lagens 6 § förbud konkurrensbegränsandemot avtal. Detta skulleom

bli aktuellt konkurrerandeLex. kraftleverantörer skulle försökaom
samordna sina priser eller upprätthålla rådande geografiska marknads-
delning. Vad gäller kraftleveranser kan således förvänta sig attman
konkurrenslagen kommer bli tillämplig främst vad gälleratt konkur-
rensbegränsande avtal. Om dominanssituationer kommer finnasatt
eller skapas kan emellertid även ñrbudet missbruk domineran-mot av
de ställning och förvärvskontrollen komma bli tillämpliga.att
Avtalsbestämmel avseende utlandsförbindelserna utnyttjsamtserna an-

det dessa uppfyller enligt Konkurrensverket med största sannolikhetav
samhandelskriteriet i EES-avtalet och faller därmed in under avtalets
konkurrensregler. EGs rättspraxis, vilken är vägledande för en
tolkning såväl EES-avtalets konkurrensregler den svenskaav som nya
konkurrenslagen, inteär särskilt omfattande vad gäller försäljning
eller transitering kraft. Det s.k. transiteringsdirektivet ingårav som
i EES-avtalet kan dock betydelse när EES-avtalet träder i kraft. Om
avtalsbestämmelsema eller tillämpningen i övrigt begränsar konkur-

på den svenska marknaden kan vidare den svenska konkurrens-rensen
lagen bli tillämplig. Enligt 5 i§ denna lag skall emellertid beslut med
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konkurrens-EES-lagensförenliga medkonkurrenslagenstöd varaav
regler.

såvittdet,finnsverksamhetbranschorganisationemasgällerdetNår
kalkylerexempelvisinslagbedöma, somverket kan gemensamma --

konkurrenslagen.denstridakommakan motatt nya
bådeellagennuvarandei denfinnsköparnaskydd för genomEtt

prövadeleveransvillkoroch andraprisfåfir köparenmöjligheten att
levereraområdeskoncession attinnehavareförskyldighetenoch aven

vaddetuttalarKonkurrensverket attförbrukning.normalförström
iävenkonkurrensutsättas,kanintenormaltnättjänster,gäller som

förskyddsådantbehovfinnas ettkommerfortsättningen att av
köparna.

detavsiktenelkraft ärtillhandahålla attgällerdäremotdet attNär
el-leveran-bedömerKonkurrensverket attkonkurrens.friskall råda

möjligheter änstörrehakommerintedöma attalltdå atttörerna av
påtvingakonkurrensfungerande attmedmarknaderandraföretag på

någonvillkor. Omoskäligaandraellerpriseroskäligakunderna
delställning någonpådominerandefåskulleändå avleverantör en

missbrukaskulleochmarknadenrelevantas.k.denmarknaden
kanleverera,eller vägraprisoskäligtkrävadenna, attt.ex. genom

Även 6 §konkurrenslagen.istöd 19 §med omangripasdetta nyaav
tillämplig.blikansamarbetekonkurrensbegrânsande

och leveran-prövade,villkorfåmöjlighetköparens attVad avser
därförKonkurrensverketelkraft,levereraskyldighettörens att ser

elområdet.specialregleringarinföraskälinget attg
köpaskyldigocksåeldistributör attellag ärnuvarandei Enligt en

koncessionsområdet.inomelproducentermindrevissafrånström
medKonkurrensverket inte åläggasenligtkanköpskyldighetSådan

konkurrenslagen.stöd av

spelreglerförMotiv2.3.3 nya

ha inlettssägaskanelmarknadensvenskadenOmstruktureringen av
riks-19909l:50 tillskrivelseregeringen i1990 närhösten en
bl.a.föråtgärdsprogram attomfattandepresenteradedagen ett

ekonomin.svenskadenstabilisera
Statensavseende vatten-förändringaraviserades tvåskrivelsenI

tillskulle görasVattenfallverksamhet.Vattenfall omfallsverks
Vattenfallfrånskulleoch stamnätet meraktiebolag, enges

enligtväntadesOmvandlingenOrganisationsform.fristående
skulleochelmarknadeffektivaretill6 leda sesskrivelsen en

välåstadkommanäringspolitik där strävan attuttryck för nyensom
del.viktigkonkurrenseffektivochmarknaderfungerande var en
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Under rubriken Effektivare statlig förmögenhetstörvaltning
utvecklades tankegången ytterligare enligt följande 10;

Vattenfall Organisationsform är bättre anpassad tillges en som en
alltmer internationell och kapitalintensiv verksamhet. Vattenfall kan
därmed god elförsörjningtrygga och högre avkastningen generera en
på kapital. Förstatens utveckla effektivareatt handel och under-en
lätta decentraliserad elproduktion kommer stamnäteten att ges en mer
fristående organisation.
Åtgärden skall exempel på statligett verksamhet ises attsom

framtiden skall den Organisationsform är effektivast förges attsom
skapa tillväxt och förbättratett resursutnyttjande.

Förslag denna innebörd lades fram varen 1991av i prop.
l99091:87 näringspolitik för tillväxt. Omorganisationernaom
trädde i kraft i början år 1992, då Vattenfall AB Affärs-av resp.
verket svenska kraftnät började sin verksamhet.

Det viktigaste motivet till föra över huvuddelenatt Vattenfallsav
verksamhet från affársverk till bolag enligt propositionenvar att
effektivisera förvaltningen kapital. Måletstatensav angavs vara en
ökad avkastningsförmåga inom för oförändrade eller lägreramen
reala elpriser och fortsatt elförsörjning.trygg Motiveringenen
utvecklades enligtnärmare följande 167:

Affärsverksformen framstår inte längre ändamålsenlig för Vatten-som
falls konkurrensutsatta verksamhet. De svenska och utländska
elmarknadema genomgår strukturförändring. Kunderna ochen om-
världen får allt betydelsestörre för verksamheten. Kraven på
affärsmässighet skärps. Konkurrensen mellan företag och mellan
energiformer och energisystem ökar. Vattenfall bör därför möjlig-ges
heter utvecklas inomatt de konkurrensutsatta områdena attgenom
verksamheten bedrivs i aktiebolagsform.
Genom bolagiseringen underlättas bl.a. effektivisering och rationali-

sering Vattenfalls verksamhet. Bolagiseringen innebärav vidare en
anpassning till den fortgående intemationaliseringen elmarknaden.av
För Vattenfall skall kunnaatt delta i denna utveckling krävs en
verksamhetsform möjliggör deltagande i konsortier ochsom t.ex.

utvecklingsbolag. Bolagsformengemensamma Vattenfall ökadeger
möjligheter till affärsmöjligheteratt ta i Sverige och utomlandsvara

konkurrerasamt på likaatt villkor med övriga företag elmark-på
naden.

Stamnätet borde enligt propositionen Organisationsformges en som
möjliggör succcessivt ökandeatt effektivitet i det svenskaen
kraftsystemet kan förenas med fortsatt hög leveranssäkerhet.en
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iproducentermellankonkurrensenökaråtgärderGenom som
skulleproducenterutländskaochsvenskamellanSverige samt
vidaredetsadesbör,Måletstärkas.ställningkraftkonsumenternas

168,s.propositioneni

meddirektkontraktslutakankraftkonsumentersvenska pro-attvara
medkontraktslutabehövaförstländeri andra attducenter utan

tillför-småskaliga producenterbörDesutomproducenter.svenska
medhandelfnmarknaden. Entillsäljamöjlighetergodasäkras att

möjligt.teknisktdet ärlångtsåeftersträvasbörgränsernaöver

konkurrensElmarknad i1991:6BiställdeNUTEK rapporten
förvalfrihetmedönskvärt störrehuvuddet arfrågan över tagetom

åstadkommas.skallfalli såvalfrihetdennaoch hurkunderna
elmarknad mångasvenskadagensharanalysNUTEKsEnligt

påvisas ärdirekt kaneffektivitetibristeroch deförtjänster, som
påkonkurrensenhelt klartNUTEKenligtdock attmåttliga. Det är

147,NUTEKfortsattefinns,begränsad. Detmarknaden är

leve-bytaslutkunderochåterdistributörer attförmöjlighetersmå
ilandet leveransom-delatprinciphar iProducentemarantör. upp

hamnarmarknadenin påkommavillproducenterråden. Nya som
producentenetableradedenberoendeförhållande tillstarktockså i ett

ställningstarkaproducenternasetableradedeområdet. Hur g ai p
tillkällasikt äroch långkortmarknaden påpåverkarbristdenna en
ärmyndigheterförkälla tillochmellan aktörernakonflikt somoroen
påkonkurrensbristandemedFaranelmarknaden.övervakaattsatta

beslutetmedi och attytterligareelmarknaden har accentuerats ge
marknaden.påfrihetVattenfall störrestatliga att agera

elmark-dagensmycketvidareframhölls attNUTEKsI avrapport
ochmarknadenprisledarskap påVattenfallspånadsmodell bygger

riksdagensunderställdavaritharinvesteringsbeslutVattenfallspå att
sarmolikt,bolagiseringen ärföreståendedeneffektprövning. En av

mark-kommerVattenfall styrasNUTEK, attuttalade avatt mer
inflytandetpolitiskadetochhänsynstagandennadsmässiga att

sammanhangi dettapåpekade attNUTEKminska.kommer att
ytterligarefåförVattenfall,minstinte attkraftforetagen, agerar

återdistributörer.köpamarknadenkontroll attöver uppgenom
kraftproducentema,svenskadefrånagerandeaffärsmässigtEtt

med deanalysNUTEKsenligtkommerVattenfall,inklusive nu
elprisertill högresikt ledaelmarknaden påforreglernagällande att
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i Sverige. Ett regelverk på elmarknaden tillåter ökadsom en
konkurrens kunderna kan däremot, framhöll NUTEK,om de
närmaste åren leda till pressade elpriser.

NUTEK i detta sammanhang två huvudsakligaangav skäl för
införande regler möjliggör för elkundernaav välja leveran-som att
tör.

För det första leder ökad konkurrens till producenter ochatt åter-
ydistributörer tvingas effektiviseraatt verksamhet och hålla låga iatt

priser. Därigenom minskar behovet statlig och kommunal detaljregle-av i
ring marknaden. För det andra skapas förutsättningarav för andra
kontraktsformer på där kimdemas behov i större utsträckning än idag
blir styrande..., vilket bör leda till lägre totala kostnader. På en
konkurrensutsatt elmarknad bör det dessutom bli lättare för aktörernya

komma in på marknaden.att

De analyser utvecklingstendenser på elmarknadenav harsom
dels i regeringenspresenterats proposition våren 1991 prop.

199091:87, dels ii NUTEKs hösten 1991 NUTEKrapport B
1991:6 alltsåutgör grunden fir riksdagsbeslutet 1992 om nya
riktlinjer för elmarknaden.

Vi instämmer i det väsentliga i NUTEKs bedömning hösten 1991
affärsmässigt beteendeatt ett från de svenska kraftproducenterna,

inklusive Vattenfall, siktpå skulle leda till högre elpriser i Sverige.
Den utvecklingen kan motverkas införandet sådantgenom ettav

med ökad konkurrenssystem elmarknadenpå det är vårsom
uppgift utarbeta.att

Av framställningen i avsnitt 2.1.2 framgår de skäl liggersom
bakom riksdagens beslut 1992 års riktlinjer för elmarknaden.om
Om ägare ställer kravstaten på Vattenfall iakttagasom att samma
affärsmässiga beteende andra kraftföretag, samtidigtsom statensom
vill motverka utveckling högre elpriser, finnsmot deten enligt vår
uppfattning knappast någon metod skapaän förutsättningarattarman f

ioch regler för fungerande konkurrens. Alternativet tillen sådana
åtgärder torde deomprövar riktlinjeratt staten nyligenvara harsom
beslutats för Vattenfalls verksamhet.
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nätverk-förkoncessionssystem3 Ett

samhet

motiven förallmärmaavsnitt 3.1, deredovisas först,kapiteldettaI
Därefter definieras denätverksamhet.förkoncessionssystemett

nätkoncessionnätverksamhet ochbegreppengrundläggande nya
förhåller sig till detnätkoncessiontillhur förslagetdiskuterassamt

områdeskoncessioner.ochmed linje-gällande systemetnu
för demföreslagna skyldigheterhandlar3.3Avsnitten 3.2 och om

skäliga villkor tillåtapånätkoncessioner, såsomhar attsom
oberoendeledningennätetdenöverföring påström vemavegnaav

ledningarnät, redovisabl.a. andraanslutakraften,äger attattsom
redovisa sinasärskild rörelsegren öppetnätverksamhet attsamtsom

frågori dessa avsnitt bl.a.behandlasVidarenättjänster.priser för
vadmätning Fråganoch ström.tariffer för nättjänster av omomom

villkor skallför nättjänsterpriser och andramedskall attavsessom
belyses.skäligavara

de koncessions-avsnitt 3.4 genomgångStörre delen är avenav
i ellagen.ställasenligt uppfattning börvillkor vår uppsom

koncession.återkallelseAvsnitt 3.5 handlar om av
förförslaginnehåller bl.a.3.6 och 3.7Avsnitten systemansvarom

utlandsledningarna.diskussion regler förstorkraftnätet och omen
transiteringsdirektivEGsfrågan innebördenbehandlasBl.a. avom

for uppfylla det.lämpliga åtgärderoch att
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3.1 Nätkoncession för linje och för omrâde

föreslår.-Vi

Kravet koncessionpd enligt ellagen för byggande eller an-
vändande elektriska starkströmsledningar behålls.av
Nuvarande linjekoncession och omrddeskoncession medersätts
nätkoncession för linje och nätkoncession för omrâde.

ellagenI införs definitioner nätverksamhet och anslut-av
.ning

’

3.1.1 Allmänna motiv för nätkoncessioner

förutsättningarNär skall skapas för konkurrensutsatt elmarknaden
l

finns det anledning ställa frågan koncessionssystem böratt ettom
finnas kvar.

Vi har här frånutgå de mål och strategier för förändradatt en
elmarknad har beskrivits i avsnitt 2.1.2. Med den utgångs-som
punkten det klartstår regleringar långt möjligtså bör undvikasatt

den konkurrensutsattapå delen marknaden, dvs. produktion ochav
handel med el. Behovet övervakningstyrning ifråga den delav om

verksamheten inte skall konkurrensutsättas, dvs. självaav som
ledningsnätet, finns emellertid kvar. Ett med utökadsystem
konkurrens och frihet i produktions- och försäljningsledet ställer
särskilda krav på producenter, säljare och köpare iatt största
möjliga utsträckning möjligheter utnyttja trans-garanteras att
portvägarna, de elektriska ledningsnäten.

Det alltså nätverksamhetenär i framtiden bör regleras. Densom
innebörden begreppet koncession i ellagen bör komma tillnya av

uttryck benämning, nätkoncession. Som vi närmaregenom en ny
utvecklar i det följande bör koncessionsgivning och tillsyn över
nätverksamhet handhas myndighet, i det följande och iav en
förslaget till författningstext benämnd ndtmyndigheten.
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3.1.2 Nätverksamhet, m.m.

behövs förnätverksamhet vi all verksamhet göraMed attavser som
projektera ledningmöjligt överföra Attdet påström nätet.att en ny

ansökatillhörande ställverk, transformatorstationermed omm.m.,
ledningar, anställakoncession, bygga, underhålla, ansluta andra

exempel vadskicka räkningar påpersonal, ingå avtal och någraär

enligt uppfattning bör ingå i begreppet.vårsom
inte ii allmänhet,försäljning ingår däremot,ochKöp strömav

4.nätverksamhet jfr kapitel
för s.k.3.3 skall kostnaderbeskrivs i avsnittSom närmare

nätförlustnätverksamhet. Medkostnader förnätförluster ingå i

in och hurmellan hur mycketskillnaden matassommenas
Koncessions-överföringsförlusten.dvs.mycket på nätet,tas utsom

förlust itäcka denna el. Köphavaren måste på något sätt av av
i nätverksamheten.detta syfte ingår alltså

ingå i nätverksamheten. Närelköp kanYtterligare fallett av
från och det tveksamteller kraftönskar in nätet ärnågon ta utmata

bli överbelastat, kan det iblandklarar dettanätet attutan varaom
för överföringenskaparändamålsenligt nätägaren utrymmeatt

elleröka minska sittaktörförmå någon att uttagatt armangenom
beskrivas motköpförfararande kaneller inmatning. Detta ettsom

kostnad förMotköpet innebärflaskhals på nätet.över enen
nätkostnad. Metodenskallkostnadenochnätägaren ses som en

användning trångatill på sektorersannolikt främstkommer av
storkraftnätet.

ingå i nätverk-för förslagetOckså mätning skall enligtansvaret
samheten se vidare avsnitt 3.2.6.

införas i ellagen.definition begreppet nätverksamhet börEn av
Även 3.2.1 behöverbegreppet anslutning se vidare avsnitt

definieras i ellagen.
viktig förnätverksamhetAvgränsningen vad ingår i ärav som

skallnätverksamhetenprissättning. Kostnaderna förnätägarens
till Somenligt förslag betalas dem anslutna nätet.vårt ärsomav
redovisasnätverksamheti avsnitt 3.3 skall allbeskrivsnärmare som

särskild rörelsegren.en
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3.1.3 Nätkoncession för linje respektive för område

nätkoncessionEn föreslås kunna för linje eller för område.ges
Med nätkoncession för linje koncession för elektriskavses en

ledning med i huvudsak bestämd sträckning. Denna nätkon-typ av
cession linjekoncessionnärmast enligt nuvarande regler.motsvarar

Med nätkoncession för område koncession för ledningaravses
inom visst område. Denna koncession har likheter med den

nuvarande områdeskoncessionen.

nätkoncessionNär för område enligt förslagvårt skallges,
koncessionsmyndigheten bestämma högsta tillåtna spärming för

ledningsnätet.

viktig skillnadEn mellan de föreslagna nätkoncessionerna och

nuvarande linje- områdeskoncessioner nätkoncessionär attresp.
enbart omfattar s.k. nätverksamhet se avsnitt 3.1.2 och alltså inte

reglerar köp och försäljning el.av
likhetEn mellan nätkoncession för område och nuvarande om-

rådeskoncession koncessionshavaren får byggaär ledningaratt nya
tillhörandemed anläggningar inom området ansökautan att om

särskild koncession.ny
Innehavaren nätkoncession för fårområde dessutom, enligtav en

förslag,vårt bygga ledningar och bedrivaensamrätt nätverk-att
inomsamhet den för området angivna högsta spärmingen. Nät-

myndigheten skall dock, i vissa undantagsfall, ha möjlighet att
bevilja koncession för linje inom detta område avseende ledningar
med eller lägre spänning se vidare avsnitt 3.4.4.samma

Nätkoncession för linje med högre spänning denän ären som
angiven för koncession för området kan alltid ges.

3.1.4 koncessionshavareNätägare -

de flesta fallI blir det till ledningenägaren ansöker ochsom om
beviljas koncession. blirDet då juridiska eller fysiskasamma - -

ledningsägare och koncessionshavare.är Begreppenperson som
ledningsägare, och koncessionshavarenätägare används därför som

i detta betänkande.synonymer
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innebörd.inte alltidverkligheten har dessa begreppI samma
Ägaren nyttjanderättvidsträckttill ledning kan ha upplåtit aven en

skötaingånyttjanderätten kan bl.a.ledningen någon I attannan.
överföring Ioch underhåll ingå avtal ström.drift samt att avom

koncession förfåfall bör nyttjanderättshavaren kunnasådana

ledningen.
skyldig-förkoncessionshavarenskall alltidDet ansvararsomvara

blir,koncessionsvillkor.särskilda Detenligt lag ochheter som
denkoncessionsmyndighetens uppgift tillsehittills, attatt som ges

tör uppgiften.koncession lämpligär

nättjänster3.2 reglerNya om

föreslår:Vi

skäligaskall skyldig pdnätkoncessionInnehavare attvaraav
anläggningar tilloch sittandras ledningarvillkor ansluta

nät.eget
skyldig skäligaskallnätkoncession páInnehavare attvaraav

tilloberoendeöverföravillkor är ägareström somav vem
krafien.

gällatartffsystemet skallFör

sakliga grunder,skall utformas pdnättarzffenatt-
punkt undantagmed angivetavgifterna i nästaatt ---

och såde fysiska flödena pdbör avspegla pd sättnätet
elprodu-styrsignaler tillriktiga samhällsekonomiskage

och elkonsumenter,center
skall konstru-ndttarzfierna för de lokala intenätenatt-

området kundmed utgångspunkt inomi envareras
fårengdngsavgzfier för anslutningfinns, att varamen

kostnadsriktiga,

punkttill påräcka anslutendet skall nätetatt att envara-
med alla aktörerför kunna affärer ärgöraatt som

anslutna till det svenska nätet.

regleras avtalelkonsument ibortkopplingFrågor rör avsom
ochmellan och mellanelkonsument nätägarenätägare samt

elsäljare.



126 SOU 1993:68

Innehavare nätkoncession skall föransvarig mätningav vara

m.m.
kringFrågor datainsamlingmätning, och avräkning utreds i

särskild ordning.

3.2.1 Skyldighet upplåta ledningar och nätatt

Enligt 2 § fjärde stycket ellagen4 den har linjekon-ärmom. som
cession skyldig under vissa förutsättningar leverera elleratt - -
överföra till den harström ornrådeskoncession. Sammasom
skyldighet gäller förbrukare, verksamhet är störremot vars av
betydelse för det allmärma.

Koncessionsmyndigheten kan ålägga innehavare linj ekoncessionav
uppfylla sina skyldigheter enligt lagen. betyderDet dessaatt att

köpargrupper förutsättningarna uppfyllda tillförsäkradeär ärom- -
den leverans de behöver. kan däremot inteDe ellagensåsom-
hittills har tolkats kräva leveransNUTEK från viss, särskildav en- t
leverantör. Detta innebär således den linjekoncessionharatt som

lhar frihet välja mellan själv leverera och tillåta någonatt att att att
levererar till kraftköparen.annan

iFrågor skyldigheten leverera överföraeller kraft har underattom

ldet fått aktualitetåret i samband med tvister mellansenaste
innehavare linjekoncessioner och deras kunder rörande ingångnaav
eller planerade kontrakt råkraftleveranser. Vi har emellertid inteom
haft anledning ytterligare analysera innebörden gällandeatt av l

lbestämmelser.
,iElkunder varken har områdeskoncession eller driversom

verksamhet förbetydelse det allmänna har intestörre fått någotav
särskilt skydd i ellagen. Innehavare linjekoncession har ingenav
lagstadgad skyldighet leverera eller överföra till dem.ström latt
Elleverans till dessa kunder sker enbart med stöd i avtal.

Innehavare områdeskoncession förhar närvarande inte någonav
skyldighet ombesörja någon leverans i området. Man kanatt annans
därför konstatera det i praktiken finns monopol för elleveran-att ett

sådana distributionsnät.överser
För utförligare redogörelse för leveranspliktens omfattningen

hänvisas till bilaga
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medföragenerelltgällande lydelse ellagen kan inte sägasNu av
kraft föröverföraskyldighet för koncessionshavarennågon att
dockräkning. Ett regelverk utgöröppnar näten ensomannans

Allaelmarknaden.för fungerande konkurrens påförutsättning en
skallkraftutnyttja förbehöver nätet att transportera gessom

det.möjlighet göraatt
nöd-elleverantörerför andra nätägare ärAtt änöppna näten

elmarknad iåstadkommainte tillräckligt, förvändigt, att enmen
önskarförutsättning denytterligarekonkurrens. En är att som

möjlighet till detta.i visst områdesig tillansluta nätet ges
koncessionshava-skyldighet fördärför det införsVi föreslår att en

inmat-tillåtadetöverföra på nätetström attatt egna genomren
oberoendebefintliga anslutningspunkter,kraft iningar och uttag av

till kraften.är ägareav vem som
nätkoncession för linje skall imedtill ledningAnslutning en

Om inte kommerfrivilliga avtal.grundasförsta hand på parterna
nätkoncession för linje skyldigden harskall docköverens varasom

tillsynsmyndig-anslutningsådanskäliga villkor,på göraatt, som
ålägger honom.heten

för område skall skyldig pånätkoncessionharDen att,varasom
begär det, nätmyndighetenallaskäliga villkor, ansluta mensom
skyldighet.från dennaskall kunna dispensge

nätkoncession för linje visskräveranslutning tilltillRätten

ytterligare reglering.
eller tillelproducent elkonsumentanslutningdirektEn av

kon-normalfalletlinje förutsätter inätkoncession för sålunda att
innehavarecessionshavaren och berörd lokalnätsägare, dvs. av

tänktanslutningennätkoncession för område i där ärdet område att
kan ske inomOm överenskommelse inteske, sådanär överens. en

anmälan.tid skall frågan efterviss nätmyndigheten avgöra
in de lokalaNätmyndigheten bör i bedömningen bl.a. väga att

i områdetnättarifferna inte får differentieras beroende på var
3.2.2. begäranönskar bli avsnitt Enkunden eller ansluten seär
företagsekonomisktanslutning för elkonsumenten ärom en som

intedärför anslutningenmotiverad kan alltså komma vägrasatt att
samhällsekonomiskt motiverad.är

ansluta elproducentnätkoncession för linje krävs förOm atten ny
för denelkonsument, anslutningen inomeller prövas ramen
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allmänna lämplighetsprövning alltid del koncessions-ärsom en av
prövningen se 3.4.avsnitt

Med anslutning anslutning nybyggd ledning, trans-menas av
formator eller inmatnings- eller uttagspunkt,m.m. annan ny
återanslutning tidigare ansluten ledning eller inmatnings-av annan
eller uttagspunkt, eller in effekträtt änsamt att ta ut mata mer
tidigare avtalats i befintlig anslutningspunkt.en

förslagVårt innebär alla ledningar och för handelnät öppnasatt
med el, inte bara storkraftnät och regionnät lokalaäven nät.utan
Om inte regler gäller lokalapå på övriganät nätsamma som

problemuppstår olika slag.av
Förbrukare viss kan platspå ansluten till lokalttyp ettav en vara

och på plats till regionaltnät olyckligt frånDetnät.ettarman vore
konkurrenssynpunkt de anslutna till regionaltär nätettom som ges
möjlighet välja elleverantör medan de anslutna tilläratt ettsom
lokalt inte får denna möjlighet.nät

I England och harWales valts där möjligheten frittett system att
välja leverantör inledningsvis har begränsats till kunder, medstörre

Årefterfrågan ellerpå l MW 1994 kommer gränsen atten mer.
sänkas till 100 kW och först 1998år restriktionen upphöraavses
helt.

haDetta skapat rad gränsdragningsproblem och medförtuppges en
kunder vidtagit konstlade iåtgärder syfte hamna sidapå rättatt att
gränsen.av

Man kan invända obegränsade möjligheter byta leverantör,att att
med förblir teoretiskäven öppna konstruktion längenät, så deten

saknas tekniska och ekonomiska möjligheter för kunder med låg
efterfrågan och sin förbrukning enligtmäta de kravatt rapportera

kommer ställas. Det skulle ändå uppstå mellangränsattsom en en
marknad i konkurrens och marknad dagens typ.en av

sådanEn allt föredra.gräns Den kan inte manipulerasär trots att
eller kringgås, eftersom den grundas faktiskpå teknisk elleren -
ekonomisk begränsning. kommerDen också flytande. Enatt vara-
del kunder omedelbart bereddaär betala för möjligheten bytaatt att
elleverantör, andra mindre intresserade. finns skälär Det att anta

tekniken för mätutrustning kommer utvecklas så mätutrust-att att att
ning blir allt billigare.
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vilkenI utsträckning mindre elkunder kommer utnyttja denatt
elmarknaden beror alltsåöppna aktuella kostnaderna förpå de

mätning, administration Vi föreslår i avsnitt 3.2.6 attm.m.
hithörande frågor utreds skyndsamt.

3.2.2 Tariffer för nättjänster

utredningsuppdragVårt innebär vi skall föreslå regleratt som
skapar förutsättningar för konkurrens elmarknaden.på Kunder och

leverantörer skall alltså ha frihet ingå de affärskontralct de finneratt
lämpliga.

Att det skall råda fullständig kontraktsfrihet elmarknadenpå är
emellertid inte självklart. framstårDet och klart detattmer mer
finns visioner hur den framtidatvå elmarknaden bör ut.om se

Enligt vision bör det råda full kontraktsfrihet. betyderDet atten
handeln sannolikt kommer ändras markant jämfört med i dag.att
Speciellt kommer möjligheten kunna teckna kontrakt för kortaatt
tidsperioder innebära förändringar för aktörerna påatt stora
marknaden. in, kontraktsformerMäklare kommer uppstårnya som
möjliggör vidareförsäljning, flera aktörer köper säljeroch kontrakt

med kort varaktighet och får incitamentpå så sätt sig tillatt anpassa
tillfälliga prisförändringar.

därEn vision beskriver läge det råder konkurrens enbartettannan
kontrakt tidsperioder,för längre såsom kvartal, eller längreårom

tid. Kortsiktig handel endastsker inom för det producent-ramen
regleradessamarbete tidigare samkörningsavtalet,som av numera

produktionsoptimeringsavtalet. Genom det regelbundet görsatt
leveranssäkerhetsbedömningar de företag deltar iav som sam-
arbetet, kan inom denna kraft handlas prisertill baserasgrupp som
enbart de rörligapå produktionskostnaderna.

Dessa visioner,två sällan klart uttalade, påverkarär sarmoliktsom
hur tariffsystemetpå bör utformas. Olika intressenter kansynen

tyckas det ändamålsenliga i olika lösningar i frågavara oense om
tariffsystem, medan i verkligheten vadett ärom man oense om man

faktiskt vill Samtidigtuppnå. det också möjligt betraktaär dessaatt
modeller itvå långsiktig strategi för avreglering.stegsom en

Tariffrågor har aktualiserats också inom för dels Svenskaramen
kraftnäts utredning kraftbörs, dels utredning framtidaom en en om
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tariffer på storkraftnätet Svenska kraftnät genomför på egetsom
initiativ.

utredningsarbete gäller vi skall föreslåFör vårt regleratt som
möjliggör och underlättar all handel med kraft. Detyp av syn-
punkter ändamålsenligt tariffsystempå vi i detett presenterarsom
följande skall den bakgrunden.motses

riktlinjer formulerarDe allmänna vi vägledning vid utform-som
ningen tariffsystemet anpassade till förstden nämnda visionenärav
för hur framtida elmarknad kommer alltså läge näratt ut, etten se
full kontraktsfrihet råder. betyder dock inte riktlinjerna inteDet att
skulle relevanta statsmakterna skäl villnågot uppnå ettvara om av
läge den andra visionen.närmare motsom svarar

Vad ändamålsenlig nattartfi‘är en

Vad ändamålsenlig tariff beror på vad villär ytterstsom en man
för resultat med tariffen. Ofta det också olika kravuppnå är som

ställs från de inblandade kan också varieraKrav överparterna.
tiden.

Hittills det endast flera regelmässigtpå aktörerär stamnätet som
har utnyttjat Det finns exempel transiteringarmånga pånät.samma

regionnät här finns inget utvecklat tariffsystem.på Det ärmen
därför intressant analysera varför stamnätstariffennågot har denatt
utformning den har.

1940-taletsUnder första del byggdes ägda ledningargemensamt
Årensektioner. 1945-1946och ledningar med olika i olikaägare

inför förestående kraftiga utbyggnadenövervägdes, den då av
vattenkraften och överföringsnätet, bildabl.a. ochatt ett statenav
enskilda kraftföretag stamlinjebolag. Den ordningägtgemensamt

bl.a. bakgrund uttalanden 1946 års riksdag, kommot attsom, av av
gälla innebar emellertid Vattenfall skulle föratt staten svara
utbyggnaden ledningarna för 220 kV och högre spänning och att ‘av
avtal transitering skulle träffas med andra kraft-på stamnätetom
företag se vidare avsnitt 3.6.2.

Villkoren för de icke statliga aktörerna utnyttja harstamnätetatt
reglerats i olika avtal. Det gällande avtalet löper 2004.år Deutnu
tariffer utvecklats har prioriterat aspekter:tresom
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Fördelning kostnaderna alla.skulle kunna Kost-accepterasav av-
naderna för skulle fördelas i förhållande till vilkennätet nytta
aktörerna hade ha mindreVattenfall bedömdesnätet. nyttaav av
det eftersom tillmindre aktörnätet ängemensamma en man en
relativt lägre merkostnad skulle kunna bygga nät.ett eget

från transitörerna skulle långsiktigt.Engagemanget Nyavara-
skulleöverföringsbehov skulle anmälas långt i förvägså nätetatt

för kunde inte hellerkunna byggas ändamålet. Ett abonnemangut
detta risken för investeringen denminskas. På bärssätt av som

förorsakade investeringen.

utnyttjas. rörliga avgiftenväl byggt skulle det DenNär nätet var-
förför utnyttja inom och abonnemangnätetatt ramen vars ens var

kapaci-Vattenfall hade fram till 1992 utnyttja all lediglåg. rätt att

tet.
stamnätstariffen konstruerad förde behov och kravFör är ärsom

Avgifterna har förhandlats fram med de övrigaden ändamålsenlig.

avgiftssystem har med vissa justeringars.k. transitörerna. Detta

kraftnät och tillämpas för närvarande enligtövertagits Svenskaav
Svenska kraftnätkraftnätsavtalet mellan och dedet s.k. stora

kanaltariff.Tariffsystemet s.k. Systemetkraftproducenterna. är en
varje transitör har kanaler i frånbygger tankenpå nätetatt egna

uttagsterminaler. Tariffentill har i huvudsakinmatningsterminaler
Överförd effektprodukt och överförings-beräknats avsom en

s.k. MWkm-talet.distansen fågelvägsavstånd, det
Även stamnätstariff ändamålsenlig kravnuvarande är för deom

ändamålsenlig föri dag ställs, betyder inte dedet den ärattsom
krav ställs konkurrensutsatt elmarknad.påsom en

variationer överföringskostnaden kW ochDet iär t.ex. stora per
km mellan olika kraftföretag. Speciellt har högreföretagsmå en
specifik överföringskostnad. långsiktighetenEtt problem är attannat

vilket kani abonnemangen det ändrasvårt abonnemang,gör att ett
nödvändigt vid handelsrelationer.vara nya

tariffsystem dessutom administrativt krångligtDagens är att
förutsätterhantera elmarknaden blir konkurrensutsatt. Systemetom

nämligen fullständig kraftavräkning i punkt därvarje på näteten
krafttvå dvs. måste fastställanätägare någonmöts, tar utvem som

eller in kraft det endasti punkten. Idag, närmatarvem som
kraftundantagsvis andra överför regionnä-påär än nätägaren som
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och lokalnäten, problemen kring avräkningpå hanterbara.är Iten
framtiden, fler i dagmånga den kraftnär än äger transporterassom

de olika finns detpå behov förenklingnäten, villav om man
undvika komplicerade administrativa system.

Tariffen förmåste sålunda ändras uppfylla de krav ochatt
önskemål kan ställas i konkurrensutsatt elmarknad ellersom en

med helt tariff.ersättas en ny

Potentiella problem och möjliga lösningar

Under denna rubrik belyser vi områden där problem kan uppståtre
de principer ligger bakom dagens stamnätstariff skulleom som vara

vägledande nättariffer utformas. Vi diskuterar också hurnär ettnya
tariffsystem löser dessa problem kan utformas.som

Med olika kan nättariffernamånga bli kompliceradenätägare-

En producent, återförsäljare eller kund önskar överföra kraftsom
från produktionskälla till den plats där kraften skall konsumerasen
kan behöva nyttja eller flera med olika Om denät nätägare.tre
underliggande t.ex. förhållanderegionnätet i till storkraft-näten

nätet har flera uttagspunkter kan teoretiskt varje kraftleveranssett
dessutom behöva delas beroende vilkenpå väg antar attupp man
kraften Det uppenbart tarifferna då kan bli mycketärtar. att
komplicerade och svåröverskådliga.

Om samtliga däremot hade enda företag skulle detnät ägts ettav
ha räckt tariff.med Från avräkningssynpunkt hade ocksådeten
varit betydligt enklare. behovNågot hålla reda vilkenpåatt
producent, återförsäljare eller slutkonsument kraften vidägersom
punkter där olikamed skulle inte finnas.nät ägare möts

Våra överväganden emellertid grundas den verkligamåste på

situationen med olika företagmånga skall förgemensamtsom svara
kraft. Samtidigt skall konkurrensutsatt handel medtransport av en

Överföringstariffernafrämjas. därför konstruerasmåste på ett
sådant de enkla använda och överskådliga i sinsätt äratt att
uppbyggnad. Lösningen torde ligga i bedrivernätägarnaatt ett
organiserat samarbete i fråga tariffkonstruktioner.om
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Gentemot producenter, återförsäljare slutkonsumenter böroch

således uppträda de enda företag.nätägama Denettsom om vore
in kraft producenten eller kraft kundenmatar tar utsom som- - - -

skall enbart behöva förhandla med den tillhandahållernätägare som
anslutningen.

sådant ställer höga nätföre-Ett krav samordning mellanpåsystem
huvuddrag i följande.Några sådan samordning kantagen. en vara

företag regionalaDe de tecknar abonnemang medäger nätensom
Svenska kraftnät in eller kraft från storkraft-rätt att mata ta utom

detPå till de lokala tecknarnätet. sätt är ägare nätensamma som
abonnemang med de regionala kunna kraftnätägarna att ta utom
från regionalnätet.

abonnemangsavgifter den lokala betalar till region-De nätägaren

kommer detta innefatta såväl del regional-pånätägaren sätt att av
för sitt del regionalnätägarenskostnadernätägarens näteget som av

till storkraftnätet.kostnader för anslutning Den lokala nätägarens

kostnader får bäras de elkonsumenter anslutna till detärav som
lokala nätet.

affärsmässigaNättariffer speglar de transaktionerna felsom ger-
signaler

kostnaderna för elnätet bestämsBehovet och det trans-av av
speciellportarbete skall utföras. En egenskap vid eltransportsom

onödigadet inte utförs några elektriskär strömtransporter;att
följer fysikens lagar, i detta fall minsta lag.motståndets

Även inte fysiskonödiga i be-några ägertransporterom rum
märkelse, sker det ekonomiska mottransiteringar dvs. betalningar

,
för transiteringar i riktning till det verkliga fysiskagörs motsatt

AB,flödet. Ett exempel Skellefteå Kraft idag betalar förär attsom
föra kraft på från Forsmark avsättningsom-till företagetsstamnätet

iråden Västerbotten, den effektriktningen frånverkliga ärtrots att
till söder.norr

I praktiken det idag kraftföretagenendast de mindreär som
betalar för dessa icke-transporter. Större transitörer Vattenfall och

Sydkraft har möjlighet själva sammanlagra och tillatt transporten
Svenska kraftnät nettotransportbehov, s.k. saxning.presentera ett
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Om skulle välja basera nättariffema de affärsmässigapåattman
transaktionerna blir konsekvensen dels restriktioner i möjligheterna

bedriva handel, dels tariffsystem felaktiga samhälls-att ett som ger
ekonomiska styrsignaler till aktörerna. Skellefteå Kraft AB skulle

fått lägre överföringskostnad bolaget investerathade ien om
kraftproduktion i Västerbotten i stället för i Uppland. Detta är ett
exempel tariffsystemetpå samhällsekonomiskt felaktigatt ger en
styrsignal, eftersom ytterligare kraftproduktion i Sverigenorra
medför kraft i dag behöverännu än överatt transporterasmera
storkraftnätet.

riktigaDet i stället basera tariffen vad fysisktpå händerär att som
i produktionsanläggning ökar eller minskar inmatningennätet om en
eller konsument förändrar sitt Påverkan på nätet äruttag.om en
exakt densamma Skellefteå Kraft AB in kraft vid Fors-matarom
mark Vattenfall skulle ha gjort det; priset på nättjänstensom om
bör således också detsamma.vara

Eftersom inte alltid neutrala krävs klara reglernätägarna är-

Nätägarna kommer kanske inte alltid neutrala i förhållandeatt vara
till de producenter och kunder önskar nyttja finnsDetnätet.som
möjligheter missbruka sin ställning det saknasnätägareatt som om
klara regler for vad det gäller tariffsättning.är näraccepteratsom

Ett exempel på situation kan ha incitamentnär nätägare atten en
diskriminerandepå gäller anslutningsavgifter för lokalsättettagera

produktion.

lokal produktionsanlâggningAntag skall anslutas tillatt etten
regionnät huvudsakliga uppgift är föra kraft från storkraftnätet.attvars

produktionsanläggningenOm ansluts kommer regionnätsågaren
eventuellt kunna minska sitt abonnemang storkraftnätetpå ochatt
därigenom reducera sina kostnader för ledningar, transformering m.m.
Även regionnåtsägarens kostnader för förluster minskar.på stamnätet

således dennaDet är aspekt fördel fir produktions-nätägaren attur en
anläggningen ansluts, vilket borde kunna leda till låg anslutnings-en
avgift eller kunna resultera i regionnâtsågaren skall kunnat.o.m. att-
betala producenten för denne ansluter sig till nätet.att

Fördelens storlek är dock beroende regionnätsägarens verkligaav
möjligheter reducera sitt abonnemang storkraftsnâtet.på Dessaatt
möjligheter i sinär beroende den lokala produktionens tillförlit-tur av
lighet, sammanlagring med produktion på nätet Samtidigtannan m.m.
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med dessa faktiska svårigheter fastställa skälig avgift föratt en
anslutningen kan förhandlingen försvåras regionnâtsägarenattav
kanske har intresse bygga produktionsanläggningen.ett eget attav

exempel visarDetta nätmyndighet behöva konkretiserakanatt en
de principer för ändamålsenliga tariffer vi i det föregående harsom
uttalat för.oss

Allmänna riktlinjer för tariflsystemett

Vi det inte uppgift föreslå detaljerade föreskriftervår attser som
vilka tariffer skall tillämpas de olika nätföretagen. Denom som av

utformningen tarifferna betraktar vi fråganärmare av som en
mellan nätföretagen och deras kunder. det lämpligtDäremot är att
statsmakterna vissa allmärma riktlinjer för utformningenanger av
tariffsystem. riktlinjer kan tjäna förDessa vägledning berördasom
företag tariffer utformas och för nätmyndigheten i dessnär

granskande roll.

Följande allmärma riktlinjer vi skall vägledande näranser vara
tarifferna utformas.

sakligaNättariffer skall utformas grunder. skallpå De vara
och icke-diskriminerande.öppna

täckerNättariffema bör inkomster nätföretagetssomge
viktigt för undvikandeskäliga kostnader. Detta är av en

finansierassituation nätverksamhetendär måste på sättannat
blir utnyttjad tillvia nättariffer eller korssubven-än omvänt

tionering verksamhet.av annan
Nättarifferna bör långt möjligt avspegla deså det praktisktär

fysiska flödena förutsättning förpå Dettanätet. är atten
tariffen skall korrekta samhällsekonomiska styrsignaler tillge
aktörerna, dvs. till elproducenterna och elkonsumenterna,

åde kort sikt driften investeringarna.på och på lång sikt

Nättariffen bör utformas konkurren-stimulerarsättett som
elmarknaden. enkelt handlapå För det skallatt attsen vara

kraft på olika kontrakt räckaskall dettyper attav vara
ansluten till punkt för skall kunnapå nätet göraatten man
affärer med alla aktörer svenskaanslutna till detär nätet.som
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Utjdmning nattariflerna nätkoncessioninom för omrâdeav

föregåendeI avsnitt har vi formulerat vissa allmänna riktlinjer som
vi bör vägledande vid utformningen nättarifferna. Hitanser vara av
hör principen den förorsakar kostnader för ocksånätägarenatt som
skall betala för detta. princip innebärDenna tarifferna i grundenatt
skall kostnadsriktiga för olika kundkategorier.vara

Samtidigt har statsmakterna för denna eftersträvanett attansvar
kostnadsriktighet inte medför elkonsumenter i glesbygd behöveratt

för samtliga de kostnaderstå elöverforingen medför. ställetI bör

kostnaderna för dessa kunder delvis täckas andra kunderattgenom
betalar avgifter faktiskaöverstiger de överföringskostnaderna.som

kravEtt bör enligt mening därför de avgiftervår attvara som
kunderna betalar för kunna kraft från inte skallnätetatt ta ut
konstrueras med utgångspunkt i inom koncessionsområdetvar
kunden ansluten. nätkoncessionFör omfattar visstär en som
område skall det alltså förekomma kunderinte vidatt t.ex.
områdets den anledningen får betala högre avgifteryttergränser av

de bor i mitten området. Som vi utvecklar iän närmaresom av
avsnitt 3.4.3 blir den geografiska omfattningen områdeettav
föremål för myndighetsprövning i samband med koncessions-

givningen.

Denna utjämning nätkostnaderna inom koncessionområdeettav
kan dock inte drivas hur långt helst betydandeutan attsom
samhällsekonomiska kostnader Enligtuppstår. gällande reglernu
har innehavaren områdeskoncession möjlighet att ta utav en en
engångsavgift i samband med abonnent ansluts till nätet.att en
Storleken denna engångsavgift tillpå viss del beroendeär av
nätföretagets verkliga kostnader för anslutningen och sålunda

beroende i abonnenten önskar ansluta sig.nätetav var
uppfattningVår koncessionshavare i framtidenär skallävenatt

kunna debitera engångsavgift de faktiskamotsvararen som
merkostnader företaget får vid anslutning kund. Storlekenen av en
på sådana engångsavgifter skall naturligtvis skäliga se avsnittvara
3.2.4 och kunna nätmyndighet ochprövas domstol.av av

Även med detta för utjämning nätkostnader intekan detsystern av
undvikas nättarifferna i utpräglade glesbygdsområden blir högreatt
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i utprägladeän tätortsområden. Så emellertid förhållandetär redan
inom för nuvarande med områdeskoncessioner.systemramen

Även nätföretaget inte får differentiera nättariffen med hänsynom
till i området kunden belägen fårär i dagensvar systemsom- -
kunderna sakligapå grunder uppdelas i med olika tariffer,grupper

hushållstaxa och elvärmetaxa med eller tidstariff.t.ex. utan

3.2.3 Bortkoppling elkonsumentav

Såväl producenter och konsumenter andra skall hanätägare rättsom
till anslutning i viss punkt och eller in kraft,rätt påatt ta ut mata
skäliga villkor. Detta skall gälla oberoende tillär ägareav vem som
den överförs.ström som

Skyldigheten ansluta skall åvila den har nätkoncession föratt som
ifrågavarande linje eller område. Upplåtelsen skall ske avtalgenom

anslutning och till eller inmatningrätt kraft.uttagom av
Vi har i avsnitt 3.2.2 vissa generella krav tariffsyste-angett som

för nättjänster skall uppfylla. finnsDet anledningmet övervägaatt
det behövs tvingande regler ytterligarepå område.ettom

Om elkonsument idag sköterinte sina betalningar gentemoten en
återdistributör blir den konsekvensen abonnenten stängsyttersta att

från strömleverans. bortkopplingDenna grundas bestämrnel-påav
i avtalet mellan distributören och kunden. På den konkurrensut-ser

elmarknaden elkonsumentkommer kunna ha affärs-tvåsatta atten
relationer, elsäljaren.med och mednätägarenen en

Antag elkonsumenten sköter sin betalningar till nätägarenatt men
missköter sig elsäljaren. Eftersom får betaltnätägarengentemot
ligger intedet i dennes intresse koppla bort kunden. Det äratt
emellertid enbart i praktiken utföranätägaren kan avstäng-som
ningen. Hur skall elsäljaren kunna försäkra sig nätägarenattom
kopplar elkonsument inte sköter sig elsäljarengentemotur en som

Enligt uppfattningvår måste avtalsvägen försäkra signätägaren

möjligheten stänga kund denne inte sköter sinaattom av en om
åtaganden såväl nätägaren elsäl j Elsälj måstegentemot som aren. aren
också, avtal med försäkra sig möjlighetennätägaren, attgenom om

nätägaren koppla bort kund drar strömatt utan atten som
fullgöra sin betalningar. Om det i framtiden visar sig att en
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fråga i praktiken inte fungerar får lagstift-avtalsreglering dennaav
ning övervägas.

utformningen ellerVi föreslår således inte några regler om av
ingår med sina kunder. Dessainnehållet i de avtal nätägarensom

till Vi ifrån branschenfrågor överlämnas utgår attparterna.
avtalsförhållandena.Standardavtal för de vanligasteutarbetat

bortkoppling utnyttjasliksom idag, möjligheten tillHärvid bör,

möjligheten koppla bort kundrestriktivt. Ommycket att en
kunna kräva skadestånd. Kunden skall,missbrukas, skall kunden

tillräckligablivit bortkopplad skälhan han har utan attattanserom
medbehöva vända sig tillhärför föreligger, endast nätägaren

har utförtnämligen dennebegäran skadestånd. Det är somom
får därefteroch elsäljarenbortkopplingen. Nätägaren göra upp om

för sådantskall bära kostnadernadem ettytterstsomvem av
skadestånd.

Skäliga villkor3.2.4

självfalletöverföring kantill anslutning ochföreslagnaDen rätten

skäliga villkor.skall gällabegränsningar. Rätten påinte gälla utan
fallet får slutligtskäligt i det enskildaVad avgörasär genomsom

för- och nackdelarmyndighetsprövning efter sammanvägning aven
de olika avtalsvillkoren.för medparterna

kommer alltid ske ivillkor skäligtPrövningen är attettav om
betydelse förfall. Alla omständigheterefterhand for varje enskilt av

för skäliga villkor.avtal inom begreppetkan prövasett ramen
olikaframtiden kommer ställaVi förutsätter kunderna i attatt
sig idetta kommer avspeglaleveranssäkerhet ochkrav på attatt

ersättning vidtill ekonomiskavtalen. kan sigDet rättröra t.ex.om
bortkoppling. Gradenbortkoppling turordningsregler videller om

skälighetblir avtalsvillkorleveranssäkerhet på nätet ett varsav
villkor, främst priset.i relation till andrakommer ställasatt

uppgörelserfår ingå iVanliga affársrisker även omanses
betalt iinte få betalt, eller inte fåanslutning Risken rättattattm.m.

tid, exempel.är

garantier får förhandlaönskar vissa särskildaDen part omsom
skyldighet ingå oskäligamed finns ingendetta Det attmotparten.

affärsrisker.skyldighet onormalaavtal och ingen att ta
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Den intenätägare kan komma med sinöverens motpartsom om
villkoren för anslutning eller villkoren för inmatning eller uttag,en
får beredd försvara sitt ställningstagande inför tillsynsmyn-attvara
digheten och i sista hand domstol.

produktionFör och försäljning skall kunna för friöppnasatt av
konkurrens måste tillgängliganäten icke diskriminerandepå ettvara

Villkoren försätt. användning eller enskild ledning,nät t.ex.av en
utlandsförbindelse, likamåste för alla tillhören vara som samma

användare. Villkoren skall icke diskriminerande. Engrupp av vara
bedömning härav skall ingå i prövningen skäliga villkor.av

Nätverksamheten skall visserligen ekonomiskt särredovisas, men
den behöver inte företag. företagutgöra Iett eget samma som
driver nätverksamhet kan därför finnas rörelsegren för köpför-en
säljning eller produktion kan iDet sådant företag liggaström. ettav

till hands för fördelar till demnära nätägaren anslutnaäratt ge som
till och köper kraft frånnätet det företaget. Detta är ettegna
exempel på vad inte bör tillåtet.som vara

Priser för olika nättjänster skall redovisas Tillsynsmyndig-öppet.
heten skall kunna begära in de handlingar och uppgifter behövssom
för kunna tariffernasbedöma skälighet. Det inte nödvändigtäratt

tillsynsmyndigheten samtligagranskar tariffer. praktiken kanIatt
det bli fråga punktvisa insatser efter anmälan från kundt.ex.om en
eller leverantör kraft.av

Det inte alltid priset på nättjänstär kan fastställas isom en
förväg. Ett exempel detta kostnaden för byggaär elleratt en ny
förstärka befintlig anslutning. sådant fall skallI nätägarenetten

skyldig lämna offert skallpå priset. Priset skäligt påattvara vara
gäller försätt övriga nättjänster.samma som

kanDet viss tid innan beredd lämna offert.nätägaren ärta att en
Om inte inom skälignätägaren tid lämnar offert skall denen som
har begärt sådan kunna anmäla till tillsynsmyndigheten atten

inte har fullgjortnätägaren vad åligger denne. Tillsynsmyndig-som
heten har därefter detta inompröva för skäliga villkor.att ramen

Bedömningen vad skäligt pris skallär görasett motav som
Ävenbakgrund kostnaderna för nätverksamheten. lågt prisettav

kan oskäligt för det fall nätkostnaderna äratt extremtanses som
låga. Det skall på motsvarande skäligt kunden betalarsätt attanses

högre pris kostnaderna i det aktuella höga.ett nätet ärom
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3.2.5 Ledig kapacitet

skäliga villkor ingår specielltbedömningen vadI är ettsomav
det finns ledig kapacitet för begärddelproblem, nämligen om

anslutninginmatning eller gäller både vidDettauttag. av nya
anslutning.ändrade villkor för befintliganläggningar och vid

i princip kunnaEnligt uppfattning vägravår måste nätägaren

överföringskapacitet. Omhänvisning till bristandeanslutning med

belastad leveranssäkerhetledning riskerar bli så gängseatt atten
skyldigupprätthållas, bör inteinte kan nätägaren attanses vara

begärda inmatningen elleravtala den uttaget.om
tänjbart begrepp.Ledig kapacitet emellertid Fråganär ett om

ellerfinns inte alltid besvaras med enkeltledig kapacitet kan ett
belastningeninom vilken den ökade pånej. finnsDet gråzonen

risker ellerdär den medföreller ledningen kannätet accepteras men
fall skyldigOm i sådantnackdelar för ärnätägarennätägaren. ett

skälighetspröv-får inom föringå begärt avtal avgörasatt ramen
ningen.

inmatning eller medbegärdDen vägrarnätägare uttagsom
bristande kapacitet,hänvisning till ledningens eller måstenätets

överföringen skulleökade belastningkunna visa denatt som
under föreliggandemedföra i fall oskälig kräva omstän-är attvart

digheter.
eller återanslutning eller vägrarDe nätägare vägrar attsom ny-

befintlig anslutning med motivering detändra villkoren i atten
för sitt påstående. De skallkapacitet har alltså bevisbördansaknas

aktuelltekniska utformning och prestandanätets samtange
medden begärda anslutningen och denbelastning på nätet utan

begärda anslutningen.
begärdasådan jämförelse visar sig denOm det vid atten

övriga kunderleveranssäkerheten tillanslutningen kan ske attutan
påverkas, finns det ledig kapacitet.så

anslutningen tekniskt omöjlig, kanOm den begärda nätägarenär

åtminstone inte omedel-inte åläggas skyldighet den,någon göraatt
nätkoncession för område normalt skyldigbart. Den har är attsom

sikt skyldigansluta kunder inom området och därför längrepåär - -
förstärka den begärda anslutningen kan Hurså göras.nätetatt att
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fall till fall medtid kunden skall behöva får frånlång vänta avgöras
tid förtill kundens behov, kostnader förhänsyn nätägaren,

planering, byggande m.m.
kan påverkas,Om anslutningen möjlig leveranssäkerhetenär men

avvägning mellanihar hamnat gråzonen. Här måste görasenman
anslutningen och hurden begärdasidan kundens behovå avena

sidan riskerna fördenna och andralänge han redan på åväntat
blir skyldig betalaföröverbelastning och nätägarennätet attattav

till andra kunder.skadestånd

tillräcklig överföringskapaci-i allmänhetnärvarande finns detFör

belastningsförhållanden. Enbartaktuellai elnäten för klaraatttet
inte tillelleverantör leder i sigförhållandet kund byterdet att en

förutsättning förflödena, vilketförändringar i de fysiska är atten
kapacitetsproblem.hävdaskall kunnanätägaren

storkraftnätet, kommervad gäller vissa delarIbland, speciellt av
Fördelningen överförings-uppstå.dock kapacitetsproblem att av

ske olika i dagbristsituation kan på Denkapacitet i sätt.en
tidigareproportionell ransoneringmedvanligaste modellen av

alltid den ändamålsen-överföringsrättigheter intefördelade är mest
kapacitetsavgifter ochlösningar,andra såsomliga. Det finns

lämpligare.motköp, vilka kan vara
kapacitetsbegränsningåtgärder vid hanterashand skallförstaI

dennesoch kunder.mellan Denavtalsfråga nätägaren somensom
skall kunnaagerande vända sig tillmissnöjd med nätägarensär

till domstol.slutligentillsynsmyndigheten och

utlandsförbindelsernafördelning ledig kapacitetFrågan påom av
risk ledningarnasinnehåller speciella problem. Dels detär större att

kraft, dels kankapacitet faktiskt möjligheterna utbytabegränsar att
fördelahänsyn behöva till hur det andra landet atttas avser

kapaciteten.
Även efter fördelade mellan demdet transporträttigheter äratt

ellerförbindelsen, till högstbjudande påönskar utnyttja annatsom
förbindelserna utnyttjasproblemet tillseåterstårsätt, att att

optimalt. sitterDet skall inte tillåtet aktörer på trans-attvara
strategiska skäl.porträttigheter av

uppställa de kriterierledningsägarenDet ankommer på att som
honom.skall gälla, nätmyndighet och domstol kan rättamen
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Hithörande frågor kan svårbedömbara för prövningsinstanser-vara
Dessutom kan de penningbelopp. Man kan fråga sigstorana. avse
inte prövningen borde i detalj i förvägstyrasom mer genom

utarbetade föreskrifter, utfärdade lämplig myndighet.av
Vi det emellertid lämpligast frågor bedömning detattanser om av

skäliga i hävdar bristnätägare på överföringskapacitet inteatt en
regleras i författning. Efter hand kommer praxis utvecklasatten

avgöranden nätmyndigheten och domstol i falldegenom av
inte kanparterna enas.

3.2.6. Mätning och avräkning i samband med Öppna nät

och medI elnäten kommeröppnas rörligheten på marknadenatt att
öka. Fler aktörer idag kommerän till den kraftägareatt vara som
överförs de olikapå det skallnäten. För hållagå reda påatt att vem
eller vilka ansvariga för olika leveranserär kommer kravsom nya

ställas på för mätning insamling och rapporteringatt system samt
mätvärden. Behovet standardiserade spelregler kommer attav av

öka.

I dag saknas enhetliga för mätning och insamlingsystem av
mätdata. förRegler mätning, insamling och avräkning storkraft-på

sedan länge haft fleranätet, användare, finns preciserade isom
avtal. Med avräkning kraftsystemets redovisningssystem,menas
dvs. det där kraftbalanser för respektive företagsystem upprättas
bl.a. i syfte kontrollera samtliga aktörer gjort för sig.rätt Iatt att
övriga fall tillämpar olika företag olika lösningar.

författningsregleringDen finns inom detta område endaströrsom
lågspänningskundernas förordningenImätare. 1981:1353, ändrad

1992: 1236 el-, och föreskrivsvärmemätaresenast vatten-om
sålunda l§: I fråga elmätare får Elsäkerhetsverket meddelaom

föreskrifterde utförande, beskaffenhet eller egenskaper ärom som
påkallade för tillvarata abonnenternas intressen.att

I samband med elnäten fastslåsöppnas måste detatt vem som
skall ha för mätning sker för korrekta mätdataansvaret att samt att
samlas in och tillgängliga för berördagörs leverantörer, nätägare
och kunder vid behov, för den nationella avräkningen. Visamt,
föreslår innehavaren nätkoncessionen blir ansvarig för dessaatt av
uppgifter, vilka alltså del nätverksamheten.ses som en av
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dettaförslagetmotiv till ärEtt nätägarens att ansvaransvarom
koncessionsvillko-ii ellagen och kankan regleras närmare anges

naturligtsig ocksålägga påAtt nätägaren motteransvaretren.
uppgifterna sköts idag.bakgrund hurav

ansvarsfördelningmotiv för sådan är ävenEtt attannat en
nätkostnaderingå i dedessa mättjänster kankostnaderna för vars

dock intebetyderförhållandeskälighet skall kunna Dettaprövas. att
kundkollekti-skall fördelas jämntför mättjänster överkostnaderna

den för-i ställetgrundläggande uppfattning ärVår attvet. som
nedankostnad. Denockså skall bära dennakostnadorsakar en

analyseramätningsfrågor börutredningen närmareföreslagna om
fördelas.lämpligen börhur mätkostnaderfrågan om

inteemellertidmätning betyderansvarig förAtt ärnätägaren att
nödvändigasjälv ombesörjamätutrustningen ellerdenne måste äga

insamling mätdata.ellerutrustningenkontroller avav
mätning,lösas kringbehöverrad frågorfinns sålundaDet somen
tekniskagällerelnäten. Detoch avräkning pådatainsamling t.ex.

mätningenhetliga rörandebehovetfrågor, såsom samtnormerav
viktmätvärden. Detrapportering ärinsamling och attstoravav

inför förändringarna denordentligt belysta påblirfrågordessa

elmarknaden.svenska
kraftnät och Elsäkerhetsverket harSvenskaförföreträdareBl.a.

utifrånbehöver utredas vidaremätfrågornatill framfört attoss
Vi föreslår regeringenprincipen nätägarens tarattansvar.om

inte mätningsfrågor försvårarutredning, såinitiativ till sådan atten
förslag.genomförandet vårtav

kraftnät kanSvenskabranschorganisationerna ochVid sidan av
Elsäkerhetsverket kommaföreslagna nätmyndigheten ochbl.a. den

detta arbete.berörasatt av
insamling ochmerkostnader för mätning,Storleken deav

kommerleverantörsbytevidavräkning uppkommer för kundensom
elmarknadendelpraktiken bli avgörande för huri storatt somav

konkurrensutsatt.blir
olika kund-rimliga ställa påvilka kravFrågan är attom som

kringutredningsarbetetsamband medbehöver belysas ikategorier
bedöma hurdetta gjort det svårtmätfrågorna. Innan ärär storatt

monopoliserad.förblikommerdel elmarknaden attsomav
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Det med öppna visystem nät föreslår skapar formellasom
möjligheter byta leverantör. Därmed skapasatt också incitament att
utveckla såväl mättekniken organisationen kring mätningen.som
Detta bör leda till kostnaderna för de kunderatt vill bytasom
leverantör successivt reduceras. Det viktigtär den föreslagnaatt
mätutredningen utformar regler på sådant dennasätt potentialett att
verkligen tilltas vara.

Fler frågor behöver belysas i utredningsarbete kringettsom
mätfrågor framgår följande diskussion kostnader för mätningav om
och avräkning.

En elkonsument idag är ansluten till områdeskoncession ochsom en
läser elmätaren gång i kvartalet vill köpa ström någon änav en av annan
den hittillsvarande huvudleverantören i området, dvs. från någon

än den historiskt har levererat ström i området. Nätföretagetannan som
kommer då upplysa kundenatt sådant byte leverantöratt ettom av
kräver elmätare än den befintliga.typ Bytet elmätareen annan av av
motiveras med den nationella kraftavräkningenatt är baserad på
timvärden, vilket i sin motiveras priset krafttur på varierar timmeattav
för timme.

Den elmätaren kunnamåste registrera förbrukningen timme förnya
timme och lagra dessa värden i minne. lagradeDe mätvärdenaett skall,

via telefonledningar, kunnat.ex. skickas till nätföretaget som samman-
ställer avräkningsunderlag.ett

Nätföretaget behöver självt viss information för debitera nätavgifter,att
huvudleverantören i området behöver information för kunna beräknaatt
den s.k. slasken se nedan, elsäljaren och kunden behöver mätin-
formation underlag för fakturering respektive kontroll faktura.som av

elsäljarenOm har balansansvar jfr avsnittett 4.3, behöver den
nationella kraftavrâkningen mätinfomiation. I fall behöverannat
elsäljarens leverantör informationen.

Om elkonsumenten i stället väljer även fortsättningsvis köpa kraftenatt
från huvudleverantören i området räcker kanske den gamla mätaren.
Huvudleverantören kommer mäta på sätt innehavarenatt samma som av
områdeskoncession gör i dag.

Denne registrerar den kraft tillförs i området timme för timme.som
Kunder köper kraft från andra leverantörer i området, eller harsom en
tariff kräver timvis registrering, avräknas timme för timme. Detsom

kvar,är den s.k. slasken, består nätförluster kraftsom samtav av som
skall fördelas huvudleverantörenspå kunder. Nätförlustema beräknas
schablonmässigt utifrån tidigare statistik, medan övrig kraft fördelas på
huvudleverantörens kunder basispå kvartalsvisa eller årsvisaav av-
läsningar.

I praktiken kommer inte alla elkonsumenter villiga betalaatt attvara
de extrakostnader uppstår i samband med konsumenter lämnarattsom
områdets huvudleverantör. Denne kommer därmed ha betydandeatt en
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försäljning till vissakonkurrensfördel andra leverantörer. Förgentemot
monopolhakundkategorier kommer huvudleverantören i praktiken att ett

vidare avsnitt 4.1.4.se
förhållande. metod ärolika detta Enkan finnas sätt motverkaDet att

behövernåttariffen subventionera de elkonsumenterviaatt merasom
uppfattningvårmätutrustning. Metoden strider dockavancerad attmot

förorsakar kostnaderna sehuvudsak skall bäras demkostnader i av som
registreringtimvisalternativ kravet påavsnitt 3.2.2. Ett är attannat av

effektproñlelkundensfalletmätdata frångås. I det måstesenare
för vissa kund-torde möjligtschablonmässigt, vilketuppskattas vara

inte för andra.kategorier men

riktlinjer försärredovisning ochför3.3 Regler
nätverksamhetstyrningekonomisk av

föreslår:Vi
särskild rörelsegren.skall redovisasNätverksamhet som

nätverksam-redovisningskravförutfärdasFöreskrifter vissaom
het, såsom:

skallårsredovisning upprättas,att
balansräkning skall enligt vissaochresultat- upprättasatt

riktlinjer,
skallanläggningsregistersärskilt upprättas,ettatt

skall hurårsredovisningen redovisasden förstaiatt
beräknats, ochsärredovisningen haringángsvärdena i

tillämpasskalltillämpliga delarboköringslagens regler iatt
allför nätverksamhet.

branschenmedNätmyndigheten till överläggningarinitiativtar
nätverksamhetredovisningssedför .godom

Årsredovisning tillinför nätverksamhet skall varje är nät-ges
myndigheten.

fd dekoncessionshavarenNätmyndigheten skall ha rätt att av
behövs.anläggningsregister,ytterligare uppgifter, somex.

kanvillkor för nättjänsterSkäligheten tarijfer och övrigai

särskiltnätmyndigheten utifrån bl.a. angivnabedömas vissaav
avkastningsindikator.prisindikator ochindikatorer, främst enen
indikatorerRiktvärden för skälig dessanivå pä anges aven

nätmyndigheten.
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Vid bedömningen enskilt fall bör hänsyn alltid tillett deav tas
speciella förutsättningar gäller för koncessionshavaren.som

Som led i utredningsarbetet har viett uppdragit Bohlins Revi-
sionsbyrå AB närmare analysera frågor kringatt ekonomisk
särredovisning nätverksamhet och utarbeta förslag tillattav
lösningar. Uppdraget har redovisats i Ekonomiskrapporten
särredovisning nätverksamhet inom den svenska elmarknaden.av
Rapporten har fogats till detta betänkande bilagasom

I väsentliga avseenden bygger våra förslag denpå nämndanyss
rapporten.

3.3.1 Principiella överväganden

Vi har i avsnitt 3.2 föreslagit den har nätkoncession skallatt som en
skyldig på skäliga villkor överföraatt andraström sittpåvara
nät.eget

Den svenska elförsörjningen har byggts under lång tid iupp
samverkan mellan statliga, kommunala och privata intressen till ett
landsomfattande integrerat elsystem. Distributionsresurserna

utnyttjas väl med leveranser med god leveranssäkerhet tillav
kunderna. Det ligger ekonomiskt värde i investeringarnaett stort att
i landets infrastruktur kan tillgodogöras under lång tid och utnyttjas
effektivt.

Prissättningen på nättjänsterna den kanskeär viktigaste faktorn när
det gäller bedöma överföringsvillkor skäliga.att ärom

Genom den har koncession föratt nätverksamhet harsom ett
monopol på affärsverksamhet, saknas i utsträckning in-storen
citament till prispress och effektivisering. Man bör därför söka
skapa sådana incitament på Så börsätt. kunna skeannat attgenom
skäligheten i tariffer och övriga leveransvillkor kan granskas av en
statlig myndighet och slutligen i domstol.prövas

Vi vill emellertid framhålla den tillsyn pris- och kostnads-att av
utvecklingen på nättjänster vi finner nödvändig inte harsom
karaktär kontinuerlig övervakning koncessionshavarna. Iav av
stället det sigrör med hjälp statlig myndighetett systemom vars en
nätmyndigheten vid behov skall kunna säkerställa allmänhetensatt
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överföringstjänstervillkor förpriser och andraskäligaintresse av
tillgodoses.kan

allnätverksamhet3.1.2 medi avsnittdefinitionenEnligt menas
överföra strömmöjligtdetbehövs för göraverksamhet attattsom

ochinmatnings-mellanöverföring skerSådan uttags-nätet.på
storkraftnätet, påbelägna påpunkter kanpunkter. Dessa vara

lokalaeller på nät.regionala
påpekandetviktigaprincipielltvi detvillsammanhang göradettaI

avsnittjfrför vitenkoncessionshavarenutgifter hoseventuellaatt
grund förtillläggskostnaderin i deräknasbör få6.1.2 inte som

prissättningen.
i de villkorskälighetenbedömamöjligtskalldetFör attatt vara

viföreslårnättjänster,förerbjuder attkoncessionshavarnasom
ochsärskild rörelsegrenredovisasskallnätverksamhet som en

koncessions-verksamhetfrån allisålunda hållas sär somannan
inte kon-skall, den ärNätverksamhetenbedriver.havaren om
rörelsegren.verksamhet,endacessionshavarens en egenses som

redovisningenekonomiskadenregler förvissaochUtgångspunkter
3.3.3.3.3.2 ochavsnittenianges

prisutvecklingochavkastningskäligBedömning av

varvid avvägningar måstebedömningar,frågaSkälighet är omen
förenklatgäller detfall någotdettaIintressen.olikamellangöras -

sidan kundernasmellan åtariffernanivån påavväga enaatt-
avtaladmedkombinationmöjligtpriser ilågasåintresse somav

intressesidanandra nätägarnasleveransen och åsäkerhet i av
verksamheten.iinvesteraskapitaldetavkastning på somegna

under-drift- ochintresseharochBåde kunderna nätägarna attav
leveranssäker-önskadfrämjarnivåhållskostnaderna hålls på somen

tillhänsyntariff ocksåbörskäligheten iBedömningen tahet. enav
och åter-förverksamhetenbehovet att ny-pengargenererarav

hörandeefteruppgiftnätmyndighetensblirinvesteringar. Det att av
skälig.balanspunkt ärfinna denberörda parter som

särredo-ekonomiskaför denutgångspunkterUtifrån angivna
nätverksamhetenställs påredovisningskravoch devisningen som

efternätmyndigheten3.3.3 börochavsnitt 3.3.2vidarese
bedömnings-vissautformabranschen kunnamedöverläggningar
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grunder i form bl.a. rad indikatorer. Avsikten inteärav en att
sådana indikatorer skall tillämpas mekaniskt nätmyndigheten. Iav
stället skall indikatorerna hjälpmedel för såvälett nät-ses som
synsmyndigheten koncessionshavarna och deras kundersom -
konsumenterna det gällernär i konkret fall bedömaatt vadett som-

skälig nivåär på tarifferna.

Användningen indikatorer speglar prisutvecklingen ochav som
kapitalavkastningen i nätverksamheten har särskild betydelse, i
synnerhet under de första åren sedan med tariffersystemet separata
för överföringstjänster har införts.

Det finns starka skäl särskilt observera vilken avkastningatt som
koncessionshavarna får detpå kapital de i verksamheten.satsarsom
Som närmare utvecklas i avsnitt 3.3.4 bör investeringar i nätverk-
samhet betraktas finansiell placering med relativt låg risk.som en

Enligt vårt kansynsätt det emellertid knappast anses vara en
skälig prissättning koncessionshavarna möjligheter sättaom attges
priserna i huvudsak utifrån vad skälig avkastningsom anses vara en
på kapital. Metoden försatsat skäl för koncessionshavar-ger svaga

hålla priserna och i övrigt främjaatt effektiviteten.na nere
Det därförär lika viktigt nätmyndigheten följeratt dennoggrant

prisutveckling sker på överföringstjänstema. Detta kansom
åstadkommas myndigheten framt.ex. indexatt targenom ett som
speglar pris- och produktivitetsutvecklingen i branschen.

dettaI sammanhang kan nämnas i Norge tillämpar huvud-att man
sakligen avkastningsgräns i kombination med priskontroll,en en
medan i EnglandWales främst arbetar med prisrestriktion.man en

Hur dessa två enligt vår bedömning viktiga indikatorer bör
konstrueras, och vad i dagsläget kan skälig nivåsom anses vara en
för avkastning och prisutveckling, behandlas inärmare avsnitt
3.3.4.

Företag med nätverksamhet bör kunna sina tariffer utifrånanpassa
vad kan skälig prisutveckling och avkastnings-som anses vara en
nivå för verksamhetsåret. Därför bör nätmyndigheten riktvär-ange
den för nivån dessapå indikatorertvå innan verksamhetsåret inleds.

Tillämpningen bedömningsgrunder i form olika indikatorerav av
kommer uppenbarligen innebära svåra avvägningaratt för nät-
myndigheten. Härtill kommer den restriktion för verksamheten,att
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kan ledainnebär,indikatorermedtillämpningen systemetavsom
försäljning.vidnätföretagvärderingenvidosäkerhettill ett enav

kommakanköparesäljare ochantagande attrimligtDet är attett
sidanätmyndighetensförhandsbesked frånformvilja ha någon av

prisnivån.höjningkommermyndighetenhur t.exatt avenseom
avsnitt 3.3.4.ifrågordessa närmareVi belyser

särredovisningenekonomiskaför denUtgångspunkter3.3.2

särredovisas kanskall3.3.1avsnittenligtnätverksamhetDen som
reglertvingandeNågraorganisatoriska former.olikai aväga rum

juridisksamlas inomskallverksamheteninnebörd en egenatt
vi inte börförening,ekonomiskelleraktiebolag ansert.ex.person,

införas.
däremotmåstenätverksamhetenavgränsningorganisatoriskEn av

författning.iuttrycktillkommabörKravetkrävas.
ställas påskallkravInnebörden härav är att

ochresultat-inkl.nätverksarnhetensärredovisningekonomisk av-
ochnätverksamheten,förårsredovisningbalansräkningar samt

revisorer.företagetsutfördgranskningsärskild av-
ekonomiskaförgälla denbörutgångspunkterföljandeVi attanser

särredovisningen:
kostnaderochintäktersärredovisaalltidskall somNätägaren-

nätverksamheten.tillentydigt hör
förövriga åtgärdervidtagamöjligt attlångtskall såNätägaren-

verksamhetförkostnadernätkostnader frånsärskilja somannan
bedriver.nätägaren

skallundvikas,kanverksamhet intesamkostnader medDär annan-
fördelningsgrunderadekvataefterberäknasandelnätkostnademas

fördelningsnycklar.och
skall dokumenterasfördelningsnycklarochFördelningsgrunder-

behov justeras.vidföljaskontinuerligtoch samtupp
särskildgranskning ägnavid sinskallrevisorerFöretagets-

fördelningsnycklarochfördelningsgrunderuppmärksamhet att
använda.ochutformadeadekvatsamkostnaderför är

fördelningsnycklarochfördelningsgrunderVäsentligare som-
iredovisasskallnätverksamhetenberäkningenföranvänds av
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årsredovisningen över nätverksamheten och därigenom bli
offentligt tillgängliga.
Ett särskilt anläggningsregister skall upprättas och hållas aktuellt.-
Anläggningstill gångar skall till historiskt anskaffningsvärdeupptas-
efter avdrag ackumulerade avskrivningar enligt plan.av

Det innehålletnärmare i kraven bör preciseras regeringen ellerav
nätmyndigheten.

3.3.3 Regler för den ekonomiska särredovisningen

Vi redovisar i detta avsnitt först vår på omfattningensyn av
särredovisningen för nätverksamhet. Därefter behandlar vi de
redovisningskrav bör tillämpas och vår på de kvali-som ger syn
tetskrav bör ställas på redovisningen. Vidare behandlar visom
frågor kring revision nätverksamhet frågor dispens frånsamtav om
reglerna särredovisning.om

Omfattning särredovisning för nätverksamhetav

En nätägare kan ha flera nätkoncessioner eller bara Nätägarenen.
kan ha både eller flera nätkoncessioner för linje och elleren en
flera nätkoncessioner för område.

All nätverksamhet skall i princip särredovisas. Den harsom
nätkoncession för eller flera linjer bör få särredovisa demen

Ett krav dockärgemensamt. nätägaren skall kunna redovisaatt för
tillsynmyndigheten hur kostnaderna beräknats for ochvar en av
ledningarna.

Om flera företag inom koncern bedriver nätverksamhet fören
ledningar med viss sträckning, skall nätverksamheten redovisas

för varje företag.separat
Den har nätkoncession för område skall särredovisasom varje

sådan koncession för sig.
Den har nätkoncessioner olika skall redovisasom led-typerav

ningarna tillsammans och skilt från områdena, redovisas vartsom
och for sig.ett

Nätmyndigheten skall kontrollera kraven uppfylls. Myndig-att
heten skall dock, det finns särskilda skäl, kunna medgeom
undantag från kraven på redovisning varje nätkoncessionseparat av
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koncessionshavarenskäl kansådantför sig. Ettområdeför attvara
tillgeografiskt gränsarområdeförnätkoncessionerantalhar somett

områdeskoncessionmedvilka denne, näroch förvarandra systemet
undantagfall börsådanttarifferna. Idifferentieradeintegällde, ett

koncessioner pådessaintill dessåtminstonemedges, attkunna
nätkon-endatillkan slåsbegärankoncessionshavarens ensamman

område.förcession

nätverksamhetRedovisningskravför

gälla.börFöljande krav
regler.bokföringslagenssjälvfalletgälleraktiebolagFör-

för-kommunalÄven inätverksamheticke-aktiebolag, t.ex.-
ochaktiebolagslagensföljadelartillämpligaiskallvaltningsform,

nätrnyndighetenuppgift för attregler. Det ärbokföringslagens en
bör lösas.uppkommerhärproblemdetill hurställning somta

Årsredovisning skall upprättas.-
framgårriktlinjerenligt deskall upprättasResultaträkningen som-

bilaga 5.seBohlinstilll rapport3b i bilagapunktav
framgårriktlinjerenligt deskall upprättasBalansräkningen som-

Bohlinstill1i bilaga rapport.punkt 3cav
ingångsvärdenaredovisas hurskallårsredovisningenförstaIden-

tillsigförhålleroch hur dessaberäknatsharsärredovisningeni
Särskildupprättades.särredovisningdetförevärdenmotsvarande att

anläggningstillgångar.redovisningenpåhärvid läggasvikt bör av
koncernbidragsamtligaskallkoncerningår inätföretagetOm en-

årsredovisningen.redovisas inätverksamhetenberörsom
nivåÅrsredovisningen vilkendelsuppgifterinnehållaskall om-

detförnätmyndigheten angettindikatorernaolikadepå som
verksamhetåretsnivåvilkendelsverksamhetsåret,aktuella somom

resulterathar

redovisningenKvalitetskrav pd

gällerredovisningförprinciperdetillämpningpå somKraven av
förlagregleringenin iförasmeningenligt våraktiebolag börför

elmarknaden.
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Som komplettering till lagbestämmelserna kommer det emellertid
bli nödvändigt med branschinriktadeatt råd och anvisningar i

redovisningsfrågor. Vi förutsätter nätmyndigheten initiativatt tilltar
de överläggningar med branschen självklart bör innanägasom rum
myndigheten utformar s.k. allmänna råd. Med allmänna råd avses
enligt författningssamlingsförordningen1976:725 sådana generella
rekommendationer tillämpningen författningom av en som anger
hur någon kan eller bör handla i visst hänseende. Dessa rådett är
inte bindande för myndigheter eller enskilda.

Vid sådana överläggningar kan successivt komma utformas vadatt
kan kallas god redovisningssed för nätverksamhet.som

Revision

Av det föregående har framgått särredovisningen måsteatt göras
otvetydig och följa fastställda riktlinjer.

Företagens ordinarie revisorer enligtär vår uppfattning de ärsom
bäst skickade kontinuerligt granska kravenatt efterlevs. Viatt
föreslår revisorerna åläggs i särskiltatt utlåtande fogasatt ett som
till årsredovisningen aktivt uttala sig hur särredovisningen harom
skett med utgångspunkt i gällande lagstiftning och andra vägledande
dokument. föreskriftEn denna innebörd bör därför återfinnas iav
författning.

Dispensmöjligheter

Nätmyndigheten bör enligt vår mening ha möjlighet i undantags-att
fall medge dispens från ställda krav, särskilt under de första åren
efter lagändringen. Dispens bör i första hand komma i fråga detnär
gäller kravet på särskilt anläggningsregisteratt ett skall upprättas.

Dispens i övrigt bör lämnas restriktivt och främst tidpunkteravse
för och omfattning redovisningsmaterial temporäraav samt
förenklingar i framtagningen detsamma. Omfattningenav av en
sådan dispensgivning får bedömas bakgrund vid vilkenmot av
tidpunkt våra förslag kommer genomföras.som att
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3.3.4 Bedömningsgrunder för prisutveckling ochskälig
avkastning i nätverksamhet

vid bedömningförslag indikatorer skall användasVårt att avom
bättrenätverksamheten grundar sig uppfattningen detpå äratt att

utforma den tariffstrukturkoncessionshavarna i princip har frihet att
ändamålsenlig gällande lagregler,de finner inom för änsom ramen

tillämpadenätmyndigheten detaljreglerar tarifferna. Denatt
de i avsnitt 3.2 redovisadetariffstrukturen dockmåste motsvara

förutsättningar förkraven tariffsystem skapapå ärett avsett attsom
handel i konkurrens.

nätmyndighetens möjligheter bedömaochKonsumenternas att
förbättraseffektivitetsutveckling för nätverksamhetenpris- och

standardiserade indikatorer iväsentligt antal års-presenterasettom
informationsvärderedovisningen. Uppgifterna får betydandeett om
möjligheterlängre tid. skaparde kan följas under De göraatt

med vad nätmyndighetenjämförelser företag i branschen ochmellan

skälig nivå.vid olika tidpunkter bedömer vara en

verksamhetenavkastningenIndikator ivisarsom

användas Här finns olika möjlig-avkastningen börVilket mått på

avkastningen i förstauppfattning bör handheter. Enligt mätasvår
30kapital efter schablonskatt % för nätverk-justeratpå eget

kan utläsaskan räknas fram bilagorna 1 ochsamheten. dettaHur av
fördelen det3 Bohlinstill Detta har bl.a. ärmått attrapport.

allanågorlunda okomplicerat därför kan följasoch parterav -
kunder, granskningsmyndighet,nätägare, etc.

kan emellertidanalys avkastningsfrågorEn mera noggrann av
nätmyndighetenkräva också andra Vi finner det naturligtmått. att

förstaavkastningstal, i handvid behov kompletterar med ytterligare
avkastning på sysselsattavkastning totalt kapital ochellerpå

frågor fårkapital. dessaEn kontinuerlig metodutveckling kring

myndighetenförutsättas i samarbete mellan ochäga närarum
branschen.
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Skälig avkastning

Vad kan skälig avkastning för koncessionshavaren påanses vara
kapital det följandeI utvecklar vi hur avkastningsgränssatsat en

kan bestämmas och vilket sådanpå indikator börsätt användas,en
bl.a. nätmyndigheten.av

En utgångspunkt härvid det skäligtär i principär godtagaatt att
avkastning på det kapital koncessionshavaren placerat ien som

nätverksamheten länge avkastningenså inte överstiger vad kansom
bedömas normalt för konkurrensutsatt affärsverksamhet medsom

låg risknivå.en
Vad då normal avkastningsnivå för konkurrensutsattär en

affärsverksamhet med normal risknivå, dvs. marknadenspåett
arbetande kapital

Ett marknadsmässigt avkastningskrav kan i princip grundasanses
sig på delkrav, nämligentre

real avkastning,-
kompensation för bedömd inflation, och-
premie för risk affärsrisk, finansiell risk.-

förstaDe två kraven marknadsmässig ersättning för realav--
kastning inflationoch kan, utvecklas i Bohlinsnärmaresom-

bilaga avsnitt VI,5 komma till uttryck i denrapport gottanses
effektiva marknadsräntan för långsiktiga statsobligationer.

Det tredje kravet, riskpremie, avsedd täcka affärsriskär atten
och finansiell risk. Med affärsrisk den osäkerhet finnsmenas som
i verksamheten variationer mellan olika risk förår,genom av-
vikelser från gjorda bedömningar, finansiella riskenDen hängeretc.

med det kapitalet normalt i första hand iatt tassamman egna
anspråk vid finansiella svårigheter för företaget.

Kraven riskpremienspå storlek varierar starkt olikamellan

affärsverksamheter. För industriell verksamhet med långsiktig
inriktning och med förhållandevis goda planeringsmöjligheter och

stabil resultatutveckling givetvis riskpremien förhållandevisär låg.
Bohlins har i sin exemplifierat med kraftindustrin i dessrapport
helhet, enligt bör ha riskpremie nivån fyrapårapportensom en
procent.
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den BohlinsVi principiella uppfattning analys utgårattanser som
från kan läggas till grund för avkastnings-bedömningar om en

också för icke-konkurrensutsatt affärsverksamhet.gräns

riskpremien nätverksamhet bör liggaBohlins har bedömt föratt
i intervallet fyra Vi förutsätter hithörande frågortvå procent. att-
blir föremål för fortsatta överväganden fortlöpande analyssamt en
i samverkan mellan nätmyndigheten och branschen.

Bohlins illustrerar i utifrån förutsättningar,angivnarapporten,
för följandebegreppet avkastningsgräns nätverksamhet genom

sammanfattande uppställning, varvid dock avkastningstaktermen
används:

Nivå f n.
inflationRealrânta och

indikeras statsobligationerav
% junifem återstående löptid 9 1993med års

Riskprcmic
risknivå % Bohlins bedömningbedömd med hänsyn till 2-4

%för 11-13Avkastningstak nätverksamhet

uppställning endast illustra-Vi vill understryka denna utgöratt en
för, beräkna avkastnings-tion till, formel sättet atttyp enen av

nätmyndigheten bakgrundgräns. får ankomma påDet att, mot av
vilkai landet, bedöma procenttalden ekonomiska utvecklingen som

till Nätmyndigheten förutsättsfaktiskt användas från tidbör annan.
ekonomiska behövashärvid tillgång till den kompetens kanha som

begreppet avkastningsgräns.för påbalanserat sätt attett se
principiella avsnittframgått övervägandenSom har våraav

avkastningsgräns inte användas för3.3.1 skall begreppet någon

avkastning iformellt bindande för högsta tillåtnaprocentsats
enskilda fall.

avkastningen förVi förutsätter nätmyndigheten följer huratt noga
Härigenomnätverksarnheten helhet.utvecklas för branschen i dess

bedömningarfår myndigheten också erfarenhetsunderlag sinaförett
de olika nätföre-vad bör skälig avkastning iav som anses vara en

tagen.
föregående kanavkastningsgräns skisserats i detDen sägassom

både nedåt ochn0rmalfall. Skäl kan finnas för avvikelserettavse
uppåt.



156 SOU 1993:68

Indikatorför skälig prisutveckling för nättjänster

För komplettera avkastningsindikatom bör indikatoratt en som
speglar skälig prisutveckling för överföringstjänster utarbetasen av
nätmyndigheten.

Nätmyndigheten bör följa den prisutveckling skernoggrant som
överföringstjänsterna. viktigt konsumenternapå Det är att ges en

andel i den produktivitetsutveckling isker branschen. Dettasom
kan ske myndigheten fram indikatort.ex. att tar ettgenom som
speglar både pris- och produktivitetsutveckling.

Enligt uppfattning behöver alltså nätmyndigheten användavår en
mekanism samtidigt främjar sänkta kostnader och ökadsom
effektivitet i nätverksamheten. Användningen prisindikatorav en
har detta syfte.

Prisutvecklingen på nättjänster j

Nätmyndigheten bör, för kunna fastställa nivån den indikatorpåatt
skall skälig prisutveckling, från indexutgå ettsom ange som

uttrycker prisutvecklingen för sådan verksamhet koncessions-som
ihavaren bedriver och den förväntade produktivitetsutvecklingen

branschen. Nätmyndigheten bör fastställa konstruktionen dettaav
index i samråd med branschen.

Ökningen produktiviteten i branschen kan uttryckas it.ex.av
form rationaliseringsfaktor och kan betraktas uttryckettav en som
för lägsta effektivitetsökningkostnadsminskningden årliga som
koncessionshavaren rimligen bör och bör kommauppnå som
kunderna till godo. ytterligare effektivitetsökningarkost-Vinsten av
nadsminskningar kommer med denna konstruktion helt tillfallaatt
koncessionshavaren, därigenom får incitamentalltså attsom
ytterligare främja effektiviteten.

Storleken rationaliseringsfaktorsådan generell för nätverk-av en
samhet bör i förväg fastställas nätmyndigheten för vissav en

ibestämd tid, kanske år.tre
Vi uppgiften fastställa vilket index skallatt attanser an-som

vändas, och vilken avdrag skall skallske med,procentsats som
läggas Härvid förutsätterpå nätmyndigheten. vi myndighetensatt
beslut index och föregås diskussioner medprocentsatsom av
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branschen. Under inledningsskede, erfarenheterinnan närmareett
har vunnits, kan exempelvis det s.k. nettoprisindex användas med

avdrag för rationaliseringsfaktor 2på 1 %.en -
Följande exempel belysa indikatorn prisgränsär huravsett att

kan användas i praktiken, fråga har uppkommit storlekennär om av
de tariffer för nättjänster tillämpas koncessionshavare.som av en

Inför till sårredovisning offentliggjortövergången har myndigheten att
den bedömda rationaliseringsfaktom under perioden år 1 år 3 uppgår-
till % årligen. Efter tillämpat index3 utgången år konstateras1 attav
ñr prisutvecklingen stigit från till med100 110, dvs. 10 procent-
enheter. Innan prisgränsen för tariffen kan i detta exempelnås,
tariffen öka med dvs. procentenheter.10 3, 7-

tariffema höjtsOm har med 7 procentenheter samtidigt kon-som
cessionshavarens kostnader för nâtverksamheten i falldetta endast ökat
med kan koncessionshavaren helt tillgodogöra sig den6 procent,
uppnådda effektivitetsökningenkostnadsminskningen 7 6 1om -

prisgränsen har nåtts.procent utan att

prisgräns skall enligtEn så konstruerad vår uppfattning inte

tillämpas mekaniskt nätmyndigheten börutan ettav ses som
riktmärke för branschen.

Ytterligare indikatorer

nätkoncessionDet faktum innehavaren överskrider deatt enav
gränser för avkastningsindikatomnätmyndigheten sattsom

alltid liktydigtocheller prisindikatorn inte med oskäligär att en
prissättning tillämpas. varningssignalMen det är attom enen
oskälig prissättning föreligga. kan därför finnakan Nätmyndigheten
anledning till fördjupad analys.en

Vi från grunda sinautgår nätmyndigheten har ambitionenatt att
bedömningar allsidigt underlag. då naturligtpå blirDetett att
myndigheten successivt utvecklar ytterligare indikatorer, ävent.ex.

belyser prisnivån, likartadmått jämfört med karaktär,nätsom av
eller anläggningens tekniska avbrottsfrekvensen.standard, såsom

Det finns också andra den för konstru-metoder vi törordatän att
avkastningsindikator för nätverksamheten.era en

En sådan metod använda det tekniska nuvärdet bas.är att som
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Härmed anläggningsdelarnas nyanskaffningsvärde, dvs. vadavses
det skulle kosta idag bygga anläggningen, med avdrag föratt
faktiskt tekniskt-ekonomiskt åldrande.

Om skälig avkastning beräknas basispå tekniskt nuvärde, börav
avkastningsnivån beräknas utifrån real räntenivå nominell ränta
minus inflation. nämligenHänsyn till inflationen detnärtas
tekniska nuvärdet beräknas. Vidare får finansiella kostnader i form

till finansiärer inte läggas tillräntor grund för beräk-externaav
ningen nättariffemas storlek. Dessa kostnader kompenserasav
nämligen avkastningen beräknas det tekniska nuvärdet.påattgenom

Kostnader däremot bör täckas via nättariffen den tekniskaärsom
och ekonomiska förslitningen faktisk värdeminskning, vilken oftast

skiljer sig från den bokföringsmässiga avskrivningen.
Med denna kommer finansiellametod de kostnaderna att vara

järrmt fördelade anläggningens verkliga livslängd iövermera
jämförelse med det förordade alternativet. Metoden innebärav oss
emellertid ökad risk för vissa nätföretag inte kan täcka sittatten
likviditetsbehov via inkomsterna från nättarifferna.

viktigaste principiellaDen skillnaden mellan de alternativentvå

för beräkning skälig avkastning hur hänsyn till den fort-är tasav
gående inflationen. Om avkastningen beräknas med utgångspunkt
i aktiebolagslagens avskrivningsregler blir resultatet under-
förutsättning fortgående inflation den planmässigaattav en -
avskrivningen överstiger faktiskaden värdeminskningen. slutetI av
anläggningens livslängd kommer därför inga avskrivningar att
kunna göras.

fördelEn med beräkna skälig avkastning basis teknisktpåatt av
nuvärde anläggnings anskaffningskostnad inte ligger tillär att en
grund för prissättningen. På detta undviks tariffsättningsproblemsätt

vid inkråmsförvärv.t.ex.
bedömningVår emellertid avkastningsberäkningär att en som

baseras pä de bokförda värdena föredra. dockDetär äratt
nätmyndighetens uppgift vilka övriga indikatorer böratt ange som
användas. Myndigheten kan använda avkastningen detpåt.ex.
tekniska nuvärdet kompletterande indikator vid bedömningsom en

skäligt pris i nätverksarnheten.av
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Myndighetsdtgärd bedöms oskäligprisnivånnär vara

nätmyndigheten till bedömningenInnan eventuellt kommer fram att
nätföretag tillämpar oskälig förutsätter viprisnivå,ett atten

överläggningar förs med det berörda företaget. Härvid kan en
ske alla omständigheter relevanta i detgenomgång av som anses

fallet.aktuella

Vi bedömer inom för de presenteradenätägarnaatt ovanramen
riktlinjerna kan erhålla dels skälig avkastning sitt kapital, delspå
incitament upprätthålla god standard ledningsnätetpåatt en
samtidigt abonnentemakunderna erhåller skälig andelsom en av
den förväntade produktivitetsökningen i verksamheten.

förslag innebär nätmyndighetens skälighetsbedömningarVårt att
skall grundas flera indikatorer där främst nivån avkastningenpå på
och prisutvecklingen bör vägledande.vara

Om nätmyndigheten vid sin slutliga bedömning finner att en
oskälig prisnivå föreligger, skall detta redovisas i form beslutettav

justeringmed föreläggande för företaget viss i sin prisnivå.göraatt
beslut kan sedan, utvecklas 6.2.2,Detta i avsnittnärmaresom

överklagas till länsrätt.

Beslut i prisregleringsfrågor har sedan bestämmelser pris-om
reglering infördes i ellagen inte varit omedelbart verkställbara. Om

därförinte godvilligt följt beslut har tvingatspart ett motpartenen
domstol för erhållavända sig till allmän verkställbartatt ett

förslag Prisregleringsnämnden,avgörande. Enligt upphörvårt men
problem kan beslutuppkomma frågaitypsamma av om av

nätmyndighet. Vi föreslår inte verkställighetsreglersärskildaatt
införs i ellagen. alltsåFör erhålla verkställbart beslut kommeratt ett

fortsättningsvis krävas allmän domstol. Iäven avgörandeatt ett av
sådant mål ankommer det grundval detpå domstolen påett att, av

beslut fattats anspråk ochNUTEK, pröva parternassom av
invändningar.

Om tillämpade nättariffer ha varit för högaNUTEK befinnsav
uppstår frågan skall tidenha varit oskälig föräventaxanom anses
före NUTEKs beslut i frågan. Enligt uppfattning kan NUTEKsvår

avgörande nättariffs fåoskälighet i normalfallet ävenav en
retroaktiv effekt. i sådant fall få tillbakaFrågan rätten attom
erlagda avgifter bör enligt mening Om intevår lösas avtalsvägen. så
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kan ske får frågan sådan retroaktiv återbetalningsskyldighetom -
liksom i dag allmän domstol. Frågan retroaktivavgöras av om-
återbetalning har domstolen iHögsta rättsfallet NJAprövats av
1988 VA-avgifter457 kan, beroende på Högsta dom-samts.
stolens bedömning, komma i mål föräven vilketprövasatt ett
prövningstillstånd meddelats i april 1993 se vidare 6.1.2.avsnitt

Indikatorer och värdering ndgfbretagav

Kravet på särredovisning kommer i fallmånga enbart innebäraatt
nätverksamheten särskiljs från den tidigare sammanhållnaatt

verksamheten och redovisas andra fallI överlåts verksam-separat.
heten till eller juridisken ny annan person.

Vid överlåtelser nätverksamhet, via inkråmsförvärv ellert.ex.av
liknande, bör nätmyndigheten särskilt granska de bokfördanya
värden tillgångarna.åsatts i sådana fallDet viktigt följaär attsom
hur priserna nättjänsterpå utvecklas. Nätmyndigheten kan härvid

komma ha skäl granska tidigare värden. högreåsatta Ettatt att
bokfört värde anläggningstillgångarna tidigarepå skall inteän

automatiskt medföra högre nättariffer för kunderna skäligt.att anses
Det uppenbart användningen indikatorerär de viatt av som

föreslår kan ha betydelse för hur nätdrivande företag kommerett att
värderas försäljning blir aktuell. Detta framgår följandeom en av
förenklade exempel. De procenttal för avkastning isom anges
exemplet från Bohlinsutgår avsnitt VI.rapport

Ett nätföretags anläggningstillgångar i bokslutetär för år 19XX
till värdet milj. kr. Beloppet historiskt100 utgör anskaff-upptagna

ningsvärde efter avdrag ackumulerade avskrivningar enligt plan. Iav
exemplet råkar beloppet milj. kr. också100 detvara samma som
justerade kapital avkastningen beräknas Tillsynsmyndig-på.egna som
heten har inte funnit skäl anmärka tariffema, vilkaatt mot ger en
avkastning på 12-14 milj. kr. uppkommerFråga försäljningca om av
anlâggningstillgångama.

köpareEn värderar anlåggningstillgångama till milj. kr. utifrån200
sin förväntan vad företaget skulle kunna köparen i avkastning påav ge

Ägareninvesteringen. bereddâr priset. Köparen kan totalñ-acceptera
nansiera köpet kapital. sigKöparen nämligen kunnaegetgenom anser
räkna med avkastning i nivån milj.24-28 kr, dvs.en samma pro-
centuella avkastning.

Men för sådan avkastningsnivå skall kunna kan prisernauppnåsatt en
fir nättjänstema behöva höjas. kanDet för köparensvårt attvara som
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få förståelseägare hos nätmyndigheten för sådan höjning.ny en
Nätmyndigheten hänvisar kanske till myndigheten skall användaatt
också andra indikatorer, främst indikatom prisgräns.

Hur påverkas då köparens och säljarens värdering anläggningstill-av
gångarna

värderingFrågan anläggningstillgångama uppkommer ocksåom av
köpet finansieras upplåning. Då måste nämligen köparenom genom

kunna räkna med kunna sådana priser upplåningskostnadenatt ta ut att
finansieras.kan

Av exemplet framgår alltså det finns ömsesidigt beroendeatt ett
mellan värderingen i samband med den aktuella försäljningen och
hur nätmyndigheten kommer använda de indikatorer står tillatt som
buds.

dennaMot bakgrund kan frågan ställas, köpare och säljare börom
ha få slags bindanderätt förhandsbesked från nätmyndighetenatt ett

hur denna kommer bedöma de eventuella ändringarattom av
tarifferna för nättjänster kan viljaägare göra.som en ny

Vi det inte rimligt sådant förhandsbesked skall kunnaatt ettanser
skulleDetta komma ställa alltför höga krav på nätmyndig-attges.

hetens I stället får denna osäkerhet hanteras köpare ochresurser. av
säljare affärsrisk.normal kanDet tilläggas efter någonattsom en
tid kommer praxis utvecklas för myndighetens bedömningar,atten
vilken kommer successivt bättre underlag föratt parternasge
värderingar denna affärsrisk.typav av

3.3.5 Offentlighet och prissättning nättjänster

Offentlig insyn, uppföljning och kontroll naturliga inslag iär ett
regelssystem för särredovisning nätverksamheten.av

De årsredovisningar koncessionshavarna skall enligt desom avge
redovisningskrav vi förordar avsnitt 3.3.3 skall offent-som vara
liga. Koncessionshavaren skall varje år till nätmyndigheten sända in

årsredovisning enligt de principer vi tidigare föreslagit. Kon-
cessionshavaren skall vidare till nätmyndigheten andrarapportera
förhållanden vikt. Det kan finnas skäl för myndigheten att,av som
bas för sin verksamhet, begära in kopia anläggningsregistreten av
första gången det har börupprättats. Det ankomma på nätmyndig-
heten vilka övriga uppgifter koncessionshavaren alltid skallatt ange
redovisa. Nätmyndigheten bör också kunna begära in andra
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handlingar och upplysningar. sådan befogenhet för nätmyndig-En

heten behöver grundas bestämmelser i ellagen.på
kunder skall kunna bedöma det pris de fakturerasFör att att

verkligen skäligt, räcker det inte med tariffer och andraär att
leveransvillkor för nättjänster offentligt tillgängliga. Priset förär

nättjänsten dessutom klart framgå den faktura kundenmåste av som
erhåller koncessionshavaren eller i samband med elleverans.av

Vi förutsätter inom branschen kommer utarbetaattatt man mer
fakturering,detaljerade riktlinjer för offertgivning och kunderså att

svårighet kan skilja mellan pris fir nättjänst och pris förutan
kraft. sin frånlevererad En elkund köper elleverans sammasom

därför fordraföretag för nättjänsten skall kunnasom svarar en
överskådlig faktura visar de olika kostnadsdelarna.som

3.4 Koncessionsvillkor i ellagen, m.m.

ellagen skall innehålla regler följande innebörd.föreslårVi att av
Nätkoncession för bestämd tid, längst 40 år.ges

endast för sådana ledningar ochNätkoncession skall nät somges
lämpliga från allmän synpunkt.är

skall med tillNätkoncession för område omfatta hänsynen,
nätverksamhetens ändamålsenliga anordnande, lämplig enhet.

område högstaNätkoncession för för viss spänningges som
bestäms särskilt för koncession.varje

Sökandens lämplighet skall alltid nätkoncessioninnanprövas

ges.
Villkor får ställas säkerhetsskäl.av
Naturresurslagen skall tillämpas vid frågorprövning av om
nätkoncession.

områdesbe-Nätkoncession får strida detaljplan ellerinte mot
stämmelser.
Överlåtelse nätkoncession skall fordra tillstånd myndighet.av av

föreslårVi vidare:

1987:142 förvärv eldistributionsanläggningarLagen om av
upphävs.
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Bestämmelsen ellagen tillgodosei möjligheten lokalaatt attom
skall särskilt medintressen beaktas samband koncessions-i

upphävs.givning

Bestämmelsen ellagen koncession endasti attom ges om en
elektrisk anläggning behövlig förenlig plan-och medär en

elektrijiering upphävs.mässig

Vi föreslår dessutom gällande bestämmelser leverans-att nu om
skyldighet och köpskyldighet upphävs och den nuvarande formenatt
för prisreglering för avskaffas avsnitt 4.1.

3.4.1 Koncessionstider

linje- omrâdeskoncessioner utfärdas för viss tid,Nuvarande och en
inte överstigande vid särskilda skäl 6040 är eller är.

praxis för närvarande meddela linjekoncessionerNUTEK:s är att
för 10 Omfor 40 och omradeskoncessioner är. det finns särskildår

anledning, koncessioner inom område börstörreettt.ex. att
i sammanhang, koncessionen för kortare tid, såomprövas ett attges

samtidigt.alla berörda koncessioner utlöper
koncessionstiden har inneburitbestämda säkerhet förDen en

kunnat räkna med oförändradeinnehavaren, eftersom denne villkor

tid.i fall denna långafor innehavet under Den giltighetstidenvart
främjat de ochför linjekoncessioner har kostnadskrävandestora

investeringarna i högspänningsledningar.
Så länge innehavaren följer villkor finns idels de generella som

lagstiftning eller praxis, dels de koncession särskiltfor denna

villkoren, han tillförsäkrad koncessionen undertillär rättenuppsatta
beviljad tid.

Bestämmelser i ellagen tidsbegränsad koncession har funnitsom
sedan 1902. Systemetär har fungerat det har inte fram-väl och

kommit några egentliga skäl för avskaffandet det.av
Värt förslag innebär i villkor skall tillämpasatt stort sett samma

för alla nätkoncessioner, oberoende nätkoncessiondeav om avser
for linje eller nätkoncession för finns då ingenomrâde. Det

anledning lagfästa NUTEKs praxis olika långa koncessions-att om
tider. Möjligheten bevilja koncession för till 60 har iäratt upp
praktiken visat sig inte behövas.
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Koncessionstiden bör ungefär] igen avskrivningstiden förmotsvara
den investering ledningennätet flertalet fallI kan tidutgör.som en

25-40 år lämplig. En bestämd koncessionstid underlättarom vara
for prisberäkna för nättjänsterna. lång avskriv-nätägaren Enatt
ningstid och koncessionstid kan sannolikt inverka sänkande på
tariffema.

Vi föreslår nätkoncession skall för bestämd tid. Kon-att ges en
cessionsmyndigheten skall hittills bestämma denna tid särskiltsom
för varje koncession. Koncession skall dock inte meddelas for

tid 40längre år.än

3.4.2 Lämplig från allmän synpunkt

För närvarande uppställs villkor för både linje- ochsom om-
rådeskoncessioner anläggningen behövlig och förenlig medäratt

elektriñering 2 ellagen. avsnitt 3.4.9planmässig § 2 Aven mom.
föreslårframgår vi dessa bestämmelser upphävs.att att

Som villkor för nätkoncession, såväl för linje for område,som
bör i stället gälla vissa krav ledningens eller lämplighetpå nätetsatt

allmän synpunkt skall uppfyllda.varaur
Motivet för lämplighetsprövning hindrasådan är attatten

samhällsekonomiskt onödiga ledningar byggs eller ledningar drasatt
fram orsakar onödigt skada för tredjepå sättett storsom man.

lämplighetsprövning kommer således i första handDenna att vara
aktuell det gäller nätkoncession för linje.när

exempel ansökan för kan fåEtt nätkoncession linjenär en om
motiveringavslag med ledningen onödig och därmed olämpligäratt

följande.är

industriföretag har uttagspunkt det lokala närhetenEtt på nätet. Ien
finns ledning ingår i regionnåtet. Nâttarifferna lägre föråren som
regionnätet fir lokalnätet. prisskillnaden tillräckligtän Om år stor,
skulle det löna sig fir industriföretaget bygga anslutandeatt en ny
ledning till regionnätet. Nätmyndigheten dock inte koncessionbör ge
för sådan ledning, den inte lämplig från synpunkt.är allmänen om
samhällsekonomiskt kan det nämligen lönsammare användaattvara
den anslutning redan ñnns byggaän attsom en ny.
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Vad nätkoncession för handområde skall i första spärmings-avser
för området bedömas utifrån lämplighet frångränser allmännätets

synpunkt se vidare avsnitten 3.4.3 och 3.4.4.

Omständigheter talar för deneller sökta kon-attemotsom
cessionen lämplig kan hämtas från synpunkter skallär de som
inhämtas berörda sakägare.av

Om koncessionsmyndigheten ledning eller detdenattanser
ledningsnät ansökan inte lämpligen bör byggas ellersom avser
användas, skall myndigheten avslå ansökan. Avslagsbeslutet kan

regeringen.prövas av

3.4.3 Lämplig förenhet nätkoncession för område

I dag ställs villkor för områdeskoncession området skallattsom
en med hänsyn till eldistributionensutgöra ändamålsenliga

anordnande lämplig enhet 2 § 2 ellagen.mom.
2 § 5 ellagen finns också regel ändringI gränsermom. en om av

för områdeskoncession det erfordras för ändamålsenlig eldistri-om
bution synnerligoch kan ske olägenhet för koncessions-utan
havaren.

förslag har den tidigare områdeskoncessionenI vårt för yrkes-
mässig distribution nätkoncession för område.ersatts av en
Monopolet försäljning inom områdetpå samtidigt bort.tasav
Styrningen koncessionsvillkor riktas i vårt förslag sålundagenom
enbart nätverksamhet ochpå nätägare.

Vi föreslår kravet lämplig eldistribu-enhet hänsyn tillpå medatt
tionens ändamålsenliga anordnande ändras förtill nätverk-att avse
samheten lämplig enhet.

Exempel faktor förpå bör vägledande nätmyndig-en som vara
hetens ställningstagande härvidlag innehållaområden bör bådeär att
kunder det dyrt ha knutna till kunder inteär ochnätetattsom som
medför höga kostnader.så

Orsaken avståndsberoende tariffer inom nätkoncession förär att
område enligt förslagvårt inte skall tillämpas jfr avsnitt 3.2.2.

Vi föreslår ingen principiell förändring nuvarande möjligheterav
ändra områdesgränser under löpande koncessionstid. Syftet medatt

ändring skall ändamålsenliguppnå nätverksam-atten vara en mer
Ändringhet. skall, i likhet med vad hittills gällt,gränserav som
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endast få ske förutsättning ingenunder berörd koncessionshavareatt
drabbas synnerlig olägenhet.av

Spänningsgräns för3.4.4 nätkoncession för område

tillämpar for spänningsgräns förNUTEK närvarande en om-
rådeskoncessioner, vilket fått till följd områdeskoncessioneratt
enbart meddelats för lokala I allmänhet tillnät. gränsenanges
20 kV, finns exempeldet på koncessioner för högstävenmen
30 kV och 40 kV.

Vi föreslår nätkoncession för område också i fortsättningenatt
skall begränsas till högst viss spänning. Innehavaren nätkon-av en
cession för får enligt förslag,område dessutom, vårt ensamrätt att
bygga ledningar och bedriva inomnätverksamhet den för området

angivna högsta spänningen.

Koncessionsmyndigheten skall dock, i vissa undantagsfall, ha

möjlighet bevilja koncession för linje inom detta områdeatt
avseende ledningar med eller lägre spänning. N ätkoncessionsamma
för linje med högre spänning den angiven för områdetän ären som
kan naturligtvis alltid ges.

Enligt förslag skall nätmyndighetenvårt bestämma tillåten

spänning för varje nätkoncession för iområde beslutet kon-om
cession.

3.4.5 Prövning lämplig koncessionshavareav

Enligt gällande regler blir den söker koncession förnu som
yrkesmässig distribution föremål för särskild lämplighetspröv-en
ning krävsNUTEK. Det nämligen innehavaren frånärattav
allmän synpunkt lämplig sådan verksamhet 2 § 2utövaatt mom.
ellagen.

innehavare linjekoncessionFör saknas idag uttryckligt kravettav
lämplighet om intepå koncessionen yrkesmässig distribu-avser

tion. praktikenI ställs ändå krav ligger lämplighetsbedöm-som
ningen sökandennära, skall ha behörig installatört.ex. att en som

för den tekniska beskrivningen i koncessionsansökan ärattansvarar
riktig.
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I avsnitt 3.1.1 har vi redovisat de allmänna motiven för vårt

förslag nätkoncessioner under tillsyn.statlig Av detta följerom
behov lämplighetsprövning koncessionshavaren. Dettaav en av
behov oberoende nätkoncession för linjeär eller förav om ges
område.

förslagI vårt ingår den koncessionshavare inte följeratt som
regler och beslut skall kunna fråntas koncessionen. lämplig-En

hetsprövning skall också vid ansökningstillfället. Vi föreslårgöras
således den nätkoncession skall bedömas lämpligatt som ges vara
för uppgiften.

Omständigheter enbart har betydelse för sökandens lämplig-som
het kraftproducent eller återförsäljare skall däremot intesom av

vid ansökan koncession. Koncessionenprövas nätverksam-om avser
heten: prövningen sökanden lämplig sköta denna.är attavser om

När det gäller nätkoncession utlandsförbindelse, fyllersom avser
lämplighetsprövningen funktion. Enligtäven direktiven fören annan
vårt utredningsarbete skall Svenska Kraftnät och förvaltaäga en
tillräckligt del utlandsförbindelsema för tillfredsställastor attav
svenska producenters och konsumenters möjligheter sluta avtalatt

kraftaffärer med andra aktörer utomlands.om
koncession utlandsförbindelse,När söks för skall regeringen

därför alltid ansökan. Om sökanden inte Svenskapröva är kraftnät,
kommer Svenska kraftnät i egenskap sakägare tillfälleatt attav ges

sig iansökan. Vid prövningen får förekommandeöver fallyttra tas
hänsyn till det lämpligt sökande Svenskaär än kraftnätattom annan
erhåller koncession. Se vidare avsnitt 3.7.1.

Överlåtelse3.4.6 nätkoncessionav

Nätkoncession bör inte heller i fåfortsättningen överlåtas utan
särskilt tillstånd 2 § 2 sjätte stycket ellagen. Denmom. nye
innehavarens lämplighet bör vid ansökanprövas på sättsamma som

nätkoncession.om ny
Å andra sidan behövs ingen förnyad villkorprövning övrigaav

för nätkoncessionen. Ansvaret för villkor följsdessa övertasatt av
den innehavaren nätkoncessionen. Denne ocksåövertarnye av
koncessionens återstående giltighetstid.
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Om förvärvaren tidigare har nätkoncession för område,sedan sker

ingen automatisk sammanläggning överlåtelse kon-genom av
cessionen. Så områdena till varandra.sker inte Dengränsarens om

innehavaren nätkoncessioner skall redovisa nätverksarn-nye av
heterna och för sig och beräkna tariffer för och ettvartvar en av
områdena.

Om flera nätkoncessioner förkoncessionshavare har områdeen
han vill omvandla till ekonomisk enhet, han begäramåstesom en

ändring områdesgränserna. gäller för det fallDetsammaav
koncessionshavaren i flera koncessioner.önskar dela områdeettupp ‘

Med nätverksamheten övertagitsinnehavare attny menas av annan
fysisk eller juridisk person.

l3.4.7 enskildsäkerhetsskäl allmän och rätt-
l

2 § 3 andra ellagen finns allmän beskrivningI stycketmom. nu en
förde koncessionsvillkor bör ställas. gäller de villkorDetav som

anläggningens och nyttjande säkerhetsskäl ellerutförande som av
påkallade.eljest allmän synpunkt finnasur

säkerhetsskäl skall självfallet i fortsättningen medföra kraväven

särskilda villkor för koncessioner.på

enligt 1957 förarbeten särskiltMed allmän synpunkt avsågs års

framdragande högspännings-behovet naturskydd vid storaav av
förande kraftanläggningar.

Villkoren föreskrivas under förbehåll allmän ochskall vidare av
erinrarenskild rätt. Bestämmelsen infördes 1957. Förbehålletår

rättighetsbegränsningar lagstiftning inne-de och avtal kanom som
hålla.

förVi föreslår regeln med i sak oförändrat innehåll skall gällaatt
nätkoncessioner.

3.4.8 Planer och naturresurslagen

områdeskoncession får i princip inte strida detalj-Dagens mot en
plan eller områdesbestämmelser 2 § fjärde stycket.2 mom.

Samma regel föreslås gälla för den nätkoncessionen.nya
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Nuvarande stadgande 2 § 2 femte stycket lagenattmom. om om
hushållning med skall tillämpas vid kon-naturresurser m.m.
cessionsprövning föreslås gälla också i medsamband nätkon-att
cessioner beviljas.

iFrågan vilken utsträckning dessa bestämmelser skallom
tillämpas vid omprövning tidigare meddelad nätkoncessionav avser
vi behandla under den andra utredningsarbete.vårtatt etappen av

3.4.9 Vissa bestämmelser bör upphävassom

Förvärv eldistributiønsanläggningarav

Lagen 1987: 142 förvärv eldistributionsanläggningar innebärom av
i praktiken etableringskontroll för återförsäljare el. Vien av anser

det räcker med lämplighetskontrollden koncessionshavareatt av
i samband med överlåtelse avsnitt 3.4.5görs och densom

allmänna kontroll företagsförvärv kan ske med stödav som av
konkurrenslagen 1993 :20.

Enligt förslag skall handelvårt med ske på den konkurrensut-

marknaden. medför den särskilda lagenDetta eldistribu-satta att om
tionsanläggningar funktion.inte längre har någon Vi föreslår därför

lagen upphävs.att

Särskilt beaktande lokala intressenav

Enligt föreskrifter i ellagen 2 § 2 tredje stycket skallmom.
möjligheten tillgodose lokala intressen särskilt beaktas dåatt
områdeskoncession Bestämmelsen tillkom 1976övervägs. år som

uttryck för uppfattningen kommunerna företrädare förett att som
lokala intressen borde inflytande eldistributionenstörre påettges

vad dåän fallet.som var
nätkoncessionerföreslagnaDet med till uppgiftharsystemetnya

säkerställa allas tillgång till ledningsnäten skäliga villkor.påatt
Villkoret lokala intressen bör därför kunna utgå.om nu
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Behövlig och förenlig med planmässig elektrifieringen

För närvarande uppställs villkor för både linje- ochsom om-
rådeskoncession anläggningen behövlig förenligoch medäratt en
planmässig elektrifiering 2 § 2 första stycket ellagen. Dettamom.

ellagen 1938. Syftetvillkor infördes i främst hindraär attvar
utbyggnad dubbla ledningsnät.av

Ifrågavarande ingår delvisvillkor i den lämplighetsprövning som
föreslås redan befintligaoch kan delvis andra villkor förersättas av
koncession.

Tillämpningen naturresurslagens bestämmelser se avsnittav
3.4.8 innebär så

ledning intressetlunda bl.a. intresset bygga vägsatt att mot atten
använda kan leda till bedömningenmarken på Dettasätt.annat att
ledningen inte bör byggas.

också uppmärksammas den nuvarandeI detta sammanhang bör att
bestämmelsen kan ha haft betydelse i samband med prövningen av

utlandsledningar.koncession för

i yttrande den 24 november 1992 till utredningNUTEK har vår

anfört koncessionsprövningen denna punkt.följande påom

ellagstiftningen landets försörjning medSyftet med är tryggaatt
kraft. ellagen har detta kommit till uttryck på så sättelektrisk I att

starkströmsledningen behövligkoncession bara kan meddelas ärom
elektriñering, ellagen.och förenlig med planmñssig 2 § 2en mom

uppkommit i vad koncession kan meddelas förFråga har mån en
avsedd elkraft. Redan i dag före-starkströmsledning för export av

samkömingssystemet.kommer import och inom det nordiskaexport
och nordisk energiförsörj-fyller viktig funktion i svenskSystemet en

möjligheter utnyttjaning. det samkörande skapasGenom nätet att
vilket minskar behovetelkraftproduktionen ekonomisktpå sätt,ett av

elproduktion.kraftverksutbyggnader och låga kostnader förger
därigenom till låga elpriser. det samkörandebidrar Genomstamnätet

vilket bidrar tillerhålls också mycket hög tillgänglighet,stamnätet en
elleveransema blir hög kvalitet.att av

inom den nordiska samkömingenkraftutbyte sålunda skerDet som
fårsåledes i hög grad respektive land. Utbytet också varaansesgagnar

nämligenhelt i överensstämmelse med syftet med ellagstiftningen att
elektrisk kraft. Därmed har ocksålandets försörjning medtrygga

för ledningar behövs förkraven för meddelande koncession deav som
Ändamåletuppfyllda. med ledningarna har iutbytet ansetts vara

ansökningshandlingarna kraftutbyte eller liknande. Medangetts vara
fråga elkraftut-tanke den utveckling skett inom Norden ipå omsom
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bytet bedömer NUTEK befintliga ledningaroch för högaatt nya
spänningar kommer användas i elkraftutbyte.europeiskt Balticatt ett
Cables förbindelser är exempel härpå. sådantI perspektiv fårett ett
ledningarna precis i det nordiska kraftutbytet bedömas utifrån detsom
behov finnaskan för omfattande kraftutbyte.ettsom mer

Situationen är emellertid kraftledning skulleen annan om en
användas enbart för överföra elkraft från tillSverige utlandetatt utan

utbyte kraftnågot äga situationDenna torde inte haatt av avses rum.
föresvävat lagstiftaren lagennär skrevs. torde dårñrDet vara en
öppen fråga ledningen kan uppfylla de krav ellagenom anses som
ställer i fråga behövlighet och planmässighet.upp om

harNUTEK hittills inte haft ställning till någon koncessionsan-att ta
sökan där behovet använda ledningen enbart förangetts att exportvara

elkraft. Som redovisats är frågan tillkomstenävenav ovan om av en
sådan ledning i hög grad hypotetisk.

Utlandsförbindelser med uttalat syfte användas för import ochatt
kraft, utanför utbyte kraft, blir iexport ettav ramen av av

princip tillåtna enligt förslag se vidarevårt avsnitten 3.7 och 4.4.

Lämplighetsprövningen ledningen och sökanden skall ske såsomav
vid andra nätkoncessioner.

Vi föreslår därför bestämmelsen i ellagen anläggningatt attom en
skall behövlig och förenlig med planmässig elektrifieringvara en
upphävs.

Återkallelse3.5 koncessionav

Enligt nuvarande bestämmelser i 2 § 6 kan återkal-ellagen, mom.,
lelse koncession helt eller delvis följande fall.ske iav en
1 Koncessionshavaren åsidosätter i väsentlig föreskriftmån som

givits vid meddelande koncessionen.av
2 Koncessionshavaren åsidosätter i väsentlig de förpliktelsermån

i 2 § 4 ellagen.som anges mom.
3 Koncessionshavaren har under följd inte haft ledningenår itre

eller ledningsnätet i bruk.

Vi föreslår inga förändringar detta regelsystem, innehålletav men
i de föreskrifter förpliktelseroch koncessionshavaren skallsom
uppfylla ändras väsentligt.

En de skillnaderna nuvarande regler blir enligt vårtstora motav
förslag skäliga villkor fårnäten på användas andraävenatt änav
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fungera tillfredsställandekoncessionshavaren. För detta skallatt
nätverksarnheten särredovisas, tariffer och övrigakrävs bl.a. att att

tillsynenvillkor för nättjänster redovisas öppet översamt att
kontrolleras det allmärma.nätverksamheten av

nätmyndighet,förslag får i sin egenskapEnligt vårt NUTEK, av
förenade viteutfärda förelägganden behövs med denså motom- -

inte följer regelverket se avsnitt 6.1.2.koncessionshavare som
Koncession kan alltså upphöra enligt punkterna l och 2 till följd

kan naturligt-innehavaren inte uppfyllt sina skyldigheter. Denattav
koncessionstiden varefter detvis också upphöra utlöper,attgenom

tredjeinte söks eller inte beviljas.kan inträffa koncession Ettatt ny
ledningen byggts ochtänkbart fall där koncession saknas är att

sökts.koncession beviljats eller kanskeanvänds utan att ens
ledningsnätangivna fall finns ledning ellersamtligaI ettennu

Samtidigt docksarmolikhet behöver användas. detmed ärstorsom
använda dem.förbjudet och straffbart att

koncessionfall bristande överensstämmelse mellanFlertalet av
användningsbehov torde kunna lösas NUTEKoch attgenom

uppkomnaförhandlar med dendiskuterar och nätägaren om
situationen, varefter koncession kan ges.

situationer inteUndantagsvis kan det uppstå går att anpassasom
möjlighet förellagen. bör då finnastill koncessionsreglerna i Det

behovmed hänsyn till anslutna kundersnätmyndigheten att av-
användning koncession.elektrisk kraft säkerställa fortsatt utan-

möjlighetproblemet föreslåVi har lösaövervägt att attgenom en
särskild förvaltningställa ledningen eller ledningsnätet underatt

1977:792. Alternativtefter modell från bostadsförvaltningslagen
tillkunde möjligheten expropriera utvidgas ävenattatt avse

ledningar ledningsnät lös egendom. Ingrepp dennaoch är avsom
regleras i lag, och tideni egendomsrätten måste docktyp noggrant

tillhar inte för dennaunder den första arbete räcktvårtetappen av
uppgift.

kring förnyelse, upphörande och återkallelse koncessionFrågor av
eventuella tvängsåtgärder behöver sålunda ytterliga-övervägassamt

re.
föreslagna möjligheten för nätmyndig-Vi räknar dock med denatt

heten koncessionshavaren vitesföreläggande tills vidareatt ge ger
för ingripa.tillräckliga möjligheter myndigheten att
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underbestämmelsenskillnad från fallen under 1 och 2Till avser
uppgift från NUTEKledningar och inte används. Enligt3 nät som

aldrigpraktiskt tagitåterkallelse koncessionhar denna typ av av
möjlighetersmåbl.a. beroende harpå NUTEKanvänts, attatt

följd.iledningen inte varit i brukkontrollera åratt tre
i dekoncessionenordningsfråga återkallaDet närmastär atten

används.längre Detfall ledningen eller ledningsnätet intedå

marken återställs.bort ochväsentliga anläggningarnaär attatt tas
möjlighet före-för närvarandeTillsynsmyndigheten har att ge

arbetet medgenomdrivaeventuellt vid vite, förläggande, attatt
nätmyndighetenEnligt förslag skall övertaåterställa marken. vårt

innehåll i sak ändras inte.uppgift. Reglernasdenna

storkraftnätet och3.6 Särskilt system-omom

ansvar

föreslår:Vi
svenska kraftndt kompletterasAjjllrsverket sdInstruktionenför att

afizlrsverket den instans Sverigeidet klart framgår äratt som
nationella överföringssystemet.detsystemansvarfirhar

kompletteras Svenska kraftnätsaEllagen och elfbrordningen att
dels tekniskafbreskrifier detutfärdamöjlighet att omges

dels plikten till Svenska kraftnätutnyttjandet attsystemet, omav
upprätthållandeerforderlig informationlämna för system-av

ansvaret.

delsavsnitt diskuterar vi antal frågor hängerI detta ett sammansom
elförsörjninglandetsstorkraftnätets betydelse förmed avgörande

riksdagens beslut vårendels medoch för fungerande elmarknad,en
uppgifter kraftnät.1992 för Svenskaom

kraftnät3.6.1 Affársverket svenska

kraftnät.svenskajanuari 1992 inrättades AffärsverketDen l

förvalta det svenskatill uppgift driva ochSvenska kraftnät har att
utlandsförbindelserna.storkraftnätet och de statligt ägda
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Riksdagen har våren 1992 beslutat riktlinjer för verksamhetenom
med storkraftnätet och Svenska kraftnäts uppgifter. De angivnaom
riktlinjerna har i 199192: 133 22 sammanfattats enligtprop.
följande.

Storkraftnåtet har avgörande betydelse för fungerande elmar-en en-
knad. Det svenska storkraftnâtet och de statligt ägda utlandsför-
bindelsema bör förvaltas från kraftproducentema friståendeav en
organisation. Affärsverket svenska kraftnät inrättades den lsom
januari 1992 bör ha denna uppgift. Svenska kraftnäts framtida
Organisationsform bör övervägas.senare

Svenska kraftnät bör för planering och drift storkraft-ansvara av-
förnätet spânnings- och frekvenshållning isamt det svenskam.m.

elsystemet.
Svenska Kraftnät bör för utbyggnaden storkraftnåtet ochansvara av-

bör uppföra de starkströmsledningar krävs för effektivm.m. som en
handel med kraft. Storkraftnätet bör byggas i ekonomiskt lönsamut en
omfattning fir möta efterfrågan på transmissionstjänster.att

Reglerna för tillträde till och prissättning på storkraftnåtet bör-
utformas så de främjar effektivt utnyttjandeatt nätet ochett av
konkurrensen elmarknaden.på aktörerNya bör stimuleras utnyttjaatt
nätet.

Överföringsñrbindelsema med utlandet bör delses som en av-
storkraftnätet. Svenska konsumenter och producenter bör möjlig-ges
heter sluta avtal krañafñrer med andra aktörer utomlands.att om
Svenska kraftnät bör därför äga och förvalta tillräckligt delstoren av
utlandsñrbindelsema för tillfredsställa detta behov.att

Svenska kraftnät har enligt sin instruktion 1991:2013 till uppgift
1 §att

på affärsmässigt ñrvalta,sätt driva och utveckla kostnadseffek-ett ett
tivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja
överföringskapacitet i övrigt bedriva verksamheter ärsamt som
anknutna till kraftöverföringssystemet.

Därvid skall Svenska kraftnät 2 §

bygga storkraftnåtet baserat samhällsekonomiskapå lönsam-ut
hetsbedömningar,

främja2. konkurrens inom elöverñringsområdet,
främja forskning, utveckling och demonstration teknikav ny av

betydelse för verksamheten,
4. fir operativ beredskapsplanering inom sitt verksamhetsområdesvara
under kris- eller krigsñrhållanden.
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Överföring storkraftnätet3.6.2 på och anslutning till

nätkoncessionavsnitt 3.1 innebär förslagSom följer vårt ävenattav
storkraftnätet.skall krävas för innehav ledningar iav

inom landet medMed storkraftnätet i detta avsnitt ledningaravses
behandlas220 Utlandsförbindelsernaspänning eller 400 kV.påen

avsnitt 3.7.i

000 km ledningar.Storkraftnätet består sammanlagt drygt 15av
landets olika delar. Av deledningar binderDessa samman

överförs omkringårligen produceras i Sverige140 TWh som
storkraftnätet. Enkortare eller längre sträckor på100 TWh

konkurrens elmarknadenförutsättning för ökad på är atten
tillgång tillåterförsäljare och kunder harkraftproducenter, större

villkor.storkraftnätet likapå
storkraftnätet, sedan 1992Staten äger merparten genomav

ägandet grundat riksdagsbe-statliga påSvenska kraftnät. Det är ett
i samband med behandlingenuttalade riksdagenslut 1946. Dåår -
för budgetåret 194647 ochstatsverkspropositionregeringensav

1946:1, 96prop. SU 54, rskr.därtill hörande motioner att-
ledningar med spänning 220 kVsamtliga nytillkommande påen

delarMindre storkraftnäteteller skulle ägas staten. avmer av
byggdes före 1946,ledningarca 10 %, i huvudsak ägs avsom

Även disponeras via avtaldessa ledningar dockenskilda företag. av
utförlig redogörelse ifinnskraftnät. EnSvenska prop.mer

199192:l33 10.s.
via SvenskaEnligt riksdagens beslut 1992 skallvåren staten

storkraftnätet.kraftnät också i fortsättningen för utbyggnadenstå av
införabördärför i lagstiftningenDet kan övervägas ettom man

uppförauttryckligt förbud för Svenska kraftnätän att nyaarman
ledningar i storkraftnätet.

Omförbud. någonVi finner dock inga skäl för sådantett arman
storkraft-ledningar iSvenska kraftnät få byggaansökerän attom

koncessionsärendekommer frågannätet, prövasatt ett avsom
Vidregeringen bestämmer.regeringen eller den myndighet som

sökandenprövningen får samrnanvägning de skälgöras somen av
kraftnät.Svenskaanför och statsmaktemas beslut uppgifter förom

nätkon-storkraftnätet anslutningsreglerFör gäller de som avser
anslutningspliktcession för linje, dvs. huvudregeln ingenär att
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föreligger, anslutning förutsätts ske grundad frivillighet.utan på
Om någon bli anslutenvägras till storkraftnätet har denne dockatt
möjlighet begära hos nätmyndigheten sådan anslutningatt att en
skall ske se vidare avsnitt 3.2.1..

Produktionsanläggningar och skallnät anslutas till storkraft-som
nätet måste uppfylla vissa tekniska och driftsäkerhetsmässiga krav.
Dessa förhållanden bör regleras i anslutningsavtal mellan Svenska
kraftnät och innehavaren nätetproduktionsanläggningen ochellerav

föreskrifter utfärdade Svenska kraftnät se vidare avsnittgenom av
3.6.4.

3.6.3 Systemansvar

Av redogörelsen i avsnitt 3.6.1 för Affärsverket svenska kraftnät
och dess uppgifter framgår Svenska kraftnät har s.k. system-att ett
ansvar för driften storkraftnätet. Innebörden härav och hur dettaav
skall regleras utvecklas i detta avsnitt.

El är inte kan lagras. Samtidigt varierar efterfråganen vara som
i varjepå ögonblick. ställsDet krav förmåganpå hos elpro-stora

duktionssystemet och elöverföringssystemet produktio-att anpassa
till förbrukningen. För detta skall möjligt krävsattnen vara

tekniska och driftorganisatoriska förutsättningar regleraatt pro-
duktionen och hålla nödvändigaatt reserver.

Vad ingår i systemansvar

Det finns såväl tekniska ekonomiska skäl för produktion ochattsom
överföring driftskedeti bör ske samordnat.av

Begreppet i detta sammanhang den drifts-systemansvar avser
mässiga samordningen de delsystem sammanknutna viaärav som
storkraftnätet. Systemansvaret omfattar för faktorerdeansvaret som
har betydelse för det samlade kraftsystemets förmåga att momentant

i varje ögonblick upprätthålla frekvenssåväl aktiv effektbalans- -
spänning och överföringsförmåga reaktiv effektbalans påsom

storkraftnätet och utlandsförbindelserna.på Vidare ingår i system-
vidta åtgärder kraftöverföringenså hålls inomansvaret att att

aktuella överföringsgränser.
Innebörden dessa begrepp förklaras i det följande.närmareav
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för detinomlängre sikt inteLeveranssäkerheten på faller ramen
såvälvisiktdiskuteras här. Med längresystemansvar menarsom

utbyggnadsplaneringen påproduktionsoptimeringen timbasispå som
och tio sikt.fem årsmellan

definierasprincipisystemansvar kan alltsåkraftnätsSvenska
storkraftnätetpåbalansenför den momentanaansvaretsom

kraftnät skall kunnaSvenskautlandsförbindelserna. Förinklusive att
vilkaförkraftnät ocksåSvenskauppfylla detta måste svaraansvar

elöverföringssystemetskall gälla fördimensioneringskriterier som
upprätthållas.börfelberedskapoch vilken som

medsamordnasstorkraftnätet börförDimensioneringskriteriema
under-ochproduktionsanläggningarfördimensioneringskriterier

beroendeinte baraLeveranssäkerheten ärliggande nät. av
idriftsäkerhetenstorkraftnätet ävenhosdriftsäkerheten utan av

regionala och lokalade näten.och hosproduktionsanläggningarna
motsvarandesamordnas medDimensioneringskriterierna bör även

nordiska kraftsystemet.kriterier i det
skallbalansendenförSammanfattningsvis krävs, momentanaatt

följande kravkraftsystemet, ärsvenskai detupprätthållaskunna att

uppfyllda:
ocheffektbalans,aktivupprätthållaförmåga att-

spänning ocheffektbalans, dvs.reaktivupprätthållaförmåga att-
utlandsförbindelserna.ochstorkraftnätetöverföringsförmåga på

i detalj.villkordessadiskuterasdet följandeI mer

ejfekrbalansenaktivaDen

sammanlagdadenlikaproduktionen måstetotalaDen storvara som
Produktionenöverföringsförluster.inklusiveförbrukningen av

förbruknings-följerdenständigt regleras såeffektaktiv måste att

variationerna.
tillproduktionenförekonomiskaDet attansvaret anpassas

denskall ligga påförhållandennormalaunderförbrukningen
förharkraftaffärden ibalansansvarige dvs. på ansvaret attsomen

produktionmedkonsumtioneller överensstämmerförsäljning egen
sammanknutetiMeninköp systemeller avtal ström. ett stortavom

samordna dettamedekonomiska fördelarochfinns det tekniska att
därförDetuppkommer. ärkostnaderfördela dearbete och somsom
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Svenska kraftnäts innefattaräven den aktivasystemansvar effekt-
balansen under normal drift.

För rimliga krav driftsäkerhetpå iatt kraftsystemet skall uppfyllas
måste det finnas reservkapacitet. Man skiljer här mellan normal-
driftreserver och störningsreserver.

I egenskap ansvarig för den aktiva effektbalansen måsteav
Svenska kraftnät kunna påverka kapacitet egenskapersamt som
starttid och förmågan inom viss tid öka eller minskaatt pro-
duktionen aktiv effekt, s.k. reglerrespons. I vissa fall kan kravav
också behöva ställas på geografisk placering de olika typerav av

beskrivs nedan.reserver som
Regleringen under normal drift delas in i s.k. primärreglering och

sekundärreglering. Det sker dock hela tiden samverkan mellanen
dessa bägge former.

Elsystemet uppbyggtär så frekvensen konstant längeär så detatt
råder balans mellan produktion och förbrukning aktiv effekt.av

Den automatiska frekvenshållningen sköts med hjälp den s.k.av
frekvensregleringsreserven primärreglering. Denna parerar
automatiskt små frekvensavvikelser mindre 0,1 Hzän och den
fördelas mellan lämpliga vattenkraftstationer. Frekvensregle-
ringsreservens storlek samordnas inom det nordiska kraftsystemet.

Sekundärreglering kallas den frekvenshållning under normal drift
kräver manuella åtgärder.som

Övervakningen den aktiva balansen under normal driftav samt
rätten och skyldigheten beordra sekundärregleringatt av- -
produktionsanläggningar skulle Svenska kraftnät, avtal,t.ex. genom
kunna överlåta till lämpliga elproduktionsföretag.

De aktiva stärningsreserverna skall kunna utnyttjas vid störningar
i den aktiva effektbalansen eller i överföringssystemet.

Störningar i effektbalansen hanteras automatiskt med hjälp denav
momentana störningsreserven, vilken liksom frekvensreglerings-

fördelas mellan lämpliga vattenkraftstationer.reserven Den
störningsreservens storlekmomentana samordnas för närvarande

veckovis inom det nordiska kraftsystemet. Som dimensionerande
kriterium gäller skall tåla plötsligt bortfallatt systemet denett av

infasadestörsta produktionsanläggningen inom det nordiska
kraftsystemet.
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samtidigtifrånskulle fallaproduktionsenheterOm flera stora
otillräckligblirstörningsreservendenriskerar momentanaattman
kan bliresultatetmycketsjunker såfrekvensenoch att enatt

skallhändelsesådankonsekvensernastorstörning. För att enav
belastningsfrån-frekvensstyrdförutrustningarfinnslindras

kopplas dåFörbrukningförbrukare.antalkoppling hos stortett
Belastningsbort-upprätthållas.kanbalansenbort såautomatiskt att

nödvändigblistörningaromfattandeundvikaförkoppling kan att
driftsituationer.ansträngdai andraäven

ochavhjälpasskall kunnaöverföringssystemetstörningar iFör att
återställasskall kunnasnabbtstörningsreservenden momentana

återställa denskallstörningsreserv. Dennasnabbdetbehövs en
snabbaminuter. Deninom 15störningsreservenmomentana

vattenkrafts-infasadehuvudsakligenbestårstörningsreserven av
gasturbiner.ochaggregat

användsstörningsreservlångsamfinnsSlutligen även somen
timmar. Deninom fåtalsnabbadenåterställaför ettatt reserven

ochgasturbinerlämpligabestårstörningsreservenlångsamma av
produktionsanläggningar.disponiblaandra

störnings-samordna densjälvkraftnät börSvenska momentana
stördbalansen underaktivadenpåverkaochövervakareserven,
Somsnabb störningsreserv.infasningbeordraoch hadrift rätt att av

infasning denför producenternaocksåaktualiserasföljd härav aven
snabbaden störningsreservensåstörningsreservenlångsamma att

uppgifter kan lösashur dessadetaljeråterställas. Närmarekan om
Svenskautfärdadeföreskrifterelleravtalfastställasbör avgenom

3.6.4.i avsnitttill dettaVi återkommerkraftnät.

overfifiringsfiirmdganefiek2‘balansen ochreaktivaDen

viktigtlikareaktiva effektbalansen ärdenUpprätthållandet somav
avspeglarSpänningeneffektbalansen.den aktivaupprätthållandet av

despänningar utsätterAlltför högabalansen.reaktivaden an-
påfrestningar,förstorkraftnätettillanslutnaläggningar ärsom

överföraförmågapåverkarspänningarför låga attmedan systemets

effekt.
Även ochnormaldriftreserveriindeladereaktiva ärde reserverna

störningsreserver.
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Normaldrzftreserverna reglerar automatiskt spänningen inom ett
visst intervall i anslutningspunkterna till storkraftnätet.

Svenska kraftnät bör systemansvarig kunna ställa krav påsom
och inmatning reaktivuttag effekt i anslutningspunkterna tillav

storkraftnätet under normala förhållanden.

Den reaktiva störningsreservenmomentana skall möjlig attvara
aktivera inom fem sekunder spänningen i någon punkt blirom
högre eller lägre vadän normalt. Denna störningsreservsom anses
förläggs till i specielltnätet installerade reaktiva produktionsanlägg-
ningar produktionsanläggningarsamt är anslutnanära tillsom
storkraftnätet.

Svenska kraftnät bör systemansvarig kunna ställa krav påsom
förekomsten störningsreserver för spärmingsregleringen ochav
egenskaper dessa störningsreserver skall uppfylla hasom rättsamt

beordra de skallnär användas.att Hur detta skall tillgå i praktiken
bör regleras i avtal ocheller föreskrifter.

Kraftsystemets överföringsfömtága påverkas alltså bl.a. förav
Överföringsförmåganlåga spärmingar. påverkas också andraav

faktorer. För säkra överföringsförmågan krävsatt såväl drift-
planering driftövervakning.som

Driftplaneringen innefattar bl.a. koordinering urdrifttagningarav
ledningar med avställningar produktionsanläggningar. drift-Iav av

planeringen ingår även ställa krav på tekniskaatt prestanda för
anslutna anläggningar, eftersom detta påverkar storkraftnätets
överföringsförmåga.

Svenska kraftnäts befogenheter vid driftplanering storkraftnätetav
kan regleras avtal ocheller föreskrifter.genom

Övriga systemfrágor

Driftövervakningen innefattar bl.a. övervakning i driftskedet deav
trånga snitt finns storkraftnätet,på så inte överbe-nätetsom att
lastas.

För kunna sköta detta måste Svenskaatt kraftnät bl.a. ha in-
formation hur mycket kraft in och frånom matas nätet,tas utsom

även och dettanär beräknas ske. Hur Svenska kraftnätmen var
skall få tillgång till tillräcklig information planerade överföring-om

såvitt viär kan bedöma fråga i första hand bör reglerasar en som
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möjligheterkraftnätSvenskaförslag har ocksåEnligtavtal. vårti
information.sådantilltillgångenbeträffandeföreskrifterutfärdaatt

följalöpande kunnaSvenska kraftnätsystemansvarig måsteSom
varjefastställaförbrukningochproduktiontotalanationens samt om

kraftavräk-nationellai detför sig. Detta görsaktörenskild rättgör
Svenska3.2.6avsnittavräkningbeträffandeningssystem somse
kraftnätSvenskadriver.sittmedenlighetkraftnät i systemansvar

konsumenterochåterförsäljareproducenter,deavräknamåste som
sidanmellan åråderbalansförekonomiskthar att enaett ansvar

försäljning ochandra sidanochförsäljning åproduktion och
praktikeniekonomiska ärdettaharkonsumtion. Vem ansvarsom

utformas.kraftkontraktenhurberoende av
andelaktörersenskildaavräknamöjligtskalldetFör attatt vara

frånmätvärdenförutomkrävs,kraftbalansennationelladenav
under-frånmätvärdenutlandsförbindelserna, ävenochstorkraftnätet

bilateralai dekraftvolymavtaladinformationliggande nät samt om
iskall ingåförslagenligt vårtmätningEftersomkraftkontrakten.

varjeskall åligga nätägaredessutom attoch detnätverksamheten,
Svenskakommerberördaandraförtillgängliga partermätdatagöra

underliggandefrån nät.mätvärdentilltillgånghakraftnät att
nödvändig kon-tilltillgånghakraftnätSvenskaförBehovet att

tillgodoses på sättvi börtraktsinformation somsammaanser
planeradeinformationbeträffandeangivitsavsnitti dettatidigare om

överföringar.
användas avräkning påskall imätvärdendet gällerNär som

Hithörandekvalitet.dessa håller vissnivå krävs detnationell att
3.2.6 föreslagnamed den i avsnittsambandbehandlas ifrågor bör

mätfrågor.avseendeutredningen

Författningsreglering3.6.4 systemansvarav

riktlinjerna ienligtkraftnät ålagtsSvenskaDet systemansvar som
avsnittiytterligarebelystsharl99192:l33 ochproposition som

eller avtal.författningiinte reglerat3.6.3 är
införaskäldet finnsvidirektiven bör pröva attEnligt enom

nationelltoch driftinnehavkoncession för trans-särskild ettav
med elsystemetsförbundennätverksamheten ärdärmissionssystem

driftsäkerhet.ochfrekvensreglering
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Vi har i det föregående uttalat för med kon-att systemetoss
cessioner skalläven omfatta ledningar i storkraftnätet. Något behov

särskild koncessionatt skulle införas förav en storkraftnätet som
helhet, eller med andra 0rd det nationella överföringssystemet,
finner vi alltså inte. Att införa med särskild koncessionett system
för det nationella överföringssystemet enbart för kunna utpekaatt
den systemansvarige inteär ändamålsenligt.

Vi föreslår i stället regeringen beslutaratt tillägg tillettom
instruktionen för Affärsverket svenska kraftnät så det klartatt
framgår Svenska kraftnät denatt är i Sverige harsom systemansvar
för det nationella överföringssystemet.

Enligt direktiven för vårt utredningsarbete bör vi vidare beakta de
krav kan komma ställas i EG i dettaatt sammanhangsom i samband
med eventuellt beslut EG-direktivett för elmark-om en gemensam
nad. Som framgått avsnitt 2.2.2. detär emellertid osäkertav om
detta förslag kommer beslutas EG-direktivatt och dettanär isom
så fall sker.

Frågor ansvarsfördelningom

Frågan hur kan utformas isystemansvaret praktikenom har
behandlats regeringen iproposition 199192: 133 s. 26.av Därvid
uttalades följande:

Den ansvarsfördelning tillgodoser de nämnda förutsättningarna försom
fristående företagett med driftsäkerhetskrav på nationell nivå bör

utformas så Svenska kraftnätatt utöver det direkta firansvaret
storkraftnätet också har för den löpandeansvaret el-momentana
balansen. Under normala driftsförhållanden med avseende frekvens,på
spänning och överñringar kan detta utövas så regleringattansvar av
aktiv produktion överlåts till lämpliga produktionsföretag. Detta bör
regleras i avtal mellan Svenska kraftnät och kraftproducentema.

Under onormala förhållanden bör Svenska kraftnät ha ansvaret att
med insatser stömingsreserver och andra medel återföraav systemet
till normal drift. Då Svenska kraftnät inte bör ha några nämn-egna
värda produktionsresurser erfordras avtal med produktionsföretag för

fullfölja dettaatt åtagande. Därtill bör Svenska kraftnät ha ett ansvar
för träffa överenskommelseratt fördelning och utnyttjandeom av
stömingsreserv med samverkande grannländer. Svenska kraftnät bör
utforma kriterier och riktlinjer underlättar det tekniska utnyttjan-som
det överföringssystemet.av
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sätteller påavtalhärmed annatroll blirkraftnätsSvenska att genom
balans ochkraftsystemetsansvarsfördelningen förför attsvara

uppnås.kostnadsfördelninglämpligochklarläggsreglering en

olikaifrämstansvarsfördelningenpreciseras trenärvarandeFör
produktionsop-ochkraftnätsavtaletstamnätsavtalet,nämligenavtal,

timeringsavtalet.
Statens1979 mellanträffades ärstamnätsavtalgällandeNu
Avtalettransitörerna.s.k.dekraftföretag,och elvavattenfallsverk

närvarande pågår2004. Förmedtill och årframlöptidhar en
avlösas på någotskallavtaldettasyftar tillförhandlingar attsom

sätt.
stamnätsavtaletförställetigällerkraftnätsavtalet,Enligt som

kraft-och deABVattenfallkraftnät,Svenskamellan1993under
kraftnätSvenskastamnätsavtalet,omfattasföretag ansvararavsom

denstömingsreservernaaktivadehur samtdriftledning försom
upprätthållas.skallbalansenreaktiva

ibehandlasupprätthållasskalleffektbalansenaktivadenHur
tiomellan de störstagällerproduktionsoptimeringsavtalet. Det

s.k.tidigare1992 detsedan åroch harkrafttöretagen ersattsvenska
produktion-inteomfattaskraftnätSvenskasamkörningsavtalet. av

för denskall VattenfallavtaletEnligtsoptimeringsavtalet. svara

balansen.aktiva
inteavtalnämndaenligtansvarsfördelningen treVi konstaterar att

riktlinjerkraftnät enligt deSvenskaföravspeglar systemansvarett
propositionen.iuttryckkommit tillsom

ocharbets-klarläggaerfordras fördenAvtal atttyp somav
handförstaikommerstorkraftnätet attkostnadsfördelningen på
kommerDestorkraftnätet.tillanslutningspunkternavillkoren igälla

andraochkraftnät åSvenskasidaningås mellan ådärmed att ena
kraftproduktionsarxlägg-ellerregionala störrenätsidan ägare av

ningar.
Svenskamellanavtalmedaktuelltblifall ocksåi vissakanDet

kraftproduktionsanläggningaroch innehavarekraftnät större somav
kanavtalSådanaregionaltvia nät.storkraftnätettillanslutna ettär

dockbördennaAvtalfrekvensregleringen. typröra t.ex. av
regionale nätägaren.inbegripa denäven

behövakraftnätSvenskakannödvändiga avtalVid sidan av
utnyttjandettekniskadet systemet.föreskrifterutfärda rör avsom
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Sådana föreskrifter skulle kunna tekniskat.ex. prestanda föravse
anläggningar ansluts till storkraftnätet. Vidare kan,som som
närmare framgår avsnitt 3.6.3, Svenska kraftnät behöva utfärdaav
föreskrifter skyldighet för olika aktörer tillhandahållaom föratt

nödvändig information.systemansvaret Syftet med dessa föreskrifter
avlastaär och förenkla avtalen.att

I 15 § ellagen stadgas regeringen eller denatt myndighet regering-
föreskriver får, i den mån det är påkallat frånen elsäkerhetssyn-

punkt, meddela föreskrifter kontroll, provning eller besiktningom
andra föreskriftersamt bl.a.angår elektriska anläggningar ochsom

anordningar avsedda anslutas till sådana anläggningar.att Vi
föreslår tillägg i denna paragraf förett klargöra föreskrifteratt att
kan meddelas även det påkallatär hänsyn till driftsäkerhetenom av
i det nationella elsystemet.

Svenska kraftnäts utfärdarätt sådana föreskrifteratt bör fastslås
i elförordningen. Vi föreslår alltså regeringen kompletteraratt
elförordningen så Svenska kraftnät möjlighetatt utfärdaattges
denna föreskrifter.typ av

Det närmare innehållet i föreskrifterna dockär inte fråga fören
denna utredning.

En elleverantörs möjlighet koppla bort förbrukning vidatt akut
effektbrist regleras i dag i avtal mellan leverantör och kund.

Det finns allmänna avtalsvillkor utarbetade bl.a. Svenskaav
Elverksföreningen och företrädare för konsumentintressen för både
högspänningsleveranser AV-H-88 och lågspänningsleveranser
AB-L-86. När kraft kan tillhandahållas endast i begränsad
omfattning leverantören dessa avtal viss kopplages rättgenom att
bort kunden. Vid leveranser till högspänningskunder skall berörda
kunders elbehov tillgodoses så likformigt möjligt, medansom
lågspänningsleverantören får fördela tillgänglig kapacitet på det sätt
han finner lämpligt.

Dessa allmänna avtalsvillkor har dock endast formen rekom-av
mendationer, och innehållet kan avtalas bort eller ersättas med annat
innehåll vid behov.

Vi frånutgår elleverantörerna fortsättningsvisatt även kommer att
avtala med sina kunder möjligheter vid behov begränsa denattom

Ävenutlovade leveransen. i avtal mellan leverantörer och nätägare,
eller mellan nätägare såsom mellan Svenska kraftnätt.ex. och de-
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rörande leveransav-vi reglerregionala förutsätternätägarna att-
ingå.brott kommer att

Kostnadsfördelning

och leveranssä-upprätthålla kvalitetHittills har kostnaderna för att
arbets-producenternaprincip fördelats mellankerhet i genom en

rättvis.fördelning dessa ansett somsom
förknippade medframtiden kommer kostnaderI är systeman-som

kostnadernätkostnader, preciseras. Dessaandraliksom attsvaret,
storkraftnätetpåverkarutnyttjar ellersamtligaskall bäras somav

kostnaderna.och orsakar

storkraftnätetandraLeveranssäkerhet än3.6.5 nät

påverkar också driftsäkerheten påstorkraftnätetDriftsäkerheten på
gäller frekvensen.utsträckning. Dettaunderliggande i vissnät t.ex.

under-leveranssäkerhetskravviktiga påfinns samtidigtdetMen
driftsäkertautomatiskt uppfyllsinteliggande nät ettavsom

dimensioneringskriterier, spännings-förstorkraftnät. Ansvaret

regionala lokalaoch måsteöverföringsförmåga på näthållning och

respektivesålunda nätägare.tas av
4a och 4bproduktansvarbestämmelser i ellagenEnligt omnya

den januari 1993, denfr.o.m. 1gäller är§§; SFS 1992:668, som
med eller transforma-anläggningsom innehar generatoregenen

orsakatsfor ellertor ansvarig sak- personskador enavsom
ström.säkerhetsbrist i elektrisk

från s.k.avvikelserskador orsakasdetta inkluderasI ensom av
transforma-ellerinnehavare egengodhetsnorm. En generatorav

orsakasskadaskadeståndsskyldigsålunda enligt ellagentor är om
spänningen avviker från denna godhetsnorm.attav

förbestämmelserfinns angiven i de allmännaGodhetsnormen
mellansamarbeteilågspänningsleveranser har utarbetatssom

AB-L-86.och KonsumentverketSvenska elverkstöreningen
i värtskadeståndsfrågor underbehandla nästaVi etappattavser

utredningsarbete.
förregionala och lokalaVi konstaterar de nätägarnasatt ansvar

inte finnsoch leveranssäkerheten på nätetöverföringsförmågan



186 SOU 1993:68

reglerat i lag för närvarande. Dessa frågor har hittills behandlats i
avtal. Det finns enligt vår mening inte tillräckliga skäl föratt
närvarande ändra på detta förhållande.

Kraven på och viljan betala för god överföringsförmågaatt- -
och leveranssäkerhet kommer i hög grad variera mellan olikaatt
kunder. Det därförär svårt utforma generella krav i för-att en
fattning. I stället bör sådana frågor fortsättningsvisäven regleras i
avtal.

Vi vill i detta sammanhang erinra de Standardavtalom som
utarbetats Svenska elverksföreningen och Konsumentverket iav
form de nämnda allmänna leveransbestämmelserna. Dessaav nyss
behandlar bl.a. frågor överföringsförmåga och leveranssäkerhetom
på nätet.

3.7 Särskilt utlandsförbindelsernaom

Vi föreslar:

Regeringen skall besluta nätkoncession ansökannärom avser
utlandsjbrbindelse.

Instruktionenför Aflilrsverket svenska kraftnät kompletteras sd att
det klartfiamgdr Svenska krafindt nätansvarig enhet ,dratt en
enligt den innebörd i EGs transiteringsdirektiv.som anges

I den inledande redogörelsen i avsnitt 3.6.1 för Svenska kraftnäts
uppgifter berörs också utlandsförbindelserna. I det följande vitar

dessa frågor till behandling.närmareupp
Kraftsystemen i Norge, Finland, Sverige och Danmark Själland
sammankoppladeär med många olika förbindelser. flestaDe viagår

Sverige; de sammanlagt 22 utlandsledningarna mellan deav
nordiska länderna 20går stycken mellan Sverige och land.ett annat

De statligt ägda utlandsförbindelserna, tidigare förvaltadessom av
Statens vattenfallsverk, ingår i Svenska kraftnät. Med undantagnu

förbindelserna mellan Sverige och Själland förvaltar Svenskaav
kraftnät den svenska andelen samtliga utlandsförbindelser.störreav
Av Sveriges del förbindelserna till Själland innehar Sydkraft ochav
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kraftnätSvenskaSvenska kraftnät hälften sjökabeln, medanvar av
svensk mark.innehar alla anläggningar hör till förbindelser påsom

likströmstörbindelse,1994Under och 1995 kommeråren en ny
Sydsverige och Tysk-den s.k. Baltic Cable, i drift mellanatt tas

del i kabel.Staten Svenska kraftnät ingen dennaland. ägergenom
Baltic Cable AB.svenskt aktiebolag,Förbindelsen ägs ettav

Vattenfall Sydkraftbolag till lika delar AB,Aktierna i detta ägs av
AG.och det tyska kraftbolaget Preussen ElectraAB

länkarhittills främst varit viktigaUtlandsförbindelserna har som
olika länder.kraftproducenter ii produktionssamarbete mellanett

och i andrainom Sverigetakt marknaderna förI med öppnasatt
sannoliktemellertid utlandsledningarnai kommerländer Europa att

handelsutbyte med el.få roll länkar i etten ny som
medriktlinjerna för verksamhetenriksdagen godkändadeI av

utlandsför-prop. 199192:133 28storkraftnätet bl.a.sägs atts.
viktig del storkraftnätet.bindelsema bör avses som en

och förvaltasutlandstörbindelsernadärförPrincipen bör ägsattvara
kraftnät..Svenskaav

bådeuttryck förriktlinjerVi uppfattar dessa synsättet attsom
träffasvenska producenter skall kunnaochsvenska konsumenter

i andra länder. Föroch konsumenterdirekta avtal med producenter
därvid avgörandeeffektivitet blir detmarknadensden svenska av

ickeutlandstörbindelserna tillgängligasvenska är påbetydelse deatt
diskriminerande villkor.

diskrimine-på ickeTillgång till utlandsförbindelser3.7.1

rande villkor

bygga,förgällande kravet linjekoncession ägaDet rätten attnu om
medförslagutlandsförbindelse skall enligtoch driva vårt ersättasen

kommernätkoncession. Koncessionshavarenkrav på attett vara
förvillkor upplåta ledningenskyldig skäligapåatt annan

gällaalltsåkommerÖverföring skyldighet ävenDennaström. attav
för utlandsledningarna.

Är tillräcklig föröverföringsskyldighetlagstadgadsådan atten
icke diskrimine-utlandsledningarna påsäkra allmän tillgång tillen

rande villkor
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Vi ställer frågan därför utlandsförbindelserna, i till detatt motsats
nationella storkraftnätet, enstaka och begränsadeutgör ledningar till

andra marknader. Kapacitetsbrist och prioriteringar kan därför

bli vanligare beträffandeväntas dessa ledningar beträffandeän
ledningar inom landet. Svaret frågan kanpå därför i verkligheten

beroende hur andel utlandsförbindelserna ägsstorvara av av som
andra svenskaän Svenska kraftnät.statenav genom

Vi har från den i direktivenutgå uttryckta uppfattningenatt att en
princip för utlandsförbindelserna bör Svenska kraftnätattvara
skall förvaltaoch tillräckligtäga del utlandstörbindelser-storen av

för tillfredsställa svenska producenters och konsumentersattna
möjligheter sluta avtal kraftaffárer med andra aktöreratt om
utomlands.

Det finns också skäl teknisk bör framhållas iett naturav som
detta sammanhang. Det nämligen från driftsäkerhetssynpunktär

viktigt den ansvarig för driften detär nationellaatt som av
transmissionssystemet, dvs. Svenska kraftnät, också hanterar de

utlandsförbindelser växelströmsförbindelser se Utredningärsom
alternativa elkabelförbindelser till kontinenten m.m., Svenskaav

kraftnät 1992. Tillräckligt måste påstort utrymmemars reserveras
dessa ledningar för frekvenshållningen i Sverige och i Norden.

Det blir sannolikt i första hand Svenska kraftnät kommer attsom
för anläggandet utlandstörbindelser. Svenska kraftnätsvara av nya

har till uppgift bygga storkraftnätet och förbindelserna tillatt ut
andra länder det bedöms samhällsekonomisktnär lönsamt. Med

Aftärsverket svenska kraftnät utlands-ägarestaten genom som av
förbindelser inteuppstår de risker för diskriminering i samband

med prioriteringar vi antyddesom ovan.
Emellertid kan det inte uteslutas kommeräven någonatt attannan

vilja anlägga utlandsledning och därför ansöker nätkon-en om
cession. Kanske blir det aktuellt for Svenska kraftnät ingåatt som

i ägarkonsortium, kanske vill statligt eller enskilt företagpart ett ett
bygga utlandstörbindelse.en egen

Prövning koncession för utlandsledningar bör direktgörasav av
regeringen. Anledningen härtill bedömningenär kan behöva skeatt
utifrån bredare perspektiv energipolitikenpå vad för-änett en
valtningsmyndighet kan anlägga.
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blir därmed iDet dessa fall i samband med denregeringen som
lämplighetsprövning koncessionsgivningalltid skall föregåsom en
har bedöma ansökan bl.a. statsmakternabakgrund denatt mot avav
uttalade principen Svenska tillräckligtkraftnät skall ägaatt storen

utlandsförbindelserna. kraftnätdel får förutsättas SvenskaDet attav
tillfälle sådantkommer sig under beredningenatt att yttra ettges av

ärende.

Av avsnitt 3.4.5 har framgått ansökan skall avslåsatt om
den ledningregeringen sökande inte lämplig elleräratt attanser en

inte lämpligen bör byggas.ansökansom avser
det gäller bedömning ledig kapacitet, och därmedNär av samman-

hängande prioriteringsfrågor, vilket kan bli störreväntas ett
problem beträffande utlandsledningarna beträffande ledningarän

inom landet, hänvisar vi till vad i avsnitt 3.2.5.sägssom
alltså i första hand skall bedöma detDet är nätägaren som om

finns ledig kapacitet kan upplåtas. Den missnöjd medärsomsom
få saken prövad tillsynsmyndig-besked skall kunnanätägarens av

domstol.heten och slutligen av

enligt transiteringsdirektiv3.7.2 Nätansvarig enhet EGs

EGs råd 1990 s.k.Som framgått avsnitt 2.2.2 detårantogav
direktiv90547EEC. Detta omfattastransiteringsdirektivet av

iEES-avtalet träder kraft kommer direktivetEES-avtalet. När att
gälla för Sverige.även

proposition 199192: 170 ekonomiska samarbets-I Europeiskaom
området EES följande transite-beskrivning innebördenges avav
ringsdirektivet bil. 16:11 s.

Direktivet syftar till nationsgränsemaunderlätta handel med överatt
vägande skäl ellertransitering inte får vägrasatt utangenom av

endast erbjudas oskäliga villkor. Villkoren för transiteringen skallpå
dock inte heller försörjningstryggheten eller servicekvalitetäventyra
och skall särskilt full hänsyn till användningenta reservpro-av
duktionskapacitet och den effektiva driften befintliga system.mest av

Direktivet vissa uppgörelser elöverföring skallattanger ansesom
transitering mellan uppgörelser denät. De årvara av som avses som

utförs enheter i varje medlemsland ansvariga för elektriskaårav som-
högspânningsnät, distributionsnât,utom

där överföringen börjar eller slutar inom gemenskapen,-
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och innebär överskridande minst nationsgräns inomtransporten av en-
gemenskapen.

De elektriska högspånningsnâten och de enheter ansvariga firärsom
dem förtecknade iär särskild bilaga till direktivet.en

Medlemsstaterna skall tillse berörda enheter underrättar kommis-att
sionen och berörda nationella myndigheter varje begäranom om
transitering avseende leveranser överstigande år, inleder för-ett
handlingar villkoren fir transitering, anmäler ingångna transite-om
ringskontrakt eventuella förhandlingar inte resulterar isamt som
kontrakt.

Var och de berörda enheterna får begära medling avseendeen av
villkoren för transitering hos kommissio-upprättatsett organ som av

och där berörda enheter âr representerade. skäligaOm uppgörelsernen
kan nås tillämpar kommissionen de förfaranden fastställts isom

gemenskapsrätten.
Genom EES-avtalet tillkommer villkor bl.a. innebär berördaattsom

enheter inom vissa fallEFTA i får begära medlingsförfarande genom
denEFTA-organ eller EES-kommitten.ett gemensamma

...Affärsverket svenska kraftnät i Sverigeär sådan nätansvarig enhet
i EG-direktivet. Eftersom kraftnätSvenska ansvarigt förärsom avses

det storkraftnåt utnyttjas de fåtaliga icke-statligamåste även närsom
utlandsförbindelserna utnyttjas för transitering bör kraftnätSvenskaen

kunna berörd nätansvarig enhet.ensamt anges som
...Enligt EG-direktivet skall berörda enheter åläggas underrättaatt

kommissionen begäran transitering EES-avtaletGenomom om m.m.
åläggs svensk enhet motsvarande skyldighet i förhållande till ESA

Surveillance Authority][EFTA och ständiga kommitten. Affärsverket
svenska kraftnät bör kunna åläggas fullgöra dessa skyldigheter.att

Svenska kraftnäts uppgift nätansvarig enhet enligt vårärsom
uppfattning sådan betydelse uppgiften bör komma till klartattav

i instruktion.uttryck verkets Vi föreslår därför regeringenatt
kompletterar Svenska kraftnäts instruktion med bestämmelseen om

Svenska kraftnät sådan nätansvarig ienhetäratt en som avses
transiteringsdirektivet och Svenska kraftnät därmed haratt att
fullgöra de skyldigheter i direktivet.som anges

3.7.3 skall kraftnätHur Svenska uppfylla sina skyldigheter
enligt transiteringsdirektivEGs

Direktivet reglerar inte direkt kraftproducents eller kraft-en en
köpares få tillgång tillrätt det nationella eller någotnätetatt egna

lands Direktivet reglerar i stället uppgörelser utförsnät.annat som
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enheter ansvariga för elektriska högspärmingsnät i varjeärav som
land, nätansvarigas.k. enheter.

Tjänstemän vid EG-kommissionens direktorat för energifrågor har

till företrädare för ellagstiftningsutredningen uppgivit bl.a. följande.
Transiteringsdirektivets bestämmelser tolkasskall på så sätt att

direktivet intenormalt omfattar överföring mellan tvåströmav
länder. Transiteringsdirektivet dock tillämpligt vid överföringär av

mellan länder vid överföringentvå det krävs medverkanström om
tredje nätansvarig enhet, vilket exempelvis kan fallet vidav en vara

överföring mellan Danmark och Tyskland, eftersom detströmen av
i dessa länder finns nätansvarig enhet.änmer en

det bakomliggande syftet direktivet förståsMen med under-är att
lätta handel med nationsgränsema, och flertalet deöver av
nätansvariga enheterna inom EG samtidigt kraftproducenter ellerär

kraftköpare. kan alltså påkalla transitering enligt direktivet förDe

företagets behov.egna
Svenska kraftnät själv varken kraftproducent eller kraftköpare.är

SvenskaVi från det kommer ingå i kraftnäts skyldig-utgår attatt
heter nätansvarig enhet vid behov transite-svensk påkallaattsom
ring eller producentsi utlandet för svensk köpares räkning.en

Enligt transiteringsdirektivet blir det uppgift för Svenskaen
kraftnät, nätansvarig enhet, underlättasvensk transiteringattsom

SvenskaSverige. gäller kraftnätDetta äroavsettgenom om ensam
vissa dessautlandsförbindelserna eller andra.ägare ägsom avav av

transiteringsdirektivet,till transitering enligt liksom enligtRätten

de regler nätkoncession obegränsadvi föreslår, inteär utanom som
gäller skäliga villkor.på

Om missnöjd inte finns ledignågon med besked detär t.ex. ett att
överföringskapacitet kommer gäller den delsaken, detnär av
utlandsledningen territorium, kunnabelägen svensktär på attsom

såväl enligt regler i transite-den svenska ellagen enligtprövas som
ringsdirektivet.

Önskar transitera Sverige har enligt direktivetDen rättsom genom
vända sig till EES-EFTA-organ, eller till denatt ett gemensamma

kommitten, transiteringsvillkoren.och begära medling avseende

Om Svenska kraftnät inte kan genomföra begärd överföringen
enligt transiteringsdirektivet tilldärför någon ägareatt annan en
svensk utlandsförbindelse hävdar det inte finns ledig kapacitet,att
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finns möjligheten för Svenska kraftnät begära den svenskaatt att
tillsynsmyndigheten, dvs. NUTEK, skälig.prövar vägran ärom

Som framgått det föregående föreslår vi alltså ävenattav
utlandsförbindelserna skall icke diskriminerandeÖppna på ettvara

för vill överförasätt på dem, begäranström attenvar som en om
överföring kan inom förprövas skäliga villkor samt attramen
instruktionen för Affársverket svenska kraftnät skall kompletteras
med bestämmelser verket sådan nätansvarig enhetärattom en som

i transiteringsdirektivet. dessa förslagNär har genomförtsanges
vi Sverige har uppfyllt bestämmelserna i EGs transiterings-attanser

direktiv.
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4 och försäljningKöp i konkurrens

I detta kapitel behandlar vi i avsnitt 4.1 de regler leveranspliktom
och prisprövning gäller för koncessionsinnehavare. Visom nu en
diskuterar deti sammanhanget vilket behov i framtiden kansom
finnas skydda mindre elkonsumenter oskäliga priser ochatt motav
leveransvillkor vid köp el.av

avsnittI 4.2 vi frågan den köpskyldighet för kon-tar upp om
cessionsinnehavaren innehavare små elproduktionsan-gentemot av
läggningar föreskrivs i gällande lagstiftning.som

Avsnitt 4.3 innehåller behovet speciellett resonemang om av en
kontroll vid handel el.av

Avslutningsvis diskuterar vi i avsnitt handeln4.4 med med
andra länder. riksdagensVid behandling mål och strategier förav
elmarknadens reformering föruttrycktes konsekvensernaoro av en
brist på internationell ömsesidighet i detta sammanhang
NU 199192:30 f..4s.

4.1 Leveransplikt, priskontroll och skydd för

mindre konsumenter

Vi föreslår:

Bestämmelserna i ellagen leveransskyldighet upphävs.om
Den nuvarande regleringen ellageni och övriga villkorprisav
upphävs.
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särskilda regleringen ellagen förhållandenDen i inomav
områden distribueras, ellerdär fidrrvdrme eller naturgas avses
distribueras, upphävs.
Prisregleringsnämndenfär elektrisk avskajfas.ström

Leveransplikt4. l

Både har linjekoncession och den har områdeskon-den som som
cession enligt nuvarande regler i ellagen 2 §4 mom. i vissär

utsträckning skyldig direkt eller indirekt tillhandahålla åtströmatt
sina kunder. I fråga linjekoncessioner gäller skyldighetenom

vissa kundkategorier, medan den vid områdeskoncessionergentemot
vissa förbrukningsändamål.avser

2 § andra stycket finns undantag från leveransskyl-I 4 ettmom.
digheten. Skyldigheten leverera för innehavare områdeskon-att av
cession för förbrukningsändamál. dockgäller normala Den gäller

i princip inte för uppvärmning byggnad inom område därettav
för fjärrvärmekommunen planerat eller Det finns ocksånaturgas.

Visärskilda regler avsedd förströmmen är värmepumpar.om
behandlar dessa i avsnitt 4.1.3.undantag

Lagregler tvingar vissa leverantörer tillhandahålla tillattsom
vissa kunder kan enligt mening knappast förenas medvår ett system
där handeln med sker i fri konkurrens mellan olika leverantörer.

Vi föreslår därför bestämmelserna i ellagen leveransskyldig-att om
het upphävs.

4.1.2 Priskontroll

Vi föreslår vidare den nuvarande regleringen i 2 §ellagenatt
7 första stycket pris och övriga förvillkor leverans,mom. av
överföring eller inköp ström avskaffas.av

Frågan prisreglering i dag Prisregleringsnämndenprövasom av
för elektrisk fristående nämnd knuten tillström, NUTEKärsom en
för beskrivning hänvisas till avsnitt 6.1.2. Genomnärmare atten
de gällande bestämmelserna prisreglering bort, kommertasom
uppgifterna för Prisregleringsnämnden för elektrisk ström att
försvinna.
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inte längreElkonsumenten kommer alltså enligt förslagvårt att
hans till visst pris.kunna kräva leverantör skall sälja ettatt

och villkor förVi vill i detta sammanhang erinra priserattom
närverksamheten fortsättningsvis kommer föremål föräven att vara

se avsnitten 3.2särskild övervakning enligt bestämmelser i ellagen

och 3.3.
vissavskaffade prisregleringen i nuvarande form torde i månDen

synpunkt denkompenseras från konsumentenssett genom- -
kraft vianslutningsrätt och den till inmatning ochrätt uttag av som

nivån i detföreslår. också den lokala kanEn pånätägare - -
till vissföreslagna inte hindra leverantör säljanågonsystemet att

förbrukare. alltså inte tidigare hänvisad till endastDenne är som en
leverantör.

emellertid övergångstidmindre kunder kommer underMånga en
i praktiken sakna möjlighet köpa ström någon änatt att av annan

förden elleverantör hittills den lokala distributionen.ansvaratsom
dominerandekommer få ställning delarDenne på så påsätt att en

marknaden.av
1993:20 träder i kraft den juli 1993Den konkurrenslag lsom

förbud missbruk dominerande ställning.innehåller bl.a. ett mot av
ålägga företagKonkurrensverket kommer kunna upphöra medatt att

eventuellt missbruk. kommer domstol kunna åläggaDessutomett att
uppkommitföretaget skada ocheller betalaersättaatt attsom en

konkurrensskadeavgift. Vi återkommersärskild avgift till denna

fråga i avsnitt 4.1.4.

4.1.3 Om undantag för fjärrvärme och naturgas

har områdeskoncession yrkesmässig distributionDen för är,som
påpekats i avsnitt skyldig tillhandahål-4.1.1, för närvarande attsom

och inom den för normalaström området behövervar en som
forbrukningsändamål.

Men område har tillgång till fjärrvärme ellernär ärett naturgas,
det meningen i första hand dessa energiformer skall användas tillatt
uppvärmning därförbyggnader. Eldistributören normalt inteärav
skyldig leverera till elvärme inom sådant område.strömatt

Undantaget för fjärrvärme infördes i samband med tillkomsten av
lagen 1977:439 kommunal energiplanering. lagenNärom
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1981:1354 allmänna beslutades, utvidgadesvärmesystemom
undantaget till gälla förävenatt naturgas.

Vi har i avsnitt 4.1.1 föreslagit skyldigheten leverera strömatt att
avskaffas. leveranspliktenNär upphör, behövs naturligtvis inte

heller undantag från leveransplikten.något
Att behålla förbud försäljning för uppvärmnings-ett mot av

tilländamål vissa kunder skulle enligt uppfattningvår strida mot
grundtanken i direktiven för utredningen köp försäljningochatt-

skall ske fri marknad ipå konkurrens.av en
Vi föreslår därför det inte skall finnas särskildanågra regleratt

i ellagen möjligheten använda för uppvärmnings-rör attsom
ändamål i områden har tillgång till fjärrvärme eller naturgas.som

Frånvaron sådana regler kan komma påverka värmemarkna-attav
den i riktning ökad konkurrens mellan olika uppvärmnings-mot
former. syfteEtt med de nuvarande särreglerna i ellagen kan sägas
ha varit långsiktigt förutsättningarstabila för ersättaatt attge
med andra energibärare, särskilt på värmemarknaden.

Även ellagens särregler fjärrvärme och bort,naturgas tasom om
ñnns likväldet kvar andra regler skapar särskilda förutsätt-som
ningar på värmemarknaden. 1981:1354Lagen allmännaom

innehåller regler begränsarvärmesystem kundernas möjlighetsom
byta uppvärmningssystem. blir tillämpligLagen denatt om som

driver fjärrvärmeanläggning eller får anlägg-naturgasnätetten
ningen respektive allmänförklarat. Denna lag har dock, såvittnätet

vi kunnat aldrig tillämpats.utröna,

4.1.4 Skydd för mindre konsumenter

Mindre konsumenter har i dagens visst skyddsystem ettav
den leveransplikt och den möjlighet till prövning pris ochgenom av

övriga villkor följer med nuvarande områdeskoncessioner.som
Vi föreslår i avsnitt 4.1.1 och avsnitt 4.1.2 leveranspliktenatt

avskaffas, liksom gällande skyldighet för innehavarenu en av
områdeskoncession underkasta sig prövning pris och övrigaatt av
villkor.

Den prisprövning vi föreslår skall avskaffas bådesom avser
elenergi och överföring Med förslag kommerström. vårtav
emellertid pris och villkor för nättjänster, dvs. anslutning samt
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inmatning och med stödkunnaström, prövasuttag attav av
bestämmelser i ellagen avsnitt 3.3.1. endast prisetDet alltså påär

elenergin inte skall kunna stöd ellagen.medprövassom av
Tanken köp och försäljning skall ske i fri konkurrens.är att av

det gäller försäljningNär till mindre kunder kan dockav
möjligheterna i praktiken snabbt skapa fungerande konkur-att en

ifrågasättas.rensmarknad
Även mindre konsument förslag får bytamed vårt rätt attom en

leverantör betyder inte detta fungerande marknad uppståratt en
automatiskt. kan finnasDet hinder i form sök-, ochmät-av
informationskostnader. Som påpekats i avsnitt 4.1.2 kan den

nuvarande leverantören därför komma få dominerandeatt en
ställning den lokala marknaden förpå el.

Finns det särskilda intedå skäl bara reglera priserna föratt
nätverksamheten avsnitt 3.3 söka skydda konsumen-ävenutan att

med liten elförbrukning oskäliga priser och leveransvillkorter mot
för själva kraftleveransen

NUTEK har i detta syfte pekat möjligheten införapå s.k.att en
försäljningskoncession vid sidan nätkoncessionerna, åtminstoneav
under övergångsperiod NUTEK 1991:6B 161. Dennaen s.
koncession enligt tilldelasskulle NUTEK huvudleverantören inom

medföra skyldighet levereraområde och till kunderett att som
möjlighetersaknar tekniska eller ekonomiska påatt agera en

konkurrensutsatt marknad. Syftet med koncessionen angavs vara
fortsättningsviskonsumenterna möjlighet få skälig-ävenatt attge

heten i hela elpriset, och inte bara i enligt ellagen.nätdelen, prövat
I detta sammanhang kan det med jämförelseintressevara av en

med den norska energilag Lov 1990 5029.juninya nr. somav
trädde i kraft i januari 1991.

Enligt denna lag krävs huvudtyper koncessioner itvå Norgeav -
anläggningskoncession och omsättningskoncession.

Det krävs anläggningskoncession för drivabygga ochatten
anläggningar för produksjon, omforming, överföring fordel-og
ning elektrisk energi. Inom område speciell om-kanettav en
rådeskoncession för utbyggnad och drift elektriskages av an-
läggningar under viss spänningsnivå inom området. Meden en
sådan områdeskoncessionen följer bl.a. leveransplikt.
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norska omsättningskoncessionen krävs för aktörerDen som
elektrisk energi eller kan ha monopolställ-omsätter sägassom en

form. gäller aktörer elektriskaning någon Det ägerav senare som
områdeskoncessionen.eller har leveransplikt Mennät genom

föromsättningskoncessionen krävs alltså också sådana aktörer

kraftmarknaden med vidareformidling elektriskdeltar påsom av
energi.

omsättningskoncessionen får statsmakterna i därmedMed Norge

insyn den konkurrensutsatta delen elmarknaden.på av

Konkurrenslagen

införa speciellt konsumentskyddalternativ till i ellagenEtt att ett
för höga priser för kraftleveransen, i formmot t.ex. ett systemav

sig mindremed törsäljningskoncessioner, förlita påär att att
tillräckligt skydd inom for denelkonsumenter får ett ramen nya

konkurrenslagen 1993:20, träder i kraft juli 1993.1som
myndighet skall bevaka konkur-Konkurrensverket denär attsom

angivits avsnitt 2.3.1 harrenslagen efterlevs. Såsom tidigare
Konkurrensverket uppdrag bedömt i vilken utsträckningpå vårt

detkonkurrenslagen kan erbjuda tillräckligt konsumentskydd närett
mindre elkonsumenter.gäller kraftleveranser till

avgörande förutsättning för Konkurrensverkets analys ochEn

bedömning det samtliga användare mindrestårär ävenatt -
fritt välja sin elleverantör. förutsätterkonsumenter Dettaatt att-

elnäten allmänt tillgängliga alla nivåer.pågörs

Konkurrensverket konstaterar i sin till börja medrapport att att
varken Allmänna bestämmelser för kraftleveranser vid lågspän-

ning AB-L-86 eller den allmänna konsumentskyddlagstiftningen
tillämpliga i detta sammanhang.är

AB-L-86, Standardavtal godkänts SvenskaI är ettsom som av
elverksföreningen och Konsumentverket, behandlas inte frågan om
priset, eftersom detta varierar mellan olika återförsäljare.

Konsumentköplagen 1990:932 tillämplig näringsidkareär när en
i sin yrkesmässiga säljer lösa saker tillverksamhet konsument.

Såvitt kunnat finna elkraftKonkurrensverket betraktas inte som en
lös sak och omfattas därmed inte denna lag.av
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19 § i denI konkurrenslagen finns förbud missbrukmotettnya
dominerande ställning. Förbudet drabbargäller beteendenav som

andra företag eller konsumenter. bedöms haOm elleverantören en
dominerande ställning och missbrukar denna påtvingaattgenom

oskäliga priser, oskäliga villkorköparna tillämpa andraattgenom
eller helt enkelt leverera kommer detta kunnavägraatt attgenom
angripas med stöd 19 § konkurrenslagen.av

enskild konsument ellevarantör missbrukarEn attsom anser en
sin dominerande ställning, priser, kanoskäliga anmälat.ex. genom
detta till Konkurrensverket.

Om Konkurrensverket finner beteendet innebär överträdelseatt en
förbudet i 19 § företagetkan åläggas upphöra med över-attav

trädelsen.

bör observeras uttrycket dominerande ställning hänförDet att
sig till företags möjlighet oberoende konkurrenterett att agera av

marknadviss marknad. sådan den s.k. relevanta markna-på Enen -
den kan enskild produkt eller visst geografiskt område,ettavse en-
exempelvis distributionsonlråde. dominerande iEn ställningett

intekonkurrenslagens mening behöver således innebära företagetatt
i fråga betydande i nationelltdominerande eller perspektiv.är ett

Även konkurrensbegränsandekonkurrenslagens förbud avtalmot
6 § bli tillämpligt oskäliga prisetkan det resultatetärm.m. om av

samarbete mellan företag.ett
möjlighetenskild konsument har ingen klagaEn Konkur-påatt

vidare.rensverkets beslut föra ärendetattgenom
Enligt Konkurrensverkets bedömning de konkurrens-nyager

reglerna tillräckligt skydd missbruköverpriser ochett annatmot av
dominerande ställning. förhand ingetKonkurrensverket påser
behov ytterligare regleringar elförsäljningen.av av

Vi utgår därför från till-de konkurrensreglernaatt ettgernya
räckligt konsumentskydd, Konkurrensverketsi enlighet med

bedömning. Vi föreslår därmed inte medinförande ett systemav
försäljningskoncession.

Vi vill samtidigt understryka viktigt utvecklingendet påäratt att
elmarknaden följs. Skulle det visa sig elkonsumentermindreatt
drabbas orättvist i det därför Konkurrens-systemet, attt.ex.nya
verket inledningsvis prioriterar frågor förgenerell betydelseav mer
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konkurrensen elpriset för mindre kunder, börän behovet av
ytterligare konsumentskydd lagstiftning åter övervägas.genom

Sammanfattningsvis vill vi framhålla enskild konsumentatt en
med förslagvårt i fortsättningen kommer kunna klagaäven påatt
priset på såväl överföring leverans kraft.som av

Idag kan tillvända sig prisregleringsnämnden för elektriskman
det gäller få priset kraftöverföringenström på elleroavsett attom

priset elenerginpå Med förslagvårt kommer det i stället bliprövat.

olika myndigheter,två nätmyndigheten och Konkurrensverket, som
med stöd olika lagar ellagentvå respektive konkurrenslagenav - -
har priset kraftöverföringen eller nätanslutningenpröva påatt om
respektive priset elenergin skäligt.på är

4.2 Köp från mindre produktionsanläggningar

föreslår:Vi

Skyldigheten enligt ellagen för innehavare omrádeskon-av
köpacession från elprodulaionsanldggningströmatt ären som

belägen omrâdet och harinom ejfekr högst I 500 kWen om
upphör.

12 § tredje4 stycket ellagen finns för närvarande föreskriftermom.
viss köpskyldighet för den har områdeskoncession. Denneom som

i princip skyldig frånär köpa sådana mindre elproduk-strömatt
tionsanläggningar, med effekt högst l 500 kilowatt,en om som
ligger inom hans koncessionsområde.

Den skyldighet underkasta sig reglering pris och övrigaatt av
villkor innehavaren områdeskoncession har innefattarsom av en

köp frånäven dessa mindre anläggningar. Detta istårav
§2 ellagen.7 mom.

mindreDe produktionsanläggningarna kan bygga på olika typer
elproduktion. Det kan minikraftverk för vattenkraft,av vara

vindkraft, solceller eller olika slag biobränslen.av
Elpriset i sådana köpeavtal baseras i dag på koncessionshavarens

alternativkostnad för elektrisk betyder den ersättningström. Det att
innehavare små produktionsanläggningari dag får för sin skallav
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vad koncessionshavaren hade fått betala till sinmotsvara armars
ordinarie leverantör. Denna alternativkostnad kan bli svår att
definiera i framtiden distributören har olika kontrakttyperom av
med olika råkraftleverantörer.

Enligt nuvarande ordning den har områdeskoncessionär som en
samtidigt köparesäljare och distributör el. förslagVårtav om
nätkoncession innebär det endast nätverksamhetenäratt som
kommer regleras koncession.att av

Att ålägga den har nätkoncession också handla med ärattsom
inte förenligt med principerna bakom den pågående omregleringen

elmarknaden, nämligen produktion och försäljning skallattav av
skiljas från nätverksamhet. Produktion och försäljning skallav
konkurrensutsättas medan nätverksamheten, monopol-ärsom en
verksamhet, skall regleras och övervakas.

Bestämmelserna skyldighet för innehavare områdeskon-om en av
cession köpa från mindre produktionsanläggningar, ochatt att
underkasta sig prisprövning för dessa inköp, infördes i ellagen så

1988.årsent som
Rekommendationer till tekniska anslutningsbestämmelser och

riktlinjer för hur ersättningen för den innehavare mindresom av
produktionsanläggningar säljer till den lokale distributören Ekovi-

sam finns emellertid sedan mitten 1970-talet utarbetadeav av
Svenska Elverksföreningen.

Vid förförhållandenagenomgång små Vattenkraftverk,en av som
gjordes Statens 1984 STEVenergiverk 1984:4, granskadesav
innehållet i och tillämpningen Enligtdessa riktlinjer. energiver-av
ket medgav riktlinjerna skälig ersättning förutsatt de till-atten
ämpades. Det visade sig dock de i flertal fall hade frångåtts,att ett
oftast till nackdel för ägaren vattenkraftverket. Detta ledde såav
småningom till tillägget i ellagen köpskyldighet och prispröv-att om
ning infördes 1988.år

Sedan lagändringen trädde i kraft har prisregleringsnänmden
avgjort några ärenden berör leveranser från vattenkraft-småsom
verk.

Vi konstaterar den nuvarande lagreglerade skyldighetenatt att
köpa från mindre produktionsanläggningar infördes i monopol-en
situation. De mindre produktionsanläggningarna hänvisade tillvar

sälja till köpare. Den förestående omregleringen elmark-att en av
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dettasituation helt. Fråganförändrar denna ärnaden trotsom man
finnsprisprövningavsättning ochbehålla den garanti tillbör som

närvarande.för
tillhithörande frågor ochstuderaVi har bett NUTEK att oss

fram.förslag kunde kommaredovisa de som
Ändrade förhållandeni skrivelsenapril 1993har den 14NUTEK

diskussioner inomresultatetkraftproducenter redovisatför små av
200det finns 1 småskrivelsen framgårmyndigheten. Av att ca

och 100TWhtotalt producerar 1,5 årVattenkraftverk per cacasom
0,2 TWh. Härutövermed årsproduktionvindkraftaggregat av caen

för biogas.hundratal anläggningarfinns ett
kanbefintliga kraftverkende idag småskrivelsen konstaterasI att

friaktörerna påi första handfå ekonomiska problem, att engenom
producenter påkraft frånundvika köpa småelmarknad kan att

helhetsbehov,oförmåga täckaadministrativt krångel,grund attav

m.m.
iansträngningarmotiverar, uttalar NUTEK, görsDetta attatt

lämpligförsöka finna någonanslutning till lagstiftningsarbetet part

strömmen.att ta emot
nackdelar med läggaför- ochfinns enligt NUTEKDet mottag-att

till nätområde,huvudleverantörenningsskyldigheten på ett pro-
förkoncessionshavarenkraftnät,kollektiv, Svenskaducenter som

fördellandsting.och Eneventuellt kommunerdet lokala nätet samt
NUTEK,nätföretagmottagningsplikten läggs på är, sägermed att
jämförel-definierapriset i sådan konstruktion går attatt genomen
förluster,kraft köps in för täckakostnaden för denmed attsomsen

redovisas offentligt.kostnaden som
finns för- ochdetskrivelse till har NUTEKI sin nämnt attoss

samtidigt NUTEKalternativen,nackdelar med alla de nämnda som
analystill utredning. Någonåterför frågeställningen vår närmare

askrivelsen, hellernackdelar redovisas inte idessa för- och ges Jav
förord för alternativen.något av

inte de föreslagnauppfattning behöver emellertidEnligt vår i
lvilkettill nackdel för mindre producenter,förändringarna ivara 2itidigarelokala energiföretaget harockså konstaterar. DetNUTEK i
.inom visst område. Dethaft monopol försäljning .på monopo-av

vidgasförslag. elmarknad i konkurrenslet upphävs i Påvårt en
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kretsen potentiella kunder, vilket kan till fördel också förav vara
mindre producent.en

Vi vill erinra producentersmå i praktiken hänvisadeärattom om
till den lokala återförsäljaren för sin kraftavsättning, kommer
dessutom konkurrenslagstiftningens regler angående missbruk av
dominerande ställning tillämpliga se avsnitt 4.1.4.att vara

Även marknadspriset på viktigt, detär så kanske inteärom
avgörande under alla förhållanden. delEn kunder kan ideellaav
skäl vilja köpa producerats på visst sätt, t.ex.som genom
vindkraft eller biobränslen, och kan därför beredda betalaattvara

högre pris för detta.ett
Troligen kommer de reglerna elmarknadenpå bådeattnya ge

vinnare och förlorare. Om det visar sig mindreägareatt av
elproduktionsanläggningar hör till dem förlorar detpåsom nya
regelverket kan det finnas anledning överväga det finnsatt om
energipolitiska skäl dessa särskilt stöd. Sådant stöd före-att ge
kommer också för närvarande, bl.a. i form det investeringsstödav

sedan den 1 juli 1991 finns få till investeringar i vind-attsom
kraftverk med effekt minst 60 kW.en om

Enligt vår principiella uppfattning bör emellertid denna typ av
energipolitiskt motiverade stödåtgärder inte regleras i ellagen.

dennaMot bakgrund föreslår köpskyldigheten enligt ellagenatt
upphör. Följden blir alltså mindre kraftproducenter också gåratt
miste sin garanterade sälja produktionenrätt till prisatt ettom som
prisregleringsnärnnden för elektrisk harström skäligt. Somansett

konsekvens detta bör också den därmed sammanhängandeen av
prisregleringen avskaffas avsnitt 4.1.2. energipolitiskaI vad mån
stödåtgärder motiveradeär för mindre elproduktionsanläggningar är

fråga faller utanför ellagsstiftningsutredningensen som ram.

4.3 Kontroll handel medav

Vi föreslar.-

Svenska krafinat skall, egenskapi systemansvarig, specielltav
övervaka de har balansansvar också har tillräckligaatt som
reservkrafisavtal.
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såvälfölja utvecklingen iskallNdtmyndigheten noggrant
köpareländer informeraSverige i övriga samt av omsom

medförknippaderisker kanekonomiskavilka varasom
elafiarer.

handel med skallarbete utsättasfirutgångspunkt vårt ärEn att
underkastadnaturligtvishandel blir dåför konkurrens. Denna

förgällerallmännas sidareglering från det annansomsamma
särskild tillsyn ochskäl fördärutöver finnasdet kanhandel. Men

handel med el.kontroll justav
siganvändamed förslagvårtSäljare och köpare rätt attav ges

inmatning ochdet finns avtalförutsattelnätet, uttagatt avomav
kraft.

elleveranser. Detöronmärka äremellertid integårDet att
detkraft frånmöjligti praktiken nätetsåledes attutanatt ta ut

kraft för justinproducent mötasamtidigt finns någon attmatarsom
detta uttag.

kontraktsinformation förmätvärden ochefter detFörst att
och elkonsument haråterförsäljarerespektive producent, samman-

kontrolleras allagenomförd, kan detavräkningenställts, dvs. är att

för sig.gjort rätt
produktio-fir den samladeVattenfalldetIdag är attansvararsom

sammanlagdatill denögonblick,i varjeel, anpassasavnen
kraft harproduktionföretagsförbrukningen. Om ett annat av

avvikelsenpå timbasis harleveranseravvikit från företagets
O-krañ.oaviserad kraft, s.k.ofrivillig elleravräknats som

försäljningförföretag har överensstämmerAlla attett ansvarsom
kraftleveranser, dvs. haravtaladeproduktion och ellermed ettegen

avtalreservkraftsavtal, bl.a.har idag olikabalansansvar, typer av
O-kraft.Vattenfallmed rätt att ta utom

kraftnäti framtiden Svenska199293:l33 blir detEnligt prop.
förkraftbalansen, dvs.för den nationella ansvararsom ansvarar

Ändringen förhuvudmarmaskapetfrekvenshållningen i systemet. av
reservkraftsavtal.påverkar inte behovetdetta avansvar

el, i någotalla avtal leveranssåledes nödvändigtDet är att avom
kompletterasåterförsäljare konsument,kedjan producentled av -

aktör har balansansvarreservkraftsavtal. Det denmed är somsom
fördereservkraftsavtal. Balansansvar harskall teckna ansvararsom
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försäljning produktion eller avtalademedöverenstämmeratt egen
kraftleveranser och konsumtionde för attsom ansvarar egen

avtalademed produktion leveranser.elleröverensstämmer egen
börSåväl producenter och återförsäljare slutkonsumenter avsom

balansansvariga. Idag endast de producenterkunna detär somvara
direkt eller indirekt ingår i kanden s.k. samkörningen som vara

3.6.3.balansansvariga se avsnitt

oförut-Reservkraftsavtalen kan betraktas försäkringar motsom
Om elsäljare medsedda händelser. balansansvar någont.ex. en av

sin åtagandenanledning råkar i svårigheter och inte kan fullgöra

bli ansvarig för lika mycket kraftkommer någon matasatt attannan
in elsäljarens kunder drar.på nätet som

reservkraftavtal leveransDen garanterarettsom genom av
kankommer naturligtvis ställa vissa krav Detatt motparten.

bankgaranti belopp i relation tillkrav påpå stårettt.ex. somvara
den risk tas.som

reservkraftsavtal, i praktikenOm elsäljare saknar hantrots atten
Svenska kraftnät förbalansansvarig, riskerar ansvarigär som

frekvenshållningen drabbas ekonomiskt.i attsystemet
problem konkurrensutsatt elmarknad denärliggande påEtt ären

återförsäljare kan självekonomiska risker sigutsättastora aven
och sina kunder för.

marknadsprisetuppfattning kommerEn allmänt spridd är påatt
prisetefter omreglering, sikt kommergå påattatt attmenner en

nivå. Genom köpa till priserstiga dagens låga påöver att
kontrakt prismed kort varaktighet kraften till högreoch sälja påett

långsiktiga kontrakt kan mindre nogräknade elhandlare göra stora
kortsiktiga vinster. för vidOm marknadspriset sig högtvisar vara
den tidpunkt köpkontrakten skall förnyas blir konsekvensen att
säljaren inte fullgöra då framföralltkan sina förpliktelser. Det är

elköparen drabbas.som
Det kan intresse i jämföra med dendessa frågorattvara av

ordning gäller i beskrivitsNorge. Där krävs,som numera som
översiktligt i avsnitt omsättningskoncession, bl.a. för dem4.1.4,

önskar handla med i s.k. traders. Omsättnings-egetsom nanm
koncession för traders har i Norge till början endast utfärdats fören

iår Enligt vad vi inhämtat har denna koncessionsformett taget.
hittills främst fungerat form registrering.som en av
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I Norge diskuteras för närvarande eventuellt införaatt nya
koncessionsvillkor i samband med koncessionsförnyelserna. Ett

tänkbart villkor ekonomisk säkerhet i formnågonattuppges vara
kan uppvisas.

registrering auktorisationEn eller liknande den i allaNorge av
handlar med dock förknippad med del problem.är Försom en

det första det oklart vilka konkreta krav bör ställas demär påsom
handlar med el. För det andra kan elköparna invaggas isom en

falsk trygghet elsäljaren uppvisakan statligpåettom papper
auktorisation. För det tredje kan lätt bli administrativtsystemet

betungande för alla inblandade.

Sverige finns dessutom restriktivI hållning till auktorisationen av
näringsidkare. områden där auktorisationDe kan komma i fråga är
där liv, hälsa, säkerhet och personlig integritet eller värdenstörre
för den enskilda konsumenten spel se näringsutskottetsstår på t.ex
betänkande 19909l:NU29 15.s.

Vi har också det finns skäl lagstiftningövervägt attom genom
införa krav alla avtal leveranspå el, i lednågotett att om av av
kedjan producent återförsäljare konsument, skall kompletteras- -
med leveranssäkring i form reservkraftsavtal. Problemet meden av

lagfästa sådant krav dock betydande. Det krävs bl.a.äratt ett en
beskrivning i lagen vilka reservkraftsavtal skalltyperav av som

tillräckliga.anses vara
slutsats vi drarDen det inte lämpligt lagstifta kravär äratt att om

reservkraftsavtal.på heller registrering eller auktorisationInte en
löser de eventuella problemen.

förslag i Svenska kraftnät,Vårt stället i egenskapär att syste-av
mansvarig, speciellt övervaka hardeett att attges ansvar som
balansansvar också tillräckligahar reservkraftsavtal. tordeDetta

Svenska kraftnät klara ytterligare författningsstöd detutöverutan

föreslaget i avsnitt 3.6.4. Svenska kraftnät får dessutomärsom
insyn i kontraktsutfornmingen i samband med avräkningen deav
balansansvariga företagen. Strategin för prisättningen O-kraft kanpå
också bidra företagentill de balansansvariga självmant tecknaratt
reservkraftsavtal.

Vi föreslår också nätmyndigheten skall följa utveck-att noggrant
lingen såväl i Sverige i övriga länder. Om det visar sig attsom
handeln med inte fungerar tillfredsställande bör myndigheten
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uppgift förviktigregeringen erforderliga förändringar. Enföreslå
vilkanätmyndigheten bör också informera köpareatt omavvara

elektriskmed köprisker kan förknippadeekonomiska avsom vara
ström.

importoch4.4 Export

föreslår:Vi

beträf-strajjfsanlctionerad anmälningsplikt införsgenerell,En

eller kraft.ldngsiktiga kontraktfande import export avom

avsnitt 3.7inte utlandsförbindelserna sedetta avsnitt behandlasI

ledningar.med bedrivs dessaden handel påutan som
lång-flertal kontrakt med garanterade,lopp harUnder årens ett

Sverige och andra länder,funnits mellansiktiga, leveranser men
kraft.utbyte tillfällig Ihandeln har huvudsakligen bestått ettav av

mellan kraftproducenter.fallen har utbytet skettbägge
utlandshandel med inte underkastadSvenska elproducenters är

direkt tillståndskrav.något
varitmed den svenska ellagstiftningenhar syftetEnligt NUTEK

elektrisk enligtförsörjning med kraft.landets Det äratt trygga
fråga koncession enligtbedömningNUTEKs öppen om nuen

utlandsledning används förför enbartgällande ellag kan somges en
överföra kraft till utlandet.att

4.4.1 Förhållanden i andra länder

Förekomsten reglering själva medhandeln över gränsernaav av
varierar mellan våra grannländer.

Stortinget,tillåts sedan 1992, efter beslutI Norge utant.ex. av
fastasärskilt tillstånd sammanlagt TWh på5export nyaen av

exportmöjligheter skallkontrakt inte överstiger fem år. Dessasom
till derasi princip mellan kraftföretagen i förhållandekvoteras

produktionskapacitet. Ytterligare långsiktiga exportkontrakt måste

norska spotmark-godkännas Stortinget. För handla på denattav
speciella exporttillstånd.naden krävs däremot inga
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Den norska regleringen utlandshandeln bygger be-påav en
stämmelse i energilovens § 4-2 ingensäger änatt statensom annan
har koncessionrätt eller importera el.att utan exportera

Statnett SF, handhar det norska storkraftnätet, har vidaresom
för den praktiska hanteringen utlandshandeln medansvaret av

elkraft, inklusive organiseringen exportkvoteringen. Dettaav
regleras särskild koncession.genom en

I Finland krävs det för närvarande tillstånd regeringen förav
internationella kraftaffärer. Frågor tillståndsgivning har dockom

i samband med den avslutade den finskautretts översynennyss av
ellagen, och det föreslås kravet tillstånd ipå samband medatt

och import avskaffas se vidare avsnitt 2.2.1.export av
Varken i Danmark eller Tyskland krävs särskilt tillstånd för fåatt

eller importera el.exportera
En indirekt reglering existerar dock i dessa länder attgenom

kraftföretag har skyldighet leverera till konsumenterna i sinaatt
företags verksamhetsområden.

Inom EG har det s.k. transiteringsdirektivet antagits. Detta
direktiv omfattas EES-avtalet. Direktivet skall underlättaav
transitering mellan s.k. nätansvariga enheter i olika länder.av
Svenska kraftnät kommer till svensk nätansvarig enhet.att utses

Transiteringsdirektivet reglerar därmed inte direkt svensken
kraftköpares eller svensk kraftproducents tillgång tillrätt att vare
sig det nationella eller något landsnätet Detta beskrivsnät.annat

i avsnittnärmare 3.7.

Kommissionen har föreslagit inom EG skall vidaregåatt motman
inre marknad för införa generell skyldighet föratten genom en

inätägare ledig kapacitetmån upplåta till skäliganätenatt av
priser liknande det vi föreslår för Sveriges del.ett system som-

Det finns dock motstånd detta direktivförslag hos framförett mot
allt de elproducenterna inom EGs medlemsländer. Detstora är
därför osäkert och sådant direktiv kannär, bli verklighet seettom,
vidare avsnitt 2.2.2.
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Handelsrestriktioner4.4.2

elmarknadensförbehandling mål strategierVid riksdagens ochav
hänsynönskvärtpåpekade näringsutskottet detreformering är attatt

utvecklingenvidinternationell ömsesidighettill behovettas avav
f.:elmarknad NU 199192:30friare 4s.en

rationellt utnyttjandemening börEnligt utskottets ett av pro-mer
elområdet kunna uppnåsdistributionsresursemaduktions- och på

internationelladenoch öppnandeökad konkurrens ett avgenom
konkurrenssnedvridningar âr detförundvika riskernahandeln. För att

utvecklingenömsesidighet vidtill behovetönskvärt hänsynatt tas av
elmarknad.friareav en

Är handels-införa formerfrån svensk sida någradet möjligt att av
kaneventuella nackdelarmotverka derestriktioner i syfte att som

Ökad utlandshandelföljd ensidigtSverigeuppkomma i en av ensom
elmed

frigrundläggande bestämmelserEES-avtaletsomfattasEl omav
blir för möjlig-tjänster, vilket avgörandeochrörlighet av varor

utlandshandeln med el.heterna styraatt
handelshinder förbjudna. Endärmedhuvudregel gäller ärSom att

viddock. Handelsrestriktionerfinnstill undantagviss möjlighet
det finns väsentliga skydds-import kan näraccepterasav en vara

eller allmän hälsa och säkerhet. Menmiljöintressen rör t.ex.som
inte räknas väsenligt skydds-kanekonomiska hänsynenbart som

intresse.

rörlighetenfriagäller kan tillämpningen denNär det export av
medföråtgärdermindre strikt. sådanatolkas något Endast som

otillåtna.negativa verkningar i andra medlemsstater är

ändringar ienligt förslagOm de svenska vårtnäten öppnas om
utländskagälla för såväl svenskaellagen måste detta pro-som

möjligtVi inteducenter och kunder. bedömer det är attatt
låtabristen internationell ömsesidighetmotverka på att t.ex.genom
förgällabaramöjligheten överföra det svenskapå nätetströmatt

producenter och kunder.svenska

kan det dockömsesidighetMed hänsyn till önskvärdheten av
införandefölja utvecklingen. Så kan skefinnas skäl att genomnoga

elleranmälningsplikt beträffande importgenerell export avav en
Anmälningsplikten skallkraft säljs långsiktiga kontrakt.påsom
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alltså inte gälla sådana tillfälliga kraftleveranser redansom nu
förekommer i relativt omfattning. Vi föreslår sådanstor att en
anmälningsplikt införs för långsiktiga kontrakt med garanterad
kraftleverans.

Anmälningsplikten skulle innebära uppgift förekomst ochatt om
omfattning sådana avtal måste lämnas till regeringen. Anmäl-av
ningsplikten behöver inte omfatta uppgifter priser ellerom om
motparter.

informationDenna kan användas del i underlaget försom en
analys handeln med kraft mellan Sverige och andra länderav om
orsakar allvarlig störning i landets ekonomi eller allvarligt påverkar
beredskapen. I sådana situationer får statsmakterna bedöma vilka
åtgärder bör vidtas inom för Sveriges internationellasom ramen
förpliktelser.

Information förekomströrande och omfattning sådanaav mera
långsiktiga och importavtal kan också användasexport- som
underlag för bedömningar vad behovet nyinvesteringar,avser av
förväntad leveranssäkerhet och prisutvecklingen på den svenska
marknaden.

Vi bedömer sådant skulle förenligt med EES-att ett system vara
avtalet.

Det kan den norska regeringen St.prp. 81, 1991-noteras att nr.
92 denäven norska regleringen utlandshandeln medattanser av
kraft förenlig med EES-avtaletär se vidare avsnitt 2.2.1.
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elverksamhet,Kommunal m.m.

handelochproduktionelverksamhetbehandlaskapitelI detta av-
ekonomiskadrivselverksamhetochkommunermed i som av-

bestämmelsersärskildabehövsdetföreningar. Frågan är omom
sådanförregelverketkommunalrättsligadet attfrån bl.a.undantag

med demlikvärdigakonkurrensförutsättningarskall fåverksamhet
huvudmän.andramedelverksamhetgäller försom

i5.1-5.3avsnittenibakgrundsteckning presenterasEfter en
ställningstaganden och förslag. Dessa5.5 våraochavsnitten 5.4

sistnämnda avsnitten.i deinledningsvissammanfattas
for kommunerlikagällerkommunalrättsliga regler berörsDe som

kommunerna.följande endastdetlandsting. I nämnsoch
bemärkel-olikakapitel i tvåi dettaföretag användsBegreppet

iinnefattas5.1,avsnittetdet inledandefall, så ivissaIser.
förvaltningsformikommunalasådanabegreppet även organ som

övrigaIkommersiellekonomisk ellerverksamhet natur.driver av
juridiskafriståendeandraaktiebolag ochendastfall personer.avses

framgårsärskilt ellerinnebördenaktuellaDen samman-avanges
hanget.
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5.1 Kommunal elverksamhet

Vid 1992 ars slut fick 16 % landets lågspänningskunder sinaav
elleveranser från kommunala distributionsföretag drevs inomsom

för den kommunala förvaltningen. Kommunala aktiebolagramen
levererade elenergi till 45 % lågspänningskunderna. Ett årav
tidigare motsvarande andelar 25 % och 40 % allt enligtvar -
uppgifter från Svenska elverksföreningen. Kommunal elverksamhet
har alltså sistonepå i ökad utsträckning dels bolagiserats, dels
överlåtits till andra I detägare. fallet det sig vanligenrörsenare om
försäljning till kraftproducenter.

Av totalt 278 eldistributionsföretag vid årsskiftet 1992-1993 var
enligt källa 154 kommunala. Av dessa drevs 50 i för-samma
valtningsform och 104 i bolagsform.

Åtskilliga Årkommunala elföretag bedriver också elproduktion.
1990 hade trettiotal kommunala företagett elproduktionen egen
större län MW. Ett dem, främst Stockholm Energi AB,par av
tillhör den s.k. samkörningsgruppen, 90äger % densom ca av
totala installerade effekten i Sverige. Av de företag harsom egna
kraftverk producerar ungefär häften endast vattenkraft, de övriga
därjämte eller enbart värmekraft.

5.2 Offentlighetsprincipen

5.2.1 Gällande bestämmelser

Kommunala elverk drivs i förvaltningsform omfattas liksomsom -
kommunala myndigheter i övrigt offentlighetsprincipen. Delvisav-

dennaär giltig också för kommunala aktiebolag se avsnitt 5.3.1,
slutet.

De grundläggande bestämmelserna offentlighetsprincipen finnsom
i tryckfrihetsförordningen. De innebär i huvudsak följande.
Skriftliga handlingar har kommit in till myndighet betraktassom en

allmänna. Detsamma gäller, med vissa undantag, handlingarsom
har hosupprättats myndigheten. Allmänna handlingar isom regelär

offentliga och skall då lämnas till den begär det. För mångaut som
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kortareellerunder längresekretesskyddemellertidfinnshandlingar
1980:100.sekretesslagenbestämmelser ifinnstid. Härom

affärs-rörhandlingarallmännauppgifter isådanaFör som
upplåtelseöverlåtelse,förvärv,angåendeärendetransaktioner -

gäller,nyttighetelleregendom, tjänstanvändningeller annanav -
detkandetsekretesssekretesslagen,§ att6 kap. 2 antasenligt om

ärende angårOmröjs.uppgiftenskadalider ettallmänna om
för detegendomlösförsäljningdet angårellerupphandling avom

tillfall lämnasianbud inte någotfårräkning, utallmännas annan
offentliggjortsanbudenallaanbudet förränhardenän avgettsom

Sekretess-slutförts.harärendetellerslutitsavtal hareller annars
handlingarbeträffande20högst år,tiden är utom angersom

hosellerhögst två,fall densådanaavtal. I ärslutetivillkoren ett
slöts.avtaletfrån detfem år,affärsverk högststatliga att

drift-affárs- ochuppgifterfinnaskanmyndighetHos omen
medaffärsförbindelseiharenskild trättförförhållanden somen

myndig-allmännadetdärföretagmedellermyndigheten ett genom
revision. Eneller bedriverinflytandebestämmandeheten utövar ett

§ sekretesslagen108 kap.enligtskyddasuppgiftsådan av--
enskildedenkananledningsärskilddet antas attsekretess avom

iSekretesstiden densammaröjs. äruppgiftenlider skada somom
fall.angivnanyss

lämnabolagsinte vägrandäremot attmyndighets ettEn men --
får sedanTalankammarrätten.överklagas hoshandling kanut en

prövningstillstånd.regeringsrättenfullföljas hos utan
krav påsärskildavissahandlingar gällerallmännafrågaI om

arkivering.ochregistrering

utredningsförslag5.2.2 Aktuellt

1992: 134SOUbetänkandetharLokaldemokratikommittén avgett
föreslårKommitténföretag.kommunalaHandlingsoffentlighet hos

redovisar denVidaresekretesskyddet.förstärkningarvissadär av
överklagamöjlighetinförande ettförslagalternativa atttvå avom

handlinglämnabeslutkommunalt företags vägrafristående utatt en
delönskatenskild harnågon ta av.som

överklagandedirektalternativen,bådadeDet avena av
iinordnasföretagkommunalavissapåföretagsbeslut, bygger att
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tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens regelsystem och
därigenom kommer omfattas den lagregleradeatt klagorätten.av
Detta skulle gälla dels for aktiebolag där kommun äger nioänmer
tiondelar aktierna och dessa nio tiondelaränav representerar mer

röstetalet i bolaget, dels för andra företag där det allmänna harav
bestämmande inflytande.ett

Enligt det andra alternativet indirekt överklagande företags-av-
beslut införs i stället skyldighet for företagen utläm-en att, om-
nande handling hänskjutavägras, frågan till kommun-av en
styrelsen. Handlingen skulle därvid in till denna och sålunda bliges
allmän.

Företag med större enskilda ägarandelar eller enskiltstörre
inflytande berörs inte den utvidgade klagorätten.av

Lokaldemokratikommittén föreslår alternativet direkt över-
klagande, bedöms bättre rättslig grund for insyn i företagensom ge
och medföra snabbare överprövning.en

För flera kommunala företag kan konkurrensituationentyper av
komma skärpas, påpekar Lokaldemokratikommittén.att Mot den
bakgrunden får, kommittén, kravet offentlighetpå i viss månmenar

vika för ökad sekretess i syfte förtroendefulla kund-ge atten
relationer skall kunna behållas. Kommittén föreslår förstärktett
skydd för uppgifter såväl personliga ekonomiska för-om som
hållanden hos enskild har i affärsförbindelseträtt meden som en
kommunal myndighet eller kommunalt företag. En sådan uppgiftett
skall få lämnas bara det klartstår uppgiftenut kan röjasattom utan

den enskilde lider skada. Av konkurrensskälatt föreslår kommittén
också förlängd maximitid för hemlighållande villkor i avtalav som
har slutits i affärsverksamhet. Samma tid, fem år, ärsom nu
stadgad för de statliga affärsverken föreslås gälla föräven kommu-
nala affärsverk liksom för de kommunala företagen.

En sådan reglering handlingsoffentligheten Lokal-av som
demokratikommittén föreslår får konsekvenser i fråga krav påom
registrering och arkivering handlingar. Kommittén hänvisar tillav
den ordning redan tillämpas inom företagen, bl.a. enligtsom
föreskrifter i bokföringslagen 1976:125. Enligt dess bedömning
kommer de berörda företagen kunna uppfylla registreringskravetatt
och tillämpa arkivlagen 1990:782 detta innebärutan nämnvärtatt
ökad administrativ belastning företagen.på
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principerKommunalrättsliga5.3

bestämmelser,Gällande5.3.1 m.m.

i dessliksomfanns,1977:179kommunallagentidigaredenI
kommu-enligt vilkenbestämmelsehållenallmäntföregångare, en

harhäravbasisangelägenheter. Påsinavårdasjälvañcknerna
grund-vissautvecklatsrättspraxisiföljd årlångunder aven

vanligenprinciper,verksamhet. Dessakommunalförprinciper som
harkommunala kompetensen,denbegränsninginnebär genomaven

lagfásta.blivitdelvis1991:900kommunallagengällandeden nu
ochförhållandenskiftandemycketundergällaskallPrinciperna

tillämpningen. Deiexakthetlångtgåendedärför inte någonmedger
målsättnings-allmännabetraktas närmastkommithar att som

principer.
specialreglerad.verksamhetkommunernasområdenvissa ärPå
specialregleringinnebärdessasiglagarandraFöreskrifter i vare-

kommunal-i stället förgällergenerellaellagen, äreller, såsom -
avviker från dessa.deden månibestämmelserlagens

befogenheterkommunsbestämmelsengrundläggandeDen om en
bestämmelse,Enligt dennakommunallagen.§2 1finns i kap. som

själv hafår kommunlokaliseringsprincipen,uttryckbl.a. enger
harintresseallmäntangelägenhetersådanahand somavom

ochmedlemmareller dessområdetill kommunensanknytning som
eller någonkommunhandhas enbartinte skall staten, annanenav

annan.
imodifieraskommitlokaliseringsprincipenhar attpraktikenI

markinnehavisigkanhänseenden. En kommunolika t.ex. engagera
sådanaförområdekommunsinomanläggningaroch annanen

kankommunEneldistribution.elproduktion ochändamål som
utanföröverskottskapacitettillfälligsäljasituationerspeciellaockså i

lokalise-hinderkommunkanområdet. Vidaredet utan avenegna
förbättrasyfteikommunermed andrasamarbeta attringsprincipen

kommunal-avtal,bl.a.kan skeresursutnyttjandet. Detta genom
harsamhällsutvecklingen överbolag.förbund och gemensamma

eller med-bedriveroftatill kommunerletthuvud atttaget numera
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verkar i verksamheter också riktar sig till avnämargruppersom
utanför den kommunens område.egna

Likstdllighetsprincipen lagfästär i 2 kap. 2 § kommunallagen.
Den innebär kommun skall behandlaatt sina medlemmar lika,en

det inte finns sakliga skäl för någotom Kommunen får alltsåannat.
inte fatta beslut eller missgynnar viss kommun-som gynnar en
medlem eller kommunmedlemmar i förhållande tillen grupp av
andra. Principen har betydelse för kommunens taxesättning.
Avgifter för exempelvis elenergi visserligenär privaträttsliga -
grundade abonnemangsavtalpå med de enskilda konsumenterna -

leveransvillkoren skall likformiga i denmen intemån tekniskavara
eller ekonomiska skiljaktigheter motiverar Likställighets-annat.
principen gäller inte utomstående.gentemot

Medlem i kommun denär folkbokfördär i kommunen,en som
äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt
där 1 kap. §4 kommunallagen. En juridisk ärperson som
verksam inom kommun fastäga egendom därutan att alltså,en är
i vad harmotsats gällt tidigare,mot inte medlem i kommunen.som

Lokaldemokratikommittén har i delbetänkandet SOU 1992:72-
Det kommunala medlemskapet föreslagit framgent inte helleratt-
ägande fast egendom skall grund för medlemskapav ivara en
kommun.

Om näringsverksamhet finns bestämmelser i 2 kap. 7 § kommu-
nallagen. En kommun får driva näringsverksamhet det sker utanom
vinstsyfte och verksamheten går på tillhandahålla allmän-ut att
nyttiga anläggningar eller tjänster medlemmarna i kommunen.
Denna bestämmelse kommunernas befogenheter uttryck förom ger
vad brukar kallas förbudet spekulativasom företag. S.k.mot
sedvanlig kommunal affärsverksamhet, omfattande kommuni-t.ex.
kationer, och avloppssystemvatten- och energiförsörjning, iär
regel allmännyttig karaktär. Den refereradeav regeln innebär inte
något absolut vinstförbud. Vad den uttrycker syftetär i huvudsakatt
inte får bereda vinst.attvara

Nära samband med de båda sistnämnda principerna har själv-
kostnadsprincipen, inte lagfästär alltjämt baserassom utan på
rättspraxis. Den innebär kommunen, så långtatt det beräknings-
mässigt och redovisningsteknisktär möjligt, skall bestämma avgifter
för kommunal verksamhet så det inteatt uppstår överskott.
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jälvkostnadsprincipenTillfälliga överskott kan dock få förekomma. S

avgiftermedför sålunda kommunerna förhindras utnyttjaatt att som
ifinansieringskälla sådant konsumentgrupperpå vissasätt atten

exempelvisblir särbeskattade. principenrealiteten Däremot medger
i fråga kommunalt affärsverk kan företakommun såatt etten om

avskrivningar vinstreservationer, reella värdetoch detstora att av
kapital inte minskas. Rättspraxis entydigtverkets inte någotger svar

tillåtet för kommun marknadsprissätta tjänsterdetpå är attenom
sigriktar till andra dess medlemmar.än egnasom

Särskilda bestämmelser kommunala företag i privaträttsligom -
16-18form, främst aktiebolag finns i 3 kap. §§ kommunallagen.-

innehåller i huvudsak följande.De

fullmäktigefår, enligt 16 beslut lämnaEn kommun genom av-
för handhavandevården kommunal angelägenhet,över varsav en

tilldet föreskrivits särskild ordning, aktiebolag,inte har ett ett
förening, ideell förening ellerhandelsbolag, ekonomisk en enen

stiftelse.

vården kommunal angeläg-kommun lämnarInnan över av enen-
bestämmeraktiebolag där kommunen skall,enhet till ett ensam

fullmäktige 1 fastställa det kommunala ändamålet medenligt 17

och minst2 styrelseledamöter revisor, 3verksamheten, utse en
får sig innan sådana i verksam-till fullmäktige beslutyttraattse

beskaffenhet ellerprincipiell viktheten störreär armarssom av av
harallmänheten delfattas, 4 besluta rättatt tasamt attom av

de grunder för allmännaenligt handlingarshandlingar hos företaget
och sekretess-offentlighet gäller enligt tryckfrihetsförordningensom

lagen.
vården tillInnan kommunal angelägenhet lämnas över ettav en-

tillsammans medbolag eller förening där kommunen bestämmeren
skall, enligt till den juridiskanågon 18 fullmäktige attannan, se

omfattningblir bunden de villkor i § i17 enpersonen av som avses
verksamhetensrimlig med hänsyn till andelsförhållandena,ärsom

och omständigheterna i övrigt.art

5.3.2 utredningsförslagAktuella

statliga utredningar har nyligen kommit förslag gällerTvå med som
regi.förutsättningarna för näringsverksamhet i kommunal
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Avgifisgruppen, tillsatt chefen för civildepartementet, har fåttav
i uppdrag med utgångspunkt i Avgiftsutredningens betänkandenatt -
SOU 1990:107, SOU 1991:110, lll lägga fram förslag till-
lagreglering avgiftssättningen inom i första hand kommunernasav
tekniska verksamhetsområden. Gruppen har fullgjort denna

huvuddel sitt uppdrag betänkandet Ds 1993: 16 Avgifterav genom
inom kommunal verksamhet förslag till modifierad självkost-en-
nadsprincip, vilket har iavlämnats april 1993.

utgångspunkt för AvgiftsgruppensEn överväganden har varit att
inte finnsdet skäl för statsmakterna särskilt reglera avgifternaatt

inom sådana kommunala verksamheter där det finns eller kan

komma uppstå konkurrens. Gruppen räknar med det inomatt att
överskådlig tid kommer finnas betydande inslag monopol-att av
verksamhet inom de kommunala tekniska verksamhetsområdena.

Den har därför det nödvändigt utforma förslag tillansett att
principer för avgiftssättningen, i syfte dels skydda konsumenter-att

oskälig monopolprissättning, dels stimulera effektivmot attna en
resursanvändning.

Den kommunala avgiftsmakten bör enligt Avgifts meninggruppens
tydligt framgå bestämmelse i kommunallagen. modifiera-Denav en

självkostnadsprincipde förordar innebär endast deattsom gruppen
kostnader nödvändiga skall få medräknas då avgifternaärsom
fastställs för tjänster och nyttigheter. Om det uppkommer överskott

skall dessa inte få användas i verksamhet den för vilkenänannan
avgift har upptagits. Det klargörs avgiftssättningen får främjaatt en
effektiv resursanvändning. innebärDetta vidgade möjligheter att
differentiera avgifterna med hänsyn till faktiskade produktionskost-
nadema. Likställighetsprincipen skall emellertid framgentäven vara
tillämplig kommunalapå avgifter. Kommunerna kommer enligt
förslaget i fortsättningen kunnaäven subventionera tjänster ochatt

nyttigheter med skattemedel. allmän självkostnadsprincipEn skall

tillämpas såväl kommunmedlemmar icke-kommun-gentemot som
medlemmar.

Avgiftsgruppen kommunal näringsverksamhetattmenar som
bedrivs marknadpå med fungerande konkurrens skall kunnaen
drivas under allmänna förutsättningar gäller för andrasamma som
aktörer på marknaden. kommunNär tillhandahåller tjänsten en
eller nyttighet i konkurrens med det privata näringslivet kan deten
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det finns marknadspris för prestationen. Enligtsägas att ett
Avgiftsgruppens förslag skall sådan verksamhet redovisas särskilt.

Den skall inte få understödjas med skattemedel på sådant sätt att
den fria konkurrensen hämmas.

kommunala rättsliga självkostnadsprincipenDen skall inte heller

gälla det finns privata aktörer marknaden verksamhetenpå ochom
specialreglerad, verksamhetens huvudman.är äroavsett vem som

Sådan reglering finns, påpekas det, för närvarande bl.a. för

eldistribution. Beträffande elområdet hänvisar Avgiftsgruppen till att
den fortlöpande har haft underhandskontakter med Ellagstiftningsut-

redningen. har överenskommitsDet de spörsmålatt gemensamma
avgiftssättning det gäller distribution elektricitet ochrör närsom av

andra därmed förbundna frågor i sin helhet skall beredas av
Ellagstiftningsutredningen.

Avgiftsgruppen föreslår bestämmelser införs i 2 kap. 7att nya
och 8 §§ kommunallagen.

innehållaförra paragrafen skulle bl.a. följande.Den En kommun

får, medelsbehovet inte täcks skatt, bestämma att ta utom av
avgifter för tjänst eller nyttighet den tillhandahåller. Såvittsomen
gäller obligatorisk verksamhet fordras dock särskilt stöd i lag.
Avgiften skall bestämmas det totala avgiftsuttagetså inteatt

nödvändiga föröverstiger de kostnader är tjänsten ellerattsom
Alla rörliganyttigheten skall kunna produceras. fastaoch kostnader

samband med verksamhetenhar naturligt får medtas iettsom
nödvändigaunderlaget för beräkning kostnader. Avgiften i detav

enskilda fallet får bestämmas främjar effektivtdenså att ett
resursutnyttjande. Avgifter får föranledabestäms dettapå sättsom
överskott och underskott under förutsättning utjämnasdessa överatt
tiden. Uppkomna överskott får inte verksamhetanvändas i änannan

föri den vilken avgift har upptagits.

Undantag från vad har avgiftssättningen skall gällasagtssom om
bl.a. i fråga avgifter för sådan verksamhet enligt förslagetom som

i 2 kap. 8 § andra stycket. Detta stycke utgör ettavses senare
tillägg till bestämmelsen kommunernas befogenhet i vissa fallattom
driva näringsverksamhet. innehållerDet följande. Om näringsverk-
samheten bedrivs marknad med fungerande konkurrens skallen
den drivas affärsmässiga grunder.på Verksamheten skall redovisas
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särskilt och får inte understödjas med skattemedel sådantpå sätt att
den fria konkurrensen hämmas.

specialmotiveringen till det föreslagna stycket i 2 kap. 8 §I nya
anförs följ ande. Bestämmelsen innebär inte utvidgning dennågon av
kommunala kompetensen eller avvikelse från förbudet spekula-mot

driva verksamhet affärs-tiv verksamhet. det talas påNär attom
mässiga grunder det inte fråga grundläggandenågonär om
förändring i verksamhetens främstapå den kommunalaattsynen
mål tillgodose kommunmedlemmamas behov. enbartDetär äratt
fråga affärsmässigt beteende prissättning dåoch korrektettom en

tillhandahåller vissa tjänster nyttigheter därkommuner eller

prestationen, dimensionerande för verksamheten,utan att vara
näringslivet dentillhandahålls i konkurrens med det privata på

lokala stycket uttryck för uppfattningenmarknaden. Det är ettnya
behovet förbudsregel bortfaller i marknadssituation medatt av en en

fungerande konkurrens. kommunal konkurrensutsatt näringsverk-På

förhindrarsamhet emellertid ställas skärpta kravmåste attsom
konkurrensen snedvrids. Affärsmässiga grunder innebär bl.a. att

intevinstpåslag skall vid prissättningen. Verksamheten fårgöras

heller långsiktigt subventioneras med skattemedel.

Lokaldemokratikommittén har i 1992 avlämnatslutet årav
betänkandet SOU 1992: 128 Kommunal uppdragsverksamhet -
förslag till försöksverksamhet. skall finnasKommittén detattanser

för viss verksamhet affärsmässiga grunder.kommunal påutrymme
Så till vida den alltså uttryck för principiella somger samma syn
Avgiftsgruppen. föreslår antalI den lag kommittén uppställs ettsom

förvillkor deltagande i den tilltänkta försöksverksamheten.

och kommunala företag skall bedriva sin uppdragsverk-Kommuner

samhet affärsmässiga bedrivaspå grunder. Uppdragsverksamhet får

utanför kommungränsen. Vid prissättningen de tjänsteräven somav
ingår i uppdragsverksamheten skall den kommunala självkost-

nadsprincipen inte bindande. Verksamheten skall bedrivas påvara
inte fria skall särredo-hämmar den konkurrensen. Densättett som

visas i den kommunala ekonomiska redovisningen.
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5.4 Särregler för kommunal elverksamhet

Vi föreslår:

Kommunala elföretag drivs privaträttsligfonni i regelsom
aktiebolag får hinder kommunallagensratt att utansom av-

Iokaliseringsprincip bedriva produktion och handel med el,av-
nätverksamhet viss sidoverkswnhet utanför densamt egna
kommunens omrâde.

For kommunala företags produktion och försäljning av
liksom för sidoverksamheten skall i stället för kommunallagens-
likställighetsprincip och den i praxis fastslagna .självkostnad-
sprincipen galla krav affärsmässighetpd och sdrredovisning.-

Beträffande offentlighetsprincipen hänvisar vi till Lokaldemokrati-

kommitténs förslag i betänkandet SOU 1992:134 Handlingsoffent-
lighet hos kommunala företag den fortsattaoch beredningen av
dessa förslag. Vi pekar emellertid fortsattapå överväganden kanatt
behövas med hänsyn till den kommunala elverksamheten.

5.4.1 Utgångspunkter

Enligt 2 § ellagen7 i dess nuvarande lydelse konces-ärmom. en
sionshavare, för åstadkommande skälig prissättning, skyldig attav
underkasta sig reglering pris och övriga villkor för leverans,av
Överföring eller inköp ström. Denna gäller sålundaregleringav
inte bara för nätverksamheten prisetockså på dentaxan utan
elenergi levereras via nätet.som

Prisregleringsnämnden for elektrisk har i beslut den 19ström ett
december 1989 utvecklat hur begreppet skälig prissättning skall
tolkas. Lagtexten det i beslutet, intesägs stöd förnågot attger,
lagstiftaren åsyftat motsvarighet till den kommunala självkost-att en
nadsprincipen skulle tillämpas. En sådan kan, uttalar nämnden
vidare, inte vägledande för prövningen. Härav följervara
självfallet inte prissättningen fri. Den begränsningenär måsteatt
alltid iakttas prissättningen inte får framstå missbrukatt som av
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affärs-monopolställningen. beaktande härav bör vedertagnaMed

tillämpas.mässiga principer kunna

drivna i förvaltningsformmonopol kommunala elverkDet som -
elområdet kommer enligt lagbe-eller bolagsfonn kan ha pånu-

betänkande ändras till gällastämmelser föreslås i detta attattsom
monopolverksamhetennätverksamheten. Liksom hittills kommer att

ispeciella bestämmelser bl.a. ellagen. Dessaregleras genom
bestämmelser iden de avviker frånbestämmelser kommer, i mån

anslutning tillrättspraxis har utvecklats ikommunallagen eller som
övergripandegälla i stället för detden, på sättatt som nusamma

skulle däremot fåregelverket. Dettakommunalrättsliga senare
produktion och handel medför den elverksamhetbetydelse av-

sålundaellagen. Bl.a. skulleinte kommer reglerasatt avsom-
vidgas i förhållande tillälvkostnadsprincipens räckvidd komma att

Prisregleringsnämndens återgivnavad enligt resonemang,nysssom,
for närvarande.gäller

angivna elpolitikenden statsmakternaFör syftet medatt nyaav
företagkonkurrensvillkoren för deskall det angelägetuppnås är att

likvärdigaliberaliserade elmarknadendenpå görssom agerar
offentlig-huvudmannaskapet. dåoberoende Frågan är omav

ellerkommunalrättsliga principer enligt laghetsprincipen och de -
sådanai det föregående innebärrättspraxis har redovisatssom-

konkurrensmöj-elverksamhet dennasrestriktioner för kommunal att
särbestämmelserförsämras. Om fallet börligheter så övervägasär

restriktioner.undanröjer dessasom
Svenska kommunförbundetdetta sammanhang börI nämnas att

regeringen har begärt24 november 1992 i skrivelse tillden att

energiföretagregeringen initiativ till åtgärder allaskall ta som ger
premisser,väsentligt likartademöjlighet arbeta under i alltatt

företagen. skrivelsen begärs ocksåoberoende Iäger attsomav vem
till undanröjerregeringen skall lägga fram förslag riksdagen som
finns i lagstiftningen såsomkonkurrenshämmande hinder som

lokaliseringsprincipen, självkostnadsprin-likställighetsprincipen,

handlingar i vad kommunalacipen och delrätten att ta av avser
Kommunförbun-marknadföretag arbetar på konkurrensutsattsom

förvalt-företag de drivs idets framställning oavsett omavser
ningsform eller i privaträttslig form.
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Konkurrensverket har i juni 1993 publicerat Konkurrensrapporten
och kommunala rättsprinciper Konsekvenser på avregleraden-
elmarknad. Syftet har varit i anslutning till ellagstiftningsut-att -
redningens arbete undersöka det avreglerad ochpåom en-
konkurrensutsatt elmarknad finns behov ellernågon någraattav av
lokaliserings-, likställighets-, självkostnads-, och offentlighetsprin-
ciperna skall kunna frångås i kommunal elverksamhet.

Konkurrensverket hänvisar till sin grundläggande inställning att
kommuner i normalfallet inte skall bedriva verksamhet som
tillhandahålls privata näringsutövare fungerande konkurrens-påav
marknader. När det gäller elverksamhet kan dock påvisas antalett
specifika egenskaper skiljer denna marknad från andrasom
marknader där kommuner normalt bedriver verksamhet. Det
framhålls koncentrationen elmarknadenpå riskerar ökaatt att om
inte kommunala elföretag möjlighet hävda sig i konkurren-attges

Därför Konkurrensverket kommunal elverksamhetattsen. menar
bör kunna få bedrivas hinder lokaliseringsprincipen,utan av
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. villkorEtt skall

dock uppfylldavissa krav syftar till kommunalaäratt attvara som
skall likställda övrigamed aktörerutövare marknaden.påvara

Kraven verksamheten skall särredovisas drivasär och iatt egen
juridisk den löpande verksamheten inte bör finansierasattperson,

skattemedel och kommunal borgen inte får förekomma iattav
börverksamheten. Offentlighetsprincipen gälla i fortsättningenäven

i enlighet Lokaldemokratiutredningensmed förslag.
Vi behandlar i detta kapitel frågan undantag frånsådanaom

kommunala rättsprinciper Konkurrensverket föreslår. Vi tarsom
dock inte dess krav beträffande kommunal borgen. Rapportenupp
har blivit tillgänglig så vi inte detta stadiumundersent att av
utredningsarbetet har kunnat ställning härvidlag.ta

5.4.2 Undantag från offentlighetsprincipen

Principen allmänna handlingars offentlighet principom en som-
har viss giltighet för kommunala företag i bolagsformävennumera

medför den kommunala elverksamheten ikommer särställningatt-
jämfört med motsvarande rörelse drivs andra huvudmän.som av
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Lokaldemokratikommittén har nyligen lagt fram förslag ökatom
skydd dels för uppgifter kunders förhållanden, dels för hand-om
lingar villkoren i avtal har slutits i kommunalsom anger som
affärsverksamhet. föreslagnaDen ordningen medför i dessa

hänseenden väsentlig förbättring för kommunalade elföretagen.en
torde innebära det kommer finnas möjligheter tillDen denatt att

sekretess behövs.som
En grundläggande fråga kvarstår emellertid sekretess-oavsett

reglernas utformning. Innebär offentlighetsprincipens tillämplighet
kommunalapå elföretag nackdel för dessa i konkurrensen meden

övriga företag marknaden Talesmän för de kommunala elföreta-på

hävdar fallet. Problemet torde inte specifikt förså ärattgen vara
elföretagen andra kommunalagälla företag verkaräven påutan som

konkurrensutsatt marknad.en
Vi förutsätter frågan offentlighetsprincipens tillämplighetatt om

kommunala företag kommer behandlas generellt i sambandpå att
med beredningen Lokaldemokratikommitténs förslag. Särskildaav
överväganden kan härvid behövas med hänsyn till elföretagen.

5.4.3 Undantag från kommunalrättsliga grundprinciper

elproduktion bedrivs vissa elföretagDen kommunala isom av -
privaträttslig form förvaltningsformeller i syftar normalt till att-
tillgodose elbehovet inom respektive företags distributionsområde,

dvs. den kommunen eller del denna. På sättegna en av samma
förhåller det sig elföretagensmed de kommunala inköp från andra

kraftproducenter. Att elleveransema fortsättningsvis inte kommer att
nätverksamheten omfattas monopol ändrar inte derassom av- -

karaktär allmännyttig verksamhet faller inom för denav som ramen
kommunala kompetensen. Elproduktion kommer framgentäven att
tillhöra kategorin sedvanlig kommunal affärsverksamhet.

Lokaliseringsprincipen

Kommunal affärsverksamhet skall enligt lokaliseringsprincipen ha

anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. I den

verksamhetenmån bedrivs inom flera kommuner företagettgenom
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basispå ägande blir lokaliseringsprincipen tillämpliggemensamtav
i fråga det område bildar.kommunerna tillsammansstörreom som

Lokaliseringsprincipen hindrar inte kommun såsomatt nuen -
ibland fallet har anläggningar för kraftproduktion utanförär -
kommunens område. Vad gäller avsättningen elenergi kanav

lokaliseringsprincipen enligt beskrivninggängsenoteras att av-
rättsläget inte hindrar tillfällig överskottskapacitet i vissatt-
utsträckning utnyttjas för försäljning utanför kommunens eget
område.

En överskottskapacitet inom för den normala tillförselnramen -
enligt långsiktiga kontrakt med kraftproducenter förekom-och, i

mande fall, produktion kan under nuvarandegenom egen -
förhållanden tänkas till följduppstå exempelvis nedläggningav av

driftstoppeller i energikrävande industri. I framtiden kan den blien
vanlig konsekvens elkonsumenter inom kommunenatten mera av

väljer företagköpa elenergi från erbjuder bättre leverans-att som
Ävenvillkor. elföretagsådana kommunala normalt har godsom

konkurrensförmåga kan tänkas bli för efter-avsevärtutsatta ett
frågebortfall, exempelvis industrikoncernerorsakat ellerattav
bostadsföretag träffar avtal nationell ellerpå regional nivå om

till anläggningar olikaelleveranser sina på orter.
Om energiföretag dettakommunalt på fårsätt överskottska-ett en

pacitet det väsentligt företaget får utnyttja den för försäljningär att
utanför den kommunens område. I vilken kanmån detta skeegna

hinder lokaliseringsprincipen oklart.ärutan av
Saken gäller emellertid inte bara försäljning förinom vadramen

i kortare eller längre kallasperspektiv kan överskottska-ettsom - -
pacitet. Bortfallet tidigare efterfrågan kan bliinom kommunenav
bestående. En reguljär försäljning kommunerinom andra kanmera

nödvändig för kommunalt elföretags verksamhet skall bliatt ettvara
ekonomiskt bärkraftig. kanDet företaget endastså attvara
därigenom kan upprätthålla rationell produktionskapacitet ochen
uppnå volym förmår bära den tekniska och administrativaen som

erfordras. specialfallEtt kommunalt elföretagärapparat att ettsom
för elförsörjning till industri inom kommunen börsom svarar en

kunna sigåta leveranser också till kundföretagets anläggningar på
andra håll.



226 SOU 1993:68

Elproduktionen i landet domineras företag. Frånett storaav par
allmän konkurrenssynpunkt det viktigt kommunaladenär att
elverksamheten fortsättningsvis kan hävda sig vid sidan deäven av

privata elföretagen.statliga och

förhållanden har angivits talar för kommunalDe attsom nu
försäljning elenergi få förekomma utanför kommu-bör denav egna

i vidare utsträckning lokaliseringsprincipen medger.ännen nu
fråga då kommunernas elverksamhet, dvs. egentligenEn är om
försäljning från lokaliseringsprincipenderas el, bör helt undantasav

eller högst viss andel försäljningen skall få för-om en av avse
brukning utanför den kommunen.egna

ankommer givetvis de kommunala huvudmännen tillseDet på att
verksamheten utanför den kommunen inte blir såatt egna om-

fattande det strider kommunens intressen. Vi har övervägtatt mot
begränsning räckvidddärutöver legal undantagets ärom en av

motiverad.

Vi vill i detta sammanhang påpeka samarbete mellan kommu-att
i företag torde bli det normalaägt närett gemensamt ettner

kommunalt energiföretag regelmässigt för leveranseravses svara
flerainom eller kommuner. Ett sådant samarbete skapartvå

förutsättningar för elverksamhet i regi kankommunalatt en
expandera vad vad eljest medgivet.utöver ärsom

elföretagskommunalt produktion kontraheradeEtt samtegen
inköp från andra kraftleverantörer torde normalt dimensioneras med

utgångspunkt i det beräknade elbehovet inom distributionsområdet.

sak företaget därutöver skaffar sig kapacitetDet är attannanen om
regelmässigt i mycket utsträckning kunna delta i konkurrensenstor

kraftleveranser utanför det området. sådan dimensione-Enegnaom
ring torde knappast kunna motiveras på rörelsensätt änannat att
kan beräknas bli vinstgivande för kommunen. skulle i fallDen så

förbudet spekulativa företag.strida Vi har inte anledningmot mot
räkna med denna grundläggande kompetensregel iänatt annat att

fråga kommunal näringsverksamhet skall bestå.om
tänkbar begränsningEn det införs regel innebärandeattvore en

kommunalt elverks försäljning inte långsiktigt, dvs.att ett mera
varaktigt, får ha sin tyngdpunkt utanför den kommunen. Dettaegna
skulle betydande för agerande den allmännapåett utrymmege
elmarknaden, samtidigt efterfrågan inom kommunen i grundensom
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skulle bli dimensionerande för verksamheten. kan dock inteDet
uteslutas sådan restriktion fall skulle framståi vissaatt en som
alltför snäv.

Vi föreslår här angiven bakgrund inte begränsningnågonmot av
den tillåtna andelen elleveranser utanför kommunen.den egna

Jämte produktion och handel med bedriver kommunalaav
energiföretag också verksamhet inom energiområdet. Oftastarman
torde det sig vad vi i detta betänkanderöra kallar nätverksam-om
het. Det kan också fråga produktion försäljningochvara om av
fjärrvärme, varvid fjärrvärmeproduktionen ofta sker tillsammans

med elproduktionen i kraftvärmeverk. Vidare kan det frågavara om
exempelvis konsulttjänster rörande energihushållning ochm.m. om
entreprenadverksamhet i anslutning till energiproduktionen.

vilkenI grad skall verksamhet här angiven tillåten förartav vara
kommunalt elföretag hinder lokaliseringsprincipen Vårett utan av

utgångspunkt sådant företag skall få bedriva produktionär att ett av
och handel med i fri konkurrens med andra företag. För att
konkurrensen skall ske lika villkor tordepå det nödvändigt attvara
företaget utanför den kommunen fåräven bedrivaegna arman
verksamhet har naturligt samband med elverksamheten.ettsom
Som exempel kan fjärrvärmeförsörjning, konsulttjänsternämnas och

entreprenadverksamhet i enlighet med vad har Visagts.som nyss
föreslår innebörd.bestämmelse angivenen av nu

sådan bestämmelse innebär givetvis ingaEn restriktioner förnya
energiföretags möjligheterkommunalt bedriva verksamhetett att

inom den kommunen eller samarbetei formellt medegna annan
kommun. Nätverksamhet lagstiftningskall enligt den visom
föreslår avskild rörelsegren, underkastad särskildavara som en egen
regler. Med iakttagande härav kan nätverksamhet produktionsamt

och handel med fortsättningsvis inomdrivas förävenav ramen
företag.samma

kommunaltInom energiföretag kan, eller tillfälligt,ett permanent
drivas verksamhet konsult- och entreprenadverksamhett.ex.- -

utanföräven energisektorn. Frågan ändrade legala förut-om
sättningar för kommunal uppdragsverksamhet, bl.a. undantag från

lokaliseringsprincipen, har såsom redovisats i det föregående-
avsnitt 5.3.2 behandlats Lokaldemokratikommittén. finnerViav-
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inte det ligger inom för utredningsuppdrag föreslåvårt attatt ramen
särbestämmelser härvidlag.

Likstdllighets- och .syalvkostnadsprinciperna

likabehandlingLikstallighetsprincipen innebär kommunensav
sakliga skäl för annat.medlemmar om det inte finns något Denna

torde i för sig kommunala elföretag betydanderegel och ettge
prisdifferentiering baserad skillnader iför på leveran-utrymme en

svillkor emellertid oklart hur dettaDet är stort utrymmem.m.
denna bakgrund vi det bör slås fast kommunalMot att attanser

i praktiken försäljning i visselverksamhet dvs. utsträck-av- -
ning skall kunna bedrivas underkastad likställig-utan att vara

blir föreskrivs skallhetsprincipen. fallet i den det denDetta mån att
Vi till saken ibedrivas affärsmässig grund. återkommerpå senare

detta avsnitt.

milvkostnadsprincipen inom kommunal verksamhetFrågan om
har, berörs i avsnitt 5.3.2, ingående behandlats Avgifts-såsom av

gruppen.
Produktion och försäljning kommer enligt de förutsättningarav

bedrivas marknad med funge-gäller för arbete påvårt attsom en
mellan alternativa producenter. Enligt Avgifts-rande konkurrens

karaktär,mening skall, marknaden har dennanärgruppens
kommunal affärsverksamhet kunna drivas under förut-samma
sättningar gäller för andra aktörer marknaden. Självkost-påsom
nadsprincipen enligt Avgiftsgruppen inte i sådana fall.har relevans

Garantin oskäliga avgifter består i abonnenten kan väljamot att en
producent.arman

Begreppet fungerande konkurrens innebär, konstaterar Avgifts-
bl.a. alla producenter och konsumenter tillträde tillharattgruppen,

nyttighetmarknad. Den produkt, tjänst eller erbjuds ären som
förhållandevis inte heller förekommahomogen. Det skall några

etableringshinder legal eller Denna beskrivning ärnatur.av annan
uppenbarligen tillämplig den marknadssituationpå som en av-
reglering kommer skapa.att

Det dock sannolikt exempelvis till följd otillräckligär att av-
mätutrustning mindre konsumenter under övergångstid inteen-
överallt får tillgång till fri elmarknad i praktiken blirutanen
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beroende det producentval lokala elföretaget.det Igörsav som av
fall kommersådana alltjämt för vissa kunder elleveranserna totalt

dvs. inte enbart nättjänsterna, leverantörskötassett, att en somav
har dominerande ställning och hadärmed kan ettsom anses
monopol jfr avsnitt 4.1.4. Om elföretaget då skulle skyldigtvara

tillämpa självkostnadsprincipen utgångspunktema förskulleatt
prissättningen komma helt olikartade för skilda kund-att vara
kategorier. Avgiftsgruppens mening emellertid dentorde attvara av

föreslagna bestämmelsen rörande kommunal affärsverksam-gruppen
het med fungerandepå marknad konkurrens skulle till-en vara
ämplig i här avsedda fall till följd förut-de grundläggandeattav
sättningarna för sådan marknad skulle uppfyllda.en vara

Vi vill understryka betydelsen de kommunala elföretagattav som
drivs i bolagsform inte i älvkostnadsprincipen hinder förmöter ett
affärsmässigt agerande. Såvitt gäller verksamhet inom den egna
kommunen reglering i enlighet medtorde Avgiftsgruppensen
förslag tillgodose dessa företags krav handlingsutrymme frågapå i

prissättningen. Vi emellertid inte böra basera vårtom anser oss
förslag förutsättningen Avgiftsgruppens förslagpå bliratt genom-
fört. innebär förslag ökade möjligheterDessutom vårt till verksam-

het utanför den kommunen. denna bakgrundMot föreslår vi,egna
i till Avgiftsgruppens förslag,anslutning vissa särskildanära

bestämmelser rörande kommunal elverksamhet.

Lokaldemokratikommittén ilikhet med betänkandetI SOU

affärsmässig1992:128 använder vi uttrycket på grund vid

angivandet verksamhetens liggaHäri börnatur. attav anses
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen inte blir till-

ämpliga. kanDet i lagen 1986:753motsvarande uttrycknoteras att
kommunal tjänsteexport och i Avgiftsgruppens lagförslag påärom

affärsmässiga grunder.

Betydelsefullt lagstiftaren uppställa kravär skall på attom
verksamheten bedrivs affärsmässigpå grund eller blott medge såatt
får ske. anslutningI till Avgiftsgruppens kommunalförslag rörande

näringsverksamhet på marknad med fungerande konkurrens ochen
Lokaldemokratikommitténs förslag rörande kommunal uppdrags-
verksamhet väljer vi den förra linjen. Kravet affärsmässighetpå
motiveras bl.a., den kommittén framhåller,såsom detsenare av
ekonomiska risktagande ligger i bedriva verksamhet denpåattsom
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marknaden. viktigt elementEtt i affärsmässighetenöppna är att
verksamheten organiseras på möjliggör uppföljningsätt ochett som
kontroll den. Med hänsyn till de speciella förutsättningarav som
gäller för verksamhet skall bedrivas affärsmässig grund börpåsom
föreskrivas den skall redovisas särskilt. Beträffande den närmareatt
innebörden uttrycket på affärsmässig grund hänvisar vi tillav
specialmotiveringen.

Organisationsform

Som har visats i det föregående präglas den kommunala elverksam-

heten fortskridande bolagisering. Många kommunala elverkav en
drivs dock i förvaltningsform, ibland tillsammans med annan
teknisk verksamhet. fråga börEn ställas de undantagärsom om
från kommunalrättsliga grundprinciper här aktuella skallärsom
medges verksamhetens organisation ifalleller endastoavsett
verksamheten bedrivs i form särskild juridisk dvs.av en person,
normalt i aktiebolagsform.

Å sidan kan hävdas kommunerna bör ha frihet väljaatt attena
den organisation de önskar med hänsyn till förhållandena i detsom
särskilda fallet. tala förDetta skulle reglerna för den konkurren-att

elverksamheten bör neutrala med avseende påsutsatta vara
organisationsform. kan såväl Lokaldemokratikom-Det noteras att
mitténs Avgiftsgruppens förslag till bestämmelser kommu-som om
nal verksamhet affärsmässig grund kännetecknas sådanpå av en
neutralitet.

Å andra sidan förkan hävdas verksamhet bedrivs påatt en som
affärsmässig grund bör utnyttjas associationsform avseddären som
för sådan verksamhet, dvs. i första hand aktiebolagsformen.
Likartade organisatoriska förutsättningar kommer då gälla föratt
elverksamheten sig denna bedrivs i kommunal eller i icke--vare
kommunal regi. Att kommunal elverksamhet skall bedrivas iäven

aktiebolagsform ligga i linjeväl med intentionerna bakomsynes
riksdagsbeslutet 1992 riktlinjerår för elmarknaden. Attom nya
elverksamheten avskiljs särskilt företag kan tänkas under-ettsom
lätta kontrollen undantagen från de kommunalrättsligaattav
principerna inte utnyttjas i utsträckning Detstörre än är avsett.som
torde skapa bättre förutsättningar för särredovisning olikaav
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rörelsegrenar. Betydelsefull också den revision auktorise-är genom
rade revisorer aktiebolagslagen föreskriver.som

överväganden deVåra skäl har berörts har lett tillav som nu oss
uppfattningen de föreslagna undantagen från olika kommunalaatt
grundprinciper skall medges endast under förutsättning ifrågava-att
rande kommunala verksamhet bedrivs i forrn sådant företagettav

i praktiken vanligen aktiebolag i 3 16-18kap. §§ett som avses- -
kommunallagen jfr avsnitt 5.3.1.

Om de föreslagna bestämmelserna blir giltiga bara för fristående

kommunala företag följer härav den kommun önskar blirsåatt som
oförhindrad fortsättningsvis bedriva produktion ochävenatt av
handel med i förvaltningsform. sådant fallI kommer emellertid

lokaliseringsprincipen gälla liksom också likställighetsprincipenatt
och självkostnadsprincipen, sistnämndaden dock eventuellt vilket-
kan väsentligt modifierad enligt Avgiftsgruppens förslag.vara -

förut sagda innebär kommunaltDet energiföretag vid sidanatt ett
elproduktion och handel med får under förutsättningav av-

koncession bedriva nätverksamhet utanför kommunens Engränser.-
kommun kan emellertid vilja förlägga nätverksamheten till ett

Ävensärskilt företag. bör hindersådant lokaliserings-ett utan av
principen få utsträcka sin verksamhet utanför kommunens gränser.
I fall skulle bildandet rationella företagsenheter inomannat av mera

försvåras möjligheternanätverksamheten kunna och bibehållaatt
nätverksamhet kommunal kunna försvagas.i ägo

Vad vi förordat föregående kommerhar i det till uttryck i 3 och
i4 §§ det förslag till lag vissamed bestämmelser handel medom

el, återfinns i avsnittm.m. som
Bestämmelsen i 3 § de berörda vidgadföretagen rätt attger

bedriva verksamhet utanför den I det enskildakommunen.egna
fallet kan givetvis kommunfullmäktige företagde dessnär ettger-
uppgifter eller sig enligt 3 kap. kommunallagen17 §yttrar ange-
vissa begränsningar i detta hänseende. övergångsbestärnmel-Någon

skulle reglera fullmäktiges möjligheter föreskrivaattse som
restriktioner för företagen i samband med införandet denav nya
ordningen inte erforderlig.synes
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5.5 i ekonomiska föreningarElverksamhet

sarbestamnielserjbrfinner behov den elverksamhetVi inte somav
bedrivs ekonomiska föreningar.av

Vid årsskiftet 199293 farms enligt uppgift från Svenska elverks-

föreningen 50 ekonomiska föreningar eldistributionsverksam-med

het.

Kommunallagens likställighetsprincip har för de ekonomiska

inomföreningarna viss motsvarighet i den likhetsprincip somen
för generalklausul med i aktiebolagslagenmönsterramen en -

1975:1385 i 6 § 16 §kommer till uttryck kap. 13 och 7 kap.-
1987:667 föreningslagen.lagen ekonomiska föreningarom

Enligt den ñrra paragrafen får styrelsen eller ställföreträdareannan
för föreningen inte företa rättshandling eller åtgärdarman somen

ägnad bereda otillbörlig fördel medlem elleråt någonär att en en
Enligttill nackdel för föreningen eller medlem. denannan annan

paragrafen får föreningsstämman inte fatta beslutsenare av
motsvarande innebörd.

Likhetsprincipen gäller i fråga de rättigheter och skyldigheterom
sinmedlem har i förhållande till föreningen i egenskapsom en av

emellertid i sina föreskrivamedlem. En förening kan stadgar att
övriga,vissa medlemmar skall underkastade andra regler änvara

Ifall beslutdetta skulle innebära gynnande.även ettettom om
stadgeändring i denna riktning inte stöds alla medlemmarav som

framgång hosmissgynnas torde det dock med kunna klandras

domstol.

Utanför likhetsprincipen faller rättsförhållanden medlemsom en
tillhar föreningen i egenskap tredje grundpå ettt.ex.av man, av

köpeavtal. Generalklausulen torde tillämpligemellertid ävenvara
medlem bereds otillbörlig fördel i tredjemansförhållandenär etten

till ñreningen vid köp och avvikelse från lik-närt.ex. en- -
hetsprincipen visserligen får ske ñrmånen otillbörlig medärmen
hänsyn till förhållandena.

motivuttalande till föreningslagenI anförs exempel detett attsom
inte behöver strida likhetsprincipen konsumentföreningmot att en
med stöd stadgarna lämnar olika återbäring alltefterhögav
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resultatet i kommun, distrikt eller butik. doktrinenIetten en
betonas kostnadsbetingad prissättning såväl vid köpatt en av-
medlemmarnas produkter vid försäljning till demetc. som anses-

allmänt godtagen. En sådan gottgörelse utdelningvara som av
överskott skulle likaledes kunna differentieras särskilt stöd iutan
stadgarna. Vad väsentligtär prissättningen, utdelningenär attsom

sker enligt rättvisa grunder.etc.
bakgrundMot härvad finns det enligt vår mening intesagtsav

behov särbestämmelser med avseende elverksamhetav som
bedrivs ekonomiska föreningar.av
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6 Myndighetstillsyn, m.m.

Kapitlet handlar i huvudsak myndighetskontrollen nätverk-om av
samheten. Det inleds, avsnitt 6.1.1., med redogörelser för kon-
cessionsgivning enligt dagens regler och enligt reglerna i detta
förslag.

Därefter finns i avsnitt 6.1.2 beskrivning de befogenheteren av
nätmyndigheten för kontrollera de reglerna följs.att attges nya
Myndigheten skall fastställa bedömningsgrunder för prisutveckling
och avkastning inför granskningen nätverksamheten samt utav ge
föreskrifter särredovisning. Myndigheten skallt.ex. prövaom
frågor villkor för överföring och anslutning skäliga och iärom
övrigt lämna råd och upplysningar.

Av avsnitt 6.1.4 framgår skälen till NUTEK för närvarandeatt
bedöms lämpligast nätmyndighet.vara som

Regler överklagande, både koncessionsfrågor och frågorom av av
villkoren för nättjänster, finns samlade i avsnitt 6.2. Härom

beskrivs också myndighetens självständiga ställning ipartsom
domstolsprocessen.

6.1 Myndighetsutövning i samband med nätverk-

samhet lämplig organisation,samt m.m.

Vi föreslår.-

Uppgiften tillsynutöva pris och andra villkor föratt över
nätverksamheten skall tills vidare handhas NUTEK.av
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tilldelas NUTEK vissatillsynsfimkriondennauppfyllaFör att
uppgifter, såsombefogenheter och

ekonomiskvadsärskiltföreskrifterutfärda avseratt m.m.- ,
skäligheten indtverksamhetensärredovisning samtav

tartfierfbr nättjänster,
för deeller vitemedföreläggandenutfärda utanatt ---

regelverket förföljernatkoncessionsinnehavare intesom
natverksamheten,

enskilda.klagomálfránprövaatt-
informa-ochövervakningsuppgijter visstilldelas vissaNUTEK

med el.handelnvadtionsskyldighet avser

Koncessionsgivning1.1

och organisationNuvarande regler

intestarkströmsledningarelektriskafårellagen§Enligt 2 1 mom.
regeringenkoncessiontillståndeller begagnasframdras utan av

elförordningenIbestämmer.regeringenmyndighetdeneller
stark-elektriskakoncession förfrågor1982:548 att omanges

ikoncessionsådanöverlåtelsetilltillståndströmsledningar och av
skall NUTEK prövaVidareNUTEK.skallnormalfallet prövas av

förpliktelseområdeskoncession,förändringfrågor gränseravom
ellagenenligt 2 § 4köpa samttillhandahålla eller strömatt mom.

angivnaelforordningen närmarevissa ikoncession. Iåterkallelse av
regeringen.direktkoncessionsfråganskall prövasfall av

tillhandahålla eller köpaförpliktelseangåendebeslutNUTEKs att
koncessionåterkallelseellagen§enligt 2 4 samtström avmom.

ochbeviljandebl.a.beslutmedankammarrätt,överklagas till om
områdeskon-förändringkoncession gränseröverlåtelse samt avav

direktregeringende fallregeringen. Itillöverklagascessioner

överklagbart.beslutet intekoncessionsfråga ärprövar en
starkströmsledningarför elektriskakoncessionspliktenmedSyftet

och privatasarnhällsintressentillvarataskall kunnaär statenatt
motiv plane-töretagsekonomiskainte enbart styrintressen, så att

handläggningVidelkraftledningar.driftbyggande ochring, avav
behovetprövningsinstansenbedömerkoncessionsärenden av
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ledningarna och enskilda intressenallmänna och iväger samman
syfte minimera olika slags intrång miljön.och påverkan påatt

Årligen 300NUTEK elmarknadsenheten cirkaprövar an-
sökningar avseende områdes- eller linjekoncession. Därtill hanterar

enheten mindre antal andra bl.a. förvärv ellerärenden avseendeett
överlåtelse elektriska prisregleringanläggningar, ansökningarav om
eller tillstånd enligt 1978: rörledningar.lagen 160 vissaom

Verksamheten uppdelad geografiska regioner: ochpåär östratre
Sverige, Mellansverige Sverige.och södravästrasamtnorra

Verksamheten leds enhetschef. varje regionområde finnsInomav en
ansvarig till sin hjälp har två handläggare. Därutöveren som

arbetar jurist, företagsekonom inomsekreteraresamten en en
enheten. Totalt disponerar enheten årsarbetskrafter för11,5

verksamheten.

Linjekoncession

Vid linjekoncession ställeransökan NUTEK olika krav påom
prövningsunderlaget beroende ansökanpå ledningar iom avser

regionalastorkraftnätet 400 och 220 kV och överföringsledningar
t.ex. ledningar130 kV lokala med lägreeller spänning.avser

visaFör lokala ledningar skall sökanden den sökta ledningenatt
behövs, till minsta möjligadess sträckning leder intrångatt m.m.

regionalaFör ledningar i storkraftnätet och ledningar skall sökanden

dessutom föregått förredovisa vad ansökan på tidigtatt ettsom
stadium in olika intressenters olika samråd,väga intressen genom
markägarkontakter m.m.

När ansökan kommit in till NUTEK ellagen ochgranskas den mot
övrig lagstiftning koncessionshanteringen.reglerar Närsom
NUTEK sig ha det underlag krävs för prövninganser ensom
skickas ärendet remiss tillpå berörda länsstyrelser, kommunerut
och markägare om sökanden träffat uppgörelse med dessaev.
och ansöker expropriation eller ledningsrätt övrigasamtom
berörda centrala och lokala myndigheter NUTEK bedömersom
böra beredas tillfälle sig.att yttra

Om erinringar eller andra relevanta framkommersynpunkter
under remissbehandlingen, får opartisk instans oftaNUTEK som- -
spela aktiv roll för jämka olika motstridiga intressen.atten samman
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Ofta kan det dock räcka med NUTEK kommunicerar inkomnaatt
erinringar och synpunkter mellan sökanden och berörd förpart att
problemet skall kunna lösas. Efter avslutad skriftväxling fattar

beslut iNUTEK ärendet.

Omrádeskoncession

de bedömningarEn NUTEK har kontrolleragöra äratt attav som
sökandens distributionsområde uppvisar sådana gränseratt mot

intilliggande områden det dels själv bildar rationell enhet,att en
dels inte hindrar bildandet rationella enheter i omgivningen.av

företagDet söker områdeskoncession skall ha kompetentsom en
företagsledning och kunnig personal för klara den löpandeatt
verksamheten ekonomisktpå bästa under beaktande konsu-sätt av

krav tillfredsställande leveranskvalitetpå och service.menternas
Vidare skall kompetens finnas för planering företagets tekniskaav
och ekonomiska verksamhet. Till ansökan skall fogas tillräckligtett
underlag för bedömande sökandens tekniska ochav resurser
ekonomiska förutsättningar.

NUTEK ställer vidare krav för koncession koncessionssö-attsom
kanden effektiviserar energianvändningen sinahos kunder och

därigenom energitjänstföretag. Sökanden skall därförettagerar som
redovisa plan för hur sökanden utvecklas energi-atten avser som
tjänstföretag.

Prövningen ansökan områdeskoncession tillsker delstorav en om
besök hos sökanden. Vid dessa besök belyses sökandensgenom

verksamhet förs i regel bred diskussion situationen påsamt en om
elmarknaden och sökandens förutsättningar bedriva eldistribu-att
tion.

Efter remissförfarande remissyttrandena medvägsett samman
NUTEKs bedömning sökanden innan beslut fattas.av

Små eldistributörer, inte uppfyller de krav ställs för attsom som
få områdeskoncession, bedriver i regel verksamheten med stöd av
linjekoncessioner. Dessa förlängs iår i avvaktan påett tagetpar
strukturförändringar i området, dvs. verksamheten läggsatt samman
till rationell enhet.större,en
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framtidenKoncessionsgivning i sammanfattningen-

inte fårFör närvarande gäller elektriska starkströmsledningaratt
eller Vi föreslårbyggas användas koncession enligt ellagen.utan att

nätverksamheten framtiden förockså i skall regleras inom ettramen
nätkoncessionmed koncessioner. Härvid börsystem termen

användas.

det följande sammanfattas huvuddrag i koncessionssys-I några det

vi föreslagit jfr avsnitten 3.1, 3.2 och 3.4.tem
nätkoncession föreslås kunna för linje eller för område.En ges
viktig skillnad mellan de föreslagna nätkoncessionemaEn och

nuvarande linje- områdeskoncessioner nätkoncessionär attresp.
omfattar s.k. nätverksamhet och alltså inte reglerar köp ochenbart

försäljning el.av
Med nätkoncession för linje koncession för elektriskavses en

ledning sträckning.med i huvudsak bestämd

Nätkoncession skall bara för sådana ledningar lämpligaärges som
från lämplighetsprövningallmän synpunkt. denna liggerI t.ex. att

samhällsekonomiskt onödigadet skall undvikas ledningar byggsatt
ledningar dras fram orsakar onödigteller på sättettatt storsom

för tredjeskada man.
Med nätkoncession för område koncession för ledningaravses

skallinom visst område. koncession omfatta medDenna hänsynen,
ändamålsenliga anordnande,till nätverksamhetens lämplig enhet.

iKoncessionsmyndigheten bestämmer samband med koncessions-

givandet högsta tillåtna spänning för ledningsnätet.
fåttDen nätkoncession området byggaför fårområde inomsom

ledningar ansöka Koncessionshava-koncession.utan attnya om ny
får dessutom och bedrivabygga ledningarensamrätt attren

nätverksamhet inom den för spärmingen.området angivna högsta

Koncessionsmyndigheten skäl föreligger haskall dock särskildaom
möjlighet bevilja koncession för linje detta områdeinomatt
avseende ledningar med eller lägre spänning.samma

Nätkoncession, dvs. både nätkoncession för linje och nätkon-

cession för område, skall för Koncessionsmyn-bestämd tid.ges en
digheten skall hittills förbestämma denna tid särskilt varjesom
koncession. Koncession skall dock inte för längre tidmeddelas

40 år.än
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En lämplighetsprövning den söker koncession skall görasav som
vid ansökningstillfállet. sådanEn prövning skall vidgöras även
överlåtelse koncession.av

Koncessioner förutsätts hittills bli meddelade myndig-som av en
Prövninghet. koncession utlandsförbindelse skallav som avser

dock avsnittregeringen 3.7.1.göras av
Vår bedömning koncessionsmyndigheten,är dvs. NUTEK, böratt

arbeta med frågor koncessionsgivning likartatrör på sättettsom
i dag.som

sambandI med ansökan nätkoncession för linje skall sökandenom
redovisa vad sökanden har gjort för in olikavägaatt attuppmanas

intressenters intresse samråd, markägarkontakter Omgenom m.m.
relevanta synpunkter ansökan framkommer under handlägg-mot
ningstiden bör NUTEK, idag, för jämkaattsom agera samman
olika motstridiga intressen.

viktigEn uppgift för koncessionsmyndigheten kommer iäven

fortsättningen olikapå verka för de enhetersätt,att att, attvara
omfattas nätkoncession för område rationella.ärsom av

6.1.2 myndighetsuppgifterNya rörande nätverksamheten

Normgivning

Regeringsformen reglerar fördelningen främst mellan riksdag och-
regering kompetensen besluta olika Utgångs-attav om normer.-
punkten därvid viktigareär ämnesområden bör reglerasatt av
riksdagen lag, medan mindre centrala kansådana reglerasgenom

regeringen förordning.av genom
Enligt 8 kap. 2 § regeringsformen skall föreskrifter enskildasom

personliga ställning deras personliga och ekonomiskasamt om
förhållanden inbördes meddelas lag. Samma enligtgäller 8genom
kap. 3 § föreskrifter förhållandet mellan enskilda och detom
allmärma, gäller åligganden för enskilda eller i övrigtsom avser
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

8I kap. §7 hinder 3 § kan regeringen efteratt utananges av
bemyndigande i lag förordning meddela föreskrifter,genom om

skatt, föreskrifternaän bl.a. näringsverksamhet.annat om avser
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detta kapitelenligt8 11 § framgår riksdagenAv kap. att om
visst såföreskrifter i ämne,bemyndigar regeringen meddela ettatt

förvalt-bl.a.regeringen överlåter åtriksdagen medgekan även att

ningsmyndighet meddela bestämmelser i änmet.att
förslagledningarnanäten skall enligt vårtelektriskaDe vara
Som tidigarevillkor.tillgängliga för alla icke diskriminerandepå

monopolverksamhetnätverksamhetredogjorts för är att anse som en
prispress ochincitament tilldärför i utsträckningoch saknar stor
behövligtsida det därfördet allmännaseffektivisering. Från är att

denför denna verksamhet, såuppställa vissa att somnormer
monopolställningsin ochkan missbrukabedriver verksamheten inte

elmarknaden.försvåra konkurrensen pådärmed

finner vi,angivits i föregående styckevadbakgrundMot somav
föreslåsbeträffande nätverksarnhet ärföreskrifterdeatt som

regerings-i 8 kap. 3 §föreskrifterhänförliga till sådana som anges
näringsverk-in under begreppetfaller välformen. Nätverksamhet

11 §§ regeringsformen kan8 ochMed stöd kap. 7samhet. av
till i ellagen,i förslaget ändringarvidärför riksdagen, såsom angett

bemyndiganderegeringenseller efterregeringenöverlåta
föreskrifter i dettautfärda ämne.nätmyndigheten, närmareatt
utforma alla detaljreglermöjligt i förvägknappastDet är att som

ändamålsenligt regering-det intekan Vidare kanbehövas. attanses
ytterligare skallregleringdå behov uppstår,vid varje tillfälle aven,

bestämmelser. Nätmyndigheten börkompletterandeutfärdabehöva
föreskrifter.utfärda vissamöjlighetdärför attges

innehåller därförtill i ellagenförslag bestämmelserVårt ennya
utfärdanätmyndighetenför regeringen bemyndigamöjlighet attatt

och frågorsärredovisningsfrågorföreskrifter, bl.a. såvitt somavser
för nättjänster.skäliga villkorrör

nätverksamhetenförordning särredovisningförslag tillVårt om av
myndighetenmöjlighet förinnehåller bestämmelse attsom geren

utformningeninnehållet denutfärda föreskrifter i närmaresamtom
myndighetenDärjämte fårårsredovisningen för nätverksarnheten.av

den löpandetillämpningsföreskrifter avseendeockså utfärda

redovisningen nätverksarnheten.av
bedömningsgrunderbestämma deMyndigheten skall kunnaäven

de indikatorervid prövning nättariffer,skall tillämpas t.ex.avsom
i avsnitt 3.3.4.har föreslagitsför prisutveckl ing och avkastning som
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Sådana bestämmelser kan myndigheten lämpligen utfärda formi av
föreskrifter.

andra fallI kan det lämpligare nätmyndigheten sinalåterattvara
ställningstaganden komma till uttryck i form allmänna råd,av som
inte bindande.är Det kan under övergångsperiod ocksåt.ex. en
finnas behov utfärda allmänna råd till ledning för demattav som
vill söka dispens från vissa kraven den ekonomiskapå särredo-av
visningen se 3.3.3avsnittnärmare förslaget till förordningsamt

särredovisning nätverksamhet. Sådana föreskrifter ochom av
allmänna råd skall publiceras i myndighetens författningssamling.

Bedömning och andrapris villkorför nättjänsterav

Nuvarande reglering

Till de skyldigheter ellagen för närvarande ålägger kon-som
cessionshavaren hör underkasta sig reglering pris och övrigaatt av
villkor för leverans, överföring och inköp ström.av

Det lämnas besked i lagtextenäven det avsedda ändamåletom
med denna skyldighet, nämligen åstadkommande skälig prissätt-av
ning. Av motiveringen för betydelsefull ändring bestämmel-en av

år 1957 prop. 1957:161 57 framgår lagstiftarensattsen s.
intention har varit andra villkor prisetäven på skallän strömatt

beteckningen skäliga.motsvara
Föreskriften denna särskilda prisreglering garanti förom som

skäligheten infördes ursprungligen lagändring 1938årgenom -
huvudsakligen för hindra distributionsföretagen missbrukaatt att
den monopolsituation koncessionsreglerna skapar.som

Prisregleringsfrågorna enligt förordningenprövas, 1979:466 om
prisreglering enligt lagen 1902:71 1, innefattande vissa be-s.
stämmelser elektriska anläggningar, NUTEK. Inom NUTEKom av
handhas avgörandet prisregleringsärendena Prisreglerings-av av

förnänmden elektrisk sammansättningenström. nänmden ärav
sådan såväl leverantörs- avnämarintressenteratt är represente-som

Ärendenarade med vardera ledamöter. Ordförandentvå domare.är
föredras sekreterare arbetar deltidpå för nämndensav en som
räkning. Nämnden brukar sammanträda 5-6 gånger år.per



243SOU 1993:68

endastfå villkor prövade i nämnden harRätten att
anläggning,elektrisknyttjar frånl den ström ensom

det,inte detta vill2 göraden görsom men som
produktionsanläggning medfrån mindre3 den levererar ensom

1500 kW,effekt högsten om
produktionsanläggningfrån mindreinte levererar4 den ensom

vill det, samtmen
anläggning.innehavare elektrisk5 den är av ensom

definieras i § ellagen.elektrisk anläggning 1Begreppet
påkallas denprisreglering inte kanbörDet attnoteras somav

få överföra påöverför eller begärendast strömatt an-armans
läggning.

bereds därinitieras hos NUTEKprisregleringsärendeEtt som
före prövningkantill nämnden. Dennainnan det överlämnas egen
elverksföreningensmedling till Svenskaärendet föri sak överlämna

Prisregleringsnämnden bedömer dettatariffkommission. Så sker om
avskrivs. vidhållet ärendeärende AnnatFörliktmeningsfullt.vara

nämnden. Prisregleringsnämndensbeslutavgörs avgenom
Antalet ärenden Prisregle-hosinte överklagas.avgöranden kan

cirka 30-40närvarandeför år.ringsnämnden är per
skälighetsfrågan för aktuella villkor.gällerPrövningen i nämnden

återbetal-fullgörelse, exempelvistalanNämnden inteprövar om
sista stycket avtal2 § 7ningsskyldighet. Ellagen attmom.anger

prisreglering verkan. Skullebeslutstrider är utanmot omsom
sigbeslut, vändafölja nämndens måstetappande inte motpartenpart

möjligtavgörandetill domstol tingsrätt för få ärallmän att ett som
verkställa.att

alternativ tilloklart vad gäller möjlighetenRättsläget är att som
fördomstol forumallmänPrisregleringsnämnden använda som

Pris-föreligger någotprövning skälighetsfrågor. När det inte avav
behörighetblir allmän domstolsregleringsnämnden meddelat beslut

område därdettvistefrågan faller inom ellerberoende utomav om
Allmänellagens bestämmelser.nämnden har beslutanderätt enligt

§ första stycket 1 rättegångs-domstol nämligen enligt 10 kap 17är

behörig tvist skallbalken inte uppta upptasatt av annansomen
bestämmelsenfall Prisregleringsnämnden. Avmyndighet, i detta

domstolvilka förutsättningar allmänkan dock inte utläsas under

klart hurframgår inte hellerrättspraxissaknar kompetens. Av
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denna kompetensfördelning skall ske. I rättsfallet refererat i NJA
1990 602, fann Högsta domstolen allmän domstol behörigatts. var

fråganpröva återbetalningatt anslutningsavgifter, s.k.extraom av
konverteringsavgifter, erlagts till leverantör elektrisk ström.som av
Frågan allmän domstols behörighet frågapröva återbetal-attom om
ning erlagda elförbrukningsavgifter f.n. föremålär för Högstaav

Ödomstolens bedömning Mål 301292. Prövningstillstånd har
meddelats i april 1993 och Högsta domstolens beslut i frågan
kommer med sarmolikhetstörsta få principiell betydelse.att stor

Allmänt tillsynsuppgifterom m.m.

Som framgår vad anförts tidigare i detta kapitel detärav som
nödvändigt ha regler det monopol nätverksamhetenatt styrsom som

Likautgör. nödvändigt det haär myndighetsfunktionatt en som
tillsynutövar pris och andra villkor för nättjänsterna.av

Mot bakgrund de behov tillsyn vi kunnat identifieraav av som
skulle sådan myndighetsfunktion innefatta i huvudsak följandeen
tillsynsuppgifter:

kontroll, övervakning och uppföljning nätverksamhet,av-
rådgivning och information,-
ingripande innehavare nätkoncession,mot av-
prövning klagomål.av-
Nedan följer exemplifiering vad dessa olika huvuduppgifteren av

kannärmare innefatta. Det emellertid viktigtär påpeka dennaatt att
exemplifiering inte på något sätt gör anspråk på uttömman-att vara
de. Det viktigtär klargöraäven den tilltänkta tillsyns-att att
funktionen kommer i de flesta fall först efter anmälan frånatt agera
någon utomstående jfr avsnitt 3.3.1. Tillsynsfunktionen måste
dock, den någon orsak finner anledning därtill, ha befogen-om av
het på initiativ kunna ingripa företagatt eget påmot ett ettsom
eller missköter sig.sättannat

Kontroll, övervakning och uppföljning

Denna verksamhet hör naturligen i vissa delar mednära samman
vad angivits under rubriken Normgivning.som ovan
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bl.a.uppgifter ingårdessaI
föreligger pådärtilldå anledninganmälan eller egetefteratt-

förövriga villkortariffer ochiskäligheteninitiativ pröva

nättjänster,
särredovisningen,förregelverkettillämpningenföljaatt av-

tekniskaanläggningstillgångarnaskontrollera statusvid behovatt-
reinvesteringsplaner,företagenssamt

skickuppgifterinfordra nätensdärtill föreliggerskäldå omatt-
förinvesteringsplaner näten,underhålloch behov samt omav

utvecklas,nätverksamhetenföravkastningpriser ochfölja huratt-
tillgångarnabokförda värden åsattsgranska desärskiltatt somnya-

inkråmsförvärv,exempelvisvid samt
inbegäravid behovårsredovisningar ochingivnagranskaatt-

koncessionshavarna.materialytterligare av

Rådgivning, m.m.

rådgivning inomallehanda slaguppgift fallerdennaUnder av
andraenskilda, företag,verksamhetsområdetillsynsfunktionens som

efterfråga. Ikan kommaorganisationer ettellermyndigheter att
ochrådgivningsäkerligen behovetuppbyggnadsskede kommer av

det då angelägetvarförmycket är attinformation stort,att vara
tillfredsställande.och fungerarfinnsfunktiondenna

nätkoncessioninnehavareIngripande mot av

maktmedelutrustad med vissaTillsynsfunktionen måste somvara
eftersiginte rättarkoncessionshavaretillgripaskan mot somen

möjlighethadärförTillsynsfunktionen bör attbeslut.myndighetens
beslut.myndighetensefterkommavid viteförelägga attpart

koncessionshavarna,kännbara försärskiltbliviten kanUtdömda
får ingådärför inteochnätverksamheteningår iviten inteeftersom

nättariffema.föri underlaget

klagomålPrövning av

kontrollera,inte barauppgifter liggertillsynsfunktionens attI
nätverksarnhet,koncessionshavarens utanföljaövervaka och upp
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även olikapröva slag klagomålatt inkommer från någonav som
berörd part.

Sådana klagomål kan diverse olika frågor såsom någonavse att
sig ha fått oskäliga villkor för sin överföringanser eller att

nätföretaget, med hänvisning till ledig kapacitet saknas, haratt
vägrat medge begärd anslutning.att

Slutsats

De uppgifter denna tillsynsfunktion sålunda skall fullgöra harsom
i många och viktiga avseenden beröringnära med de uppgifter som
idag ombesörjs NUTEK koncessionsmyndighet. Somav som
exempel kan nämnas ändring befintliga förgränser ornrådeskon-av
cession och återkallande koncession. Vidare kommer detav
framgent finnas klart sambandatt mellan skyldighetett anslutaatt
till vilken,näten inte kan kan kommaparternaom prövasattenas,

tillsynsfunktionen och möjligheten byggaav ledningar,att nya
vilken prövas koncessionsmyndigheten jfr avsnitt 3.2. l. Dettaav

koncessionsprövningengör ochatt tillsynen över nätverksamheten
bör handhas och myndighet. Vi har redan i detav en samma
föregående benämningenanvänt nätmyndighet för denna myndighet.

6.1.3 Vissa myndighetsuppgifter rörande tillsyn handelav
med

Som närmare framgått avsnitt 4.3 måste från samhällets sidaav
ställas vissa krav dempå skall bedriva handel med el.som

Produkten kan i viss mån sägas kollektivutgöra nyttighet,en
eftersom all försäljs måste överföras via innannäten densom når
slutkonsumenten. Detta innebär konsumenten i fallatt undervart-

viss tidsperiod kommer erhålla frånen att ävensystemet om-
den konsumenten köpt ifrån går i konkurs ellersom på något

intesätt kan fullgöra sinaannat åtaganden. Som framgåttnärmare
avsnitt 4.3 vi Svenska kraftnät inomav att för sittanser ramen

kan klara hanterasystemansvar detta problemattav utan annat
författningsstöd de föreskriftsmöjligheterän föreslagits i 23 §som
elförordningen, bl.a. prissätta O-kraftuttagatt pågenom stora ett
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tecknasjälvmantincitamentaktörernasätt att reserv-gersom
kraftsavtal.

nätmyndighetenviavsnitt 4.3utvecklats iSom attnärmare anser
övrigaiSverigesåväl iutvecklingenföljabör somnoggrant

angivetsigOm det visarfråga.länder i dennanordiska att ovan
tillfredsstäl-inte fungerarhandeln medefterlevs ellerintekrav att

erforderliga ändringar.föreslå regeringenmyndighetenlande bör
köpare ströminformerarmyndighetenangelägetocksåDet är att av

med köpförknippadekanekonomiska riskervilka avvarasomom
elektrisk ström.

myndighetLämplig6.1.4

börmyndighetvilkenfrågangäller avgöradetNär somatt om
avsnittdettaför underredogjortstidigareuppgifterdehandha som
skullemyndigheterbefintligaBland idagalternativ möjliga.fleraär

Etthandha uppgifterna.Elsäkerhetsverket kunnaellerNUTEK
dessamyndighet för bl.a.bildaalternativ är attannat en ny

uppgifter.
myndighetsfunktionen kommerden attuppgifterDe nyasom

offentligrättslig maktutövning, såsominslagharhandha stortett av
vitesföreläggande ochviaingripandekontroll,norrngivning,

skallpersonaldenkrav påställerklagomålsprövning. Detta att som
specifik kompetens.ochhögharärendenahandlägga en

sambanddet sådana klara6.1.2 finnsavsnittangivits iSom
tillsynenoch överuppgifterkoncessionsmyndighetensmellan

ochhandhasbörbåda verksamheterdessanätverksamheten av enatt

myndighet.samma
koncessionsprövningenhandidag harNUTEK,Inom omsom

hängerde frågori vissakompetensfinns redan sammansomaven
redanNUTEKVidarenätverksamheten. ärmed tillsynen över en

rationalise-sannoliktSlutligen finnsbranschen.förinarbetad instans
och ekono-teknisksamutnyttjanderingsvinster göraatt avgenom

verksamheterna.i bådakompetensmisk
myndighetsfunktionenanföras för densålunda attSkäl kan att nya

NUTEK.knyts tillinledningsvisnätverksamhetentillsyn överutöva
utförabehövadärefter skulleNUTEKverksamhetdenFör som

denvadväsentligt änstörre representerasbehövs avsomresurser
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nuvarande koncessionsenheten vid denna myndighet. nöd-Det
vändiga tillskottet alltsåär hänförligt till de tillsynsuppgifternanya
avseende nätverksamheten. Vi uppskattar dessa uppgifter kräveratt
åtminstone ungefär lika många hanteringen kon-personer som av
cessionsgivningen, alltså tiotal. Av dessa måste huvuddelenett ha

ekonomisk inriktning på hög kvalifikationsnivå.en en
Den tid tillstått förfogade för vårt utredningsarbete har intesom

medgivit någon närmare analys hithörande organisationsfrågor.av
Vi förutsätter därför dessa frågor skyndsamtatt vidare iövervägs
lämplig form.

I samband med sådana överväganden måste undersökast.ex. om
det behövs resurstillskott till NUTEK förett myndigheten skallatt
kunna sigpå dessa uppgifter ellerta det möjligtär företanya attom
omprioriteringar inom för NUTEKs nuvaranderamen resurser.

Vi vill understryka starkt skäl för vårt förslagatt ett tillatt
NUTEK knyta funktionen tillsynutöva över nätverksamhetenatt är

den administrativa förberedelseperiodenatt skall minimeras. Den
lagstiftningen bör nämligen kunna träda i kraft sånya snart som

möjligt jfr avsnitt 8.2.
Om grundligare analys organisationsfrågan önskvärd,en av anses

behövs förutsättningslös organisationsutredning. En sådanen mer
kan komma till andra slutsatser. En fördjupad analys kan t.ex.
komma visa uppgiften tillsynatt utövaatt över nätverksamhetenatt
är så specifik den bättre lämpar sigart bedrivasatt inomav att

för myndighet. Huvuduppgifterna förseparat sådanramen en en
myndighet skulle alltså hantera koncessionssystemetattvara samt

tillsynutöva över nätverksamheten inklusive viss normgivning.

Ndtmyndigheten Konkurrensverket-

Det kan ibland komma framstå oklart detatt är nätmyndig-som om A--heten eller Konkurrensverket har visstpröva ärende elleratt ettsom
allmänt hållna klagomål. Så kan det förekommamer t.ex. att en

kund klagar sinöver elräkning klart detutan att ärange om
nättariffen eller elpriset En kund kan också uttryckligensom avses.

klagomålen gäller både elprisatt och nättariff.ange
.
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skall handläggas myndigheter kan vidareFrågor olikasom av
ibland beroende exempel i detvarandra. Någravara av anges
följande.

nättariff producent betalar för in kraft ingår iDen att mataen-
det elpris kunden betalar. Om elpriset, kankunder klagar påsom
producenten invända detta beror oskäliga nättariffpå denatt som
tillämpas.

framståkan oklart viss kostnad hänför sig tillDet ettsom om-
företags försäljnings-nätverksamhet eller till företagssamma
verksamhet.

En kund kan gällande den lokala eldistributörengöra att-
missbrukar sin dominerande ställning i sin egenskapattgenom av-

ställa höga krav mätutrustning kunden inte harnätägare så på att-
elleverantör.råd bytaatt

nätmyndigheten och KonkurrensverketVi från samrådetutgår att
vid oklarheter och till ärenden överlänmas till myndig-rättattser
het. Vid handläggningen kan naturligtvis respektive myndighet

myndighetenbegära in yttrande den andra och ärendenlåtaävenav
vila prövning hos den andra myndigheten.i avvaktan på

Överklagande,6.2 m.m.

föreslar.-Vi

koncessionsörendenbeslut NUTEK för närvarandeDe i somav
kan överklagas till skall kunnaregeringen fortsättningeniäven
överklagas dit.
Ãterkallelse koncession direkt lönsrött, pdprövasav av
ansökan NUTEK.av
Övriga beslut ndtmyndighet skallNUTEK egenskapiav av
kunna överklagas till lönsrött.

får domstolNUTEK irött rättsamtatt part attagera som
överklaga domstols avgörande inneburit NUTEK:attsom
beslut ändrats sak.i
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6.2.1 Talerätt m.m.

Exklusiv talerdtt

vitenEnligt 6 § lagen 1985:206 viten utdömandeprövas avom av
vitesföreläg-den myndighet har utfärdatlänsrätt på ansökan av som

framgår myndigheten har exklusiv talerättgandet. Av lagtexten att
fråga.i denna

Rätten att partvara

myndighetenVi det bör införas bestämmelseatt som geranser en
domstolstörfarandet. det finnsinträda i Atträtt ettatt partsom

enskildeallmänt får uppträda dennär över-partsomorgan som
Utrednings-positivt bl.a. i utredningshänseende.klagat beslut ärett
detmaterialet kan oftast bli fylligare och bättre uppstårattgenom

fördel det finns tvådialog mellan Vidare detärparterna. attenen
anledningdomstolen behöver hållanågonparter ett samman-om av

nackdelar medträde i målet. För beskrivning för- ochnärmare av
SOU 1991: 106,eller i domstolsprocessen Domsto-två parter seen

inför 2000-talet, 480 ff..lama s.

för myndighet överklaga domstolsbeslutRätten ettatt

domstol ochOm tillsynsmyndighetens beslut överklagats till

i detdomstolen i sitt avgörande ändrat myndighetens beslut sak, bör

myndigheten överklaga dom-finnas bestämmelse rätt attgeren som
myndig-stolens avgörande. Genom sådan ordning införsatt en ges

aktiv möjlighet fram vägledande avgörandenheten atten av en
domstolsinstans prejudikat.högsta
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Överklagande6.2.2

Koncessionsärenden

Som framgått avsnitt 6.1.1 överklagas NUTEKs beslut iav
koncessionsärenden till regeringen, vad beslut angåendeutom avser
förpliktelse tillhandahålla eller köpa enligt 2 §att ström 4 mom.
ellagen. I det sistnämnda fallet kammarrättär fullföljdsinstans.

Som behandlasnärmare i avsnitten 4.1 och 4.2 föreslår vi att
skyldigheten tillhandahålla eller köpa avskaffas.att ström Härav
följer motsvarande bestämmelse överklagande böratt upphävas.om

Motiven för vårt ställningstagande framgår följande diskussion.av
På förslag regeringen riksdagen år 1984 riktlinjer förantogav

regler överklagarätt ärenden till regeringen prop.attom
198384:120, KU 23, rskr 250. Riktlinjerna innebär i korthet
följande.

Ärenden där rättsfrågan huvudsaken skallär överklagas till
domstol, medan ärenden där lämplighetsavgöranden dominerandeär
skall överklagas i administrativ ordning. För dessa ärendensenare

olika besvärsvägar. Regeringen skall slutinstans endastanges vara
i sådana ärenden där det önskvärt medär politisk styrningen av
praxis.

Under de haråren tendensen varit allt fler ärendekate-senaste att
gorier skall kunna domstol.prövas av

En anledning härtill bl.a. de krav tillgångär till domstolspröv-
ning den europeiska konventionen skydd för de mänskligasom om
rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen
uppställer. Konventionens rättigheter gäller såväl fysiska som
juridiska personer.

artikelI 6 i konventionen föreskrivs envar skall, detnäratt
gäller hanspröva civila rättigheter och skyldigheten...,att vara
berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och
inför oavhängig och opartisk domstol enligt lag.upprättatsen som
Den europeiska domstolen i Strasbourg har givit begreppet civila
rättigheter och skyldigheter tämligen vid tolkning, enligt vilkenen
begreppet omfatta inte bara vad traditionellt brukaranses som

Ävenhänföras till civilrätten. viktigare offentligrättslig reglering av
individens näringsfrihet och frihet i ekonomiskt hänseende räknas
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finns i Juartikel 6 och praxis Dsredovisningkortfattadhit en av
möjlighetentillområde har lettUtvecklingen detta1986:3. på att

i Sverigevidgatsgenerelltdomstolsprövningtill attrent genom
rättsprövning införts.institutet

förvaltningsbe-rättsprövning vissa1988:205Enligt lagen avom
regerings-1994, skalltidsbegränsad till utgången årslut, är avsom

förvaltningsärende hosi sådantenskildansökanpårätten part ettav
sådantförvaltningsmyndighet någotrörregeringen eller somen

regeringsformen3 §§ prövai 8 kap. 2 ellerförhållande avsessom
Rättsprövningrättsregel.strider någonavgörandet i ärendet motom

myndighetsutövninginnebärendast sådana beslutkan gälla motsom
kanbeslutetkrävs prövasenskilde.den Dessutom att avarmars

skulle kunna haresning och inteansökanefterdomstol endast om
nämnder dock undantag-Beslut vissaordning. äriprövats avannan

ärenden.vissaliksom beslut irättsprövning,från typer avna
198788:69 framgår Rege-lagen prop.förarbetena tillAv att

lagtolkningomfatta inte bara ävenprövning skalltingsrättens utan
Även 9 §i kap.bevisvärdering. kraven 1faktabedömning och

saklighet ochlikhet inför lagenallasregeringsformen samt omom
det intekunna Däremot äropartiskhet skall prövas. attavsett

lämplighetsfrågor ipolitiskaskall kunna skerättsprövning av
egentlig mening.

starkströmsledningarkoncession förprövningdet gällerNär av
lämplighetsbe-deltillbibehålls prövningsgrunder stor avsersom

skeprövningen skallavsnitt 3.4. Vidsedömningar närmare en
Ärendennaturresurslagen.intressen enligtavvägning bl.a. olikamot

tillöverklagasdärför i fortsättningennätkoncession bör ävenom
gällerbedömning gjorts vadLiknande har över-regeringen.

enligt minerallagen;bearbetningskoncessionklagande se prop.av
198889:92.

fårrättsprövningmöjligheten tillden nänmdaGenom ovan
domstolsprövningEuropakonventionens bestämmelser ansesom

uppfyllda.vara
avgörandefrågaåterkallelse koncession dennaVad gäller är avav

sinmöjlighetför koncessionsinnehavarens utövabetydelse att
förstakammarrättdag frågannäringsverksamhet. I prövas somav

Ärenden till denaturligendenna hördomstolsinstans. artav
framtidenbör iförvaltningsdomstolarnas område ochallmänna även
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förvaltningsdomstol.prövas Vad gäller vilken instansfråganav om
inom förvaltningsdomstolarna bör prövningsinstans börutgörasom
principen tyngdpunkten i rättsskipningen skall ligga i denattvara
första domstolsinstansen. Domstolsutredningen i sitt betänkandehar
SOU 1991:106 Domstolarna inför 2000-talet anfört det böratt
krävas mycket starka skäl för skall frångå principen denatt attman
första domstolsprövningen förvaltningsärende alltid skall skeettav
i länsrätt. Vi finner inte sådana skäl föreslår länsrätt iutan att
framtiden blir första prövningsinstans för återkallande kon-av
cession.

Beslut frågor rörandei och andrapris villkor för nättjänster m.m.

De beslut nätmyndigheten här kan komma ifråga ärav som av
skiftande slag. kan gälla skälighetenDet företagens tariffer förav
överföring ocheller övriga villkor för transitering på näten.av
Hit hör vidare beslut i frågor ledig kapacitet vid anslutning tillom

beslut i redovisningsfrågor riktadenäten, enskilt företagmot ett

m.m.
Normbeslut, dvs. myndighetens beslut uppställa vissa generellaatt

för nätverksamheten, bör dock inte omfattas fullföljds-normer av
reglerna.

De beslut oftahär fråga harär rättsverkningar förstoravarom
den enskilde och den karaktären rättsfrågomaär träderattav mer
i förgrunden lämplighetsbedömningar. Vadän harrena som nu

förtalar dessa ärenden bör kunna överklagas till domstol.sagts att
detNär gäller val domstolsinstans uppfattning dennaär vår attav

prövning bör företas de allmänna förvaltningsdomstolarna.av
I dessa domstolar finns erfarenhet förvaltningsbesluten av som

saknas i de allmänna domstolarna. sistnämnda domstolskategori kan
inte, i fdrvaltningsdomstolarna,större mån än ha någonanses
förtrogenhet med det speciella område ellagen utgör.som

Det kan i vissa fall förekomma olika domstolar i samband medatt
olika kan komma slags fråga,typer prövaattav processer samma

från olika infallsvinklar.men
Det således fulltär möjligt allmän domstol i samband medatt -

exempelvis fordringsanspråk kan del i denett som en processen-
ha ställning till bl.a. det begärda priset för överföringatt ta om av
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kommunalbesvär bli tillämpligtkan institutetskäligt. Vidareär

nättjänster.fastställt tariffer förkommunfullmäktige harnär
dettamening ingen anledningfinns dock enligt vårDet anta att

problem.medföraförhållande kommer några störreatt
övervägande skäl talar förfinner viSammanfattningsvis attatt

överklagas till allmäni ärenden börmyndighetens beslut dessa

rubriken Kon-skäl anförts underförvaltningsdomstol. Av som
länsrättberörda ärendencessionsärenden bör prövasäven avnu

domstolsinstans.förstasom
frågor nätverksamhetAvgöranden i typrepresenterar aven nyom

iskall tillämpasregelverk mångamål för länsrätt. Det ärsomen
falli hel deldet kan säkerligenviktiga avseenden komplext och en

därförgränsdragningar.awäganden och Det ärbli fråga svaraom
hossnabbt kan byggassärskild kompetensviktigt att uppen

domstolen.

tillmyndighets beslutöverklagasEnligt gällande forumregler en
myndighetengeografiska upptagningsområdeinomden länsrätt vars

innebära läns-förslag kommer dettabelägen. Med värtär att att
ärenden.dessablir den domstoli Stockholm prövarrätten som

handhar dessa ärendeka-blir länsrättGenom det endastatt somen
för dennaförutsättningar för särskild kompetenstegorier finns att en

förhållandevis snabbt kunna byggasmal kommer atttyp uppav
domstolen.inom

behandlasnätmyndighetens beslutverkställighetVissa frågor avom
avsnitt 3.3.4.i
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7 Beredskapsfrågor

I direktiven för vårt arbete ingår bedöma hur förslagen tillatt
ändrade bestämmelser skulle påverka beredskapsverksamheten på
elområdet och lämna de förslag till förändringaratt kansom
föranledas därav.

En promemoria, Beredskapskrav på ellagen, har i januari 1993
överlämnats till den myndighet, NUTEK, föross av som svarar
beredskapsplaneringen på energiområdet.

I promemorian redovisar NUTEK fyra krav enligt myndig-som
heten beredskapsskäl bör regleras i ellag ellerav en ny annan
lagstiftning.

För det första bör det enligt promemorian finnas ändarnålspa-en
ragraf i ellagen fastslår elförsörjningens betydelse försom sam-
hällsutvecklingen och därmed vikten fungerandevälettav system.
I denna paragraf bör vilket olika aktörer har. Denanges ansvar
närmare utformningen sådan framhållsparagraf kan, det iav en
promemorian, inte bestämmas förrän utredningens samladenär
uppfattning m.fl. frågor föreligger.systemansvarom

Vidare bör det enligt promemorian finnas bestämmelser hurom
extraordinära händelser ligger utanför marknadsaktörernassom
normala kontroll skall hanteras. I promemorian föreslås att
innebörden sådan paragraf skall följande:ungefär Omav en vara
försörjningstryggheten inom elförsörjningen allvarligt hotas till följd

krig eller händelse får regeringen beslutaav åtgärder förannan om
återställa ochelleratt upprätthålla den försörjning bedömssom

nödvändig för landet.

Ett tredje krav enligtär promemorian försörjningstrygghetenatt
i elsystemet tillgörs föremål för regelbunden utvärdering.en
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länmaskyldigadärförskulleaktörerandraoch attFöretag vara
försörjningssäker-för bedömaerfordrasinformationsådan attsom

heten.
bestämmel-det finnaspromemorian börifjärde kravetEnligt det
beredskap.upprätthållaskyldighetmarknadsaktöremas attser om

omfattning regeringeni denåläggaskunnabörFöretagen att
åtgärdervidta sådanaochplaneringsådangenomförabestämmer

krig eller andra svårtunderupprätthållandeför driftenskrävssom
för företagenföljer ocksåförhållanden. Härav attstörda ett ansvar

omfattningverksamhet i densinmedfortsättasituationeri sådana

regeringen bestämmer.
förslagdeslutsats ärhithörande frågor. VårVi har övervägt att

harintearbetevårtden förstaresultatvi länmar etappen avavsom
framsamtidigt läggervinödvändigtinnehåll detsådant är attatt

beredskapsverk-nuvarandedenförändringargällerförslag avsom
beredskapsaspekternabehandlaVielområdet.samheten på attavser

inriktningenutredningsarbetet. Den närmareunder nästa etapp av
i depreciseraskan behövaområdedettabl.a.arbete påvårtav
i deaviseratshararbetetfortsattatilläggsdirektiv för det som

ellagen.direktiven för vårursprungliga översyn av
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Övergång8 till reglernya

Avsnitt 8.1 innehåller diskussion olika införa ändradesätt atten om
koncessionsvillkor i ellagen. Särskilt behandlas frågan skyddom

otillbörliga ingrepp i koncessionshavarnas rättighetermot enligt
beviljade koncessioner. Härvid belyses också frågan kraftpro-om
ducenter har något skydd ändringar i sin näringsverksamhet.mot
Frågan ersättning för skada utifrån svensk lag ochtasom en upp
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventio-
nen.

avsnittI 8.2 finns beskrivning de förberedelser bören av som
innan den ändrade lagstiftningengöras träder i kraft och en

diskussion kring val lämplig tidpunkt för ikraftträdandet. Vidareav
behandlas frågor kring giltigheten befintliga avtal i samband medav
ikraftträdandet.

Ändrade8.1 villkor under löpande koncessions-

tid

föreslår:Vi

Koncessionshavare kan visa de lidit direkt skadaattsom attav
koncessionsvillkoren ellageni ändrats skall få förersättning
skadan staten.av

förutsättningEn för skallersättning skadan uppkommitattvara
under den tid återstår för koncession meddelatssom en som
enligt äldre regler.
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dennamånader efterTalan skall väckas utgångensenast avsex
tid.

Allmän domstol skall frågan ersättning.pröva om

villkor för konces-giltighetstider och ändrade8.1.1 Om

sioner

enligt lag för vissstarkströmsledning meddelaskoncession förEn
60 praktiken40 vid särskilda skäl högst år. Itid, normalt högst år,

och områdeskon-oftast meddelats för 40 årlinjekoncessionerhar

tid, 25 eller 10cessioner för kortare år.

investeringar. haroftast DetStarkströmsledningar kräver stora
investeringar i sådanastarkt samhällsintressebedömts attettvara

avskrivningstid kantill stånd. långanläggningar kommer En

anläggningen. Samtidigt harför få lönsam driftbehövas att en av
anläggningar behövsframstått uppenbart dennadet att typ avsom

under lång tid.

in-koncessioner har syftat till bl.a.Systemet med att trygga
tid behålla ledningenlom-under bestämd kunnanehavarens rätt att

grunda sinvillkor och sålunda kunnarådesnätet fastställdapå
säkerhet.lönsamhetskalkyl viss gradpå aven

storkraft-kapitalkrävande investeringarna ifråga de särskiltI om
vilka gäller linjekoncessionerregionala kraftnäten föroch denätet -

nämndatillmätts särskild vikt.har dessa synpunkter Den ovan-
koncessioner bör dennagiltighetstiden 40 för dessaår motsesav

bakgrund.
det allmärmasområdeskoncessioner harNär det gäller även

den lokala eldistributionenutvecklingenintresse att styra av
främjasamhällsintresseinverkat. har bedömtsDet ett attvara

underhållnadistributionsföretag med vältillkomsten relativt storaav
och billig elleverans för konsumenterna. Förledningar och säkeren

koncessionsmyn-områden och innehavare harkunna samordnaatt
genomsnittliga koncessionstiden.digheten successivt minskat den

under koncessionstidenAllmänt gäller koncessionshavareatt en
i detändrade villkor för koncessioneninte kan tvingas med pågå

få till ändring villko-individuella fallet. vill ståndDen en avsom
flyttas, avvakta koncessions-ledningen skall måsteattt.ex.ren,
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tidens utgång och verka för flyttningen föreskrivs i den kon-att nya
cessionen.

Däremot kan förekomma koncessionshavaren under löpandeatt
koncessionstid måste underkasta sig ändrade generella villkor, dvs.
sådana gäller lika för alla. Sådana ändringar har införtssom genom
lagstiftning. Som exempel från ellagen kan anföras den 1987år
införda skyldigheten köpa från mindre elproduktionsan-strömatt
läggningar.

Vid lagändringar innebär ändrade villkor för den givitssom som
viss koncessionrätt måste uppmärksammas innehavarengenom om
riskerar drabbas skada. Om det finns sådan risk för skada,att av en

rad frågormåste besvaras. Det gäller den rättsliga grunden fören
ersättning, frågan vilken eller vilka skada skalltyperom av som

och fråganersättas full eller begränsad ersättning. handlarDetom
också skall betala och och ersättnings-närom vem som om var
frågan skall prövas.

börDet påpekas inte finnsdet principiellnågon skillnad mellanatt
skada orsakad återkallad koncession och skada orsakadav av

Ändradeändrade villkor för koncession. villkor kan teoretiskten
orsaka lika eller skada jämfört medstörre återkallelse.sett stor en

8.1.2 Införande ändrade villkorav

Enligt direktiven skall vi vilka ändringaröverväga behöversom
för åstadkomma önskade effektergöras otillbörligaatt utan att

ingrepp i koncessionsinnehavarnasgörs rättigheter enligt beviljade
koncessioner

.
Vad otillbörligtär ingrepp bör efter jämförelseavgörassom en

mellan de faktiska villkoren för koncessionshavarens verksamhet
före respektive efter ändringen villkoren.av

Ellagen innehåller inga regler hur ändringar i koncessionsvill-om
kor skall tillgå under löpande koncessionstid.

Utgångspunkten deär områdeskoncessioner och linjekon-att
cessioner har beviljats enligt gällande ellag och giltigaärsom nu
vid den tidpunkt de föreslagnanär ändringarna i ellagenav oss
träder i kraft, skall betraktas nätkoncession för områdesom
respektive nätkoncession för linje. Fråga uppstår då hur skallman
betrakta de villkor varit knutna till den äldre kon-typensom av
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lagstiftningen upphävsden föreslagnacessioner och genomsom
med andra villkor.eller ersätts

i praktiken dengenomförandetligger i sakensDet natur att av
tillriksdagen ställningelmarknaden, vårenreformering togsomav

inte vid ochsig1992, knappast låter göras, sammaman enom
och skyldigheterrättigheter utgörtidpunkt kan upphäva de som

skulle ikoncessionssystem.nuvarande Detgrundstenarna i annat
det medgenomförafall till 40 år systemetattta ennyaupp

elmarknad i konkurrens.
förränintevillkoren behöverVissa de föreslagna prövasnyaav

vidnätkoncession söks, dvs.förnyadsamband medi senastatt en
giltighetstid. Sådanakoncessionensnuvarandedenutgången av

förnyade kon-vid respektiveinföras successivtvillkor kan nya
ochkoncessionshavarelämplighetsprövningcessioner. sådanEn av

införas dettavi föreslår kan påledningar och områdenderas som
införandet.tid och förSe vidare avsnitt 8.2 sättsätt. om

koncessionshavare.för allainföras samtidigtAndra villkor måste
nätkoncessionför den harskyldighetenSådana villkor bl.a.är som

anläggningar ochledningar ochandrasför område anslutaatt
nätkoncession särredovisainnehavareskyldigheten för alla attav

nätverksamheten.
ellerskyldighet köpavissa villkorSamtidigt föreslår vi attatt om

Även villkorupphävandet dessakraft skall upphöra.leverera av
tidpunkt för alla koncessions-vid ochträda i kraftmåste sammaen

havare.
de förmellan.välja Denfinns två ärDet vägar attatt somena

koncessionerna degodkännerfrivilligtnärvarande innehar att
vid visskoncessionsvillkoren införsändringarna iföreslagna en

sannolikt skullemetod eftersom detorealistisktidpunkt. Det är en
föredrar de äldre villkoren.koncessionshavarevisa sig delatt en

ocksågenerella, finns detändrade villkorenEftersom de är en
lag ändrade villkorenlagstiftning.nämligen Deväg, genomannan

förnyadvid prövning ellerantingen successivtkan införas av ny
ikraftträdandet.omedelbart vid Detkoncession eller senare

komplette-övergångsreglernaalternativet naturligtvisstår öppet om
detstyrkt skada.regel ersättning för Frågan ärmed omras omen

ersättningsregel.står öppet utan en
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kringFrågorna eventuell förlust för koncessionshavare ochen
ersättning motsvarande förlusten dock Koncessions-måste belysas.
havare kan samtidigt kraftproducenter denna fåoch i egenskapvara

Ärlönsamhet till följdsämre ändringarna i dettaellagen.av en
skada bör ersättas Det finns producenter inte har någonsom som
koncession, ändå riskerar drabbas skada.att typmen av samma av
Skall den inte har koncession kunna få ersättningsom

Nedan behandlas först frågan vilka rättsregler kanom som vara
tillämpliga vid införandet de koncessionsvillkoren, därefterav nya
frågorna förluster och ersättning för koncessionshavare. Sistom
diskuteras producenter med eller koncession i dennautanom - -
egenskap kan berättigade till ersättning.vara

8.1.3 Regeringsformen

2 kap. 18 § regeringsformen lyder:

Varje medborgare vilkens egendom i anspråktages genom expro-
priation eller sådant förfogande skall tillförsäkrad ersättningannat vara
fir förlusten enligt bestämmasgrunder i lag.som

Regeln förutsätter alltså koncessionen dels äratt att anse som
egendom, dels tas i anspråk, dels för expropriationutsätts eller

sådant förfogande. Samtliga rekvisit skall uppfyllda förannat vara
medborgaren skall tillförsäkrad ersättning.att vara

förutomBegreppet egendom innehåller, äganderätt, andra
särskilda rättigheter såsom nyttjanderätt, och fordran,upphovsrätt

Ävendvs. allt ingår i förmögenhetsmassan. offentligtettsom
tillstånd bör ingå i förmögenhetsmassan, åtminstoneanses om
tillståndet har ekonomiskt Svenskvärde. kan på årett rätt senare
också ha påverkats egendomsbegreppet enligt Europakon-av
ventionen. Rätt till koncession kan möjligen egendomanses som
enligt regeringsformen.

Formuleringen tages anspråki antyder egendom skallatt
överföras på något sätt så den tidigare ägaren förloraratt
rådigheten eller besittningenöver sin egendom.av

förslagVårt till ändringar koncessionsvillkoren i ellagenav
innebär andra intressenter koncessionshavarenän rättatt attges
använda ledningar och och tillsynsmyndighet,nät i sista handatt en
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villkoren för denna nyttjanderätt.beslutadomstol, kan omen
begränsadesbestämmanderätt egendomenGenom överägarensatt

anspråki viss ha tagits iledningar och måntillskulle näträtten

vid lagändringen.
skall skäligemellertid ocksåinnebärLagforslaget nätägarnaatt

frågadärför inteanvänder Detersättning dem näten. är omsomav
skada förförmögenhetsöverföring. eventuellEnordinär etten

vinning förmotsvarandeföretag inte heller annat, utanettenger
i dengrundrespektive vinst harförlust snarast gemensamen

lagstiftningen.ändrade

regeringsformen skallstadgandet iförSlutligen skall att vara-
ellerexpropriationöverföringen sketillämpligt annatgenom-

Ändrade inomkoncessionsvillkor faller intesådant förfogande

expropriation.för lagenramen om
ändra villkor för kon-förfarandetkan fråga sigMan attom

kan jämställasexpropriation, detliggercessioner så nära attenpass
flera skillnader.förfogande. finns docksådant Detmed annat

ersättningtvingas fastighetsägareGenom expropriation att moten
elleri allmänhetfastigheten till någonlämna ifrån sig statenannan,

dei lös egendomoch sigkommun. Ledningar ävennät är omen -
andraoch vinnandetill fastighet ärkan tillbehör motpart somvara

kraftproducenter och förbrukaredvs.använder sig nätet, avav
koncessionshavare.andrasamt

förmögenhetsöverföring mellan tvåexpropriationTypiskt för är en
vid villkorsändring i ellagennämndes deträttssubjekt. Som ärnyss

vilkaoch tveksamtöverföringtveksamt änäger rum merom en
är.parterna

genomförs vidbestämda ochExpropriation riktar sig mot personer
villkors-regeringsbeslut. förslag innebärdomstol efter särskilt Vårt

ochför ledningar ochändringar skall gälla alla nät,ägersomsom
lagstiftning.ändringen sker genom

möjligeninnehav koncessionSammanfattningsvis kan sägas att av
ändringaroch vissa föreslagnaegendomär attatt avanse som

ijämställas med egendomkoncessionsvillkor bör kunna att tages
egendomenminskade rådighetanspråk. Eftersom överägarnas

användarna, uppstårfå skälig ersättningbalanseras rätten att avav
villkorsändringförmögenhetsöverföring.normalfallet ingen Atti
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inte kan expropriation helt klart. sannoliktär Det inteäranses som
heller fråga annat sådant förfogande.om

Regeringsformen egendomsskydd torde alltså tillämpligtinte vara
dd koncessionsvillkor ellageni ändras enligt förslag.vart

8.1.4 Allmänna rättsgrundsatser

Vid sidan den skrivna lagen finns andra regler tillämpas,av som
s.k. allmänna rättsgrundsatser. En sådan rättsgrundsats avtalär att
skall hållas.

En koncession har ibland jämförts med avtal mellan ochett staten
koncessionshavaren. Avtalet dåsägs gå påut att staten, mot
ersättning, tillåter koncessionshavaren på vissa villkor användaatt
sin egendom under viss tid. Så länge villkoren uppfylls, har kon-
cessionshavaren sin säkrad. Omrätt bryter avtaletstaten mot genom

tvångsvis införa villkor, skulle innehavarenatt kunna fånya
ersättning för den skada han drabbats avtalsbrottet.av genom

Att på detta jämställa medsätt enskild inte detärstaten parten
vanliga Snarare brukarsynsättet. avtaletman se som en av-
vägning mellan och den enskildes intressen. Om ändringenstatens
beror hänsynpå till allmän säkerhet eller miljö torde den enskilde
i allmänhet inte få någon ersättning. Om ändringen beror på att

ändrar sin ekonomiska politik, det inteärstaten uteslutet att
ersättning skulle kunna ges.

8.1.5 Praxis vid lagstiftningsändringar

Sedan riksdagen beslutat uttala den sista kärnkraftsreaktorn iatt
Sverige skulle drift år 2010, uppkom frågantas senastur om
eventuell ersättning till innehavare tillstånd för kärntekniskav
verksamhet.

I Ds 1988: 11 föreslogs ändringar i lagen l984:3 kärntekniskom
verksamhet. Förslaget innebar tillstånd skulle kunna återkallasatt

led i genomförandet riksdagens beslut avvecklingettsom av om av
kärnkraften. Tillständshavaren skulle skälig ersättning forges
förlust uppkom till följd tillståndet upphörde gällaattsom attav
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kommersiell drift.idet reaktorntidigare 25 frånårän att togs
förslaget intevinst skulle enligtUtebliven ersättas.

tillståndgivnakritiska tankenremissinstanserFlera mot attvar
genomfördes inte.Förslagetfull ersättning.skulle återkallas utan

ellagenenligt 2 §områdeskoncession 4Innehavare är mom.av
elkraftverk. Förslagetfrånall produktion småskyldiga köpaatt

föredragande198687:167 Varkeni propositionframlades
.

koncessions-ändradefråganstatsrådet eller lagrådet tog upp om
prisregle-pris kundemöjligen för prövasvillkor, att avm.m.

merkostnaderskulle inte drabbasEldistributörenringsnänmden. av
inköp råkraft.jämfört med vanliga av

för busstrafiklinjekoncessionerna1985 beslutade riksdagen att
inte1989.den 1 juli Bussägareupphöra gällaskulle att som

villkor, enligtändradefortsätta sin verksamhet påönskade gavs -
taxivärderingsnämn-buss- och1985:450bestämmelser i lagen om

trañk-rörelsetillgångar inlöstaandrafå fordon ochden rätt att av-
i respektive län.huvudmannen

l991:45 infördes,minerallagen rättden nuvarandeDå gavs en
återkallad bearbetningskon-till följdersättning för förlusttill av

synnerliga skäl,krävdes enligt lagen närmastcession. Det att
skulleför återkallelsestod spel,samhällsintressen påbetydande att

Ändring verksamhetenkunde skevillkortillåten. gavomavvara
kon-inte förutsågsolägenheter närupphov till betydande som

ersättning vidingen tillföreskrevscessionen meddelades. Det rätt

198889:92 framhöllsvillkor. proposition tvärtomändrade I att
motstående intressenmöjlighet skyddasamhället hamåste att genom

förersättningskulle grunda tilldettavillkorsändring rättattutanen
tillståndshavaren.

Återkallade ersättning,vanligen tilltillstånd rätt omge mensynes
osäkert. Detdennaändrade villkor för tillstånd kan rätt är merage

syfte ändringar-ersättningsfrågan i vilketbetydelse förkan också ha

na gors.

Europakonventionen8.1.6

angående skyddeuropeiska konventionenSverige bundet denär av
friheterna,och grundläggandeför de mänskliga rättigheterna de

tillämpas fråganvilken eventuellt kan påEuropakonventionen, om
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koncessionsvillkor och näringsrätt i övrigt. Närmast intresse ärav
då det första tilläggsprotokollet den 20 1952 artikel 1mars om

tillrätten egendom.

Envar fysisk eller juridisk rätt till sin egendom skall lämnaspersons
okränkt. Ingen må berövas sin egendom i det allmännasänannat
intresse och under de förutsättningar angivas i lag ochsom av
folkrättens allmänna gnmdsatser.

Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke rättstats atten
genomñra sådan lagstiftning ñnner erforderlig förstaten attsom
reglera nyttjandet viss egendom i överensstämmelse med detav
allmännas intresse eller för säkerställa betalning skatter ochatt av
andra pålagor eller böter och viten.av

Enligt den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
Europadomstolen, innehåller artikel l tre normer:

principen egendom skall respekteras,att
villkoren ñr berövande egendom,av

inskränkningarrätt göra i rätten utnyttjastatens egendomatt att
för tillgodose allmänt intresse.att ett

Europadomstolen har framhållit artikeln är avsedd skyddaatt att
äganderätten. Som egendom räknas i domstolens praxis även
intressen har ekonomiskt värde, bedriva vissett rättt.ex.som att
näringsverksamhet.

En meddelavägran tillstånd till viss verksamhet kanatt medföra
begränsningar i den enskildes utnyttjarätt sin egendom. Vägranatt

godkänna vissa revisorer, indragningatt tillståndpersoner som av
alkohol påatt och byggnadstillståndvägranrestaurangservera att ge

har domstolen ingrepp i utnyttjarätten egendom.ansettsav attsom
Alla intrång i egendomsrätten inteär otillåtna. Många är tvärtom

godtagbara efter Vägning det allmärmas intressemoten attav
intrånget får ske. Staten ha frihet vadavgörastor attanses som
ligger i det allmännas intresse. Ett syfte social rättvisanå äratt
exempel på sådant intresse, liksom ekonomiska reformer i allmän-
het. Men detta allmänintresse måste alltid balanseras denmot
enskildes ägarintresse.

falletI Sporrong och Lönnroth hade äganderätten till ett par
fastigheter inskränkts långvariga expropriationstillstånd ochgenom
byggnadstörbud. Allmänintresset ansågs vid jämförelse inteen
tillräckligt starkt for de långtgåendeuppväga effekter myndig-att
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sinnyttjamöjlighetfastighetsägarnasfått förbesluthetens att
kundeintefastighetsägarnaanmärkte ocksåDomstolenegendom. att

äganderätten. ansågsinskränkningen i Ingreppetförersättningfå

godtagbart.inte
huri äganderätten ochför intrångersättningOm betalasdet ett

avvägningför dennabetydelsebetalas, hari fallmycket så storsom
praxisdomstolensEnligtenskilda intressen.ochmellan allmänna

betalas.ersättning skallförhållanden fullallainte underfordras att
relation till rättig-rimligåtminstone iskall ståersättningenMen

värde.till egendomensförekommande fallihetsintrånget,
näring tordebedriva viss utgöratillståndoffentligrättsligtEtt att

villkor itill vissaHuruvidamening. rättegendom i artikelns etten
praxis.klarlagt i Europa-egendom, intetillstånd kan äranses som

denvidaretycks ändå änegendomsbegreppkonventionens vara
Europadomstolenmöjligtfulltregeringsformens. Detsvenska är att

egendom.koncessionenligträttigheterskulle bedöma somen
dettillåtna,egendom kantillinskränkningar i rätten omvara

jord-Omfördelningstarkt.tillräckligtallmännas intresse är av
skäl.godtagits dettabruksmark har t.ex. av

ökaförelmarknadenförhållandena påändraSyftet attatt
ändradeFörslagen tillintresse.allmännasi detkonkurrensen är

omfördelninghuvudsakinnebär inätkoncessionervillkor för aven
allmännasi detledningsägare,kollektivinomrättigheter ett av

visserligenfårelmarknaden. Enreformera nätägareintresse att
hansi andra använder nät,finna sigenligt förslagvårt att men

till alla någonsjälv tillgång ägssamtidigt får han nät annan.som av
allmänhetiskulle inte nätägareEuropadomstolen attansenog

reformen.otillbörligtbelastades genom
omfördelning egendominte frågadetNär är t.ex.utan omavom

kanmonopol,garantier ellertill följd borttagnaförluster av
enskildas intressen vägadeblibedömningen däremot att anses

betydelsei sådana fallkandet allmännas. Detän omtyngre vara av
för skada.få ersättningmöjlighetenligt lag finnsdet att

efter dom-ändrade ellagentill denövergångsreglernaOm -
förlustledersättning demtillstolsprövning skulle rätt somge-

i första tilläggs-uppställstorde de kravlagändringen, somgenom
bli tillgodosedda.protokollet
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Enligt Europadomstolens praxis skall i princip full ersättning
betalas för den egendom eller motsvarande någon berövas påsom
laglig Om dettaväg. krav kan uppfyllt i vissär månanses en
avvägningsfråga, ersättningen skall åtminstone rimlig.men vara

Kraftverksñreningen har låtit göra utredning behoveten om av
ersättningsklausul i övergångsreglerna. Slutsatsen i den utred-en

ningen Europadomstolenär medatt sarmolikhet kommerstor att
brott Europakonventionen föreligger,att mot denanse ändradeom

ellagen inte innehåller regler såväl till fullrätt ersättning förom
koncessionshavare för skada vilken uppkommit ändrade kon-genom
cessionsvillkor möjlighet ersättningsbeslutatt ett prövatsom av
domstol.

Även vi dengör bedömningen Europakonventionen kanatt
innebära regler ersättning och domstolsprövningatt behöverom
införas samtidigt med de ändrade villkoren för koncessioner.

8.1.7 Förlust och ersättning

Koncessionshavare

De föreslagna koncessionsvillkoren skyldighet på skäliganya attom
villkor låta andra använda ledningar och skallnät visserligen gälla
för alla nätägare, risken förändringen medför ekonomiskattmen
förlust kan ojämnt fördelad. Det kan bli förändring förvara storen
innehavare områdeskoncessioner, enligt nuvarande reglerav som
inte har någon skyldighet alls låta andra använda näten. Föratt
innehavare linjekoncessioner finns sådan skyldighet iav en
begränsad utsträckning.

föreslagnaDen skyldigheten öppna för användningnäten ochatt
anslutning bör dock inte pålaga. Skyldigheten skallses som en
endast finnas skäligapå villkor och, viktigast, skälig ersättning.mot
Avsikten med vårt förslag år någon förlust inte skall uppkommaatt
för nätägaren.

Det är svårt bedöma den ekonomiska effektenatt deav nya
villkoren för ledningsägarna, sedda enhetlig Försom en grupp.
enskilda företag däremot kommer det sannolikt finnas bådeatt
vinnare och förlorare.
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distributionyrkesmässigområdeskoncession förinneharDen som
tillhandahållaprincip strömdels iskyldignärvarandeförär att

mindrefrån vissaköpadels strömområdet ochinomoch attenvar
koncessionen. Dessaområdet firinomelproduktionsanläggningar

Ändringarna medinteförslag.utredningensenligtupphörregler ger
koncessionshavare.fir dessatill förlusterupphovsäkerhet

vivillkorenföreslagnabedömning desamladVid ansernyaaven
förutsenärvarande kan ersätt-förleder tilldessa inte attatt man

allmänhet.koncessionshavare iförningsgilla förluster
kankoncessionshavareenstakauteslutasinteSamtidigt kan det att

koncessionsvillkoren.ändradedeskadadrabbas genomav
allmänvidmöjlighetinförsdetföreslår därförVi attatt en

följdbevisligenförluster ärersättning för dedomstol begära ensom
koncessioner.förvillkorende nyaav

Elproducenter

Även drivaförförutsättningarnaändrasför elproducenterna att
skerförslag. Detgenomförande vårtvidnäringsverksamhet ett av

indirektkoncessionsvillkorändradedirektinte utan genomgenom
ske i konkurrens.skallförsäljningochköpatt av

deninförs påkonkurrensbedömningendenAllmänt görs att om
påförsäljningsprisetinledningsviskommerelmarknaden,svenska

densålunda bli lägre änPrisnivån kansjunka. som pro-att
längreSett påkalkyler.i sina tidigaremedhar räknatducenterna

förutse.emellertid svårprisnivånutvecklingen attsikt är av
roll justvilket över-vanskligt bedömadetFramför allt kan attvara

eftersomprisutvecklingen,får förkonkurrenssystemtillgången ett
faktorerberoende sådanaocksålång sikt ärdenna på somav

utbyggnads-drift,kärnkraftsanläggningarfirtidpunkt när tas ur
vatten-nederbördenkraftproduktionsanläggningar,planer för nya

allmännaoch kraftexportkraftimportkraften, storleken samtav
kraftproduktionen.effektiviseringar inom

videlproducenternaskydd föringeterbjuderRegeringsformen en
artikel i dettorde lhellernäringspolitiken. Inteförändringsådan av

det.Europakonventionentill göratilläggsprotokolletförsta
dekraft ochproducerar ägerföretag bådevanligtDet är att ett

kan svårtdistributionen. Detbehövs förledningar och nät varasom
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för företaget särskilja den skada orsakats ändradeatt avsom
koncessionsvillkor och den skada ökad konkurrens,orsakatssom av

sådan uppdelning måste ändå göras.men en
Vi nämligen i fall grundeventuella förluster påatt vartanser av

minskad lönsamhet i kraftproduktionen kunnainte skall ersättas av
tordeDet knappast med fog kunna hävdasstaten. att staten, genom

besluta linje- eller förområdeskoncession någonatt om en som
tillika kraftproducent, därigenom har denne vissär garanterat en
avkastning.

Lagregel ersättningom

förslagVårt innebär den har koncession då ändringenatt ensom av
koncessionsvillkoreni i kraftellagen träder skall kunna få ersättning
för skada ändringen orsakar. Koncessionshavarenden måstesom
bevisa skadan uppkommit direkt följd de ändradeatt som en av
villkoren för koncessioner.

Som framgått innebär detta bl.a. indirekta skador till följdatt av
elmarknaden inte skallökad konkurrens på Skadorersättas. som

drabbar producenter lönsamheten minskar skall såledesattgenom
inte koncessionshavare börheller enligt mening fåInte vårersättas.

ersättning utebliven vinst.för

samtidigtde fall då koncessionshavare producentI måsteären
särskiljasden ersättningsgilla skadan så rena producentskadoratt

inte blir ersatta.
Indirekta vinster eller fördelar inte avräknas deskall heller mot

ersättningsgilla direkta förlusterna skadeståndet.vid beräkning av
Även det, beskrivits kommer finnas bådeattom som ovan,

vinnare och förlorare följd frågatill de föreslagna ändringarna iav
koncessionsvillkor, det enligt mening naturligtvårär att statenom -

och inte vinnarna sig lagändring.åtar för skadaansvaret genom en-
Vårt förslag ersättningsmöjlighet för koncessionshavare ärom

grundat på Europakonventionens regler egendomsskydd.om
Konventionen kräver alltidinte skada helt. Detersättsatt en
väsentliga ersättningen rimlig med till ornständig-är hänsynäratt
heterna.

Fri- och rättighetskommittén har nyligen i betänkandet SOU

1993 :40 Fri- och rättighetsfrågor föreslagit Europakonventionenatt
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införlivas ochskall med svensk alltså direkt tillämpas svenskrätt av
domstol. Förslaget kräver ändring grundlagen och skulle därförav
tidigast kunna i kraft den januari 1995.träda 1

Om kommitténs förslag genomförts förslag till ändradvårtnär

ellag träder i kraft, kommer Europadomstolens praxis angående

egendomsskydd följas särskild bestämmelse härom iatt utan
ellagen. Om inte blir fallet, ändå sökaså bör svensk domstol kunna

ledning i denna praxis då ersättningens storlek skall bestämmas.

Ersättning kunna för tid denskall längst utgå återstående av
koncession meddelats med tillämpning äldre regler. Ensom av
förutsättning dock skada grund ändrade villkor enligtpåär att av

förslag fortfarande kan styrkas. koncession efter denvårt Förnyad

föreslagna lagändringen skall alltid sökas och meddelas med

tillämpning lagen i dess lydelse.av nya
vid ochTalan ersättning skall väckas allmänprövasom av

domstol. Talan skall väckas månader efter utgångensenast sex av
den koncessionstid den påstådda skadan hänför sig till. Densom

samtidigt.allmänna preskriptionstiden enligt lag, tio gäller dockår,

8.2 Tid för införandetoch sätt

föreslår:Vi

reglerna skall tidigast den 1De föreslagna börja gällaav oss
juli 1994.

Bokslut för hela kalenderåret 1994 skall enligt deupprättas

grunder särredovisningför nätverksamhet föreslagit iav som
3.3.avsnitt

8.2.1 Tidpunkt för ikraftträdande

Det har i olika sammanhang framkommit önskemål deattom nya
regler vi föreslår skall träda i kraft snabbt möjligt.såsom som

Med tanke oundgänglig tidsåtgång för remissbehandlingpå av
utredningsförslaget, för departementsarbete i samband med

lagrådsremiss och slutlig utformning proposition församtav en
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riksdagsbehandlingen propositionen teoretiskt tidigastetorde denav
tidpunkten för ikraftträdande ligga 1994.bortom januariden l

Väsentliga ekonomiska intressen tidpunkt väljs.berörs den somav
Vi förslag tidpunktvårt för ikraftträdande bör grundasattanser om

bedömning dels vilkapå vår vinster för den svenskaav sam-
hällsekonomin genomförande innebär,förslagen delsettsom av
vilken förberedelsetid de berörda kan behöva ochnärmast parterna
dels vilka administrativa förberedelser det allmärma behöversom
vidta för det konkurrenssystemet från början skall kunnaatt nya
fungera smidigt möjligt. Förslaget tidpunkt alltsåså måstesom om
utformas efter avvägning mellan sidan önskemål från olikaåen ena
håll förslagen skall kunna genomföras snabbt andra sidanoch åatt
behovet genomförandet sker i ordnade former.attav

Bland de samhällsekonomiska skäl finns för snabbtettsom
genomförande vill vi särskilt som iutvecklas avsnitt 9.2närmare

peka köpare slutkunderpå industriföretagstörreatt av som-
återförsäljaresåväl dagens under de årennärmastetypsom av -

Återför-bedöms tillkunna köpa lägre priser förän närvarande.

isäljarnas lägre inköpspriser torde sin kunna få genomslag i detur
hushåll kommerpriser mindre konsumenter fåsåsom betala. Enatt

sådan utveckling torde kunna väsentligt bidrag tillettvara gemen-
öka sysselsättningenansträngningar och den ekonomiskaattsamma

från krissituation.aktiviteten i Sverige dagens

6 beskrivit den myndighetsfunktionVi har i kapitel för tillsyn av
nätverksamheten integrerad del förslagutgör vårtsom en av om
nätkoncessioner och särredovisning nätverksamhet. Viom av
bedömer denna tillsynsfunktion hunnit byggas ochhamåsteatt upp
kunna fungera i full utsträckning vid tidpunkt denden när nya
lagstiftningen träder i kraft.

Ett öppnande elnäten fr.o.m. juli 1994 kommerden 1 attav
kunna medge de kunder uppbundnadå inte kontraktäratt som av
kan det i kunderpröva praktiken. antalEtt större ärsystemetnya
för närvarande uppbundna kontrakt löper fram till den 31av som
december 1994. Det viktigt kunder, leverantörer, aktörerär att nya
och inte minst nätmyndigheten får viss tid hitta deför att nya
formerna för sitt arbete via praktiska erfarenheter.

Under månaderna före den 1 juli 1994 kommer kravennärmast på
information från myndighetens sida den ordningen påom nya
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elmarknaden utomordentligt minstInte mångaatt stora.vara
eldistributionsföretag i landet kommer efterfrågarunt attom
information från tillsynsfunktionen och behöva rådgivning ettsom
led i sina förberedelser inför de förutsättningarna för verksam-nya

Åtskilligahet elmarknaden. kommunerpå kan också kommaväntas
höra sig till tillsynsfunktionen för få information och råd.att attav

förslag den funktionen inledningsvisVårt skall knytas tillatt nya
redan befintlig myndighet, syftarNUTEK, till minimera denatten

administrativa förberedelseperioden. Men den tid kommer attsom
förbehövas rekrytering tillräckligt kompetent för ipersonal deav

imyndighetsuppgiftema får inte underskattas.nya
’Vi bedömer det kommer behövas åtminstone månaderatt att sex

från det regeringen har beslutat uppdra NUTEK byggaatt ett att
den funktionen tills denna operativ och alltså kanärupp nya

fungera på sätt.avsett
Vidare bör beaktas det kommer krävas betydande insatseratt att

hos berörda företag för genomföra alla de åtgärder hängeratt som
med till särkostnadsredovisning förövergång nätverksam-samman

heten jfr avsnitt 3.3. Uppenbarligen det för dessa företagär en
ppraktisk fördel sådan sker i samband medövergång ettom en

kalenderårsskifte.

Enligt uppfattning talar de samhällsekonomiska skälen förvår ett
snabbt genomförande förslagen. De administrativa svårigheternaav gibör därför inte betraktas avgörande vid lämpligvalsom av
tidpunkt. Stora ansträngningar förbör förslag skallgöras vårtatt
kunna träda i kraft den juli 1994.l

Vi detta möjligt under ñrutsättningar.två Den äranser vara ena
erforderliga riksdagsbeslut förekan fattas förstautgångenatt av

1994.kvartalet andra sådana åtgärder kan vidtasDen är att att
NUTEKs förberedelsearbete kan inledas före 1993.utgången årav

Vi vill i detta sammanhang peka erfarenheter frånpå Norgeatt
tyder nätmyndighetenpå har starkt behov såatt ett att snartav som
möjligt få tillgång till material belyser de verkliga kostnadernasom
för nätverksamheten. bör därför iDet övergångsbestämmelserna-
för den lagstiftningen föreskrivas bokslut förnätägarnasattnya -
hela 1994 skall med tillämpningår de principer förupprättas av
särredovisning nätverksamhet har föreslagits i avsnitt 3.3.av som
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snabbtnödvändigt för NUTEKtordestadgandeEtt sådant attvara
förbehövssådant materialtillkunna få tillgångskall attsom

skäliga.nättjänsterbedöma priserna på ärom

samband medbefintliga avtal igiltigheten8.2.2 Om av
ikraftträdandet

överföringförsäljning, strömproduktion,regleringFör m.m. avav
antal avtal olikalagstiftning självfalletfinns förutom ett stort av--
abonnemangsavtalleveransavtal,exempel kanslag. Som nämnas

avtalrikstäckande såsomocksåanslutningsavtal. Det finnsoch mera
produktionsoptimeringsavtalet.stamnätsavtalet och

till syftevi föreslår harbestämmelser i ellagenDe attsomnya
skallförsäljning elektrisk Detström.vadöka konkurrensen avavser

leverantörfrån vilkenmöjligt köpaprincip bli strömsåledes i att
Övergångsbe-införande någondock intevill. Vi förordar avman

avtal.befintliga Detgiltighetenreglerarallmäntstämmelse avsom
huvudsak skallavtal ibefintligtvisåtvärtomär att ettatt anser

andra orsakeravtaletdet ellertill dess någongälla sägerpart avupp
de be-exempelvis kort föregälla. Enupphör partatt nyasom

flerårigt avtalhar tecknatikraftträdandestämmelsernas ett om
meddetta enbartsåledes intekan sägaleverans ström uppav

förändrats. gällerDettaelmarknadentill reglerna påhänvisning att
innehålleri sig inteförutsättning avtaletnaturligtvis under att en

möjlighet.sådan
eventuelltstamnätsavtalet ochfrämst iavtalsbestämmelser,Vissa

i direkttorde dock komma ståproduktionsoptimeringsavtalet,i att
Sombestämmelser i ellagen.ändradeförslagkonflikt med vårt om

ellagstiftningsutredningen,tillKonkurrensverketsangivits i rapport
tillelmarknaden bilaga 4 vårtochKonkurrenslagstiftningen

vissa delar i stridavtal i stårsannolikt dessabetänkande detär att
därmedkonkurrenslagen och§ den6 ocheller 19 imed § nya -

omfattning deogiltiga i denundantag meddelassåvida inte är-
lika angelägetdocknämnda paragrafer. Detstrider är attmot nu

de direktomfattningfår vika i denavtalsbestämmelser somge
avtals-reglerna i ellagen. Dessatvingandestrider demot nya

konkurrenseninnebära påskulle kunnabestämmelser attarmars
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elmarknaden lagregler inte får tillräckligändradetrots genom-- -
slagskraft.

den det, införande,I mån vid tidpunkten för lagreglers finnsnya
bestämmelser i befintligt avtal i konflikt medstår någonett som ny
tvingande lagregel, gäller lagregeln före avtalets bestämmelser om

inte särskilt stadgas i Övergångsbestämmelser.annat
Vi inte skäl för äldre avtalsförhållanden skulle undantasattser

från ellagens tillämpningsområde särskilda övergångs-genom
bestämmelser.

hushållskunder saknar skriftliga avtal medMånga sin eldistributör.

för bindandeEtt kunden avtal med distributören får ändå anses
föreligga, eftersom elräkningarna betalts invändning frånutan
kunden. Sådana icke skriftliga avtal saknar normalt uppsägningsbe-
stätnmelser. Dessa avtal bör självfallet kunna eftersomsägas upp,
de löper i förväg bestämdnågon giltighetstid. skäligEnutan

därviduppsägningstid bör tillämpas. Om inte kanparterna enas
möjlighethärom finns få sådan fråga allmänprövadatt en av

domstol tingsrätt.
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producenter,konsekvenser för9 Några
kunderåterförsäljare och

underlag för sinautredningen låtitkonsekvensanalysDen göra som
bedömningar finns i bilaga

bedömning förslagetsutredningensKapitel 9 innehåller av
berörs förändring-för demsannolika konsekvenser närmast avsom

arna.

9.1 Bakgrund

vi föreslår delbe-elmarknaden i dettaförDet regelsystem som
beslutaderiksdagen våren 1992grundat detänkande på av-

innebär genomgripandeelmarknadens reformeringriktlinjerna för -
eldistribution successivtförförändringar det växtsystem somav

i Sverige sedan början l900-talet.fram av
tilltid stått vårtdärför, den starkt begränsadeVi har trots som

söka konkreti-för utredningsarbetet, funnit anledningförfogande att
för producenter,sannolika konsekvenser förslagvåranågra avsera

återförsäljare och kunder.

till ledning förvi,Sådana konsekvensanalyser kan, varamenar
och förförslagremissinstanserna vid granskning vårabåde av

tillinför ställningstagande dem.statsmakterna slutligtett
bedömningar har vi bl.a.få underlag förFör våraatt egna

lic. Olof BjörkqvistAndersson och tekn.uppdragit ekon. lic. Boåt

genomförandesannolika konsekvenseranalysera ettatt avav
erfarenheterhar därvid frånutredningens förslag. De utgått som

HandelshögskolanNationalekonomiska institutionen vidsamlats vid
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i Stockholm professor Lars Bergman och avdelningen för
Energisystemteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg
professor Clas Otto Wene. Analysen bilaga 6 tillutgör detta
delbetänkande.

9.2 Sannolika konsekvenser

deNär första avreglerad elmarknad regeringstegen mot togsen av
och riksdag hösten 1990 och 1991våren viktigt motivett attvar
förvaltningen kapital skulle effektiviseras. Statensstatensav
vattenfallsverk skulle förvandlas från affärsverk till aktiebolagett ett
för kunna öka avkastningsförmågan inom för oförändradeatt ramen
eller reala elpriser. Hösten 1991 bedömde NUTEK affars-att ett
mässigt beteende från de svenska kraftproducenterna, inklusive
Vattenfall AB, siktpå skulle leda till högre elpriser i Sverige, men

sådan utveckling kunde motverkasatt införandeen ettgenom av
med ökad konkurrens elmarknaden.på 1992system riksdags-års

beslut riktlinjer för reformerad elmarknad skall denom moten ses
bakgrunden.

En balanserad diskussion några sannolika konsekvenser våraav av
förslag måste ha utgångspunkt det faktum det i Sverigeattsom en
finns tekniskt väl fungerande för krafttillförselett med högsystem
leveranssäkerhet. Det allmänär uppfattning det svenskaatten

för produktion och försäljning intesystemet uppvisar sådanaav
inslag samhällsekonomisk ineffektivitet förekommaansågsav som
i England och i viss mån Norge i dessanär länder övergickman- -

itill elmarknad med konkurrens.en
Vi har inte haft anledning ifrågasätta de analyser samhälls-att om

ekonomiska vinster låg till grund för statsmakternas beslutsom
våren 1992 riktlinjer för reformerad elmarknad. Däremotom en

vi skäl komplettera dessa analyser med så långt möjligtattser
konkreta beskrivningar några sannolika utvecklingstendenserav
och konsekvenser för viktigare aktörer på elmarknaden inklusive
olika kategorier konsumenter.

Det ligger till handsnära söka jämförelsegöra mellan åatt en ena
sidan villkoren för olika aktörer enligt den ordning gäller,som nu
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aktörerförgällavillkor kommerdesidanandraå att sammasom
genomförts.harförslagvåranär

emeller-2avsnitt börbilaga 6utvecklas iskäl närmareAv som
såmeningsfull, pågörasskallden ettjämförelsen,tid inte varaom

situationdeni ställetUtgångspunkten börförenklat sätt. somvara
benämnssituationVattenfall. Dennabolagiseringenförerådde av

O-alternativet.följandei det
alternativaolikamed tvåjämförasO-alternativet börunderLäget
innebärgenomförts. Detförslag har ettdär våraframtida lägen ena

kallatföljandedetgod, ielkrafttillgången på ärdäralternativ
påtillgångeninnebäralternativetandraDet atttillgångsalternativet.

iinvesteringarkrav påfinnsoch detbegränsadelkraft är att ny
investeringsalternativet.s.k.detkraftproduktion,

förkonsekvenserochutvecklingstendensersarmolikaNågra
följande.i detskisseraselmarknadenutvalda aktörer på

förändrasannolikt kommerförslaggäller våra attGenerellt att
medanriskexponering,elkonsumenternasochkraftproducenternas

oförändrad.ungefärblirriskexponeringnätverksamhetens
kostnaderövervältrakundertillproducenterfrånMöjligheterna att

medi ochmindrekommerinvesteringarfelaktiga attför varat.ex.
upphör.principleveransmonopol inuvarandeproducentemasatt

fluktuerakommerinköpspriset påsarmolikt attocksåDet är att
prisettillgångsalternativet kanidag. Iutsträckning äni större

kaninvesteringsbehovsituation medoch isjunkaförväntas en
stiga.förväntasprisnivån

ochkonsumenterbåde förökasåledesPrisrisken kommer att
kunnakommerkategorierdessabåda attproducenter. Menför

kraft1everans-långsiktigatecknaprisriskerdessaminska attgenom
avtal.

försäljningochproduktion, köptydligareblir ocksåDet avatt
olikakonsekvensernaeftersomekonomiska risker,innebär av

effektivitetenfrämjai sintordesynligare. Dettablirbeteenden tur

led.i alla
långtgåendeO-alternativetihadeelproducenterna ettDe stora

produktionskostnadersammanlagdasinaminimeraförsamarbete att
säkerdeti närmasteochsamkörningsavtaletgrundat på en--

prisledande.praktikeniVattenfallproduktionen.marknad för var
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Så länge Vattenfall höjde sina priser kunde ökade kostnader vältras
över på respektive kraftföretags kunder.

En marknad med ökade inslag konkurrens torde skapa ökatav ett
tryck kostnadseffektivitet för de olikamot producentföretagen. I
tillgångsalternativet kommer det sannolikt finnas tendensatt atten
producenternas priser rörlig produktionskostnad,motpressas
särskilt för kortare kontrakt. Delar dagens överskott i producent-av
ledet kommer alltså överföras till konsumenterna.att investerings-I
alternativet kommer troligen priserna för kortare kontrakt hamnaatt
högre prisernaän för långa kontrakt. Prisnivån blir i detta alternativ
slutligen så hög, det blir attraktivt för eller fleraatt producenteren

investera i produktionskapacitet.att ny
För små producenter högst 1 500 kilowatt gällde i 0-alternativet
liksom även gäller under dagens förhållanden deatt- genom-

ellagen är garanterade säker avsättning till prisetten motsvararsom
köparens alternativkostnad. På marknad med konkurrens enligten
vårt förslag kan denna elproduktion komma betraktasatt som
mindre kommersiellt intressant, eftersom dess tillgänglighet ofta är

Åosäkrare. Priset kan därför komma sjunka. andra sidan kanatt
det finnas kundkategorier bereddaär betala för miljövän-attsom en
lig produktion. investeringsalternativetI kan satsningar på mindre
kraftverk ha fördelar, bl.a. eftersom ledtiderna från beslut till färdig
anläggning kan korta och produktionskapaciteten kanvara anpassas
till elbehovet med finare vidän traditionell utbyggnad.steg

Små kunder hushâllskunder och villavärmekunder i 0-var
altemativet, och i allmänhetär för närvarande, tvingade köpaatt
från den distributör har den lokala områdeskoncessionen.som
Kraften köps efter fasta tariffer, för alla kunder igemensamma

kategori inom område. Däremot finns prisskillnadersamma ett stora
mellan olika distributörer.

När utredningens förslag har genomförts, kommer dessa kunder
ha legala möjligheteratt individuellt byta leverantör.att Deras

praktiska möjligheter byta begränsas emellertidatt under ett
inledningsskede sarmolikt mätningsfrâgorna inte haratt hunnitav

Ävenlösas. på längre sikt kommer deras möjligheter att vara
begränsade byte leverantör måsteatt medföra vissagenom av
transaktionskostnader detta begrepp förklaras inärmare bilaga 6
avsnitt 5.3.
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använda denomedelbartpraktiken intealltså ikankunderDessa
regelsystemetbyta leverantörmöjlighetmedrörelsefrihet att som

Skäletprissänkningar.sannolikt ändå delfårdedem. Men avger
till lägresig framförhandlatroligen kanleverantörerderasär att

ibestårleverantörerkundernasråkraften. De småinköpspriser på
föreningar,ekonomiskaochföretagkommunalautsträckningstor av

företrädda ochkanolikakunderna på sättstyrelseri vilkas vara
krafthänvisade till köpkunder ärFörsina intressen.bevaka avsom

finnasinledningsvisdockkan detintegrerade företagvertikaltfrån

prissänkningama.få delinterisk att aven
höj-allmännasannolikt deninvesteringsaltemativet kommerI

kundernasde småfullt påslå igenomprisnivånningen utattav
priser.

landsbygds-föruttalatsdebattenden allmännahar iDet oro
fanns,0-altemativetavreglering. Ieftersituationkundernas en

mellan de företagkostnadsskillnadbetydandedag,iliksom somen
enbartdeochlandsbygdendistribution påbedriverenbart som

bedriversamtidigtFöretagidistributionbedriver tätorter. som
kostnadernaoftajämnariglesbygd ochi tätortdistribution ut

tariff.alltsåanvänderkundkategorier ocholikamellan dessa samma
skenättjänsternaprisutjärnning förskallförslagEnligt vårt en

fortsattainnebäradock ändåkankoncessionsområdet. Detinom
samtidigtglesbygd. Menochmellan tätortprisskillnaderstora

verka förhittills, skallliksomnätmyndigheten, attviförordar att
såvälomfattardesådana gränser,fårkoncessionsområdena att

främjanätmyndighetenkanglesbygd. På detta sätttätorter ensom
glesbygd vadochskillnader mellanminskade tätortutveckling mot

för börprisetgällerdetNärför nättjänster.tariffernagäller -
välja leverantör ärmöjlighetlandsbygdskundernasbetonas attatt

tätortskundernas.samma som
därindustriföretagfrämstdvs.konsumenter,För svararstora

detkommerproduktionskostnaderna, systemväsentlig delför aven
jämfört medriktningprissänkandeisannolikt verkavi föreslår att

medsambandiTransaktionskostnadema ettO-altemativet.läget i
jämförelse medismåkonsumenterför dessaleverantör ärbyte av

kanleverantörbytevinsterde ett ge.avsom
sannoliktkunderdessa atttillgångsalternativet kommerI stora

drakunnakontrakt förkraft kortasin pådelköpa attsöka en av
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fördel utbudssituationen. Det kommer i fallså innebäraav att att en
del O-alternativets vinster för producentema förs till dessaöverav
kunder. investeringsaltemativetI kommer kunder sannoliktstora att

efter långsiktigasträva kontrakt för i ökad utsträckning försäkraatt
sig framtida kraft till kända priser.om

Vad här konsumenter kommersagts stora sannolikt ocksåsom om
gälla för återförsäljare dagensatt dvs. de lokala eldistri-typ,av

butörema.

För fiarrvdrmeleverantorerna sker sannolikt väsentlig föränd-en
ring jämfört med O-alternativet.

Avregleringen kommer i till gångsaltemativet möjligheter föratt ge
fjärrvärmeföretagen köpa till avkopplingsbaraatt elparmor och
värmepumpar från säljare. Men eftersom dessa företag redannya
i dag kan köpa s.k. sekunda kraft till fördelaktiga priser behöver
inte tillgångsalternativet betyda ñärrvärmeñretaget kan köpaatt
kraften till pris lägreär dagens.ett än Däremot kommersom
värmeverkets kunder i tillgångsaltemativet samtidigt självaatt få
ökade möjligheter köpa för uppvärmning till lågaatt så priser att
det kan bli attraktivt för dem minska sina köp fjärrvärme.att av
Resultatet kan bli priset fir fjärrvärmeatt nedåt. Förpressas
kraftvärmeproducentema kan prispressen på elpriserna resultera i
försämrad lönsamhet föräven deras elproduktion. Slutresultatet på
kort sikt kan alltså bli lönsamhetsämre för alla fjärrvärmeleveran-
törer.

investeringsaltemativetI kommer däremot kraftvärmen, såvitt nu
kan bedömas, konkurrenskraftig vidatt nyinvesteringar. Detvara

fjärrvärmensgör roll bör kommaatt stärkas på längre sikt.att
När förslagvåra har genomförts torde det finnas möjlighet för

några kategorier aktörer etablera sig. Dessa finns alltsånya attav
inte i O-alternativet.

Till början gäller det krafimaklare. Systemet med fri handelen
med skapar, särskilt i tillgångsaltemativet, förutsättningar för att
företag med uppgift föra köpare ochatt säljare kansamman av
etablera sig. Utsikterna till framgång för sådan affärsrörelse ären
svåra bedöma, eftersom de hängeratt med efterfrågan påsamman
de tjänster kommer erbjudas. Det ocksåatt är möjligtsom att ett
antal inköpsorganisationer kommer uppträda. Dessa kan kommaatt
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bestå återförsäljaresmå eller slutkunder organiserat sigatt av som
i syfte få bättre törhandlingsposition elmarknaden.påatt en
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10 Specialmotivering

Vi har valt lägga fram förslag i formvårt förslagatt ettav om
ändringar i den gällande ellagen avsnitt 10.1. Ett alternativnu
hade varit föreslå lag nätverksamhet och koncessioneratt en ny om
för sådan verksamhet.

Under 2 skall övriga delar ellagen utredas. Det därföretapp ärav
lämpligt låta helhetslösningen tillvänta Detnästaatt etapp.
förefaller sannolikt ellagen därefter upphävs och fleraersättsatt av

lagar.nya
Eftersom vi räknar med den ändrade ellagen skall gälla endastatt

under övergångstid, har vi inte funnit skäl någragöraatten
moderniseringar i lagtexten enbart språkliga eller redaktionellaav
skäl. När eller 0rdnågra ändrats, har det alltså skett hänsynett av
till innehållet.

Riksdagen har den 28 imaj beslutat upphävaår 17 20 och 22 §§-
i ellagen och ändra lydelsen 27, 29, 31 32 §§och lagav samma
och bemyndigat regeringen bestämma tidpunkten föratt om

Ändringarnaikraftträdandet. har föranletts ordning fören nyav
kontroll elektrisk materiel. Innehållet i förslag påverkas intevårtav

nämnda förändringar i ellagen.av
förslagVårt till ändringar i ellagen följdändring-medför behov av

i antal andra författningar.ettar
lagarDe berörs och beträffande vilka vi utarbetat förslagsom -

till ändring eller upphävande såvitt vi kunnatär, lagenutröna,-
1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar ändring; avsnittom
10.3, lagen 1985:277 bulvanförhållanden ändring; avsnittom
10.4 och lagen 1976:240 förvärv eldistributionsanläggningom av
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medupphävande; avsnitt 10.5. Vidare föreslås lagnyenm.m.
handel med el, avsnitt 10.2.vissa bestämmelser om m.m.

tidsskäl inskränkt till defråga förordningar har viI av ossom
förslagcentrala området. Sålunda har utarbetatspámest om ny

elförordningen, förordning särredovisninglydelse omav om en ny
elektrisk ändring i förord-nätverksamhet för ström samt omav

instruktion för Aftärsverket svenskaningen 1991:2013 med

kraftnät avsnitten 1.6 1.8.-

till lag ändring i lagen10.1 Förslaget om

1902:71 s.1, innefattande vissa bestäm-

elektriska anläggningarmelser om

förstås i anläggning§ elektrisk anläggning denna lag1 Med

föremålingående for produktion,däri särskildamed upp-
distribution nyttjandelagring, omformning, överföring, eller av

elektrisk ström.

skilda in-elektriska anläggningHa olika delar av samma
sådan särskild anläggning.varje delnehavare, anses som en

farlighets-Elektriska anläggningar indelas tillmed hänsyn

svagströmsanläggningar.i starkströmsanläggningargraden och

regeringen.Närmare bestämmelser härom meddelas av
verksamhet behövs förMed niitverksamhet förstås sådan attsom

på det elektriska hör bl.a. projektering,överföra Hitnätet.ström

ställverk transformatorbyggande och underhåll ledningar, ochav
andra ledningar och Överfördanslutning mätning ström.aver, av

anslutninganslutning förstås och delsMed i 2 § 4 7 mom. ny
återinkoppling befintligledning eller anläggning, dels avav annan

avtalad effekt anslutningspunkt.anslutning och dels ändring iav
myndighet nätmyndigheten handharRegeringen utser somen

frågor nätverksamhet enligt denna lag.om

paragrafens fidrde stycke definieras begreppet nätverksamhet.I
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Med nätverksamhet all verksamhet behövs för göraattmenas som
det möjligt överföra på Utöver vad särskiltström nätet.att som

i lagtexten innefattar begreppet exempelvis ansökan ochanges
koncession, ingående avtal överföring deström samtav om av
administrativa åtgärder anställning personal etc.av som- -
erfordras för för Överföring skall fungera.strömatt systemet av

försäljningKöp och ingår däremot, i allmänhet, inte iströmav
nätverksarnhet.

för nätförlusterKöp täcka ingår dock i nätverksamhet.attav
Med nätförlust skillnaden mellan hur mycket matasmenas som
in och hur mycket överföringsförlusten.dvs.på nätet,tas utsom
Koncessionshavaren måste på något täcka denna förlust el.sätt av

Ytterligare fall elköp ingåkan i nätverksamheten. Närett av
önskar in eller kraft frånnågon och det tveksamtnätet ärmata ta ut

klarar blidetta överbelastat, kan det iblandnätet utan attom vara
ändamålsenligt skapar för Överföringennätägarenatt utrymme

förmå ansluten tillnågon öka sinär nätetatt attgenom somannan
inmatning eller minska sitt förfarandeDetta kan beskrivasuttag.

motköp flaskhals Motköpetpå innebäröver nätet.ettsom en en
kostnad för skalloch kostnaden nätkostnad.nätägaren ses som en
Metoden användning främstkan komma till på trånga sektorer av
storkraftnätet.

Eftersom för mätning, rapportering mätdataansvaret av m.m.
ligger koncessionshavaren skall aktiviteter förknippadepå med detta

ingå i nätverksamheten.ansvar
Avgränsningen vad ingår i nätverksamhet viktig förärav som

prissättning.nätägarens Kostnaderna för nätverksamheten skall

enligt förslagvårt betalas dem tillanslutnaär nätet.av som
I femte stycket definieras begreppet anslutning.
En förutsättning för elmarknad i konkurrens denär atten som

önskar ansluta sig till i visst område möjlighet till detta.nätet ges
Med anslutning anslutning ledning,nybyggd trans-menas av

formator eller inmatnings- eller uttagspunkt,m.m. arman ny
áteranslutning tidigare ansluten ledning eller inmatnings-av annan
eller uttagspunkt, eller in effekträtt änsamt att ta ut mataen mer
tidigare avtalats i befintlig anslutningspunkt.en

I sjätte stycket definieras begreppet nätmyndighet.
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det monopolLika nödvändigt det ha reglerär att styrsom som
nätverksamheten det ha myndighetsfunktionutgör är attsom en som

pris villkor fir nättjänsterna.bl.a. tillsyn och andrautövar av
isådan myndighetsfunktion innefattar huvudsak följandeEn

uppgifter:
koncessionsgivning,-
kontroll, övervakning och uppföljning nätverksamhet,av-
ingripande innehavare nätkoncession,mot av-

klagomål.prövning av-
beteckningen nätmyndighet i syfte samlaVi har skapat att ovan-

stående uppgifter under begrepp.ett gemensamt

fårElektriska starkströmsledningar inte fram2 § l drasmom.
tillstånd nätkoncession regeringeneller begagnas eller,utan av

bemyndigande, nätmyndigheten.efter Tillregeringens enav
inte självalednings framdragande räknas bara byggandet av

ocksåledningen schaktning, skogsavverkning eller därmedutan

åtgärderjämförliga för för ledningen.bereda platsatt
skalli sträckningledning med huvudsak bestämdFör gesen

nätkoncession for linje och för visstledningsnät inom ettett
och med högst skall nätkon-område viss angiven spänning ges

för område.cession

kopplingsstation förtransformator- eller är avseddEn ensom
tillspänning 40 kilovolt och skall anslutaseller däröver somav

får nätkon-ledningar inte börja förräneller flera byggasen nya
cession för framdragande minst ledningmeddelatshar av en ny

sådantmedgivande enligt 8 för fram-har lämnatseller mom.
dragande.

får från i förstaRegeringen undantag bestämmelsernamedge

frågatredje i vissa ledningaroch styckena slag ellerom av
fråga vissastationer i ledningar eller stationer inomeller om

områden.

första stycket begreppet nätkoncession. Syftet medI detanges nya
narnnändringen den koncessionstypen endastmarkeraär att att nya

nätverksarnhet.avser
Såsom tidigare gällt meddelas koncession regeringen eller,av

efter delegering, myndighet.av
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I andra stycket de två varianterna nätkoncession.presenteras av
Nätkoncession för linje den äldre linjekoncessionen.motsvarar

Uttrycket i huvudsak bestämd sträckning har oförändrat överförts
från äldre lag. Syftet därmed tidigare praxis i frågaär att om
uttryckets innebörd fortfarande skall gälla.

Nätkoncession för område den äldre områdeskon-motsvarar
cessionen. Liksom tidigare skall koncessionen ledningsnätettavse

Äldreinom visst område. områdeskoncessioner kunde, i fallett vart
teoretiskt, överlappa varandra. Som framgår kommen-närmare av

till 2 § 2 blir detta inte längre tillåtet.taren mom.
viktigEn nyhet det i lagen föreskrivsär viss högstaatt att en

tillåten spänning skall för koncessionen. För närvarande finnsanges
ingen områdeskoncession för högre spänning 40 kV,än men
ingenting hindrar spänningen i framtiden högre densättsatt om
tekniska utvecklingen detta motiverat.gör Utgångspunkten bör vara
den spänning kan förutses behövas under den planerade kon-som
cessionstiden. Spänningen bestäms individuellt för varje koncession

och grundas på sökandens uppgifter och övriga omständigheter.
Närmare bestämmelser de uppgifter skall lämnas tillom som
nätmyndigheten finns i elförordningen.

Denna spärmingsgräns markerar omfattningen koncessions-av
havarens monopol ledningsbyggandepå och anslutningar. Mono-

polet kan brytas beslut nätmyndigheten. Avsikten är attgenom av
förhindra innehavare nätkoncession för linje ansluter sådanaatt av
kunder områdesinnehavaren både kan och vill anknyta till sittsom
nät.

Spänningsgränsens betydelse för ledningsbyggande, anslutnings-
skyldighet beskrivs i motiveringarna till 2 § 2 och 4m.m. mom.

2 § 2 Nätkoncession fär anläggningenendast ärmom. ges om
lämplig från allmän synpunkt.

Nätkoncession för linje får endast särskilda skäl föreliggerom
för ledning med spänning inte högsta tillåtnaöverstigerges som

för despänning områden med nätkoncession berörssom av
ledningen.

Nätkoncession för område får området medutgörges om en
hänsyn till nätverksamheten lämplig enhet. Områden med nätkon-

fårcession inte helt eller delvis sammanfalla.
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allmän synpunktttill den frånNätkoncessiøn fär endast ges som
nätverksamhet.lämplig utövaär att

områdese-får detaljplanNätkoncession inte strida ellermot en
intteOm syftet planen eller bestämmelsernamedbestämmelser.

får avvikelsermindre göras.dockmotverkas,
nätkoncessionfrågor skalllVid prövning meddelandeom avav

hushållning tilll-1987:12 medlagen naturresurser m.m.om
ämpas.

överlåtas tillstånd regeringemfårNätkøncession inte utan av
bemyndigande, nätmyndigheten.efler regeringenseller, av

nätkoncession, såväl förrvillkor förstycketförstaI upptas att som
skallledningen ellerför område, gällerlinje nätetatt varzasom

från allmän synpunkt.lämpligt
hindralämplighetsprövningMotivet för sådan är attatt samu-en

ledningar draasanläggningar byggs ellerhällsekonomiskt onödiga att
onödigt skada för tredjeorsakarfram på sätt storett mam.som

i Ersta handlärnplighetsprövning kommer såledesDenna att varra
för linje.nätkoncessionaktuell det gällernär

linjtenätkoncession föransökanexempel får belysaEtt när en om
samhällsekonomisktledningenmed motiveringkan få avslag äratt

synpunkt.olämplig allmänonödig och därmed ur

Ändamålet elleransluta elkonsumentden ledningen ärmed att ennya
elleremellertid inga tekniskaregionnät. finnselproducent till Detett

till detanslutningen i stället skersamhällsekonomiskt: hinder mot att
företagsekonomiska skälsökandeOrsaken till denlokala nätet. att ser

lokala nättariffennätkoncession för linje denårför sin begäran attom
blikunden önskaravseende i områdetinte differentierad med påär var

ansluten.

mecdkan också fä avslagnätkoncession för områdeansökanEn om
synpunkt. Så kamlämpligt från allmänmotivering inte ärnätetatt

spärmingsgränsen bedömsden söktafallet t.ex. varzaomvara
berörs.till andraolämplig med hänsyn nätägare som

begränsningar i koncessionsmyndighetemsstycketandraI anges
nätkoncession för linje.möjligheter beviljaatt

princip haaför område skall inätkoncessionInnehavaren av en
nätverksamhet inom demledningar och bedrivabyggaensamrätt att

särskilda skällEndastangivna högsta spänningen.för området om
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föreligger har nätmyndigheten möjlighet inom detta områdeatt
bevilja koncession för linje ledningar meden som avser samma
eller lägre spänning.

Orsaken till särskilda skäl skall föreligga för nätkoncessionatt att
för linje får beviljas för ledningar med eller lägre spän-samma
ningar den högsta tillåtnaän spärmingen för området står finnaatt
i kraven tariffutformning.på

kravEtt nättariffernapå depå lokala har liksomnäten hittills
dessa inte, särskilda skäl, skall konstruerasansetts medatt utanvara

utgångspunkt från i koncessionsområde kunden anslutenärettvar

se 2 § 7 mom.. Inom nätkoncession för område skall det alltsåen
i allmänhet förekommainte kunder vid områdetsatt t.ex. ytter-

den anledningengränser betalar högre avgifter de bor iänav som
mitten området.av

En elkonsument missgynnas tariffema inom områdetattsom av
inte geografiskt differentieradeär kan finna det lönsamt från sina-
utgångspunkter bekosta anslutning till regionaltatt nät.t.ex. etten-
Men sådan anslutning innebärakan onödiga samhällsekonomiskaen
kostnader.

En situation särskilda skäl däremotnär kan föreligga är, näranses
nätmyndigheten bedömer det lämpligtär bevilja nätkon-att att
cession för linje i stället för nätkoncession för område i avsikt att
därigenom underlätta framtida strukturrationalisering i området. En

situation särskilda skäl kannär föreligga är närannan anses en
koncession för förledning vilken det idag finns linjekoncessionen
behöver förnyas.

I tredje stycket bestämmelser nätmyndigheten harupptas att attom
bedöma den sökta koncessionen lämplig geografiskom avser en
enhet.

Faktorer skall vägledande nätföretagets effektivitet,ärsom vara
omfattning och därtill hörande möjligheter hålla sig medatt
kompetent personal, beredskapsorganisation eller, alternativt,m.m.
förutsättningarna klara dessa funktioner tillsammans medatt
angränsande nätföretag.

En faktor bör vägledande för koncessionsmyndig-annan som vara
hetens ställningstagande härvidlag är nätkoncession föratt en
område bör täcka geografiskt område med både kunderett som
medför höga nätkostnader och kunder medför låga nätkost-som
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princip inte skallavständsberoende tariffer iOrsakennader. är att
nätkoncession för område.tillämpas inom

beviljasdenbestämmelserstycketfiardeI attupptas somom
bedrivasynpunktallmänlämplig frånnätkoncession skall attvara

nätverksamhet.
nätkoncessionen för linjeoberoendegällerkravDetta gesomav

vidalltidlämplighetsprövning skall görasför område. Eneller

ansökningstillfállet.
agerandesökandens tidigareinskall bl.a.bedömningen vägasI

utformningenochkompetensSökandens allmärmanätägare. avsom
nätverksamheten bör ocksåhandhaskallorganisationden som

prövas.
viktiglämplighet särskiltsökandensbedömning ärEn avnoggrann
harKoncessionshavarenbeviljas.nätkoncession för områdenär
tillledningarområdet byggamonopol inom påprincipi att upp en

koncessionshavaren måstebetyderspärming.viss Detta att vara
elkundernas behov.för bl.a.särskilt lyhörd

sökandens lämplig-betydelse förenbart harOmständigheter som
inteskall däremotåterförsäljareellerkraftproducenthet avsom

nätverksam-Koncessionenkoncession.ansökanvidprövas avserom
lämplig sköta denna.sökandenheten och är attom

kraftnätAffärsverket svenskauttalat sig förRiksdagen har att
utlandsförbindelser-tillräckligt deloch förvaltaskall äga stor aven

möjligheteroch konsumenterssvenska producentersför attattna
skall kunnautomlandskraftaffärer med aktöreravtalsluta om

utlandsförbindelsenätkoncession förgällertillfredsställas. detNär
funktion. Viddärförlämplighetsprövningenfyller även annanen

dethänsyn tillförekommande fall ärfår iprövningen tas om
koncession.erhållerSvenska kraftnätsökandelämpligt änatt annan

alltidregeringenutlandsförbindelse, skallförkoncession söksNär
kraftnät, kommerSvenskainteOm sökanden äransökan.pröva

sigtillfälle överegenskap sakägareverket i att yttraatt gesav
ansökan.

nätkoncession ibestämmelserstycket finnsfemteI att enom
områdesbestämmelser.detaljplan ellerfår stridaprincip inte mot en

fjärde stycket.nuvarande 2 § 2Bestämmelsen motsvarar mom.
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I sjätte stycket finns bestämmelser lagen hushållningattom om
med skall tillämpas vid koncessionsprövning.naturresurser m.m.
Bestämmelsen nuvarande 2 § 2 femte stycket.motsvarar mom.

I sjunde stycket finns bestämmelser nätkoncession inte fårattom
överlåtas särskilt tillstånd. Bestämmelsenutan nuvarandemotsvarar
2 § 2 femte stycket.mom.

Den innehavarens lämplighet skall påprövas sättnye samma som
vid ansökan nätkoncession. Med innehavareom ny attny menas
nätverksamheten övertagits fysisk eller juridiskav arman person.

Det behövs dock ingen förnyad prövning övriga villkor förav
nätkoncessionen. Ansvaret för dessa villkor följs denövertasatt av

innehavaren nätkoncessionen. hellerInte bestäms någonnye av ny
koncessionstid, förvärvaren återstodenövertar innevarandeutan av
koncessionstid.

2 § 3 Nätkoncession för bestämd tid, längst 40 år.mom. ges
Vid nätkoncessionmeddelande skola, förbehållunderav av

allmän enskildoch föreskrivasrätt, de villkor för anläggningens
utförande och nyttjande säkerhetsskäl eller eljestsom av ur
allmän finnas påkallade.synpunkt

För närvarande gäller koncession meddelas för viss tid, längstatt
40 ellerår, det finns särskilda skäl 60 år. I praktiken har detom
inte funnits behov längre koncessionstider 40än är.av

Enligt första stycket skall nätkoncession för bestämd tid,ges
längst 40 år. Möjligheten koncession för 60 har alltsååratt ge
tagits bort. Liksom hittills i frågagörs koncessionstider ingenom
skillnad mellan olika koncessioner.typer av

I andra stycket har nätkoncession koncession. Stadgandetersatt
har i övrigt överförts ändringar.utan

2 § 4 harDen nätkoncession skyldig på skäligaärmom. attsom
villkor överföra åtström annan.

Den har nätkoncession for område skyldigär inteatt,som om
nätmyndigheten medger undantag, på skäliga villkor ansluta en
anläggning inom området.

g5 Den har nätkoncession för linje får ansluta anläggningsom en
till ledningen.
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denbeslutanätmyndighetenföreligger kansärskilda skälOm att
påanläggningskall anslutaför linjenätkoncessionhar avensom

villkor.nätrnyndigheten angivna
fornätkoncessionsåväl tillanslutasanläggning kanOm enen
harområde får denförnätkoncessiontilllinje somsom en

efler med-endastanslutningenlinjeför göranätkoncessionen

efterområdet ellerförnätkoncessionenhargivande den somav
nätmyndigheten.tillstånd av

anmälan,eller efterpå initiativNätmyndigheten prövar, eget

överföring, anslutning,ellerenligt detta 7moment mom. om
skäliganätverksamhetförandra villkor ärnättanffer eller samt

skyldigheter.uppfyllt sinaövrigtkoncessionshavaren iom

de skyldigheterhandlarliksom 7Detta moment, enommom.,
Omkoncessionstiden.undernätkoncession harinnehavare enav

§ 2skall reglerna i 2nätkoncession,fordraranslutning mom.ny
tillämpas.

elmarknaden,för denhuvudregelninnehållerstycketFörsta nya
andra.överföraskyldigheten strömden allmännanämligen att

förnätkoncession, bådeinnehavareför allaSkyldigheten gäller av
elektriskasvenskahela detbetyderområde.och för Dettalinje att

överföringförutlandsiörbindelserna öppnasinklusivenätet av

ström.
inmatningspunkt ellertilltillgångpraktiken fordrasI enen

ske.överföring skall kunnaförelnätetuttagspunkt på att en
harfall den rättdvs. i dettaKoncessionshavarens attmotpart, som

punktsådan påharsåledes denöverföring,begära är ensom
harelkonsumenterochKraftproducenterkoncessionshavarens nät.

ledningarandraanslutningspunkter, liksom ägareävensådana av
koncessionshavarenstill nät.anknutnadirektoch ärnät som

skall dentilli kommentaren 7Som närmare sommom.anges
avgift förendast betalainom Sverigeöverföraönskar ström en

dennättariffen tillavgiften ägarentill Den ärtillgång nätet. av
ellerinmatningspunktenledningsnätledning eller det uttags-som

sigpunkten beñnner på.
Överforingsrätten docktariff upphörsvenskstöd betaldmed av

särskiltkrävshandel med utlandetsvenska Förvid den gränsen.

utlandsfdrbindelsen.avtal med ägaren av
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Förpliktelsen överföra gällerström skäliga villkor.på Medatt
villkor förstås alla faktorer påverkar innehållet i avtalet mellansom
koncessionshavaren och dennes Som exempel kan nänmasmotpart.
pris och betalningsvillkor, avtalstid och uppsägning, energimängd

effekt,och avbrott, avstängning och skadestånd.
Ett viktigt villkor gäller de tekniska förutsättningarna. Anslut-

ningen skall passa till och dess spärming.nätet Ledningen eller
skall fysisktnätet kunna klara den överföring önskas, dvs. detsom

skall finnas ledig kapacitet.
Frågan det finns ledig kapacitet uppkommer bara i vissaom

situationer de s.k. fysiskanär flödena i ledningarna ändras. Ström-

fysiska flöde påverkas inte exempelvis elförbrukareattmens av en
byter elleverantör. Nätets överföringsförmåga densamma föreär
och efter leverantörsbytet. Men helt anslutning skall görasom en ny
till ellernätet tidigare avstängd anslutningspunkt skall itasom en
drift fråganuppstår ledig kapacitet finns. Samma gällerom om
belastningen på ökar effektennätet ändras i in-attgenom en
matnings- eller uttagspunkt.

Villkoren skall alltså skäliga för innehavarenattvara av en
nätkoncession skall skyldig överföra Skäligtströmattvara annan.

detär normalt, brukligt ochär rimligen kan krävassom av
koncessionshavaren.

Det skäligt ingåär vägra avtal överföring, det inteatt om om
finns ledig kapacitet. sådan situationI bör nämligen deen som
tidigare avtalat överföring ha företräde. En koncessionshavareom

även producerar eller handlar med därföroch använder sittsom
för överföring,nät får inte särbehandla själv. fårsig Han inteegen

avvisa kunder med hänvisning till sitt framtida behoveget av
ledningskapacitet, han behöver inte heller inskränka sinmen
tidigare användning för frigöra kapacitet andra. En närmareatt
beskrivning begreppet ledig kapacitet finns i avsnitt 3.2.5.av

kanDet skäligt vissvägra avtal, denneatt motpart t.ex.vara om
inte följt tidigare avtal eller det kan förväntas bli svårt fåattom
betalt. Ibland det skäligtär kräva garantier eller säkerhetatt som
förutsättning för avtal.

Priset, nättariffen, kan inom förprövas skäliga villkor delsramen
i det individuella fallet, dels vid helhetsbedömningen av om
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skälig med hänsyn till kostnadernaprisnivåkoncessionshavarens är

nätverksamheten.för

hand DetSkälighetsbedömningen i förstagörs parterna. somav
förhållandet dem emellan,också, ifårär överensparterna ansesom

Är bedömningen, påde inteskäligt. görsöverens, partssom
beslut kan överklagas,Myndighetensnätmyndigheten.begäran, av

tillförsta hand länsrätt.i
nätkoncession för områdeharstycket stadgas denandraI att som

inomanläggningarskäliga villkor anslutaskyldigi princip påär att
i § femte stycket.med anslutning står 1Vadområdet. menassom

ochSkälighetsbedömningen på sättprövasgörs samma som
överföra.skyldigheten att

och förbrukareproducenterSkyldigheten ansluta gäller motatt av
baraSkyldigheten gällerkoncessionshavare.andrakraft och mot

Regelnfastställts för området.spänningför deninom somramen
nödvändigaför överföringentill densäkerställa rättattavser

uttagspunkten.ellerinmatnings-
från skyldigheten. Undantagundantagkan medgeNätmyndigheten

samhällsekonomiska elleranslutningenden önskadebör avges om
nätkon-ledning medbör ske tillskäl i ställetandra allmänna en

till linjeanslutningdet faktum ärför linje. Enbartcession att en
räcka för undantag.bör inteföretagsekonomiskt lönsamt

till nätkoncessionanslutningstycket handlarTredje och fidrde om
spännings-skall skeönskade anslutningen pådenför linje. När en

lagenområdet högsta tillåtna, utgården förnivå ligger översom
nätkoncession förlämpligmed innehavarefrån avtal träffasatt av

villkoren, kankommaintelinje. Skulle överensparterna om
koncessions-föreligger åläggasärskilda skälnätmyndigheten om

begärdangivna villkormyndigheten görahavaren påatt av
efterfårskäl föreligger bedömasHuruvida särskildaanslutning.
frånbeträffande undantagangivitsgrunder som ovansamma

områdenätkoncession förharskyldigheten för den attsom en
anläggning.ansluta en

koncession för linjeantingen tillanslutningIbland kan göras enen
fall behandlas i femteför område. Sådanatill koncessioneller en

koncession, skerlinjen fordrarOm anslutningen tillstycket. en
iNätmyndigheten börenligt 2 § 2lämplighetsprövning ettmom.
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sådant fall behandla koncessions-ansökan och begäran anslutningom
samtidigt.

Om anslutningen inte koncessionspliktig,är krävs i stället
medgivande områdesinnehavaren eller tillstånd nätmyndig-av av
heten. tillståndsprövningDenna bör ske enligt principersamma som

angivits beträffande undantag från skyldigheten för denovan som
har nätkoncession för område ansluta anläggning.atten en

Lagen tillåter inte anläggning ansluts till nätkon-att en arman
cession för område den anläggningenän geografiskt tillhör.som

I .sjätte stycket vilka frågor nätmyndigheten kan prövaanges som
enligt detta eller 7 och hur prövning kommer tillmoment mom. en
stånd.

Nätmyndigheten frågor nättarifferprövar och skäliga villkorom
i övrigt för överföring, frågor anslutningsskyldighet ochom
undantag från sådan skyldighet, frågor särredovisning skettom
enligt de särskilda reglerna härför och frågor koncessions-om
havaren fullgjort sin skyldighet lämna uppgifter nättariffer,att om
villkor for överföring och anslutning.

Nätmyndigheten skyldig frågorär efterpröva anmälan frånatt
någon berörd Vidare kan nätmyndigheten, i sin egenskappart. av
tillsynsorgan för nätverksamheten, initiativpå ärendeeget ta ettupp
till behandling. Ett sådant ärende kan ha initierats anmälanav en
från någon inte berörd frågan, dvs.är inte sådanär Enpart.som av
anmälan behöver dock inte till prövning nätmyndigheten.tas upp av

Nätmyndighetens prövning sker enligt förvaltningslagens regler
handläggning ärenden. Om överklagande stadgas iom av m.m.

31

2 § 5 Gränserna för nätkoncession for område må ändrasmom.
nätmyndigheten det erfordras ändamålsenligför nätverk-av om

samhet och kan ske synnerlig olägenhet förutan koncessions-
havaren.

Den i gällande lag angivna möjligheten för myndighet ändraatt
förgränserna områdeskoncession har med vissa mindre ändringar

behållits.

Möjligheten nätkoncession for område. Den kanavser numera
användas för gränsändringar under löpande koncessionstid.
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ändamåls-åstadkommagränsändringenSyftet med är att meren
lämpligbådeingårdetta begreppnätverksamhet. Ienlig en

nätverksarnhetenprissättningförindelning ochgeografisk aven
kundkategorier ocholika nättyper.fördelninglämplig av

regeringenöverklagas hoskanfattar beslut,Nätmyndigheten som
i elförordningen.bestämmelserenligt närmare

koncessionshavarefârföreüggaNätmyndigheten62 § enmom.
stödlag eller meddennaskyldigheter enligtfullgöra sinaatt av

koncessionsvillkor.eller Före-föreskriftermeddeladelagen
medläggande får förenas vite.

Åsidosätter mån föreskrift,i väsentligkoncessionshavaren som
förpliktelser,nätkoncession, ellervid meddelandegivits somav

år i följdundereller eller har han7 trei 4 mom.,mom.avses
må koncessioneni bruk,Iedningsnätetledningen ellerhaft

återkallas.delvishelt eller

efterlänsrättnätkoncession prövasåterkallelseFrågor avavom
nätmyndigheten.ansökan av

bestämmelse nät-stycke finnsförstaparagrafensI gersomen
fullgörakoncessionshavarenföreläggamöjlighetmyndigheten attatt

meddelademed stöd lagenellerenligt lagenskyldighetersina av
föreläggande kansådantkoncessionsvillkor. Ettföreskrifter eller

storlekvitesbeloppetsförhögsta gränsmed vite. Någonförenas
enligt 3 § lagendärförskallVitesbeloppetföreskriven.intefinns

tillmed hänsynbelopptillbestämmas1985:206 viten ett somom
tillförhållanden ochekonomiskaadressatenskäntvad är omsom
detföljahonomförmåkani övrigtomständigheterna attantas

vitet.medförenatföreläggande ärsom
länsrättvitenutdömandevitenEnligt 6 § lagen prövas avavom

vitestöreläggandet,utfärdatharmyndighetdenansökanpå somav
framgårbestämmelsenAvnätmyndigheten. attfalli dettadvs. av

allmänEnligti frågan.talerättexklusivharmyndigheten enen
6331982rättsfallet NJAitill uttryck bl.a.kommitprincip s.som
fråninte undantagstraffföreläggas ärvite inte närkan utsatt, om
integärning fårSammaföreskrift.särskildprincipen följer av en

dennastadgandestraff.och Ettbåde viteföranledaheller av
ellagen.första stycketi 29 §innebörd finns
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Paragrafens andra och tredje stycken bestämmelserupptar om
återkallelse koncession.av

andra stycketI de fall då nätkoncession kan återkallas.anges en
Bestämmelsens lydelse § 6helt 2 förstanästanmotsvarar mom.
stycket i den gällande lydelsen ellagen.av

Nätkoncession kan återkallas helt eller delvis koncessions-om
havaren allvarligt åsidosätter de skyldigheter åligger dennesom
enligt 2 § 4 eller eller7 koncessionsvillkor. 2 §I 4mom. mom.

finns bestämmelser skyldighet för koncessionshavare attmom. om
skäligapå villkor överföra och koncessionshavaresström om an-

slutningsskyldighet. I 7 regler utformningmom. ges om av
Återkallelsenättariffer och särredovisning nätverksamhet. kanav

ske koncessionshavaren under i följdäven år inte utnyttjattreom
ledningen eller ledningsnätet.

dag frågorI återkallelseprövas NUTEK. återkallelseEnom av
nätkoncession emellertid ingripandeär så den enskildeart motav av
vi har funnit denna fråga bör domstol ansökanavgöras påatt att av
nätmyndigheten. tredje stycket har därför införtsI bestäm-av en

melse återkallelse nätkoncession länsrätt efterprövasattom av av
ansökan från nätmyndigheten. sådan ansökanEn bör regelmässigt
ha föregåtts föreläggande paragrafensenligt första stycke. Endastav

det uppenbart föreläggande inte skulleär leda till rättelseatt ettom
detkan underlåtas.

återkallelse koncessionFrågor kan enbart initierasom av av
nätmyndigheten.

Nätverksamhet2 § skall ekonomiskt redovisas skilt från7 mom.
verksamhet. gäller nätverksamhetenDetta bedrivsäven närannan

eller kommun.statenav en
hos denRevisor bedriver nätverksamhet skall särskiltsom

granska årsredovisningen avseende nätverksamheten och ettavge
utlåtande årsredovisningen nätverksamheten uppgiortsom av
enligt gällande bestämmelser.

Nättanff skall utformas sakligapå grunder. nättanffjörEn

område, engångsavgiji för anslutning, får dock inteutom
konstrueras med utgångspunkt områdeti inom anslutningvar en

belägen. Nättanjfförär överföring skall utfomtas så,ström attav
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betald avgifi för anslutning använda det elektriskarätt atten ger
landet.inomnätet

eller, efterRegeringen bemyndigande,regeringens nätmyndig-
heten fastställer vilka skallbedömningsgrunder i övrigt som
tillämpas vid nättanffer enligtprövning 4 sista stycket.av mom.

dessa bedömningsgrunder tillämpas, skall nätmyndighetenNär ta
skälig hänsyn till koncessionshavarens särskilda förhållanden.

har nätkoncession skall på begäran dröjsmålDen utansom
lämna skriftlig uppgift nättanffer och villkorövriga förom
överföring anslutning.eller Vid begäran anslutning skallom ny
uppgift villkoren lämnas skälig tid. harinom Denom som
nätkoncession skall vidare på begäran upplysa möjligheten attom
hos nätmyndigheten begära prövning enligt stycket.4 sistamom.

bestämmelser koncessionshavares skyldigheterNärmare om
enligt eller detta meddelas eller,4 regeringenmomentmom. av
efter bemyndigande,regeringens nätmyndigheten.av

I första stycket regleras skyldigheten särredovisa nätverksamhet.att
Skyldigheten gäller alla fysiska och juridiska inklusivepersoner,

driveroch kommun, nätverksamhet med stöd nätkon-stat avsom
cession.

Enligt förslag skall de elektriska ledningarnanätenvärt vara
tillgängliga icke diskriminerande villkor för alla önskarpå som

koncession ledningaröverföra dem. Den har dessaström på påsom
eller har dock monopol på denna verksamhet och saknarnät ett
därigenom i utsträckning incitament till prispress och effektivi-stor
sering. därför viktigt priser för nättjänster nättarifferDet är att

i tariffsättningenredovisas skäligheten kan granskasöppet samt att
det det skall möjligt bedömaallmänna. För att attattav vara

tarifferna skäliga krävs nätverksamheten redovisas avskilt frånär att
verksamhet.annan

förkrav bör uppställas den särskilda redovisningenDe påsom
i avsnitt 3.3 i den motive-nätverksamhet har diskuterats allmänna

ringen. utgångspunkt för kraven särredovisningenEn på är att
aktiebolags- och bokforingslagens bestämmelser skall tillämpas i

möjliga utsträckning. Vi framgår avsnitt 3.3harstörsta som av
särredovisningenfunnit de bestämmelserna rörande börnärmareatt

regeringen eller efter regeringens bemyndigandemeddelas av av
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nätmyndigheten. Vi har utarbetat förslag till förordningett en om
särredovisning nätverksamhet för elektrisk seström underav
rubriken Författningsförslag.

Nätverksamhet kan drivas eller tillsammans med någonseparat
verksamhet, kraftproduktion eller elförsäljning. Såt.ex.annan snart

det finns verksamhet inte faller under definitionenen som av
nätverksamhet i l § skall nätverksamheten ekonomiskt redovisas för

sig.
Verksamhet inte räknas nätverksamhet kan periodvissom soml

finnas hos företagäven enbart driver nätverksamhet.som armars
Exempelvis kan personal anställd firär byggande ochsom
underhåll ledningar tillfälligtvis användas för utföraattav entre-
prenadarbeten företag. sådanEn verksamhet får alltsåett annat
inte redovisas nätverksamhet.som

andraI stycket de särskilda uppgifter revisorerna hosanges som
företag med nätverksamhet skyldiga utföra.är att

De bäst kan kontrollera reglerna angående särredovisningsom om
följts företagens revisorer. Revisorernaär skall därför ettavge
särskilt utlåtande årsredovisningen har enligt gällandeupprättatsom
bestämmelser. Om årsredovisningen i något avseende bristfällig,är
bör revisorerna inte bara påpeka felet också hur felet kanutan ange

till. Det särskilda utlåtandeträttas bör fogas till årsredovisningen.
Tredje stycket innehåller regler för koncessionshavarens tariffsätt-

ning för nättjänster.
den allmännaI motiveringen avsnitt 3.2.2 har uppställts vissa

riktlinjer för tariffsystem. riktlinjerDessa innebär nättariffer-ett att
bör utformas deså dels täcker nättöretagets skäliga kostnaderattna

jämte skälig avkastning på kapital, dels ock stimuleraregeten
konkurrensen på elmarknaden. Dessa riktlinjer kan sägas utgöra
grundstommen vad gäller tariffernas utformning sakligapå grunder.

Att nättariff skall utformas på sakliga grunder innebär kunderatt
får indelas i efter kostnadsbild, kunder med elvärme,t.ex.grupper
tidstariff eller fritidshus. Lika kunder skall däremot ha samma
nättariff. N ättariffema skall objektiva icke-diskrimineran-ochvara
de.

Men kundindelning enligt detta särskilda stadgandeärtypen av
i lagen inte tillåten. Nättariff för område får inte konstrueras med

utgångspunkt i inom området anslutning belägen. Detärvar en
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inte får medgeografiska indelningarinnebär göras, t.ex.att en
för kringliggande landsbygd. Zon-ochtariff för tätort annanen

punkt inte heller tillåtna.avstånd från vissindelningar efter ären
avståndsberoendefrån detta förbud fördock undantagfinnsDet ett
merkostnader videngångsavgiñer skall täckanämligentaxor, som

storlek skall kunnaanslutning. Engångsavgiftens på så sätten
merkostnaden för nybyggdden faktiska t.ex.motsvara en an-

slutning.
variera medfir linje får däremotNättariffer för nätkoncession

alltsåanslutningspunkten belägen. Det ärhänsyn till ärvar
kraft i södraavgifter förexempelvis tillåtet med högre uttag av

regionaltSverige, liksom inomoch lägre i nät.Sverige ettnorra
producenterskall kunder, bådeunderlätta handeln medFör att

nämligenavtal medbara behöva nätägare,och konsumenter, en
anslutningspunkt.har Envilket kundendet pånätägaren enav

alltså betalaregionledning skallansluten tillproducent är ensom
regionnäts-förutsättsregionledningen. Detnättariff till ägaren attav

och den kost-storkraftnätetbetalat avgift tilli sin attägaren tur
harkonsument,nättariffen för regionnätet. Eninaden lagts som
sinbetalar motsvarandelokalt på sättuttagspunkt på nät,etten

lokal-den tariffen ingårlokala Inättariff till det nätet.ägaren av
storkraftnät. sistnämndaregionnät ochkostnader förnätsägarens

föregåendedetframgåttkan alltså, närmastkostnader avsom
det lokalai landet nätet ärolika beroende påstycket, varvara

till regionaltanslutet nät.vilken punkt detoch vid ärbeläget ett
frånöverföring till ellerutlandsförbindelsema förTillgång till

utlandsförbindelsen.medsärskilt avtalförutsätter ägarenSverige av
detöverföra Menskäliga villkorskyldighet på ström.harDenne att

dessa för-kapacitet det gällerledig närrisk för brist påfinns

tillgänglig kapacitet påbristsådan måstebindelser, och uppstår
Överföringsrättigheter utnyttjas börintefördelas.något sätt som

skall utnyttjasförbindelsenledningen,tillåtas blockerainte utan
utlandet.förhållandena itilldessutomoptimalt. måsteHänsyn tas

kapacitet kan tänkas, såsomledigmodeller för fördelningOlika av
Ägaren utlands-högstbjudande.försäljning tillkvotering eller av

införnätkoncession ansvariginnehavareförbindelsen såsomär av
prövningbegärmissnöjdnätmyndigheten, motpart omavom en

skäliga.överföringvillkoren för är
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regeringensefterregeringen eller,stycket stadgasfiardeI att
bedömnings-vilkafastställanätmyndigheten skallbemyndigande,

nättariffer. Enprövninganvändas vidskallgrunder avensom
allmännafinns i dengrundertänkbara sådanaredogörelse för olika

bedömningsgrundema3.3. erinranavsnitt Enmotiveringen attom
regeln nät-schablonmässigt finnsinte får tillämpas attgenom

koncessionshavarenstillskälig hänsynskallmyndigheten ta
§ i denskall enligt 17Bedömningsgrundernaförhållanden.särskilda
årligenförväg ochfastställas i omprövaselförordningenföreslagna

det.omständigheterna krävereller då
koncessionshavarenskyldigheter förinnehåller flerastycketFemte

olika slag.uppgifterlämnaatt av
skallanslutningöverföring ochvillkor förandraNättariffer och

del dem.önskarför allatillgängligaochöppna ta avsomvara

r de skall lämnasskriftlig form ochiskall finnasUppgifterna ut utan
finns inteför anslutningvillkoruppgiften gällerdröjsmål. När nyl

sådanaframtill. Förhänvisanättariffalltid färdig att taatten
längre tid. Detkoncessionshavarenuppgifter behöverindividuella

skälig tid. Vadinomuppgiften lämnasfallräcker i dessa somom.l tillfall fall.fråntid får bedömasskäligär

i upplysaskyldighet på begäranocksåharKoncessionshavaren att
begäranätmyndigheten ochhosanmälanmöjligheten göraattom
villkorbara tariffer ochstycket. Intesistaenligtprövning 4 mom.

koncessions-frågormyndigheten ävenkan prövas utan omav
uppgiftexempelvis lämnatskyldigheter,uppfyllt andrahavaren om

korrekttariffer på sätt.
detförelägganden,möjlighetOm nätmyndighetens att omge

överklagande2 § 6 Frågorfinns regler ibehövs vid vite, ommom.
behandlas i 31nätmyndighetens beslutav

meddelarregeringenstycke erinrasI sjätte attmomentets om
nätmyndigheten kan rättochbestämmelser även attnärmare att ges

enligtskyldigheterkoncessionshavaresföreskrifter angåendeutfärda

och detta4 moment.mom.

bemyndigande,efter regeringens§ Regeringen eller,2 8 mom.
föreligger, medgefår, särskildanätmyndigheten skäl att enom

behövligfår innanfram redanstarkströmsledning draselektrisk
transformator- ellernätkoncession meddelats ellerhar att en
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kopplingsstation får byggas hinder bestämmelsenutan iav
1 tredje stycket. När ledningen färdigär i brukmom. att tas
får, i den ordning regeringen föreskriver, tillstånd lämnassom

tills vidare årunderatt begagna ledningentre i påavvaktan att
koncessionsansökningen slutligt prövats.

Den enda ändring gjorts är myndighet och koncession harattsom
nätmyndighet och nätkoncession.ersatts av

3 § 1 Upphör nätkoncession gälla är denattmom. senasten som
haft koncessionen skyldig bort ledningenatt tillhörandeta med
anläggningar vidta åtgärderoch andra återställningför jom

ipåkallatdetta är från allmän eller enskild synpunkt.
Frågan skyldighet vidta sådana åtgärderatt prövas nät-om av

myndigheten. Prövningen skall iske samband med kon-att
cessionen upphör.

Iakttar den haft nätkoncessionen inte vad ålagtsharsom som
fårhonom, nätmyndigheten vid vite förelägga honom fullgöraatt

åligganden.sina

3 § 2 Har elektrisk starkströmsledning dragits frammom. en
nätkoncession, därutan detta fårbehövs, nätmyndigheten

förelägga ledningens innehavare bort ledningenatt ta med
tillhörande anläggningar vidtaoch åtgärderandra åter-för
ställning, påkallatdetta är från allmän eller enskildom
synpunkt.

fårFöreläggandet förenas vite.med

3 § 3 Om mark behöver anspråki sådanaförtasmom. annans
återställningsåtgärder i l eller 2 får nät-som avses mom.,
myndigheten besluta tillträde till markenatt skall lämnas under
viss tid.

Ãterställningsåtgärderna skall utföras så, minsta skada ochatt
intrång vållas. Byggnader får uppföras eller vägar byggas
endast markens ägare och den har nyttjanderätt ellerom som
servitut avseende marken samtyckt till det nätmyndigheteneller

tillståndlämnat åtgärden.till Tillstånd får lämnas endast om
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återställningsát-åtgärden nödvändig föroundgängligenär att

vidtas.gärderna skall kunna

intrång,återställningsåtgärderna skallellerskadaFöranleder

utgå. vid denersättning väcksersättning härför Talan om
område deleneller störrefastighetsdomstol inom markenvars

ligger.därav

lydelseni 3 § i den gällandesin motsvarighetParagrafen har av
har skett. Denredaktionell karaktärVissa ändringarellagen. av

enligt förslaget endastföretagits detsakliga ändringenda är attsom
tillståndåtgärder ellerbesluta denätmyndigheten kanär omsom

åvilar detgällande ellagenparagrafen. Enligt denstadgas ivarom
dessaskallvilken myndighetregeringen besluta avgöraatt som

dvs.skall NUTEK,detfrågor. regeringen bestämtDå att vara
detnätmyndighet, innebärföreslår blimyndighet visomsamma

Bestämmelsenförändring.praktiken ingenemellertid i att ettom
från paragrafensockså tagits bortskall delges harvitesföreläggande

saklig eftersomingen ändringinnebär dockoch 21 Detta enmom.
återfinns 2 § lageninnebörd imotsvarandebestämmelse av

nätmyndighetentillämplig dåViteslagenviten. är1985:206 om
erinrassammanhang bördettavitesföreläggande. I ävenutfärdar om

stycket ellagen§ första sägerstadgandet i 29 att sammasom
straff.både vite ochföranledagärning inte fär

myndighet regeringen bestämmerden15 § Regeringen eller som
ellerfrån elsäkerhetssynpunktmån påkallatfår, i det ärden av

nationella elsystemet, meddeladnfisiikerheten hos dettillhänsyn
andrabesiktningprovningföreskrifter kontroll, eller samtom

anordningarangår anläggningar,elektriskaföreskrifter som
materielelektrisksådanatill anläggningar,avsedda anslutasatt

installationer.elektriskaeller

myndigheteller denregeringenmöjlighet förparagrafenI enges
meddelavissa fall närmareiregeringen bestämmer attsom

sin motsvarig-Bestämmelsensäkerhetskaraktär. ägerföreskrifter av
januariSedan den 1ellagen.gällande lydelsei 15 § ihet avnu

elsäkerhets-för det svenska1993 Elsäkerhetsverkethar ansvaret
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arbetet. Verket har erhållit regeringens förordnande utfärda före-att
skrifter med stöd paragrafen.av

tilläggEtt har gjorts i paragrafen för klargöra föreskrifteratt att
kan meddelasäven driftsäkerheten hos det nationella elsystemetom

påkallar det. Produktionsanläggningar och skall anslutas tillnät som
storkraftnätet uppfyllamåste vissa tekniska och driftsäkerhets-

mässiga krav. Sådana förhållanden kan visserligen regleras i
anslutningsavtal det kan också nödvändigt utfärdaattmen vara

föreskrifternärmare vilka krav skall ställas på sådanaom som an-
slutningar. kanDet nödvändigtäven i föreskrifter närmareattvara
fastställa regler i syfte elproduktionen till elförbruk-att anpassa
ningen och för hålla nödvändiga elreserver. Det kan bliatt
nödvändigt föreskriva informationsskyldighet för få kunskapatt iatt

hur mycket kraft in och från och ochnätetmatas tas utom som var
detta beräknas ske. Föreskrifternär kan också behövas för detatt

nationella avräkningssystemet se avsnitt 3.2.6 skall kunna
administreras effektivt. Sådana föreskrifter bör lämpligen meddelas

det i januari 1992 inrättade Affärsverket svenska kraftnät.av
Svenska kraftnät har nämligen uppgift driva och förvalta detattsom
svenska storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna.

Enligt dess instruktion 1991:2013 åligger Svenskadet kraftnät
bl.a. förvalta, driva och utveckla kostnadseffektivt, driftsäkertatt ett
och miljöanpassat kraftöverföringssystem. En redogörelsenärmare z
för Svenska kraftnäts verksamhet och finns i avsnittsystemansvar
3.6.

elförordningenI har i 24 § intagits bestämmelseen som ger
Affärsverket svenska kraftnät utfärda föreskrifterrätt delsatt
angående de tekniska krav bör ställas anläggningarpåsom som
berörs verkets dels beträffande skyldighet tillsystemansvar, attav
verket inge sådan information nödvändig förär verket skallattsom
kunna fullgöra sitt Vad begreppetsystemansvar. systemansvar
innebär finns enligt förslag angivetvärt i §2a i instruktionenen ny

Affársverketför svenska kraftnät.

23 § Nätmyndigheten och tillsynsmyndighet påhar rätt attannan
fåbegäran de upplysningar och handlingar behövs försom

tillsynen.
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erhålla denparagraf behandlas tillsynsmyndighetsI denna rätt att
för kunnamuntliga och skriftliga information behövs attsom

Bestämmelseneffektiv tillsynsverksamhet.bedriva överensstäm-en
förändring23 § i den gällandei sak med ellagen. Den sommer

finns flera myndig-paragrafen det framgår detskett är att attnuav
ändrade ellagen.bestämmelserna i denheter har tillsyn översom

Elsäkerhetsverketkommer förutomEnligt utredningens förslag även

tillsynnätmyndighet,i sin egenskap överNUTEK, utövaattav
ellagens regler.

tillsynsmyndighetensuppgifter kanInitiativet till inatt ta menvara
till myndigheten,sin grund i anmälandet kan också ha t.ex. omen

särskildaföljer föreskrifter ellerkoncessionshavare inteatt en
vidhämtas in formlöstUppgifter torde i fall kunnavillkor. många

marknaden. Enligtmyndigheten och aktörer påmellankontakter

uppgiftermyndigheten begäramöjlighet för26 § finns emellertid att
med vite.får förenasefter föreläggande som

eller ellernätmyndigheten enligt § 6Beslut 2 731 § mom.av
får inträdaNätmyndighetenöverklagas hos3 § partsom

Ändrasdomstol.beslutmyndighetens nät-imålet prövasnär av
ellerbeslut länsrättavgörande sakimyndighetens genom av

föra talan beslutet.nätmyndighetenfårkammarrätt, mot
myndighets enligtöverklagande beslutFöreskrifter av enom

25 § 26 § medstycket, eller ellerandra23 24 § första eller

regeringen.enligt meddelaslagenbemyndigandestöd ett avav
riksprovplatsFöreskrifter överklagande beslutett enom av av

regeringen.meddelas av

sin motsvarighetParagrafen behandlar överklagandefrågor och har

§ i ellag.i 31 gällande

jämfört gällandemedstycket har erhållit helt lydelseFörsta en ny
Övriga jämfört medoförändradestycken i paragrafen ärrätt.

gällande ellag.
vadbeslut till regeringen,dag överklagas NUTEKsI utom avser

enligttillhandahålla eller köpaangående förpliktelse strömbeslut att
bådakoncession. deåterkallande I2 § ellagen4 samt avmom.

fullföljdsinstans.sistnämnda fallen kammarrättär



306 1993:68SOU

6förslag innebär återkallelse koncession §Vårt enligt 2att av
tredje stycket lagförslaget skall direkt pålänsrättprövasmom. av

tillansökan nätmyndigheten. Länsrättens beslut får överklagasav
kammarrätten. Nätmyndighetens beslut i frågor anslutning, omom
pris och andra villkor för nättjänster skall överklagas till länsrätt.

Övriga frågor skall överklagas till regeringen.

beslut nätmyndigheten kommaDe kan prövasattav som av
skiftande slag. kan fråga skälighetenlänsrätt Detär avav vara om

företagens tariffer för överföring ocheller övriga villkor förav
vidfrågortransitering Vidare hör hit ledig kapacitetpå näten. om

redovisningsfrågoranslutning till beslut i riktadenäten, ettmot
enskilt företag m.m.

tillEnligt gällande forumregler överklagas myndighets besluten
länsrätt inom geografiska upptagningsomrâde myndighetenden vars

domstolblirbelägen. innebär länsrätten i Stockholm denDetär att
ärendena.prövarsom

generellamyndighets beslut uppställa vissaNormbeslut, dvs. att
omfattas inte fullföljdsreglerna.för nätverksamheten, avnormer

beträffandeutredningens övervägandenredovisningEn närmare av
motivefrågor överklagande finns i avsnitt 6.2 i den allmärmaom

ringen.

Övergångsbestämmelser

julilag träder kraft den 1994.1. i IDenna
Vad föreskrivits nätkoncessioner 2 § 2 sista2. i mom.som om

gälla fo°r linje- ochstycket, 3 § skall2 § 4-8 ävensamtmom.
återstående koncessionstider.områdeskøncessioner under Lin-

nätkon-jekoncession skall därvid förekommande falli anses som
förlinje områdeskoncession nätkoncessionför ochcession som

område.

enligtkan utgå till den fått koncessionErsättning statenav som
direktäldre regler. Sådan skall förlustersättning ärsom enavse
dessaföljd villkoren och enligti 2§ 4 7attav mom. mom.

befim-Övergångsbestämmelser skall gälla för vid ikrafltriidandet
liga koncessioner. utgår för uteblivenErsättning inte vinst.

eflerTalan skall väckas månaderersättning senastom sex
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Ikoncessionstidens utgång, preskriptioninte redan skett enligtom
preskriptionslagen 1981:130.

ärenden angående4. prisregleringFör inkommit till Närings-som
:och teknikutvecklingsverket före den juli skall lagen1 1994 dessi

lydelse före ikraftträdandet tillämpas.

Enligt punkt 1 i Övergångsbestämmelserna träder de föreslagna
ändringarna krafti den juli 1994.l Det innebär de reglernaatt nya
för meddelande nätkoncessioner skall börja tillämpas angivnaav
dag.

Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna de områdes-är
koncessioner och linjekoncessioner beviljatshar enligtsom nu
gällande ellag och giltiga vid den tidpunkt de föreslagnaär när

ändringarna i ellagen träder i kraft betrakta nätkoncessionatt som
för område respektive nätkoncession för linje. Vissa de före-av
slagna koncessionsvillkoren behöver inte förrän iprövasnya
samband med förnyad nätkoncession söks, dvs. vid utgångenatt en

den nuvarande koncessionens giltighetstid. Lärnplighetsprövningav
koncessionshavare prövning sökt nätkoncession ärsamtav om

lämplig från allmän synpunkt exempel härpå. Andra villkorär

tillämpas förmåste alla koncessionshavare direkt vid lagens
ikraftträdande. Sådana villkor bl.a. skyldigheten för den harär som
nätkoncession för område ansluta andras ledningar och anlägg-att
ningar och överföra skyldigheten för alla innehavareström samt av
nätkoncession särredovisa nätverksamheten.att

Skyldigheten särredovisa inträder vid ikraftträdandetatt av
lagändringen.

innebär årsredovisningDetta nätverksamhet för helaatt av
räkenskapsåret skall enligt de föreslagna räken-reglernagöras när

skapsåret eller del därav infaller efter den juli 1994.1 Hur

koncessionshavaren fram det underlag behövs för göratar attsom
sådan årsredovisning regleras inte i övergångsbestämrnelserna.en

Det såledesställs inte krav den löpande redovisningenpå att av
nätverksamhet, skild från övrig verksamhet, skall påbörjas före

lagens ikraftträdande.

Anläggningsregister med ingångsvärden skall upprättasm.m. per
den dag räkenskapsåret börjar. Om räkenskapsår och kalenderår
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sammanfaller, skall alltså anläggningsregistret hänföras till årsskiftet

1993-1994.

bör påpekasDet NUTEK enligt 9 § förslaget till förordningatt om
särredovisning nätverksarnhet för elektrisk har vissströmav
möjlighet medge undantag.att

Revisors skyldighet granska och utlåtande påatt avge avser
motsvarande årsredovisning nätverksamhet där räkenskaps-sätt av

avslutas efter den juli 1994.året l

Vid den tidpunkt då lagstiftningen träder i kraft skall den som
bedriver nätverksamhet till nättarifferna finns klara ochattse
tillgängliga för den önskar del dem. Företaget avgörtasom av
därvid vilketpå bokföringsunderlag behövs.eget ansvar som

För regeln överlåtelse koncession i 2 § 2 sistaom av mom.
stycket innebär övergångsbestämmelsen äldre koncessionnäratt en
överlåts, fordras tillstånd enligt de föreslagna reglerna. Den nye
koncessionshavarens lämplighet skall således sådanprövas, även om
prövning inte behövde ske den förste innehavaren kon-av av
cessionen. De reglerna också vilken myndighet fåravgörnya som

tillstånd till överlåtelsen. Om överlåtelsen gäller utlands-ge en
förbindelse, skall således regeringen frågan, kon-pröva även om

i
cessionen ursprungligen meddelades förvaltningsmyndighet.av

Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna kan under vissa

förutsättningar ersättning till den fått koncessionutgåstatenav som
enligt äldre regler.

iSom beskrivs i avsnitt 8.1 finns risk för vissa kon-närmare atten
cessionshavare tilldrabbas skada följd deras linje-attav av
respektive områdeskoncessioner enligt 2 ipunkt övergångs-
bestämmelserna under återstående koncessionstider skall anses som
nätkoncessioner. främst tillAv hänsyn Europakonventionens regler

skydd för egendom tillhar ersättning upptagits i punkträttom en

talan ersättning kan väckasEn den har linje-om av som en
koncession eller områdeskoncession då denna lag träder i kraft.en
Talan väcks vid allmän domstol.mot staten

Ersättning kan för förlust direkt följdutgå deär attsom en av nya
villkoren i 2 § och skall gälla för koncessioner4 . ävenmom. som
meddelats enligt äldre bestämmelser. I nämnda finns demoment

reglerna överföring, anslutning, särredovisning, nättariffernya om
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§ och avsågäldre lag fanns i 2 4Motsvarande regler i mom.m.m..
ieller överföra ellersärskilda fall levereraförpliktelser i strömatt

fall köpavisst ström.att
villkorsändringföljdernaomedelbarabara deDet är somav en

ekonomiskatill följd denersättning. Förlustertillrätt avger
elmarknaden skall intemed ökad konkurrens påpolitiken vara

samband medskulle ha visstdeersättningsgilla, även attom
vinstuteblivenkan tänka sigändrats. Eftersomvillkoren attman

ändringen, hardirekt förlustuppfattaskangångnågon avensom
säljareskada inte Endenna ersätts.uttryckligendet att typsagts av

lagändringenefterjämföra elpriset före ochalltså intekanav
mellanskillnaden.ersättning förlägre, begärapriset blivitoch, om

kraft och harproducerarföretag bådevanligtDet är att samma
distributionen.förbehövsledningar ochkoncession för de nät som

särskilja dessa tvåföretag kan det svårtsådanaI typeratt avvara
Europakonventionensfrånersättningsregeln utgårEftersomförlust.

denför bedömandetledningegendomsskydd, bör närmare av
från avgörandenhämtasförlusten kunnaersättningsgilla av

mänskliga rättigheterna.deEuropadomstolen för
koncessions-återståendeuppkommit under denhaFörlusten skall

med-ikraftträdandet ochefterkoncession förnyatstiden. När en
förlustkvarvarandeeventuellreglerna, kanenligt dedelats ennya

inte längreföljd lagändringen ersättas.till av
koncessionstidenseftermånaderväckasskallTalan senast sex

60till 40 ellerlånga,koncessionstiderna ärEftersomutgång. upp
enligtpreskriberas allmärmahinnaersättningsanspråkkanår, ett

återståendetalan Vid långaväcka gåtttiden förregler innan ut.att
successivaeventuellt fleradärförkoncessionstider kan processer

avbrytasbehöva på sätt.preskriptionenföras eller annat

processuell Förövergångsfrågorregleras vissapunkt 4I natur.av
koncessionshavaren iprissättning harskäligåstadkommande av

underkasta sigskyldighetålagtsgällande ellag2 § 7 attenmom.
elleröverföringför leverans,övriga villkorpris ochreglering av

använderdenkan begärasVillkorsregleringinköp ström. av somav
ocksåReglering kananläggningen.frånanvändaönskar strömeller

tillönskar levereraeller strömlevererardenbegäras somav
områdetelproduktionsanläggning inomsådananläggningen från en

skyldig köpaområdeskoncession strömhar ärden attsom ensom
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från. Anläggningens innehavare kan begära ändring i eller upp-
hävande beslut prisreglering.av Enligt förordningenom 1979:466

prisreglering enligt lagenom l902:71 s.l, innefattande vissa
bestämmelser elektriska anläggningar,om prövas frågor om
prisreglering NUTEK. Frågornaav avgörs beslutande nämndav en
inom NUTEK, Prisregleringsnämnden för elektrisk ström. Bestäm-
melsen i punkt 4 hur skall förfaraanger med sådanaman ärenden
angående prisreglering inkommit inte slutligtsom prövats föremen
ikraftträdandet. Enligt föreskriften skall ärendet prövas enligt
ellagen i dess lydelse före ikraftträdandet.

Beträffande vad skall gälla för avtalsom ingåtts före lagenssom
ikraftträdande hänvisas till avsnitt 8.2.2 i den allmänna motivering-
en.

10.2 Förslaget till lag med vissa bestämmelser

handel med el,om m.m.

l § Den importerar ellersom enligtexporterar kontrakt ärsom
gällande minst månader skall förvägi anmälasex importen eller

tillexporten regeringen.

I denna paragraf bestämmelserupptas långsiktigaattom mera
import- och exportkontrakti förväg skall anmälas till regeringen.

Utlandshandel med inteär underkastad något direkt tillstånds-
krav. Däremot har det viktigt import-ansetts ochatt exportkontrakt

långsiktig karaktärav allmäntmera är kända.
Sådan information behövs för det skall bliatt möjligt göraatt

marknadsbedömningar, beträffande förväntadt.ex. leveranssäkerhet
och prisutveckling på den svenska marknaden. Informationen
behövs också underlag för analyssom huruvida handelnen medav
kraft mellan Sverige och andra länder orsakar allvarlig störning i
landets ekonomi eller allvarligt påverkar beredskapen.

Anmälningsskyldigheten är alltså inte knuten till den produ-som
eller använder kraften,cerar till denutan begär överföring tillsom

eller ifrån Sverige. Skyldigheten inteär heller knuten till produktion
eller användning kraften i Sverige. Denav köper kraftt.ex. isom
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importen ävenanmälaskallSverigei omdensäljerochNorge
Tyskland.tillvidarekraftensäljersiniköparen tur

avtal.innebördsammanhangdettai somKontrakt har samma
normalttordemånaderminst varagällaskallAvtal sexsom

anmälanskallmuntligt,skulleavtalsådantOmskriftliga. varaett
ske.ändå

minstgällaskallavtaletkrävsanmälningsskyldighet sexattFör
minstavtalstidenbestämdadenkan sexAntingen varamånader.

tillförlängasbestämmelseravtaletsenligtdenkanellermånader
skyldighetenför attbetydelsesaknarDetmånader.minst sex

Ettmuntlig.ellerskriftligförlängningsklausulen äranmäla om
muntligträffatanmälasalltsåskall parternatremånaderskontrakt om

förlängning.månadersöverenskommelse treom
ochkontraktstidanmälarensinnehållaskallAnmälan nanm,

importeraslex-kanavtaletenligtmycket strömhuruppgift somom
utformningenden närmareochtid avangivenunderporteras

finnsellerpris motpartskyldighethärför. Någon attvillkoren uppge

inte.
omfattningförekomst,uppgiftinnebärAnmälningsplikten att om

regeringen.tilllämnasavtal måstesådanautformningoch av

döms§1bryteroaktsamhet motelleruppsåtmed2 § Den avsom
månader.högstfängelse iellerbötertill sex

tillfall döms interingaI ansvar.

regeringentillanmäls§i lkontraktförAnsvaret angesatt som
ellerimporterarjuridiskaellerfysiskaden somhos personligger

viaöverföring ut-skerImportexport enel. genomexporterar
överför pådenskall egenAnmälan göraslandsförbindelse. somav

Affärsverketmedöverföringavtalatellerutlandsförbindelse om
utlandsförbindelse.innehavareellerkraftnätsvenska avannan

direk-verkställandeallmänhetidetåliggeraktiebolagInom ett
tillseförvaltningen, attlöpande attdenföransvarigsåsomtören,

skallföretagI typregeringen.tilltid armangörsi avanmälan rätt
löpandedenchef förhögstemotsvarandehosliggaansvaret

företagetsärskildadetiorganisationenBeroende påförvaltningen.
särskildamedstyrelseledamothosligga t.ex.ävenkan enansvaret

uppgifter.
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Ringa fall, såsom anmälan några dagar för bör intesent, medföra
straffansvar.

3 § kommunaltEtt företag i 3 kap. 16-18 §§ kommu-som avses
nallagen 1991:900 får, hinderutan villkoret i 2 kap. 1 §av
kommunallagen anknytning till kommunensom område eller dess
medlemmar, utanför kommunens område bedriva
dels produktion och handel med elverksamhet,av
dels nätverksamhet enligt 1 § lagen 1902:71 1, innefattandes.
vissa bestämmelser elektriska anläggningar,om i geografisk
anslutning till företagets nätverksamhet inom kommunen,
dels, iden mån det behövs för företaget skallatt kunna konkurre-

på lika villkor med icke-kommunalara företag bedriversom
,elverksamhet, verksamhet harannan nära samband medsom

elverksamheten sidoverksamhet.

Produktion och handel med sammanfattasav under begreppet
elverksamhet. Nätverksamhet för vilken gäller särskild reglering-

faller utanför detta begrepp.-
Elverksamhet och, i regel, verksamhet inom energisektornarman

får utgöra sådana angelägenheteranses allmänt intresseav som
omtalas i 2 kap. 1 § kommunallagen 1991:900 och faller alltså så
till vida inom för den kommunala kompetensen.ramen Här
behandlas följaktligen endast frågan undantagande från lokalise-om
ringsprincipen, dvs. frågan förrätt kommun bedrivaom vissatten
verksamhet utanför kommunens område. Så får i den mån det inte-
redan tillåtetär enligt rättspraxis, vilket bl.a. gäller elproduktion för
behov inom kommunen ske endast när verksamheten drivs i form-

sådant kommunaltett företagav i 3 kap. 16-18 §§, dvs.som avses
aktiebolag, handelsbolag,ett ett ekonomisk förening, ideellen en

förening eller stiftelse.en
I anslutning till elverksarnhet kan förekomma verksamhet harsom

nära samband med denna och kommunalt företagett bör kunnasom
bedriva även utanför den kommunen det skallegna kunnaom
konkurrera på lika villkor med icke-kommunala företag som
bedriver elverksamhet. Hit hör främst fjärrvärmeförsörjning,
konsultverksamhet, med inriktningt.ex. på energihushållning, och
entreprenadverksamhet med anknytning Äventill elproduktionen.
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undan-förutsättning,angivenunderblir,sidoverksamhets.k.denna
lokaliseringsprincipen.fråntagen

frånUndantagkategori.särskildNätverksamhet ensomanges
företagkommunaltlör sommedges ävenlokaliseringsprincipen ett

handelochproduktionmedsambandnätverksamhet avutandriver
rationellabildandetundantaget ärmed att meraSyftet avel.med

utanförnätverksamhetFöretagetsunderlättas.skallföretagsenheter
desstillanslutninggeografiskhadärförskallkommunenden egna

inteinnebär ettatt,Detta omkommunen.inomnätverksamhet
ifrågavarandedeområde,förnätkoncessionerolikainneharföretag

tilldirekt gränsamåsteomständigheterallaunderområdena
kunnainteemellertidskallnätföretagkommunaltEttvarandra.

landet.delarskildainätverksamhetetablera av

tillsidoverksamhetochelverksamhetföretagskommunalt§ Ett4
särskilt.redovisasochgrundaffärsmässigpåskall drivasdenna

2§ibestämmelserfinnsnätverksamhetredovisningOm av
elektriskabestämmelservissainnefattande omlagen,7 mom.

anläggningar.

likställighetsprincipeninnebärgrundaffärsmässig attpåUttrycket
deniprissättningengällerdetbryts närsjälvkostnadsprincipenoch

lagen.omfattasverksamhet avsom
innebärgrundaffärsmässigbedrivas påskallverksamhetenAtt
ochbeteendeaffärsmässigt enskall tillämpaföretaget ettfrämst att
priset,iinräknasskallvinstmarginalvissprissättning. Enkorrekt

villkorDemotiverat.särskilt somundantagsvis ärinte annatom
skallverksamhetaffärsdrivandenäringslivetsprivatadetförgäller

ochelverksamhetomfattarBestämmelsenvägledande.alltså vara
kommunen.denutanförinomsåvälsidoverksamhet egnasom

skallgrundaffärsmässigbedrivasskallverksamhetDen som
samladedensärredovisningpåsärskilt. Kravet avserredovisas

stycket.förstaenligtverksamheten



314 SOU l993:68

10.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1971:289 allmänna förvaltningsdom-om

stolar

Ändringen i 14 § lagen 1971:289 allmärma förvaltningsdom-om
stolar är konsekvens den domstolsprövningen skallav skesom
enligt vissa bestämmelser i ellagen. Utredningens överväganden
beträffande frågor överklagande finns i avsnittom 6.2 i den
allmärma motiveringen.

10.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1985:277 vissa bulvanförhållanden.om

Ändringen i l § lagen 1985:277 bulvanförhállanden ärom
föranledd lagen 1976:240att förvärvav eldistributions-om av
anläggning upphävs.m.m.

10.5 Förslaget till lag upphävande lagenom av

1976:240 förvärv eldistributions-om av

anläggning m.m.

Vi föreslår lagen 1976:240att förvärv eldistributions-om av
anläggning skall upphöra vid utgångenm.m. juni 1994. Bak-av
grunden till förslaget upphävande lagen harom redovisats iav
avsnitt 3.4.9 i den allmänna motiveringen.
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yttrandeSärskilt

LundbergGunnarochNils Anderssonsakkunnigaav

utredningenstillalternativbehandlasyttrandesärskilda ettdettaI
vidövergångsreglernätverksamhet,försärredovisningförslag om

grundligkrav påavregleringetappviskontrollerad samt enen
konsekvensanalys.

nätverksamhetförsärredovisningförslagUtredningens om

innebärabl.a.skulleFörslaget
varierakommerlikartade nätinom attöverföringskostnadernaatt

bokfördaberoende på nätensslumpartat sättmindreellerpå ett mer
värden,

påverkas påmarknadsvärden kommer ettattdistributionsnätensatt
i högeldistributionenstrukturrationaliseringensådant sätt att av

försvåras,grad
direktblirbetydande. Detblirmerarbetetadministrativadetatt

område,förnätkoncessionermed mångaföretagorimligt för
effektiviseratillincitamenttillräckligainte får attnätägarnaattsamt

verksamheten.
fullständigförslagetmeningenligt vårbordeskäldessaAv om

fåttbalansräkning haupprättandemedsärredovisning annanenav
utformning.

medbestämmasnättariffernaikapitalkostnadsdelenbörställetI
varvidnuvärdet,tekniskaeller detnyanläggningskostnadenhjälp av

löpandetillbegränsaskannätverksamhetensärredovisning av
särredovisningmedmerarbetetadministrativadriftkostnader. Det

tillsynsmyndig-eliminerashelt kunna attskulle dessutom genom
nättarifferna påskälighetsprövningsinbaserardärutöverheten av

underhållskostnaderna.ochdrift-förschablonvärden
tekniskaeller detnyanläggningskostnadenanvändaGenom att

prisnivånblirnättariffenikapitalkostnadenförgrundnuvärdet som
Ieftersträvansvärt.givetvisvilket ärjämförbara nät,ilikartad

Ellagstiftnings-denliknarprincip,tillämpasNorge somsomen
låg-föröverföringstariffenkanföreslagit. Därutredningen en
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spärmingskund variera med faktor tio, motsvarande skillnaden en
30 örekWh. Exempel från svenska företagav ca visar likartade

förhållanden, vilket illustrerar den föreslagna metodens nack-en av
delar.

Förslaget särredovisning nätverksamheten innebärom deav att
ekonomiska regler gäller för nätverksamhet drivs isom som
aktiebolagsform kommer bli vägledande i framtidenatt för all
nätverksarnhet. De kapitalkostnader redovisas i verksamhetenssom
balansräkning frånutgår de olika nätdelarnas historiska anskaff-
ningskostnader. Dessa har sedan varje år minskats med avskriv-
ningar och ökats med nyinvesteringar.

Om jämför de bokförda kapitalkostnaderna för olikaman nät
finner mycket skillnader för teknisktstora jämförbaraman nät.
Detta beror på långanätens livslängder och de tjugo årenssenaste
höga inflation i kombination med mycket antalatt ett nätstort
överlåtits till ägare på grund eldistributionens strukturratio-nya av
nalisering. Vid dessa ägarbyten har värderatsnäten i Överlåtelse-
tidpunktens penningvärde och det köpande företaget har fått betala

pris betydligtär högreett detän säljande företagets bokfördasom
värde.

Att basera kapitalkostnaderna bokfördapå värden huvud-som
princip skulle i praktiken innebära affärer med distributionsnätatt
i hög grad försvåras. Detta beror på den föreslagna tillsyns-att
myndigheten särskilt skall granska de bokförda värden,nya som
åsätts tillgångarna vid förvärv.

För få samhällsekonomisktatt effektiv prissättning bören nätets
nyanläggningsvärde eller tekniska nuvärde läggas till grund för
kapitalkostnaderna.

Inom eldistributionsbranschen finns kostnadskatalog unik fören -
Sverige visar kostnader för utbyggnad och underhållsom- av
eldistributionsanläggningar. Denna EBR kostnadskatalog, som
utkommer i upplaga varje år, har utgivits sedan 1975 ochny
baseras på tidsstudier EBR byggmetoder, materielkostnader förav
EBR standardkonstruktioner och medelkostnader för entreprenad-
maskiner i landet. Med dessa förutsättningar EBR kostnads-anger
katalog den kostnadsnivå, erhålls vid tillämpning EBR medsom av
god effektivitet. Kostnadskatalogen uppdateras löpande med
avseende på tillämpning teknik. EBR står för ElByggnads-av ny
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Kraftverks-drivsprojektRationalisering, gemensamtett avsom
Vattenfall. IochElverksñreningenVAST,tidigareföreningen

dockcityområden, kanförutsättningar,speciellamedområden t.ex.
fråga.ivärderingsunderlag kommaandraäven

kostnaden förnyanläggningskostnadfrånUtgående nätets en-
ikapitalkostnadenkankapacitetmedanläggningmodern samma -

annuitetrealhjälpmedberäknasnormalttransiteringstariffen av en
nyanlägg-bedömningenVidnyanläggningskostnaden.på av om

tillsynsmyndighetenskäliga kantariffeniningskostnadema är som
kostnads-närrmdaanvändabedömningsunderlagi sittdel ovanen

nyanläggningskost-nuvärdeteknisktanvändningVidkatalog. av -
kapital-kanålderanläggningenstillmed hänsynreduceradnaden -
annuitetrealmedpå sättberäknasnormaltkostnaden ensamma

livslängden.återståendedenberäknat påmen
kapitalkostnad ärberäkna nätensförmetodernabeskrivnaDe att

resultat-särredovisadslipperMantillämpa.enklarenodlade och att
innebär. Myn-byråkrati dettahela denochbalansräkningoch som

iharMetodenväsentligt.underlättasprisövervalmingdighetens
avskriv-medproblemvisat någraanvändningpraktisklångvarig att

inte uppstår.likviditetellerningsunderlag
enskildaförkostnadsuppföljningenförenkladessutomkanMan
nätverk-iunderhållskostnademaochdrift-distributionsföretag, om

iframlämpligenschablonvärden, taspåbaserassamheten som
kandettatillsynsmyndigheten. På sättochbranschenmellansamråd

bedrivaförincitament nätägarnapåtagligt attockså skapa ettman
till-intebeaktarförslagUtredningenseffektivt.nätverksamheten

förbetydelseavgörande attaspekt, ärräckligt denna avsom
utvecklas påskall kunna suntframdeles ettnätverksamheten även

sätt.

övergångsregler avregleringkontrollerad etappvisvid en

avregler-föreslagituttalandeiharElverksföreningen attSvenska ett
med nätetinledasskallelmarknaden attsvenskadeningen av

Elverks-tid.viss minstaförkontrakteradkraftendast foröppnas en
angelägnagenomföra denmöjlighetförslagföreningens attger en

därmedochformerordnadeunderelmarknadenavregleringen av
avregleringarandravidskettmisstagdeundvika att somupprepa
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finansmarknaden, taxi etc. Förslaget medför krav på vissa över-
gångsregler i den utredningen föreslagna lagstiftningen.av

Vi förordar etappvis avreglering, börjar meden desom att av
utredningen föreslagna reglerna skall gälla för elleveranser med
flerårsavtal. Kund, leverantör och koncessionshavare
ingår då avtal överföring och mätningom hela avtals-som avser
tiden för kraftleveransen. Därvid leverantör och kundanges samt

överföringsavtalet inteatt kan överlåtas. Dessutom skall leveran-
tören uppfylla kraven O-kraftregistreringpå och reservkraft.

För övriga leveranser skall under övergångstiden gälla samma
regler idag med leveransskyldighet ochsom tillrätt prövning av
pris och övriga villkor.

I NUTEKs utredning Elmarknad i förändring myntades
uttrycket fri fågel den kund, gång lämnat sin tidigareom som en
leverantör. Det innebar sådan kund inteatt skulle haen rätt att
återvända till den tidigare leverantörens gängse villkor. Vi detanser
däremot rimligt den kund tecknatatt avtal med leve-som en arman

interantör skall diskrimineras den tidigare leverantören, närav av-
talet löper ut.

Dessa Övergångsbestämmelser kan regleras i förordning och
regeringen bör rätt besluta i vilkenatt taktges över-om
gångsbestämmelsema skall awecklas.

Krav på konsekvensanalys

Den förestående avregleringen elmarknaden kan innebäraav en
positiv utveckling för såväl elkunder och leverantörer sarnhälls-som
ekonomi. Avreglering andra marknader har dock genomförtsav
med betydande negativa återverkningar i inledningsskedet. Elmark-
nadens kännetecken sammanhängandeett med högaav systern
kapitalkostnader i såväl produktion överföring motiverarsom en

analys effekterna avregleringnoggrann på såväl kortav av en som
lång sikt.

En avreglering elmarknaden flertalet bedömare ledaav anses av
till lägre priser i det korta perspektivet och snabbare anpassningen
till kostnaden för kraftproduktion i det långa. Om avregleringny en
skall genomföras måste detäven långsiktiga perspektivet stå klart
vid beslutstillfället för minska riskerna föratt regering och riks-att
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stiga.börjarprisernareglerad elmarknad,till närvill återgådag en
viktigt det, innanutomordentligtbakgrunden detdenMot är att

konsekvens-grundligaregenomförsfattas,avregleringbeslut enom
tillåtit.utredningstidenvadanalys än
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Särskilt yttrande
sakkunniga Nils Anderssonav

övergångsbestämmelsernaErsiittningsregeln i

ersättningövergångsbestämmelsema föreskriver3 iPunkt att av
enligt äldretill den fått koncessioni vissa fall kan utgåstaten som

förlust direkt följdErsättningen skallregler. är attavse som en av
framförallt skyldigheten tillåta inmat-uppställda villkor,vissa attatt
enligt övergångsbestämmelserna skall gällaning och ström,uttag av

ikraftträdandet befintliga koncessioner.för vid

till följdersättningsregeln indirekta skadorInnebörden är attav
elmarknaden inte skall Skadorökad konkurrens på ersättas. somav

koncessionshavareproducenter tillikadrabbar är attgenomsom
förutsättning förlönsamheten minskar skall således inte Enersättas.

uppkommer under den tidersättningsrätt skall skadanatt somvara
meddelats enligt äldre regler.för koncession Ersätt-återstår somen

utebliven vinst.skall inte förning utgå

ändringar i ellagenförslag till kommer påUtredningens ett
förändra villkoren koncessionshavare.mycket drastiskt sätt att

överföringden exklusivitet i frågaFörslaget innebär bl.a. att om
i princip meddistribution förbundenoch ärström som enav nu

Utredningen vid dettakoncession emellertid inteupphävs. stannar
koncessionshavareföreslålängregår attett steg attutan genom

till nyttjandeupplåta sina ledningar ochskall tvingas nätatt av
reglerna skall gälladäribland konkurrenter. De föreslagnaandra,

ikraftträdandetför videndast för koncessionerinte ävenutannya
koncessioner. leder till ökad konkurrens kanbefintliga Detta att

omedelbartvilket i sin kan kommauppkomma omedelbart, tur att
för koncessionshavaretill minskade intäkter, i fall deleda vart som

tillika elproducenter.är

förslag otillbörliga in-Enligt min mening innebär utredningens att
koncessionshavares rättigheter ochi nuvarandegörs egen-grepp

begränsad.ersättningsrätten föreslås blidom, särskilt som
endast gjorttillika producenter har inteKoncessionshavare ärsom

investerat betydan-investeringar i ledningar och har ocksånät utan
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de belopp i anläggningar för elproduktion. Sådana investeringar har
gjorts utifrån det faktum i ellagen föreskriven leveranspliktatt
omfattar dels kunder inom det koncessionsområdet och delsegna
åtagande för andra koncessionshavare inom området för deras

respektive koncessioner och inte funnitsström tillgå i tillräck-att att
lig omfattning Systemetpå sätt. med koncessioner har med-annat
fört koncessionshavare varit beredda investeringaratt göra iatt
erforderliga anläggningar för elproduktion, vilka kommit utgöraatt

integrerad del koncessionshavarens totala verksamhet. Meden av
hänsyn till dessa förhållanden det enligt minär mening inte rimligt

skilja ledningar och från koncessionshavarensnätatt övriga verk-
samhet.

En koncession har inneburit säkerhet för koncessionshavarenen
på så hansätt räknaägt med oförändrad situation åtminstoneatt en
under koncessionstiden. Ett genomförande utredningens förslagav
innebär slut för det rättsliga monopol överföra och distribueraett att

tidigareström i princip beviljat. Dessutom innebär för-statensom
slaget slut det faktiskapå monopol äganderättenett till led-som
ningar och medförtnät koncessionshavaren tvingasattgenom upp-
låta sådana anläggningar till nyttjande andra. Detta innefattarav en
tvångsvis överföring nyttjanderätt till förmån för allmärma ochav
enskilda intressen.

Enligt min mening måste regeln ersättningsrätt i övergångs-om
bestämmelserna innebära koncessionshavare får ersättning föratt
den skada uppkommer följd vissa ändringarnaattsom som en av av
i ellagen enligt övergångsbestämmelserna skall gälla föräven vid
ikraftträdandet befintliga koncessioner. Syftet med ersättningen skall

koncessionshavaren möjlighet bibehållaatt det ekono-attvara ge
miska läge skulle förelegatha de aktuella reglerna inte in-som om
förts. förutsättningEn för ersättning skall börutgå detatt attvara
föreligger adekvat orsakssammanhang mellan införandet deett av
föreslagna reglerna och skadan. Skulle skadan ha inträffat även om
reglerna inte införts, bör i allmänhet inte någon ersättning utgå.
Ändamålet med ersättningen bör utjämna resultatet i eko-attvara
nomiskt hänseende koncessionshavarenså efter införandet deatt av
föreslagna lagändringarna kommer i läge dessa intesamma som om
kommit till stånd.
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konces-till kompenserai första hand syftaskallErsättningen att
ändring skerföljdtillskadorför de uppstårsionshavaren attavsom

ersättningdockvissa fall bör ävenkoncessionstid. Ilöpandeunder
Enligtkoncessionstids slut.gällandetid efterför visskunna utgå

elleralltid förlängtskoncessionerpraxis hargällandehittills mer
investeringarlångsiktigainneburitharautomatiskt. Dettamindre att

produktionsanlägg-överförings- ochdistributions-,ikunnat göras
falli de flestaavskrivningstider,med långaningar motsvararsom
koncessioner-Förlängningenlivslängd.tekniskaanläggningarnas av

till kon-avskrivningstiderna inte kopplatsmedförtocksåhar attna
för prisregle-till grundförhållanden har legatcessionstiden. Dessa

resultat börundvika oskäligasyfteavgöranden. Iringsnärrmdens att
utvecklingen imellanjämförelse kunnavissa fall görasdärför i en
stånd och denkommit tilllagändringarna intefall föreslagnadet de

begränsninggrund dessa någonsituation uppstår på utan attavsom
koncessionstid. dettaåterstående Iunderförhållandenatillsker

äganderättkoncessionshavarensbeaktasocksåsammanhang måste

ledningar ochtill nät.

begränsadkoncessionshavare ersätt-regelEn en mersom ger en
europei-strid såväluppfattning imin ståskulle enligtningsrätt mot

rättigheternamänskligaskydd för deangåendekonventionenska
2 kap.Europakonventionenfriheternagrundläggandeoch de som

regeringsformen.18 §
Europakonventio-tillämplighetenrörandeEnligt utlåtandende av
framgår bl.a.inhämtatKraftverksföreningenSvenskasomnen

koncessionbeviljadenligträttigheterkoncessionshavares samtatt
artikel 1 i förstaomfattasledningar ochform nätegendom i avav

Europakonventionen;tilltilläggsprotokollet
tvångsvisochkoncessionsvillkoren över-ändring iföreslagenatt

den tredjeomfattasochtill ledningarnyttjanderätt nätföring avav
Europakonvention-tilläggsprotokollet tillartikel i förstaregeln i 1

en;
ersättning förberättigad tillgrund däravkoncessionshavare på äratt

ändring ochsådan över-följduppkommerskada avsom ensom
föring;

föreligger någrastorlek, det inteersättningensdet gällernäratt
understiga fullskulleersättningenmotiveraromständigheter attsom

kompensation för skadan;
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det inte finns några grunder för exkluderaatt vissaatt typer av
skador från ersättningsrätten, exempelvis skador uppkommersom

resultat investeringar i anläggningarett för elproduktion;som av en
sådan begränsning framstår godtycklig, särskilt dessarentsom som
skador bedöms bli betydande omfattning.av

När det gäller 2 kap. 18 § regeringsformen vill jag inledningsvis
framhålla enligt min mening måste bestämmelsenatt tolkas mot
bakgrund artikel l i första tilläggsprotokollet till Europakonven-av
tionen. Enligt min uppfattning måste utredningen tillse kon-att en
flikt inte uppkommer mellan nationell lag och Europakonventionen

beakta konventionens innebörd ochatt Europadomstolensgenom
praxis grundlagsbestämmelsennär i 2 kap. 18 § tillämpas. I detta
sammanhang vill jag också hänvisa till det delbetänkande, Fri- och
rättighetsfrågor SOU 1993:40, Fri- och rättighetskommitténsom
nyligen avgivit, vilket bl.a. innebär Europakonventionen inkor-att

i svensk rätt.poreras
När det gäller de förutsättningar skall uppfyllda försom attvara

2 kap. 18 § regeringsformen skall bli tillämplig vill jag framhålla
följande.

börDet inte råda någon tvekan de rättigheter för-ärattom som
bundna med koncession är egendom i den meningatten anse som

i 2 kap. 18 § regeringsforrnen, särskilt i ljuset Euro-som avses av
padomstolens praxis. Det är uppenbartän koncessions-attmer en
havares äganderätt till ledningar och omfattasnät 2 kap. 18 §av
regeringsformen.

Koncessionshavarens rättigheter enligt beviljade koncessioner
måste visstpå blisätt sägas i anspråk. varjeI falltagna måste det
enligt min mening ställt varje tvivel koncessions-utom attvara
havarens äganderätt till ledningar och inät anspråktas attgenom en
generell för andrarätt omedelbart använda anläggningarna införsatt

ändringarna i ellagen.genom
Eftersom nyttjarätt de ledningar ochatt nät konces-en som en

sionshavare överförsäger till förmån för allmärma och enskilda
intressen, kommer förmögenhetsöverföring till stånd. Huruvidaen
ersättning för nyttjanderätten utgår eller inte saknar enligt min
mening betydelse för bedömningen egendom tagits i anspråkav om
eller inte. Ett införande framlagt lagförslag innebär enligt minav
mening koncessionshavares egendomatt i anspråk.tas
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inteexpropriation kanregeringsformen talar18 §kap.2När om
expropriationslagen.förexpropriation inomendast ramenavses

inskränks tillellerupphävsenskildvarigenom rätthandlingVarje
min meningenligtenskilt intresse måsteochallmäntförförmån

härmed måstekonsekvensexpropriation. Ii begreppetinnefattas
expropriations-förfogande innefattasådantannatbegreppet annan

tillinskränksellerupphävsenskildvarigenom rätthandlingliknande
meningmin måsteEnligtenskilt intresse.allmänt ellerförförmån

generelltförfogande skerellerexpropriationbetydelsesaknadet om
lag.stödmedfall beslutenskiltielleri form lag ett avgenomav

skall sämreenskildesden rättmeningenkan inte[let att varavara
mervid åtgärder.generella

förmögenhetsöver-förtidpunktenochpartsställningenfalldetFör
kan konstaterassammanhanget,betydelse i attföringen har någon

kon-nämligenfinnas tvåfall kommerenskilti varje parter,det att
överföringtill ståndönskar fåoch dencessionshavaren avsom

anläggning.anslutningellerström av
in-regeringsformen18 §2 kap.det igällermin meningEnligt

koncessionshavaresingrepp iför detegendomsskyddettagna en
framlagtinförandeskeregendomochrättigheter ett avgenomsom

lagförslag.
det enligtberäkning finnsochstorlekersättningensdet gällerNär

kommit tillprinciperdefrångåskäl ut-mening ingamin att som
expropriationslagen.itryck

anläggning påtillnyttjanderättexpropriationvidErsättning av
intrångs-formiexpropriationslagenenligtmark utgår avannans

skallexpropriationenskadai övrigtUppkommerersättning. genom
for allersättning utgårinnebärDettaskadasådan ersättas. attäven

adekvatföreliggerdetförutsattuppkommer, ettskada attsom
skadan.åtgärden ochmellanorsakssammanhang

Återlämnande koncessionav

fallförkommandeiochställning tillinte tagitharUtredningen om
meddeladmöjligt återlänmaskalldetvilka villkorpå att envara

lön-bedömerkoncessionshavarendäri fallkoncession, attt.ex.
otillfredsställande.nätverksamhetensamheten i är
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Enligt min mening bör utredningen denna fråga i sambandta upp
med dess fortsatta arbete.
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yttrandeSärskilt
Åsellsakkunnige Peterav

visat öppnapå vägförtjänstfullt sätt atthar påUtredningen ett en
deåsidosättaför konkurrenselmarknadensvenska attutanden
el-fungerandevälfyllsbehovsamhälleligaväsentliga ettavsom

anmäladockvill jagpunkterkostnader. På tvåmed låga av-system
förordningenföreslagnadengäller delsvikande mening. Det

överföringförvillkorandrapriser ochskälighetsprövning avav
tillregleringfrån dagensövergångsskedetdelsenergi ochelektrisk

elnät.tillgängligaallmäntmedföreslagnadet systemet

prisregleringmedsambandsakkunniginflytande iBehov av

underkastadeelleverantöremalagstiftning ärgällandeUnder ennu
Därför elektriskPrisregleringsnänmden ström.prisreglering genom

anmälan.efterandra villkoreller prövaspriserskälighetenkan av
NUTEK ochtill utgörsknutenPrisregleringsnämnden är repre-av

småproducenter.och kelleverantörerförbrukare,för ssentanter
lagfaren domare.Ordföranden är

förlikningsinstitu-särskildfinnsnämnden ävenavlastaFör att en
formaliekontrollnämnden efterditTariffkommissionen,tion, en

förlikning.eventuellberedning ochärenden förflertalethänskjuter
kommissionen denutredertvistandedeI kontakt med parterna

flertalet fallärendet. Ibakgrunden iekonomiskaochtekniska upp-
miss-grundats påklagomåletfall därförlikning. Mångaocksånås

beredning.under dennatillbakaocksåliknande drasellerförstånd
återgårinte uppnåsförlikningochklagomålet kvarstårfalldeI

tariff-utredningdendärvidnänmden, övertarärendet till somsom
utarbetat.kontakt medikommissionen parterna

landetstillställsförsorgElverksföreningensSvenskaGenom
prisreglerings-därberättelseårligenelleverantörersamtliga en

Även ärendenade förliktarefereras.avgörandensamtliganämndens
mellanrumglesareanonymisering. Medefterrefererasunder året

utslagenanalyserochsammanställningarkomplettahar även avmer
svenska elleverantörerna.detilldistribueratsochutarbetats
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Genom detta förfarande har branschen i förtroendefullt samarbete
med den granskande myndigheten kunnat bidra till skapa, och iatt
den praktiska verksamheten förankra, god praxis för priser ochen
andra villkor, vilket innebär oskäliga priser och villkor iatt praktik-

ytterligt sällan förekommer.en
Enligt utredningens förslag kommer den elektriska energin i fram-

tiden prissättas på marknaden. Priset föratt överföringen energinav
på ledningsnätet föreslås däremot framdelesäven underkastas en
prisreglering. Denna prisreglering utföras regeringenavses av en av
utsedd nätmyndighet. Beslut myndigheten kunna Över-av avses
klagas de normala förvaltningsdomstolarna.genom

De svenska elleverantörema mycketär heterogenen grupp som
vuxit fram under hundratal ochår till deett anpassats ramar som
1902 ellagårs givit. Dels har det funnits, och finns, fåtalett stora
privata och statliga företag, dels många kommunala företag i alla
storlekar och dels mycket antal små distributionsföretagett stort
ofta i form ekonomiska föreningar. Sammantaget rörde det sigav
under landets elektrifiering flera företag olikatusenom som genom
sammanslagningar och uppköp reducerats till i dag 280 separataca
företag.

Denna historiska bakgrund, tillsammans med varierande geogra-
fiska förhållanden mellan olika delar landet, förhållande-gör attav

inom företagen varierar kraftigt. Det därförytterst är intena
möjligt utifrån enkla standardkalkyleratt utgående från företagens
redovisning rimliggöra bedömning vad skäligautgören av som
priser och villkor.

Dessa skiftande förhållanden har beaktats i det hittillsvarande
med prisregleringsnämnd och tariffkommission.systemet Till leda-

i prisregleringsnämndenmöter med lång erfarenhetutses personer
branschen, både från kundsidan och från leverantörsidan.av I tariff-

kommissionens arbete systematiskt förlikningsmänutses med erfar-
enhet från den distributionsnät dentyp aktuella tvistenav som
gäller.

I det föreslagna med prisreglering föreslås beslutensystemet tas
i första instans tjänstemän vid central förvaltningsmyndighetav en
för kunna inomatt prövas de normala förvaltningsdomstolar-senare

Det är uppenbar risk denna centrala förvaltnings-attna. en typ av
beslut tvingas bli schablonartade och inte kan hänsyn tillmer ta
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beaktasrimligen böroch historiska särdragsådana geografiska som
skälighetsbedömning.vid en

skälighetsprövning priserbakgrund,dennaJag attmot avanser,
särskild nänmd,villkor för transitering böroch andra göras enav

själv-nätmyndigheten,till den föreslagnaadministrativt knuten men
princip påNämnden bör i sammansättasständig i sina beslut.

konkur-prisregleringsnänmd. Eftersomdagenssätt ensomsamma
dessklagomål börförväntas öka antaletrensmarknad kan resurser

Även denbör läggas påför förlikningsarbetetförstärkas. ansvaret
nämnden.föreslagna

skäl tala denfinner överväganderegeringenden händelseFör mot
råd-andra hand,jag, iföreslagna nämndenmig att enanserav

givandenämnd knytas tillsammansättning bör nät-likartadmed
konkretaberedningendels undermed uppgiftmyndigheten att av

följaövergripande planoch delssynpunkter påärenden avlämna ett

skälighetsprövningar.myndighetens

Öppna stegvisnäten

spänningsnivå,oberoendeelnät,föreslår allaUtredningen att av
för-den juli 1994.samtidigt, 1 Denför transiteringöppnas stora

fördröjning får till-alla aktörerförslagdelen med detta är att utan
ochaffärsrelationer etableras,kantill Härigenomgång näten. nya

elmarknaden, vilket ocksåsig in på ärkanaktörer typ taav en ny
regleringen.ändra den hittills rådandeavsikten med att

medlång tidunderelmarknaden byggtsbakgrundMot att uppav
risk deuppenbarföreligger emellertidfast regelsystem attett en

till detsigtillräckligt snabbt kanaktörerna inteetablerade anpassa
alltför delblikan utvecklingen sådanDå att storsystemet. ennya

spekulativaellermed kortsiktigaaktörermarknaden övertas avav
utredningentillfällen underhar också vid fleraDärförintressen.

gradvis I Eng-genomföra övergång.olikadiskuterats vägar att en
storlekutifrån kundernasstegvis övergånggenomförs sådanland en

i första nätenförslag öppnai Finland liggeroch stegatt ettett om
kontrakt medendast förminsta storlek ochför kunder med viss

Även förslag varithar sådanai Norgeminst varaktighet.årsett
utredningensförkastats. Istortinget,till omröstning i menuppe

de överliggandeförfarande skissats därstegvisdirektiv har också ett
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förstnäten öppnas medan de lokala näten öppnas Utred-senare.
ningen har emellertid funnit övervägande skäl talaratt emot att
öppna stegvis.näten

Jag tvärtemot övervägande skäl talar föratt el-öppnaanser att
marknaden etappvis. Ett huvudskäl till denna bedömning deär att
potentiella effektivitetsvinstema inte likaär i Sverige destora som
varit i Storbritannien och Norge. Detta beror främst på detatt
svenska elsystemet i utgångsläget bättre optimeratär och ratio-mer
nellt i dessa länder.än Denna min bedömning stöds bedöm-även av
ningar i den till utredningen fogade konsekvensanalysen. Som en
följd detta blir inte fördelarna med på gång öppna nätenav att en
för samtliga affärer tillräckligt fir väga fördelarnaöverstora att
med öppna etappvis.att

föreslårJag därför i första aktörer med kontraktatt ett steg ges
med viss minsta varaktighet till transiteringrätt på nät. Hurannans
lång tid denna minsta varaktighet skall föreslås ytterligarevara
analyseras i regeringens beredning frågan. Som andraettav steg,

marknadennär hunnit sig till den första öppningen,anpassa ges
Ävenmotsvarande till transiteringrätt kontraktstid. tid-oavsett

punkten för detta andra bör närmare iövervägas regeringenssteg
fortsatta beredning. Frågor reservkraft och liknande bör lösasom
på sätt utredningen föreslår.samma som

Kunder väljer teckna kortare kontrakt, eller behålla tradi-attsom
tionella avtal kontraktstid, blir i praktiken hänvisadeutan till sin
traditionella leverantör, eller leverantör kunden avtalatannan som
med nätägaren. På denna delmarknad torde den traditionella leve-

underrantören ganska lång övergångstid ha dominerande ställ-en
ning, vilket innebär konkurrenslagens regler missbrukatt om av
dominerande ställning skyddar konsumenten.

Tvister kring transiteringsråtten bör behandlas i ordningsamma
tvister kring priser och andra villkor fir nätverksamhet.som
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:39

Översyn elomrâdetlagstiftningen m.m.av

1992:39Dir

l992-03-26regeringssammanträdevidBeslut

anför.Westerberg,statsrådet P.NäringsdepartementetChefen för

förslagMitt

el-lagstiftning påförslag tillför utarbetatillkallassärskild utredareEn att ny
förkoncessionerbestämmelserändradeinnefattaskall bl.a.Denområdet. om

syfteområde ivisstinomledningsnätförstarkströmsledning och ettelektrisk
elmarknaden.påkonkurrensökadåstadkommaatt

Bakgrund

januarilinletts. Denelmarknaden haromstruktureringbetydelsefullEn av
tidigare Statensdetihuvuddelen verksamheten1992 överfördes av

I99091:87,Vattenfall AB prop.till aktiebolag,Vattenfallvattenfallsverk ett
iVerksamheten92.NUIO. rskr.I99192:49,3l8NU38. rskr. samt prop.

svenskaAffårsverketiingårfrån Vattenfall ochavskiljtsstorkraftnätet har
l99l92.årsskiftetinrättades vidkraftnät som

utlands-ägdastatligtstorkraftnätet deför ochkraftnätSvenska ansvarar
Sverige. Dessi220 400 kV-nätenomfattar ochStorkraftnätetförbindelserna.
personalstyrkakraftnäts000 Svenskatill 15 km.ledningslängd drygtuppgår

Stockholm.tilllokaliseradVerksamheten150 ärtilluppgår personer.ca
elmarknadensvenskaomvandlingen denförsta iåtgärderDessa är stegett av
internationellalltmerförförberedelseochökad konkurrens enmot som enen

elmarknad medelmarknadEnimport.möjligheter för ochökademed export
elkrafthandel medför omfattandeförutsättningaroch godaökad konkurrens en
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leder till bl.a. de samlade produktionsresurserna kanatt utnyttjas bättre. Den
bidrar till den ekonomiska utvecklingen och betydelse förär storav
konsumenternas ställning på marknaden.

Tidigare förvaltade Vattenfall storkraftnätet utlandsförbindelserna. Detsamt
s.k. stamnätet. dvs. den del storkraftnâtet ligger söder Umeälvenav som om
och Skellefteälven. utnyttjades vissa kraft- och industriföretag, de s.k.av
transitörema. Genom stamnätsavtal mellan transitörernaett reglerades
möjligheterna till kraftöverföring pä stamnätet.

stamnätet spelar viktig interoll enbart för överföring kraft frånen av
kraftstationer till konsumtionscentra föräven köp försäljningoch kraftutan av
mellan kraftföretag den s.k. samkörningen. Affärerna kraftmed inom ramen
för samkörningen regleras avtal. det s.k. samkörningsavtalet.ett mellangenom
de kraftföretag deltar i samkörningen.som

å
i Nuvarande lagstiftning på elområdet

De grundläggande bestämmelserna elomrádet finnspä i lagen l902:7l s.l,
innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar. vanligen kalladom
ellagen. Lagens bestämmelser kan delas i treupp grupper:

l-3 §§ med vissa definitioner bestämmelser koncession för drasamt attom
fram eller begagna elektrisk starkströmsledning, skyldighet leverera ochatt
köpa elström. reglering pris och övriga villkorav m.m.

2. 4-13 §§ skadeståndom m.m.
15-32 §§ elsäkerhet. kontroll elektrisk materiel. överklagandeom av ansvar.
m.m.

Lagens l4 upphävd.§ är De 33avslutande och 34 innehåller upplysningen
vissa frågor regleras i lagstiftning.attom annan

Utöver ellagen finns andra lagar berör elförsörjningen. lagent.ex.som
1977:439 kommunal energiplanering. 1981:599lagen utförandeom om av
eldningsanläggningar för fastbränsle fastbränslelagen l987zl42och lagen om
förvärv eldistributionsanläggningar. För de eldistributionsföretag drivsav som
i kommunal regi är kommunallagen l99l:900 med dess regler lik-bl.a.om
ställighet förbudoch driva näringsverksamhet i vinstsyfte. denmot att samt
rättspraxis därvid utvecklats viktig.som

Planeringen och möjligheterna till utbyggnad elektriska anläggningar berorav
bl.a. plan- och bygglagen l987:l0, PBL l987:l2och lagenav om

hushållning med NRL. Genom denna lagstiftning harnaturresurser m.m.
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konkur-medelmarknadl99ll92zl33propositionenföreslagits i enomsom
-rens.

förändringar. DettabetydelsefullainförelsektornalltsåstårSammantaget
medutredningblivit akut. En1902 ellagårsersättabehovetmedför nuattatt

behöverändringarvissaklartSamtidigt står atttillsättas.uppgift bördenna
reglernagäller bl.aDetutarbetas.hinner omlagstiftningheltinnangöras nyen

denproduktansvarslagenmedsamtidigtkraftiträdabörproduktansvar. som
i be-denföreslåsI35I99192:ändringarl993. Dejanuaril genom prop.som

ellagen.lagstiftning ersätteri deninarbetasbör somellagenfintliga senare
till-börutredningdenlösningen börpraktiska som nuattDen varamest

utfor-moderntmedellagenslutmålet ersättamedi attfår arbetasättas etapper
lagar.tvåpådärvid delasför ellagen entalarskälStarka uppattregler.made

elsäkerhetslag.eldistributionslag och en

elmarknadensvenskadenutredningNUl‘EK:s om

iregeringeni uppdrag attl99l sam-l4fick denenergiverk avStatens mars
för detorganisationsformenframtidadenelmarknadsstudie utredasinmedband

ochNärings-l99l ijuliluppgick denenergiverkStatenssvenska stamnätet.
NUTEKslutförts där.inredningen harochNUTEKteknikutvecklingsverket
föränd-Elmarmad iregeringenl99l till rapporteni novemberöverlämnade

reniissbehandlats.harRapportenring.
elmarknadensvenskadentillsyftar öppnaförslag attlämnasl somrapporten

frihetskapas storförslagenenligtregelverk bör engerEtt somkonkurrens.för
medochinbördeskontraktslutaelanvändare varan-ochkraftproducenter attlör

svenska kraftled-desikt. Pålångochkortsamarbete påochleveranserdra om
kraftverk.kraft mellanelektriskmedskekunnafri handelbörningsnäten en

principkarak-Förslagen ärlandet.ochindustri inomoch avåterförsäljare utom
koncession ändras.reglernuvarandeförutsätteroch omtär att

el-I99l92:l33propositionen prop.i enombeslutatRegeringen har att
förriktlinjervissaförslagriksdagenföreläggakonkurrensmed ommarknad

ökarmöjligheternainnebärbl.a. attverksamhet.fortsattakrafmätsSvenska som
kraftnätSvenskael.transiteringförstorkraftnåitetutnyttja avför aktörer attnya

till statsägtombildningaffiirsverk.drivasvidaretillsskall enmensom
avsiktenaviseratvidare attharRegeringensikt övervägas.kanaktiebolag

överenskommelsenåi syftestamnätettransitörerna på att enmedöverlägga
el-förändringarnaföreslagnapropositionen avidelinje :nedistårsom

marknaden.
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föreskrifter införts koncession enligt ellagen inte får stridaatt detalj-om mot en
plan eller områdesbestämmelser. Vid prövning frågor tillstånd till kon-av om
cession skall NRL tillämpas.

Härutöver har regeringen utfärdat förordningarantal berörett området.som
Som exempel kan elförordningennämnas l982:548 förordningensamt
|957:60l elektriska starkströmsledningar.om

För dra fram eller begagna elektriskatt starkströmsledning krävs tillstånden
koncession enligt ellagen. Koncession regeringen eller den myndighetges av
regeringen bcmyndigar. Regeringen har bemyndigat närings- och teknikutveck-
lingsverket NUTEK besluta i flertalet koncessionsärenden.att

Koncession kan lämnas för viss ledning med i huvudsak bestämden
sträckning Iinjekoncession eller för ledningsnät inom visst områdeett
områdeskoncession. Utöver ellagen finns i elförordningen närmare
bestämmelser koncession. Linjekoncession beviljas förom stamledning
220-400 kV. regionledning 20-l30 kV fördelningsledningoch 3-20 kV.
Den har linjekoncession skyldigär det förenligtsom är med konces-att. om
sionens ändamål. leverera till bl.a. innehavarenström områdeskoncessionav
för denne skall kunna fullgöra sinaatt leveransförpliktelser. Områdeskoncession
beviljas för hög- och lågspänningsleditingar och andra närdistributionsledningar
inom geografiskt begränsatett ontrade. Med stöd omradeskoncession kanav en
koncessionsinnehavaren inom området dra fram de hög- och lågspänningsled-
ningar till viss spänning nödvändigaär för förseupp en området medsom att
erforderlig kraft.

Trots de ändringar genomförts i ellagen under årens lopp lagen isom är sina
huvuddrag oförändrad sedan den infördes 1902.år Under den tid lagen varit i
kraft har dock såväl de tekniska förutsättningarna elmarknadens struktursom
ändrats väsentligt, vilket bl.a. har skapat problem vid tillämpning lagen.av
Den iär många avseenden svåröverskádlig och behovet denersätta medattav
modern lagstiftning har många gånger påpekats.

Förslag till vissa ändringar i ellagen har lagts fram elsäkerhetsutredningcnav
i betänkandet SOU l99l:94 ELSU 9l. Förslagen gäller dels skadestånds-
regler. dels vissa regler säkerhetskontroll elektriska anläggningar.om av

Betänkandet har remissbeliandlats. Regeringen har 26den l992 beslutatmars
i propositionen l99l92:l35att produktansvar för skador orsakadeom av

elektrisk föreläggaström riksdagen förslag ändringar i skadeståndsreglerna,om
syftar till svensk tillsom rätt EG-dircktivatt 85374EECnr.anpassa ett om

Övrigaproduktansvar. förslag i betänkandet bereds vidare inom Närings-
departementet.

Som jag återkommer till behöverstrax ellagcns regler eldistributionom ses
föröver möjliggöra öppnandetatt den svenska elmarknaden för konkurrensav
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det ärbedömning statensjag min attredovisadepropositionentillanslutningl
marknader.fungerandeeffektivtförupprätthållaochskapauppgift ramaratt

tilltillgänglighetenåligga garanteradetbör attelmarknaden statenFör
konkurrens.underhandelökadmöjliggöradärigenomförledningsnâten enatt

led-förellerstarkströmsledning ettelektriskförkoncessionharDen ensom
ersätt-skyldighet motprincipiell attbör haområdevisstinomningsnät enett

såtill denelektrisk strömfor somledningskapacitet transportupplåtaning av
levere-någonellerkoncessionsinnehavaren somannandet ärbegår. oavsett om

elektriska strömmen.denrar

aspekterInternationella

medHandelnavgränsade.nationelltvarithuvudsakiför harMarknaderna
grundvaldelvis påländer ökar aveuropeiskai flerakraftföretag nu.mellan

nordiskaDeövriga Europa.iNordenisåvälgällerlångsiktiga avtal. Det som
Nordel.förinomsamarbetatlängekraftföretagen har ramen

omfatta ävenmarknadinre attutveckling avsessomEG pågårlnom enaven
rådEG:sharelförsörjningsområdetförstaSomenergiområdet. stegett

direktivoch90547EECtransiteringsdirektivet ett omnrs.k.antagit det
igemenskapeninomträddedirektiv90l377EEC. Dessapristransparens nr

BiTA-ländernaEES-avtalGenoml99l92. accepterarårsskiftetvid ettkraft
iartiklartillämpligaFörutomkonkurrens.ochhandelförlagstiftningEG:s

attigâillzt ochdirektivantalEES-avtal även stortettkommerRomfördraget ett
direk-nämndabl.a.gällerräd. DetEG:santagits ovanregleringar avsom

pristransparens.transitering ochtiven om
elnätenföråtgärder öppnabLa.diskuteras attgemenskapenEuropeiskaInom

ielmarknadeninverkan pågenomgripandeskullevilketför konkurrens en
ytterligaretillförslagframnyligen lagtharEG-kommissionen ettEG-länderna.

bestämmelserinnefattarelmarknzideuinreden nyaandraåtgärder. Ett motsteg
separationpåkravkraftledningaroch avkraftverk samtuppförandeför av

vertikaltidistributionsverksamheternaochöverförings-produktions-.
börjaraktörerinnebära attåtgärderDessa väntaskraftföretag. nyaintegrerade

iträdabestämmelserdessaKommissionen önskarelmarknaden.påverka se
thirds.k. partyinkluderar accesstredjel993. Ettjanuarikraft l steg.den som

januarilgenomföras denkunnaberäknatssedanelkunder.för attstörrePAT
l996.

föränd-genomgripandegenomförtnyligenharoch NorgeEnglandl man
inre el-EG-förslagetaktuellalinje deti med enomelmarknadernaringar av

marknad.
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Uppdraget

Mot bakgrund jagvad har anfört föreslår jagav särskildnu utredareatt en
tillkallas för utarbeta lagstiftningatt för eloinrådet. Därvid bör inriktningenny

dela bestämmelserna iatt eldistributionslagvara ochupp elsäkerhetslag.en en
Reglerna eldistribution bör utformas så de möjliggörom den reformeringatt
elmarknadcn redovisas i propositionenav l99l92: l33som elmarknadom en

med konkurrens. De mål och strategier för reformerad ehnarknad dären som
innefattar bl.a. förutsättningar böranges skapasatt för effektiv prisbildningen

elmarknaden skärpt konkurrens kunderna.genom Denen har kon-om som
cession för elektrisk starkströmslcdning förelleren ledningsnät inomett ett
visst område bör ha principiell skyldighet ersättningen upplåta led-att mot
ningskapacitet för elektrisktransport tillström den så begär,av som oavsett om
det koncessionsinnehavarenär eller någon levererar, utnyttjar ellerannan som
återförsäljer den elektriska strömmen. Nätverksamltet bör drivas och ekonomi-
skt redovisas från verksamhet enligtseparat principer lättöver-annan ärsom
skadliga och för dem bedriver sådangemensamma verksamhet.som

Nuvarande ellag bygger på statliga koncessioner. varmed följer rättigheter
och skyldigheter. Denna grundprincip bör gälla också i fortsättningen. Utred-

bör överväga vilka villkor böraren gälla för koncessioner och vilkasom nya
ändringar behöver förgöras åstadkommasom önskade effekteratt otill-utan att
börliga ingrepp igörs koncessionshavarnas rättigheter enligt beviljade kon-
cessioner. Frågan utgöraägandeförltållatldena skall kunnaom prövningsgrund
vid koncessionspröviting för högspäud bör behandlas.

Överföringsförbindelserna med utlandet bör viktig delsessom en stor-av
kraftnätet. Principen bör Svenska kraftniit skallatt äga och förvaltavara en
tillräckligt del utlandsförbindelsernztstor för tillfredsställa svenskaav att pro-
ducenters och konsumenters möjligheter sluta avtal kraftaffäreratt medom
andra aktörer utomlands. Utredaren bör villkoren förpröva inneha bl.a.att nya
utlandsförbindelser och därvid överväga särskilda krav bör ställas påom
koncessionsinnehavaren bakgrund bl.a. anläggningarnasmot betydelse förav
infrastrukturen föroch elmarknad med konkurrens.en

En ökad konkurrens förutsätter även andra än koncessionsinnehavarnaatt får
möjlighet transitera kraft ledningarna.att förstal bör detta gällaetappen
främst de regionala näten. Utredaren bör i det sammanhanget bedöma förut-
sättningarna för utöver ökad transiterixtgsskyldighetatt. för linjekonces-en
sionsinnehavare, samtidigt införa skyldighet för innehavare områdeskon-en av
cession överföra leveranser föratt räkning till kunder. Därvid börannans stora
särskilt beaktas kunder liknandemed Ieveranshehovatt i dag kan sina leve-

antingen regionalöver kraftledning eller inomranser områdcskoitccssioil.en
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skalltransiteringsskyldighetökadhurförslagbör lämnaUtredningen enom
verksamhet.koncessionsinnehavarnastill egenrimlig hänsynsåutformas tasatt

kunnabörtransiteringsskyldighet genom-sådanövervägasVidare bör om en
tvángsvis.föras

ekonomisktkoncessionshavamaförutsätterelmarknaden attReformeringen av
villkorenochtariffernaredovisaroffentligtochnätverksamhetensårredovisar

reglerlämpligatillförslagutformahöruppdragetTill attkraftleveranser.för
ochtarifferiskälighetenhurövervägadärvid ocksåbörUtredarenför detta.

prövas.kunnaskallleveransvillkor
särskild kon-införaskälfinnsdet att enövervägavidarebörUtredaren om

nätverk-därtransmissionssystemnationelltdriftochinnehavförcession ettav
ochfrekvensregleringochproduktions-elsystemetsmedförbundensamheten är

funktion isådanEG påiställaskommakankrav enattdriftssäkerhet. De som
beak-därvidbörelmarknaddirektiv förbeslutmedsamband gemensamenom

tas.
skadeständsreglering ochellagensöverutredaren ävenarbete börsittl se

reglerna.samordningförenkling ochtill avmöjligheten närmareöverväga en
tidigaremed detöverensproduktansvar stämmareglernaDärvid måste om

skadeståndsregleringenhurbör övervägasEG-direktivet. Dessutomnämnda
blikommakan attlokala nätendeförändringarsådana attpåverkas somav

kraftnät,Svenskaochkoncessionsinnehavarna somattandratillgängliga för än
egenproduktionstörrehar någoninte avstorkraftnätet.driverförvaltar och

ielkraft.
rörfrågorvissabörförstali somgenomföras etappbörArbetet etapper. en

följandefrämstbördennalinte etappomrâdesdistributionen tasenbart upp.
behandlas:nationella nätenochregionalagäller defrågor som

linje-för innehavaretransiteringsskyldighetökad avutformningen enav-
koncession.

överföraomrädeskoncession attinnehavareförskyldighetfrågan avenom-
kunder,elkrävandetillräkningförleveranser annans

utlandsför-inklusivekoncessioner.förgällabörvillkorde nyasom-
bindelserna.

ochinnehavförkoncessionsärskildinförafinns skäldetfrågan att enom-
transmissionssyslcm.nationelltdrift ettav

ekonomisktkoncessionsinnehavare attförskyldighetsärskildregler enom- villkortariffer ochredovisaoffentligtnätverksamheten ochsärredovisa att
kraftleveranser.för

tariffer ochiskälighetenför prövafinnasbörmöjligheter attde som-
leveransvillkor.
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Utredaren bör följa fortsattadet arbetet med elmarknadens reformering som
sker parallellt med utredningsarbetet. Vidare bör utredaren följa arbetet med
den konkurrenslagstiftning föreläggasnya riksdagenattsom underavses år
1992 den fortsatta beredningensamt avgiftsgruppens betänkande SOUav
1991:110 Effektiva avgifter resursstyrning finansiering.och-

fortsattaDet arbetet i andra bör syfta tilletapp ellagenen slutligtatt ersatt
med modern lagstiftning. En precisering detta arbete komma skeav avses att

tilläggsdirektiv. Utredaren bör dockgenom oförhindrad förberedaattvara
arbetet åtgärder redan kan förutse behovetgenom som man nu av.

Utredaren bör bedöma hur förslagen till ändrade bestämmelser skulle pit
verka beredskapsverksamheten på elomrádet och lämna de förslag till föränd-
ringar elberedskapens organisation kan föranledasav därav.som

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare angående tttredningsförslagens inriktning dir. 1984:5. Utredaren skall
vidare beakta innehållet i regeringens direktiv angående EG-aspekter i utred-
ningsverksamheten dir. 1988:43.

Utredaren bör redovisa den första arbetet den 28etappen februariav senast
1993.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringen be-nu att
myndigar chefen för Näringsdepartementet

tillkalla särskildatt utredare omfattad kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppdrag utarbeta förslag till lagstiftningatt på elomrádet- ny

bör innefatta bl.a. ändrade koncessionsvillkorsom för elektrisk starkströms-
ledning föroch ledningsnät inom visst område.ett

besluta sakkunniga.att sekreterare och biträdeom experter. åt utreda-annat
ren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt
tolfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Näringsdepartementet

REGEHINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
SiodddmI992



SOU 1993:68

Bilaga 2





1993:68SOU

Gällande rätt

Inledning1

finnsanläggningarelektriskabestämmelsernagrundläggandeDe om
elektriskabestämmelserinnefattande vissa1, om1902:71lageni s.

anläggningelektriskEnellagen.benänmdnedananläggningar
ingåendedärimedanläggningenellagen§i ldefinieras som

omformning,upplagring,produktion,förföremålsärskilda
ström. Enelektrisknyttjandeellerdistributionöverföring, av

genereringfråndistributionsnätethelasåledesomfattaranläggning
anläggningdelarolikaHarbyggnader.enskilda eni avända ut

anläggning.särskilddelvarjeskallinnehavare, som enskilda anses
ianläggningarelektriskaindelasfarlighetsgradenpåBeroende

svagströmsanläggningar.ochstarkströmsanläggningar
medpåbyggereldistribution ett systembestämmelserEllagens om

användasellerbyggasintefårStarkströmsledningarkoncessioner.
koncessionshavarenGenomkoncession. atttillståndsärskiltutan

tillhandahållaindirektellerdirektskyldigutsträckning är attvissi
villkorsprövning,sigunderkastaochkundersinatill attström

handels-ochnätverksamhetenbådekoncessionssystemetreglerar
verksamheten.

iocksåbl.a.finnseldistributionenberörBestämmelser som
starkströms-starkströmsanläggningar1957:601förordningen om

1982:548.elförordningeniochförordningen

koncessionpå2 Krav

intestarkströmsledningarelektriskafårellagen§ l2Enligt mom.
regeringenkoncessiontillståndanvändasellerfram avutandras
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eller den myndighet regeringen bestämmer. Uttrycket fram-
dragande ledning innefatta inte baraav själva byggandetanges av
ledningen också schaktning,utan skogsavverkning eller därmed
jämförliga åtgärder för bereda plats för ledningen.att Bestämmelsen
innehåller också förbud föreett koncessionsprövningenmot att
uppföra vissa transformator- och kopplingsstationer.

I 2 kap l § starkströmsförordningen har undantag från kravet på
koncession gjorts for vissa slag ledningar eller ledningar inomav
vissa områden.

Koncessionsmyndigheten kan i vissa fall enligt 2 § 8 mom.
ellagen tillåta koncessionspliktigatt ledning drasen fram eller
används, koncessionsärendettrots att inte hunnit avgöras. Kon-
cessionsmyndigheten kan också medge undantag från förbudet att
uppföra stationer före koncessionsprövningen.

3 Linj och områdeskoncession

Två koncessionertyper förekommer. Enligtav 2 § l ellagenmom.
meddelas linjekoncession för viss ledning med i huvudsaken
bestämd sträckning och omrádeskoncession för ledningsnät inom ett
visst område.

Linj ekoncession används för stamledning 220-400 kV, regionled-
ning 20-130 kV i mindre utsträckningsamt för fördelningsledning
3-20 kV.

Omradeskoncession används for hög- och lågspänningsledningar
och andra närdistributionsledningar regel med spänningsom en om
högst 20 kV inom geografiskt begränsatett område. Den harsom

områdeskoncession behöver inteen söka särskilt tillstånd för varje
ledning under viss spänning. Områdeskoncessionen integer en
absolut tillensamrätt ledningar inom området. Det finns inte
uppställt något förbud meddela linjekoncessionmot att för en
ledning dras i eller områdesom därett områdeskoncessiongenom
meddelats för distributionsnät.



Bilaga 23431993:68SOU

Koncessionsprövningen4

myndighetPrövande4.1 m.m.

frågorelförordningen prövasbemyndigande i omstödMed ettav
normaltellagen§ 8enligt 2tillstånd avochkoncession mom.om

beslutNUTEKSsNUTEK.teknikutvecklingsverketochNärings-
skallfallangivnavissa närmareIregeringen.tillöverklagaskan

regeringen.direktfrågor prövasdessa av
vissainnehållaochskriftligskallkoncessionansökanEn varaom

ansökanTillhandlingar.ochuppgifterangivnaelforordningeni
fråganmiljökonsekvensbeskrivning. Innan omfogasskall även en

yttrandeinhämtakoncessionsmyndighetenskallkoncession avgörs
sakägare.ochkommunerlänsstyrelser,berördafrån

koncessionförFörutsättningar4.2

prövningenvidskall beaktasvadellagen2I 2 § somangesmom.
skallkoncession ges.av om

ochbehövliganläggningen ärmeddelasfår baraKoncession om
iinfördesBestämmelsenelektrijiering.planmdssigmedförenlig en

dubblautbyggnadhindraförfrämst av1938, att enellagen
ledningsnät.

detalj-striderdenmeddelas motheller enintefårKoncession om
dockfår görasawikelserMindreområdesbestämmelser.ellerplan
motverkas.inteområdesbestämmelsernaellerplanenmedsyftetom

1987:12lagenskall också omkoncessionsprövningenVid
skallså sättPåtillämpas.medhushållning naturresurser m.m.

användaintresset attledning vägas motbygga avintresset att enav
sätt.påmarken annat

gällerdistributionyrkesmässigförområdeskoncessionBeträffande
försiglämparenhetskall utgöraOmrådetvillkor. somsärskilda en

ocksågällerkoncession attsådaneldistribution. Förändamålsenlig
Denbeaktas.skalllokala intressen senaretillgodosemöjligheten att

kommu-uppfattningenuttryck för atttillkombestämmelsen ettsom
störreborde ettintressenlokalaförföreträdare gessomnerna

100,197576:prop.förarbetenaIeldistributionen.inflytande på
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bilaga 15, s.169 uttalas bl.a. bestämmelsenatt syftade till att
tillgodose de enskilda abonnenternas krav på driftsäkerhet, stör-
ningsberedskap, elkvalitet och service åstadkommasamt att en
rationell samordning mellan distributionen och den allmänna
kommunala verksamhets- och samhällsplaneringen.

Koncessionsinnehavarens lämplighet skall prövas koncessionenom
yrkesmässig distribution. Sådanavser koncession får bara meddelas

den från allmän synpunkt lämpligsom är utöva verksamheten.att
Bestämmelsen tillkom 1957. Enligt motiven avsågs lämpligheten

utöva distributionsverksamhetatt från teknisk, ekonomisk och
organisatorisk synpunkt. Som framgår 1957:161 34 såav prop. s
anförde Elkraftutredningen i sitt betänkande bl.a. följande angående
frågan lämplighetsprövningens innebördom i övrigt. Koncessions-
sökandens lämplighet bedriva distributionatt inom fastställt område

Ävenbör prövas. då ansökan linjekoncession bör sökandensavser
lämplighet prövas, dock endast ledningen skall användas förom
allmän distribution. Med denna begränsning undantogs enligt
utredningen från prövningen ledningt.ex. ägs ochen som av
uteslutande betjänar industriföretag. Föredragandeett departements-
chefen anslöt sig helt till vad utredningen anfört prövningattom
skall ske tekniska, ekonomiska och organisatoriskaur synpunkter

sökandens lämplighet distributionsverksamhet.av utövaatt Departe-
mentschefen anförde vidare sådan prövningatt betraktaär att som

konsekvens bestämmelsernaen distributionsskyldighetav ochom
därför bör ifrågakomma endast beträffande den yrkesmässigtsom
ägnar sig sådan verksamhet. Se 1957:161 49 f..prop. s
Sökandens lämplighet skall således prövas såväl vid områdeskon-
cession vid linjekoncession, koncessionensom yrkes-om avser
mässig distribution.

Enligt uppgift från NUTEK detär vanligt, detnär gäller ledning
för vilken linjekoncession meddelats, ledningen heltatt används för
verksamhet inte är betraktasom att yrkesmässig i ellagenssom
mening. Ett exempel härpå är ledningennär skall användas för
överföring från produktionsanläggning tillen industrianläggning,en
vilka ägs ägare. Prövningav en gemensam sökandens lämplighetav

bedriva distributionatt har därför i praktiken endast kommit att
tillämpas när ansökan områdeskoncession.avser en
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villkoroch särskildaKoncessionstider4.3

ellagen§ 3Enligt 2tidsbegränsad.koncession ärEn mom.
fyrtio eller,överstiger årinteför tidkoncessionmeddelas somen

sextioföranleder det, år.särskilda skälom
förskrivaskoncessionenenligtskall,Vidare moment,samma

användasutföras ochskallanläggningenhurvillkorsådana somom
motiverade.synpunktallmän ärsäkerhetsskäl eller annars urav

1957:161prop.förarbetenaenligtsynpunktallmänMed avses
hög-framdragandenaturskydd vidsärskilt behovets.48 storaavav

koncessionsvillkorskallspänningsförandekraftanläggningar. Sådana

enskildochförbehåll allmän rätt.meddelas under av

Ansvarsbestämmelser5

krävervidtar åtgärdoaktsamhetmed elleruppsåtDen somavsom
föreskriftbryterellersaknas,sådanttillstånd, mot omtrots att som

§enligt 27kaneller användasutförasskallanläggningenhur
fallringafängelse i högst år. Iellertill böterellagen dömas ett

tillskall dock inte dömas ansvar.

Överlåtelseförbud6

överlåtaskoncession intefårellagenEnligt 2 § 2 utanenmom.
bestäm-regeringeneller myndighetregeringentillstånd från som

frågorelförordningenbemyndigande i prövasGenom omettmer.
fårbeslutNUTEKsNUTEK.normaltkoncessionöverlåtelse avav

fall skall sådanaangivnaregeringen. I vissatillöverklagas närmare

direkt regeringen.frågor prövas av

områdeskoncessionförGränserna7

ändrakoncessionsmyndighetenkan§ ellagenstöd 2 5Med mom.av
ända-fördet behövsområdeskoncessionförgränserna enomen

skedet kandockförutsättningdistribution. Enmålsenlig är utanatt
tillkomBestämmelsenkoncessionshavaren.försynnerlig olägenhet

kanförhållandenändradeväsentligttillmed hänsyn1957 bl.a. att
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uppkomma under koncessionstiden. Enligt elförordningen Nutekär
prövande myndighet. NUTEKs beslut får överklagas till regeringen.

8 Leveransplikt och andra skyldigheter

8.1 Leveransplikt vid områdeskoncession

innehavareEn områdeskoncession har i princip tillav ensamrätt
eldistributionen inom området. För abonnenter inomatt området
skall tillförsäkras kraftleveranser har koncessionshavaren ålagts viss
leveransskyldighet koncessionen yrkesmässig distribution.om avser

Den har områdeskoncession för yrkesmässig distributionsom en
enligt 2 §är 4 första stycket ellagen skyldig tillhandahållamom. att

tillström alla inom området behöver förström normalasom
förbrukningsändamål.

Leveransplikt föreligger dock inte det finns särskilda skäl tillom
undantag. När område har tillgång till fjärrvärmeett eller naturgas

det meningenär i första hand dessa energiformeratt skall användas
till uppvärmning byggnader. Leveransplikt för uppvärm-av av
ningsändamål föreligger därför normalt inte heller under sådant
förhållande.

8.2 lnkäpsplikt vid områdeskoncession

Innehavare områdeskoncession för yrkesmässig distributionav har
också viss inköpsplikt. Enligt 2 § 4 tredje stycket ellagen ärmom.
han skyldig köpa frånström elproduktionsanläggningatt en som
finns inom området och kan leverera viss högsta effekt.som en
Bestämmelsen infördes år 1987 i syfte främja den småskaligaatt
elproduktionen rättvisa förutsättningar för verksamheten.genom

8.3 Leveransplikt vid linjekoncessionm.m.

För eldistributören skallatt kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
vad angivits underäven 8.1 och 8.2 har innehavaresom även av
linjekoncession ålagts vissa skyldigheter enligt 2 § 4 fjärdemom.
stycket ellagen. Om det förenligtär med koncessionens ändamål är
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eller överföralinjekoncession skyldig levereraharden attsom
fördet behövsområdeskoncession,harden attström omsom

Sammaförpliktelser.fullgöra ovannämndakunnaskalldenne
verksamhet ärförbrukare störregällerskyldighet mot avvars

omöjligt för den harblirallmärma. Om detför detbetydelse som
kan fullgöraskaffa hanavtal såområdeskoncession attatt genom

densåledes åläggakoncessionsmyndighetenskyldigheter, kansina
överföraellerlevereralinjekoncession antingenhar attattsom

kraft.
kraft har underöverföraellerskyldigheten levereraFrågor attom
tvister mellansamband medaktualitet ifåttåretdet senaste

ingångnakunder rörandeoch deraslinjekoncessionerinnehavare av
harUtredningenråkraftleveranser.kontraktplaneradeeller om

innebördenanalyseraanledning ytterligarehaftemellertid inte att av
bestämmelser.gällande

myndighetPrövande4

tillhandahållakoncessionharför denskyldighetFrågor attsomom
Sådantelförordningen NUTEK.enligteller köpa prövasström av

till kammarrätt.beslut får överklagas

Villkorsreglering8.5 ochPris- annan

koncessionssystemetmonopolsituationdenförhindraFör attatt som
mindreochkunderförfång för elföretagenstillutnyttjasmedför

ålagtsellagenkoncessionshavaren 2 §i 7harleverantörer, mom.
villkorövrigapris ochunderkasta sig regleringskyldighet att aven

Enligt lagtexten äröverföring eller inköp ström.leverans,för av
skäligåstadkommandetskyldighetdennaändamålet med av

använderdenVillkorsreglering begäraskanprissättning. somav
Reglering kan ocksåfrån anläggningen.användaönskar strömeller

tilleller önskar leverera strömlevererardenbegäras somav
områdetelproduktionsanläggning inomfrån sådananläggningen en

skyldig köpaområdeskoncession strömhar ärden attsom ensom
ellerändring iinnehavare kan begäraAnläggningensfrån. upp-

beslutstrideravtalprisreglering. Ettbesluthävande motsomomav
verkan.prisreglering är utanom
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Enligt förordningen 1979:466 prisreglering enligt lagenom
l902:7l s.1, innefattande vissa bestämmelser elektriskaom
anläggningar, frågorprövas prisreglering NUTEK. Frågornaom av
avgörs beslutande nämnd inom NUTEK, Prisregleringsnämn-av en
den för elektrisk Nämnden bestårström. ordförande ochav en sex
andra ledamöter. Ordföranden juristär med domarerfarenhet. Av
övriga ledamöter skall förbrukarintressen och mindre respektive
övriga elleverantörer företrädas ledamötertvå vardera. Nämn-av
dens beslut kan enligt 31 § ellagen inte överklagas.

Återkallelse9 koncessionav

Enligt 2 § 6 ellagen kan koncession i vissa fall helt ellermom. en
delvis återkallas. Detta kan ske koncessionshavaren i väsentligom
mån åsidosätter föreskrift givits koncessionennär med-en som
delades eller förpliktelse leverera, köpa eller överföraatt ström.en
En koncession kan också återkallas den har koncessionenom som
under år i följd inte haft ledningen ellertre ledningsnätet i bruk.
Om den har koncession missköter kraftleveranserna kansom en
alltså koncessionen återkallas. Ellagen dock ingen möjlighet attger

anläggningen i anspråk för distributör.ta Efter återkallelseannan en
kan därför kraftleveransen inte hållas igång den ägerom som
ledningsnätet sigmotsätter det får disponerasatt av en annan
leverantör.

Frågor återkallelse koncession enligtprövas elförordningenom av
NUTEK. Sådant beslut får överklagas till kammarrätten.av

Återställningsåtgärder10

När koncession upphör denär haft koncessionen skyldigen som att
riva ledningar och tillhörande anläggningar och vidtaäven andraatt
åtgärder för återställning. I samband med koncessionen upphöratt
skall regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer enligt
3 § 1 ellagen ålägga den haft koncessionen vidtamom. attsom
sådana återställningsåtgärder motiveradeär från allmän ellersom
enskild synpunkt. Vitesföreläggande kan meddelas den intesom
fullgör sina skyldigheter.
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ocksåellagen3 § 2återställningsåtgärder kan enligtSådana mom.
ledning.koncession byggterforderligdenföreläggas utan ensom

vite.medförenasFöreläggandet kan
behovdet finnasvidtas kanåterställningsåtgärder taattNär av

därförkanellagen3 § 3anspråk. Enligtmark i mom.annans
beslutaregeringen bestämmermyndighetdenellerregeringen som

undermarkentilltillträdelämnaför markägarenskyldighet attom
tid.viss

Återställningsåtgärder utföras såellagen§ 3enligt 3skall mom.
återställningsåtgärdernaOmorsakas.intrångochskadaminstaatt

sådanTalanersättningskall utgå.och intrångskadaföranleder om
fastighetsdomstol.vidväcksersättning
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Analysrapporter och EnglandNorgeom

I993-02-I5NUTEK-rapport Norgeom av

Carlén och Annika OlofsdotterBjörn

påDen utvecklingen den elmarknadennorskasenaste

Inledning

För förstå utvecklingen den norska kraftmarknaden sedanpåatt
1992 kan det sin plats med hågkomstpå kortsommaren vara en av

några skillnaderna mellan dagens regelverk och tillhörande turerav
kring detta gällde innanoch det den energilagensystern som nya
infördes vid årsskiftet 199091.

Det karaktäriseradesförra systemet av:
regionala marknader med oppdekkningsplikt.-

integrerad elmarknad, ellervertikalt antingen via ägande långa-
kontrakt.

omfattande politisk intervention i den löpande verksamheten.-
denna marknad hade producenter och distributörer iI typ stortav

avsättning för sin denna miljösäker kraft. Det alltså isett en var
fortsatt utbyggnad regional basis inte sällanpå ägdesom en rum,

uppmuntrad från statsmakternas sida. Ibland det inte baravar
energimässiga överväganden för utbyggnad det hände ocksåutanen

regional-arbetsmarknadspolitiskahänsynvägde Härigenomöver.att
omfattande och bestående nationellt överskott byggaskom ett att

Genom den regionala fokuseringen ofta dyr kraftdetupp. var som
byggd framför billigare kraftblev på håll.annat

12 13-0092
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Med det delvis oväntade införandet den energilagen ochav nya
den därefter snabba reformeringen den norska kraftmarknadenav
kom spelreglerna ändras både hastigt och radikalt. Numeraatt är
det frågan överhuvudtaget kunna sälja på den nationellaattom
marknaden. Utöver denna omställning kom också krav på särredo-
visning olika aktiviteter såsom produktion, överföringav m.m.
Samtidigt med denna omvälvning har Norge emottagit rekordmång-
der av regn.

Kort kan samtidigtsäga kostnaderna för i sigattman ettsom
kostsamt strukturellt överskott reformeringen marknadengenom av
skulle fördelas på tidigaresätt komän Norgeett annat sagt attsom
uppleva mycket riklig nederbörd. Sammantaget innebar dettaen att
priserna på korta kraftkontrakt denpå norska marknaden sjönk
dramatiskt och få kontrakt längrepå löptid tecknades. Detta
upplevdes naturligtvis positivt köparsidan. Den andra sidansom av

de förluster kraftverksägarnaär fick vidkärma. Specielltmyntetav
till och borgenärerägare för kraft har fått vidkänna bistra tider.ny

kraftstationerNya har svårt få täckning för sina kapitalkost-att
nader.

2. Statsmaktens agerande sedan 1992sommaren

Det ljusetär beskrivna snabba omställningen mellanmot av ovan
ytterlighetertvå och en

utveckling med försvagad lönsamhet hos del producenter ochen en
distributörer händelserna under andra halvåret 1992 börsom ses.

officiellaDen inställningen till denna utveckling tycks detattvara
inte är något onaturligt kraftverk kan tvingas i konkurs iatt en
marknadsekonomi och inte har för avsikt intervenera iatt attman
marknaden för rädda några producenter. Detta skulle kunnaatt
drabba kommuner och fylken mycket hårt eftersom dessa ofta står

borgenärer för bl.a. produktionskapitalet. dylikaTrotssom ut-
talanden har försöktvå till nödhj älp lanserats, utvidgade möjligheter
till förslag till regler begränsar konkurrensenexport samt som om
leveranser till hushåll och mindre företag.
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tillmöjligheterFörändrade export

sökaproducenterlönsamhetsutvecklingen fick fleraDen attsvaga
hindradesvilket emellertidutanför landets gränser,köpare av

kraftbalansenframtidamotiveringen denmedstatsmakterna att var
och deninne istängdes NorgeKraften såförutsäga. sägasvår attatt

krävde ökadedärmed. Flera olikabibehöllsprisnivånlåga grupper
blev det1992under vårensommarenfor ochmöjligheter export

TWh skullemotsvarandeexporttillstånd 4generelltkänt att ett
producentkollektivetaktivitet inomvissmedfördeinföras, vilket en

deltagande igrupperingar. Statkraftsbildandet tvåmed en avav
skevhet iförorsakat uttalandenåterigenhardessa omgrupper
StatkraftsdelsMotivenkonkurrensförhållandena. anges vara

förhandlingserfaren-kontakter ochi formdels dessstorlek, avarv
Statkraft.het det gamlafrån

räcka tilltill TWh skulletvivlande 4sig dockställdeMånga att
marknaden. enlighetden inhemska Iprisnivånför stabilisera påatt

sammanlagda årskvotensedemera denhöjdesfarhågormed dessa

kvoteringlångsiktigagällande avtal. Dennatill TWh redan5 utöver
månader femoch år.mellankontraktstidergäller sex

kraftverkansträngda tillhårtför de ägarnasyfte underlättaI att
2verk dela riktad exportkvot påpåbyggda får dessaefter 1980 en

alla kraft-fördelas proportionellt blandTWh. Resterande 3 TWh
kraftverkenverk. Att deinklusiveverksägare, ägare nyaav nya

exportkvoterandelen ärtilldelas den största att en renses som
nedre påkraften. En gränsöverlevnadshjälp till denägarna av nya

Mindre producenterkvoter.för tilldelning200 GWhår är satt av
kunnadärigenomi ochsamarbeta störreförutsätts grupper

exportmöjligheter.
utnyttjadeandrahandsmarknad förorganiserarStatnett en

initialadet efter denalltså meningenexportkvoter. Det är att
ochköpmarknadenförtilldelningen ska stå öppet att genom

Hittills har dockfördelning.finnaförsäljning kvoterna annanav en
marknad.dennakvoter påomsättning sådana ägtingen rumav

förin till Statnettjuni 1993 drasinte före den lKvoter använtssom
försäljning.

koncessionsansökan,fem kräverExportkontrakt på åröver men
datum harhinder. Vid dagspraktisktskall inte någotdetta utgöra
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endast två exportkontrakt avtalats. Dessa gäller leverans till Sverige
på sammanlagt l TWh år.runt per

För kraft på kontrakt har löptid understigandeexport av som en
månader behövs inte tillståndnågra eller kvoter. Härmed detärsex

möjligt för endast begränsas överföringskapacite-exporten som av
mellan Norge och dess grannländer. Exportenten skall via de

norska marknaderna där de utländska köparna inte har möjlighet att
direkt måste via Statnetts administration.utan Syftetagera agera

med detta norska företag ska bli diskriminerade iattanges vara
förhållande till utländska aktörer.

Att försätta gräns med vissän möjlighet tillexport,en om
utökning, kan i ljuset eventuellt EES-avtal möjligenettav ses som

handelshinder for främja elintensivett industriatt attegen genom
elpriserna kan hållas på konstlat låg nivå.en

Norge ligger dock mycket långt framme det gällernär att
undanröja handelshinder elmarknadenpå och det kan norskur
synvinkel nödvändigt med vissa former restriktioner förvara attav

den elförsörjningen. Alla europeiskatrygga länder, medegna
undantag England, skyddar sina elmarknader på likartat sätt,av ett

mindre direkt.än Detta tolkas de norska myndigheternaom av som
det inte borde uppstå någon konflikt mellan dennaatt norska

exportrestriktion och EES-avtal.ett

Förslag konkurrensbegrdnsningom

Den norska regeringen lade under hösten 1992 fram propositionen
möjligheten för mindre slutanvändareatt byta leverantörom att

skulle begränsas. Syftet med förslaget fördela riskernaattvar
mellan lokala distributörer och slutkunder på detsätt änett annat

marknaden genererade. Lokala distributionsbolag medsom
leveransplikt skulle med förslaget få möjlighet kräva kunderatt att
inom koncessionsområdet ville byta leverantör tvungnasom attvar
skriva kontrakt minstpå fem år med sin leverantör. Härigenomnya
skulle distributörer lättare situation planera utifrånatten
samtidigt de skulle få åtnjuta längre anpassningsperiod tillsom en
den konkurrenssituationen. Dessa kan sitta med långsiktiganya
avtal kraftköp till höga priser och får därmed svårt konkurre-om att

prisernanär sjunker. Enligt det norska Olje- och energideparte-ra
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sigharsnabbtföretagende mellanstoradet anpassatärmentet som
utnyttjatutsträckningkonkurrenssituationen och identill stornya

skulle begräns-förslagetEnligtleverantör.bytamöjligheten att
effektuttaginnebarförbrukninggälla konsumenter ettningen vars

GWh år.totalförbrukning under 5och2under MW peren
fälldeCenternStortinget, därintedockgodtogsFörslaget av

mejerinäringenföretag inombl.a.motiveringenförslaget med att
inte hadärmedsmåkunder ochräknasskulle komma sammaatt som

förslagomarbetatkonkurrensen. Någotutnyttjamöjligheter nyttatt
Farhågornanärvarande.inte för storfrågani väntas om en

väsentligt,minskatproduktionsdistributionsbolagharutslagning av
kostnadstäckningtillför möjlighetereftersom exportkvotema öppnat

devisat sighar detproduktionen. Dessutom utsattaför mestatt
först befarade.bättreekonomi änverkens är man

Ändrad beskattning

kraft hartillmöjligheterökadeenlighet med stats-I export av
delinnebäråtgärderökat förintressemakternas att avensom

förslagettidigareinom landet. Detbehållsjordräntavattenkraftens
tillbaka.drogskritiserades hårt ochproduktionsskattom en

1992 de skatterdecemberemellertid iStortinget beslutade att som
gradvis ska läggasslutförbrukare el, övertidigare direkt belastat av

1993 infördesjanuarimed den 1ochFrånpå kraftproducenterna.
efterörekWh. Skatten utgår1,2därmed påproducentskatten

elskattensänktesmedelproduktionsvärde. Samtidigtproducenternas
örekWh. Den2,3industri från 4,15 tillnorskdelenstörstaför av

lättnader.tidigare fåttindustrin har redanelintensiva
4,15 tillfrånÖkadeaffärsverksamhethushåll och visstillSkatten

industrin.tillsänkningenförför kompensera4,6 örekWh att
idenna skattdockMålsättningen ävenär ettatt senare mer

producenterna.skall läggas påekonomiskt läge övergynnsamt
inkomsterinte ökaomläggningenmedAvsikten är utanatt statens
sänkningarskaproduktionsledetihöjningarna motsvaras avav
gradvis berorskerslutförbrukningen. Att övergångenpåskatten

kraftpro-frånförslaget väcktemotståndmassivadetbl.a. på
sida.ducenternas
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Ett motiv till omläggningen bl.a.är likställa inhemska ochatt
utländska köpare. El på har tidigare inte belastats medexport någon
skatt. Nu får utländskaäven köpare med och dela skattebördanvara

producenterna övervältrar sina ökade kostnaderatt depågenom
utländska köparna. Statens intäkter ökar eftersom skattebasen blir

Ettstörre. motiv är nätägama incitament tillannat att attge
reducera förlusterna i Genomnäten. skatt utgår den kraftpåatt som
lämnar producenten och inte den kraft anländer hos för-som
brukaren blir det lönsamt nedbringa nätförlusterna.att

För stimulera investeringar i produktionskapacitetatt utgårny
skatten med endast tiondel det ordinarie skattebeloppet deten av
första året. Därefter skatten under tioårsperiod.trappas upp en

3. Företagens agerande

Prissamarbete eller ej

Bland kraftmarknadens aktörer utvecklades det under loppet av
höstdagar,några samlad uppfattning kraft på spotmarknadenatten

inte levererades under pris 10 örekWh. Upplysningarett attav om
Statkraft informerat sina konkurrenter företagets intentioner attom
inte sälja under detta pris, föranledde prisdirektoratet oanmältatt
undersöka saken hos företagen. Prisdirektoratet fann inget oegent-
ligt, kom med mycket starka antydningar i skriftlig varningmen en
till företagen där de informerades prissamarbetets olaglighet. Enom
händelse denpå nordiska elarenan under period femattsamma var
svenska kärnkraftsreaktorer stängdes Det oklartär pris-av. om
direktoratet detta i beaktande i sin analys.tog

Fortfarande säljs inte kraft under 10 kWh,öre detta ärper men
med beaktande normalt efterfråganstörre under vinterhalvåretav en
inget besynnerligt. Vid ökad vattentillrinning till våren och högre

förväntas emellertid prisernatemperaturer sjunka.

Flexitarzjfer

Det kan inte existerasägas konkurrenssituationnågon för leveranser
till hushållskunder ärmu. Dock har några leverantörer erbjudit
hushållskunder elkonsumtion överstiger 15 MWhår formvars en
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treårskontraktskrivaönskar kanflexitatiffer. De omsomav
spotmark-genomsnittligtprognostiserattillleverans ettav

spotmarknadens fluktua-följainte direkt kanprisernaAttnadspris.
dygnsförbrukning ännuförmätinstrumentberor påtioner att

specifiktillflexitariffer knutenform ärDennasaknas. enav
uppgift,enligtlokaluppvärmning, och kommer, attanvändning,

försvinna.

hushållentillPris

informasjonstjEnergiforsyningensundersökning eneste,Enligt aven
hushållskundertillgenomsnittsprisetliggerproducentägtett organ,

121omfattarUndersökningen1993.underkWh35,5fast på öre
kundmassan.samlade% denför 80skaenergiverk, vilka stå av

följande:detiresultatenNågra gesav
förpriseri höjdafått genomslaghaverkarProduktionsskatten

fastslå. Utanutsträckning svårtvilken ärikonsumenterna, attmen
reducerats någotskulle haprisetresultatet påskatten tyder att

1993.1992 ochmellan
prisförändringardefast,alltsåGenomsnittspriset ligger sommen

fall till fall.frånvarierar starktenergiverkenskett enskildadei
dis-andelfinnsprisernaBland sänktverkde stor renaensom

kontrakt haromförhandladetyda påtributionsföretag, kanvilket att
haverkarvilketproducenterna,fråninköpspriserlägregett

hushållsnivå.fortplantat tillsig ner
skönjas.undersökningenenligtprisutjämning kantendensEn mot
ellagen.införa denförPrisutjämning argumenten attett nyavar av

utvecklingFortsatt4.

tillkomstenreformennorska ärKännetecknande för den av en
institutionerochföreskrifterövriga lagar,energilag innangenerell

verksamhet i Norge.febrilfortsattmedförtharDettaförelåg. en
detta.axplockNedan följer ett av
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Standardiserade kontrakt

marknadEn för standardiserade omsättningsbara kontrakt har ännu
inte introducerats. Tanken marknad skulle kunnaatt öppnasvar en
i maj 1993, tidpunkten framflyttadär till i början 1994.men nu av
Innan bör det beslutat huruvida handeln kommersommaren vara att

vidäga börsen i Oslo eller Statnett.rum

Punkttartfier

Systemet med punkttariffer regionalapå och lokala ska enligtnät
tidigare beslut infört sedan den 1 januari 1993. Huruvidavara
tarifferna ligger på nivårätt Överallt inte heltär ännu färdigbehand-
lat.

Utkast till kommunlagny

I det utkast till kommunallag föreligger föreslåsny ettsom
införande förbud för kommuner och fylkeskommunerav att
uppställa lånegarantier för verksamheter inom produktion och
omsättning kraft. Däremot får denna möjlighet kvar förav vara

nätbolag. Förslaget innebär inte redan uppställda lånegaran-attrena
tier ogiltigförklaras.

Nytt skattesystem

En särskild Kraftverksbeskattningsutvalget har skisseratgrupp ett
skattesystem vad gäller beskattningen företagnytt inom elom-av

rådet. Honnörsord i detta likformighet i be-system anges vara
skattningen mellan olika näringsgrenar. enlighetI med detta lägger

fram förslag skatt ska vinstenutgå på frånattgruppen om pro-
duktion, överföring, köp och försäljning kraft.av

I syfte skapa skatteneutralitet i ytterligareatt dimensionen
föreslås skatteplikten kopplad tillär den kommunatt ägaren är
skriven så bolag inte behöver olikaatt skattesatsermöta församma
olika delar företaget. Vidare det i skattesam-av attmenar gruppen
manhang måste finnas lagutrymme för förhindra försäljningett att

kraft till priser under marknadspris till hushåll och kommunalaav
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i arbetetkomponentverksamheter i ägarkommunen. Detta är atten
offentligt ägdaförvaltningsbedrifter medkommunalalikställa

aktiebolag.
dagensde hellremedlemmar har änFlera yttrat attgruppensav

vattenkraft-grunnrenteskatt åläggsproduktionsskatt vill somse en
precist förslagkapitalavkastning.ovanligt hög Någotmedverk mer

medlemmar.frånkommithar gruppens
tillunderlagarbete syftar till utgöraGruppens att ett en pro-

1994. Ettläggas fram under vårenförväntasposition nyttsom
och medträda i kraft frånkraftverken förväntasförskattesystem

1995.

NederländernaAvtal med

medprincipavtalhar tecknatSörkraftsgruppennorskaDen ett
upptill 800MW. någonInnanholländska Edon kraftutbyte påom

koncession frånfåkabelinvestering påbörjas måste parterna

gälla iberäknas 15 år.myndigheter. Avtaletrespektive
i höglastperioden ochnederländskatäckaNorsk skall toppar

kraft från Nederländerna.importerar Norgenattetid
kan bli konflikt mellantill kabelnäganderättenFrågan enom

direktiv byggaskall enligtStatnettSörkraftsgruppen och Statnett.

utlandsförbindelser ochför allaoch driftsmässigadetha ansvaret
tolkar äganderätten.också indär

Erfarenheter5.

regleradhuruvida fråndiskuteratshar i övergångenNorgeDet en
gradvis istället för haborde skettavreglerad elmarknad hatill atten

och energiverktskett. vassdrags-i den takt Norgesforcerats som
problem uppstått. Blandefterklokt konstatera vissaNVE kan att

politiken blivit helt kändariktlinjerna för denhade inteannat nya
trassel. Elverkeni tid, vilket ställde till delmyndigheternahos en

till demed lägga sina räkenskaperbekymmerfick att nyaom
Ändringar varitpunkttariffer bordetillräckligt snabbt. såsomkraven

fri. Samtidigt kan frågasläpptesfastlagda innan konkurrensen man
i dag olika intressegrupperhade varit där deNorge ärsig omom

sig.tid mobiliserafått att
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Enighet råder dock övergången från den ytterlighetenattom ena
till den andra har medfört krav på anpassning. Dennastora
anpassning har inte alltid underlättats från politiskt håll. börjanI
verkade det det politiska etablissemanget inte hade förståttsom om

deras möjlighet påverka utvecklingen hade förändratsatt att
samtidigt verktygen för detta hade blivit Det verkarsom nya.
emellertid detta till del skulle övergångetstor ettsom om vara
stadium.

Regeringen har i och med förslaget konkurrensbegränsningom
och öppnandet för uttalat förståelse för distributörernas ochexport
kraftproducenternas problem hinna sig till denatt anpassa nya
situationen. Den delvis administrativa fördelningen exportkvoterav

också fördelaär anpassningsbördornasätt påett sätt änatt ett annat
vad den utvecklingenspontana ger.

Oberoende diskuterathar i favör gradvis övergångexperter av en
till fri marknad. Industrin skulle först åtnjuta konkurrensensen
fördelar medan hushållen skulle få vänta år. Dessa skulle iett par
praktiken komma få subventionera industrins elkostnadssänk-att
ning. Det diskutera i fiktivaär svårt Sett från slutför-att termer.
brukarnas sida fördelarna med snabb konkurrensintroduk-är nog en
tion entydig i och med de sänkta elpriserna. Industrin, förutom de
elintensiva branscherna redan tidigare hade fördelaktiga avtalsom

el, har reducerat sina kostnader med ungefär tredjedel. Enom en
förutsättning för denna utveckling har givetvis varit det norska
överskottet tillsammans med den rikliga nederbörden, det rådermen
inget tvivel införandet konkurrenslösning har medförtattom av en

distributörer och slutanvändare helt tidigaresättatt änett annat
har fått del kakan.av



BilagaSOU 363 31993:68

England1993-02-15NUTEK-rapport avom

BibergOettingerChristina

påutvecklingen den engelska ehnarknadenDen senaste

energisektornunder hösten brutit i den engelskatumultDet utsom
hela dennedläggning kolgruvorhandlar inte bara utan omom av

dylik.energipolitiken eller frånvaronengelska ensnarare om av
i olika subventioner kommitproblemenEgentligen bottnar uppsom
förändringar elmarknadensamband med de påi ljuset i som

därför riskomregleringen medfört. finnsprivatiseringen och Det en
bovenuppfattar det engelska elsystemetomgivningenatt somnya

tecken reformen miss-dramat rådande kaos påi och ett attsom
för andra länderoch därmed inte borde någotlyckats att tavara

Även tyckas med tankeefter. tolkning kan orimlig, påsådanom en
specifika förproblem iEnglands energipolitiska ärstort settatt

till denviktigt försöka analysera orsakernaEngland, det ändåär att
i hela.elsystemets roll detnuvarande krisen och

Vad hände

Krisen abrupt den 13 oktober då ordföran-började till mycketsynes
där han lätCoal kallade till presskonferens,i Britishden en

upphöra med31 företagets 50 skullemeddela att av gruvor
ochproduktionen. skulle i malpåseFyra restenstoppasav gruvorna

redan inomned inom loppet fem månader, de flestaskulle läggas av
förlora sina jobb.Totalt skulle 30 000 gruvarbetareveckor.några

nedskärningarna vidIndustriminister Michael Heseltine bekräftade

brakade helvetetpresskonferens dag och sedansammaannanen
beslutHela nationen rasade detta impopuläralöst. över ytterst

intekonservativa parlamentsledamöter förklarade defleraoch att
opinionen fickbakom sin regering i denna fråga. allmännastod Den

dagarregeringen till och den annonserade någrareträtt attsenare
medanendast 10 skulle till börja med,stängas att ettgruvor
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moratorium ufärdades för de övriga21 nedläggningshotadegruvorna.
Debatten kolgruvorna kom i utsträckning kretsa kringstor attom

kostnaderna för olika elproduktion och ledde till krav påtyper av
genomtänkt energipolitik. Industriministeriet tillsatte därfören mer

utredning för hela denöver energipolitiska situationen,atten se
inklusive subventionerna till kärnkraften, och det bestämdes
dessutom OFFERs kostnadernaöversyn i gaseldadeatt av nya

Ävenkraftverk skulle påskyndas. underhusets Select Committee on
Trade and Industry igångdrog undersökning förhållandenaen av
på kol- och elmarknaderna.

Varför uppstod krisen

Man kan spekulera i orsakerna till British Coal och den engelskaatt
regeringen handlade oerhört otaktiskt iså kolgruvefrågan och
därmed skapade energipolitisk kris. Frågan dock inte deären om
motsättningar uppstått den elmarknadens krav påsom p.g.a. nya
marknadsmässigt agerande och regeringens strävanden efter att
privatisera British Coal, under flera utgjortår bomb förren som
eller brisera. Genommåste de treårskontrakt tecknades,senare som
eller tvingades aktörerna,på vid omorganisationensnarare av
elmarknaden sopades problemen för tid under Kontrak-mattan.en

löper den l april 1993 och försök få till ståndten ut att nya
kontrakt har pågått under delen 1992.större årav

Det bryska nedläggningsbeskedet motiverades harsh condi-av
tions in the electricity market and the need bring supplyurgent to
and demand into balance. Den viktigaste anledningen till denna

obalans de kvantiteterär och de priser diskuteras flir-iatt som
handlingarna mellan British Coal och elproducenterna betydligtär
lägre i de tidigareän kontrakten. Dessutom British Coals övrigaär
marknader också krympande, samtidigt kollagren i landetsom

tilluppgår 50 miljonernära En del lagradedet koletton. stor av
finns hos elproducenterna och stärker dessas förhandlingsposition

British Coal.gentemot
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Kolkontrakten

PowerGenochNationalska PowerkolkontraktengamlaEnligt de
46pris £miljoner kol till65199293 köpa ton,under ettton perav

Under denvärldsmarknadspriserna.50 % övervilket ligger ca
Britishkontrakten harför förnyaförhandlingsperiodenlånga att

i börjangälldeoch det budprissänkt sittsuccessivtCoal avsom
PowerGenochNationalfemårskontrakt där Powerhösten var

för199394undermiljoner kol40köpaerbjödstillsammans tonatt
kvantitetenskulleoch de följande åren199495Under36 £ ton.per

till 32gradvis sjunkaskulleoch priset30 miljoner ton pervara
i slutet199798.2 kolprisernainnebärerbjudandeDetta att avton

rådandemed dei nivåliggakontraktsperioden kommer att nu
världsmarknadspriserna.

undererbjudandefördelaktigtdettaelproducenternaFör är ett
produktion.för singaranterad avsättningde harförutsättning att
uppgörelsenförutsätterkontraktsomgångenvid den tidigareLiksom

varitdockharmed i leken. Dessadistributionsföretagen ärävenatt
medkontraktfemårigasig förtill bindamotvilliga att pro-upp

Distributionsföre-kraft.sina inköpdelförducenterna stor avaven
kommandeförklaras den översynendelviskankallsinnetagens av

förkostnadernaHittills harförsäljningsledet.prisregleringen iav
dettill elkonsumenterna,vidareförasvidare fåttråkraft menutan

förfarande kan kommaOFFER dettafrånhar kommit signaler att

ändras.att
Britishfrånskulle innebära leveransernakolkontraktenDe attnya

vilkethälften,skulle minska medår överelindustrin tvåtillCoal
nedläggningarnaaviseradetill deförklaringenäri avstort sett

och hartecknatskolkontrakt har dock intekolgruvor. Några nunya
därutredningarna,pågåendei och med deändratsförutsättningarna

olikapå sättkolgruvorräddaförsök kommer göras attattatt genom
harelproduktionen. Hurmiljoner kol iantalytterligareinfå tonett

ändras såkolindustrin kunnatengelskaför denförutsättningarnadå
denfinna ifrämstSvaretår stårdrastiskt på att nyaett par

‘ prisnivå1992 års

2 dec 1992.Hoare Govett



Bilaga 3 366 SOU 1993:68

konkurrenssituationen på elmarknaden och det därav följande starka
intresset för gas.

Gasens intåg pd elmarknaden

Den snabba utbyggnaden gaseldade kraftverk fenomenärav ett som
inträffat efter omstruktureringen elmarknaden. Ungefärav
10 000 MW gaseldad kapacitet har hittills fått tillståndny att
uppföras. Oberoende producenter för 6 500 MW ochsvarar ca
National Power och PowerGen för När dessaresten. nya an-
läggningar, alla tänktaär köras baslast, kommersom att som att

i drift beräknas de ungefärersätta 25 miljonervara kol årton per
fr.o.m 199798. Deras marknadsandel beräknas komma liggaatt

20 %. Det sig irörrunt samtliganästan fall gaskombianlägg-om
ningar CCGT.

Englands starka satsning CCGT-anläggningarpå under ärsenare
har ingen motsvarighet i något land. Som jämförelseannat kanen
nämnas beställningar på CCGT-att anläggningar efter år 1987 i
övriga EG-länder tillsammans ligger på 4 300 MW. Ica resten av
världen ligger beställningarna drygt MW.’på 28 000

Frågan hur fenomenetär the dash for ska kunna förklarasgas
Svaret ligger i den struktur och de regler skapades vidsom
reformeringen elmarknaden, främst National Power ochav
PowerGens dominans på produktionssidan. En viktig drivkraft vid
den planerade utbyggnaden gaskraft har varit distributionsföre-av

strävandentagens säkra del sitt behovatt kraft frånen av av egna
anläggningar och därmed inte helt beroende National Powervara av
och PowerGen. I samtliganästan s.k. oberoende projekt är något
eller några distributionsföretag inblandade joint ochgenom ventures
de har tecknat femtonårskontrakt inköppa den producerade elen.av

Dessa kontrakt har blivit föremål för häftig kritik från kolintres-
Det hävdas kostnadernasenterna. för produceraatt frånatt gas,

i synnerhet i projekt tecknat kontrakt med British Gas relativtsom
och därmed fått högtsent gaspris, högreett är i koleldadeän

kraftverk. Genom teckna långsiktiga kontraktatt för gaseldad kraft

3 Power in Europe 136 1992.nr
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klausulbrytaenligt kritikernadistributionsföretagen motskulle en
billigtkraft såde köpavilkenenligt måstelicenserna,i som

möjligt.
vad ärbestämmasvårigheterfinns detpraktikenI attstora som

kangaskraftverkelproduktion.koleldad Attellerbilligast, nyagas-
kolkraftverk,kostnad äventill lägre änproducera manomnyaen

meningardeladeråder det knappast någraimporterad kol,använder
gaskraftverkdet gällerenigheten, för närupphördärMen nyaom.

kapital,avskrivetfall ärmed ikolkraftverk, mångabefintligaoch

svårare göra.jämförelserna att
Enligt EGsfördel.tillframförtsharMiljöaspekterna gasens

förbränningsanläggningar Storbritarmienmåstefördirektiv stora
och kväve-svavel-utsläppenminskningar ikraftigagenomföra av

kräverelproduktionsanläggningar. Dettabefintligafråndioxider
dessamedkolkraftverken,i ävenrökgasreningiinvesteringar men

elproduktionskost-inte helt klartinräknade detkostnader är att
gaskombianlägg-i dehögrekolkraftverken äni ärnaderna nya

ningarna.
förtillståndsgivningrestriktivviahar inteMyndigheterna nyaen

elmarknaden. Tvärtomförhållandenavelatgasanläggningar styra
producenteroberoendehar uppkomsten ensomsett av nyaman

produktionsledetikonkurrenseneftersomutveckling,positiv
produktionskapaci-tillkomstenEgentligendärigenom ökar. är nyav

iPowerGenNational ochPower settandra aktörer storthos äntet
delavillintedominans,dessasden brytaenda vägen att man nuom

företagen.upp
Även begränsaförsökaochslå tillskulle bromsarnanuom man

tecknatskontraktdedet knappast gåutbyggnaden lär att stoppa som
drift iiberäknasCCGT000000 ll MW10deför varasom-

restriktivaresikt kanlängrel990-talet. Först påmitten enav
elmarknaden.kapacitetsmixen påeffektfå påhållning

OFFERundersöksinköpsstrategier harDistributionsföretagens av
priskontrollen iidel översynutgöri rapport avenensomen

Syftet utröna1994.klar år ärskaförsäljningsledet attvarasom
CCGT-oberoendedekontrakt medhuruvida distributörernas

88609EECRådsdirektiv nr
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producenterna uppfyller kravet köppå till best effective price.
OFFER kunde inte finna distributörerna brutitatt villkoret imot
licenserna, det gäller hålla i minnet undersökningenattmen att
gäller priser och inte produktionskostnader.

Någon riktig jämförelse olika priser har dock inte varit möjligav
eftersomgöra, CCGT-kontraktenatt långsiktigaär och det enda

funnits jämföra med deatt är treårskontakt ingickssom isom mars
1990 och baserades på National Power och PowerGenssom
uppgörelse med British Coal. OFFER konstaterar någraatt
förhandlingar mellan distributionsföretagen och National Power och
PowerGen långsiktiga kontrakt inte förekommit.om

Subventioner möjlighet för koleten-

En måltavla för kolintressenternas attacker kärnkraften.annan är
Det pekas på det motsägelsefulla i subventionera kärnkraftselenatt
med l miljard pund år och samtidigt ställa till massaker påper
kolgruvor. Av Nuclear Electrics intäkter kommer hälftenöver från
the Fossil Fuel Levy, avgift elpriset.påtas ut Försom som en
närvarande denutgör ll %.ca

Kärnkraften står för drygt 20 % elproduktionen och ersätterav
20 miljoner kol. Denrunt reaktorn Sizewellton B kommernya att

tränga undan ytterligare 4 miljoner kol dennär i driftton årtas
1994. Nuclear Electric har under de åren ökat produktionensenaste
väsentligt driften i de problemtyngdaatt AGR-reaktorernagenom
förbättras. Denna i och för sig positiva utveckling har förvärrat
problemen för kolindustrin, eftersom marknaden för andra elprodu-

Nuclearän Electric därigenomcenter har minskat.
Subventionerna till kärnkraften tänktaär fasas till år 1998.att ut

Tills vidare råder för uppförande kärnkraftsanlägg-stopp av nya
ningar i England, den påbörjade Sizewell B ska dock färdig-men
ställas. Ett ställningstagande till kärnkraftennytt framtid ska årtas
1994 efter någon form utredning, konturer fortfarande ärav vars
oklara.

Som medlem i EG kan England inte vidare införautan öppna
subventioner till sin kolindustri eller föra över del sub-en av
ventionerna från kärnkraften. I princip statligaär subventioner
förbjudna enligt artikel 92 i Romfördraget, de snedvrider ellerom
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mellanhandelnpåverkarochkonkurrensensnedvridahotar att
ochKol-idessutomförbjudsKolsubventionermedlemsländerna.

dessafrånundantagdetfinnsnaturligtvisstålfördraget, men
medTyskland,synnerhetiländer,förbud, och många gergenerella

sinstöd tillekonomisktundantagsbetämmelserdessatillhänvisning
ochtillanmälasskasubventionerAllakolindustri.inhemska nya

kolsubventionernagällerdetNärKommissionen.godkännas av
periodenförutarbeta1993under år nyttEG ett programmåste

19865 1993.årlöperfrångamla år utdeteftersom2002,1994 -
EG-godkäntsharkärnkraftenengelskatill den avSubventionerna

tillåterundantagsregeltillhänvisningmedkommissionen somen
intresse,europeisktprojekt är gemensamtfrämjaförstöd avatt som

kärnkraftenengelskadenbevarademotiveringenmed ettatt av
energitill-diversifieringenochförsörjningstrygghetentill avbidrar

gällertagit närKommissionenbeslutendadettörseln. Detta är som
kärnkraft.stöd till

underKommissionenharelsektorntillsubventionergällerdetNär
innebärvilken20-procentsregeln, atts.k.denformuleratärsenare

skyddafårförsörjningstrygghetentillmed hänsynmedlemsstaterna
behovettotala% dettill 20energitillgángarsina inhemska avupp

hurelproduktion osäkertdockDet är manförprimärenergiav
energibära-ekonomisktfleraland harregelnska tolka svagaettom

elproduktionen.används ire som
elanvändningen20 %for knapptkärnkraftenI England avsvarar

därmed ärsubventionerförhela utrymmetfrågan äroch om
öppetväljaskulleregeringen ettengelska attOm den geintecknat.

subventionbetraktastorde detta somkolindustrintillstöd nyensom
möjlig-vilkaoklartEG-kommissionen. Det ärtillanmälasmåste

godkännadegodkänd. Ettsubventionenfåkan haEngland attheter
Kommis-Tyskland,ielproduktionbrunkolsbaseradtill somstödav

20-procentsregelnantydakunnadockskullegivit, attnyligensionen
inblandade7.bränslen ärflerafall dåitänjbarkan vara

86ECSC5 2064Rådsbeslut m

% 2000.till 15 årminska° siffra skaDenna

sånämligenstenkolsindustrin årtill7 subventionerTysklands om-
nådd.redan årZO-procentsgrånsenfattande att
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Det verkar dock finnas viss oenighet inom Kommissionenen om
hur 20-procentsregeln ska tillämpas. Inom energidirektoratet är

i denna fråga relativt liberal och den energikommissionä-synen nye
Matutes har tydligt visat sitt för denren europeiskaengagemang

kolindustrins framtid och deklarerat Kommissionen underatt år
1993 ska lägga fram förslag till energipolitik förett EG. Då
produktionskostnadernai de engelska kolgruvorna lägst iär Europa
skulle deras möjligheter erhålla subventioner godaatt enligt detvar
preliminära förslaget till subventionsprogram för kolindustrin efter

1993.år Inom konkurrensdirektoratet för dock betydligtman en
hårdare linje och det finns signaler tyder på någraattsom nya
öppna subventioner till den engelska kolindustrin inte kan accepte-

med mindre subventionernaän till kärnkraftenatt minskas.ras
Situationen kompliceras dock Kommissionen deattav attanser

nuvarande kolkontrakten dels innebär indirekt subvention tillen
kolindustrin Änoch dels strider EGs konkurrenslagstiftning.mot så
länge har Kommissionen dock avstått från fatta något definitivtatt
beslut i frågan. De kolkontrakt diskuterats borde inte stötanya som
på något större motstånd från Kommissionens sida, eftersom de i

innebär stödet till kolindustrinstort sett fasasatt underut en
femårsperiod. Frågan hur Kommissionenär denreagerar om
nuvarande oroliga situationen leder till tecknandet kolkontraktav

innebär stödet blir omfattandeatt än vad densom engelskamer
regeringen ursprungligen hade tänkt sig.

Andra möjliga åtgärder

Före privatiseringen elindustrin detansågs allmänt det störstaav att
hotet British Coal i framtiden skullemot komma från ökaden
kolimport. De två elproducenterna har förberettstora sig väl och
investerat i hamnanläggningar möjliggör kolimport närasom en

Än30 miljoner längeså har dock treårskontraktenton. med British
Coal medfört kolimporten för elproduktionatt varit relativt
blygsam, 8 miljoner 199192. Till mitten 1990-talettonca av

dennaväntas siffra öka, inteän så mycket tidigareom som man
räknat med. Det har i debatten framförts krav på kolimportenatt
ska begränsas för öka för inhemskt kolatt utrymmet på elmarkna-
den.
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möjligheternasig påin attockså siktatharKolintressenterna
legatårendeFrankrike, runtfrån senasteelimportenminska som

elan-engelskaden%5vilketTWh år, motsvarar17 avcaper
franskadenOmifrån enkel.dock långtfråga ärDennavändningen.

elproduk-bygganämligenmåstefalla bortskulle nyelexporten man
överföringsför-förstärkaellerEnglandsödraitionskapacitet

striderlandet. Dessutomdelensödratillfrånbindelserna avnorra
regler.EGselimportenbegränsning motellerförbud mot avett en

koletinhemskaför detsituationenförbättramöjlighetEn attannan
marketfranchisei theinskränkningdenpåskjutaskulle attvara

nuvarandeEnligt1994.årska ägaplanernaenligt rumsom
överstigerefterfråganmedelkonsumenterkanbestämmelser somen

gällerkunderför övrigadetmedanelleverantör,väljafritt1 MW
sittinomleveransermonopol påhardistributionsföretagenatt

dis-förnaturligtdetmarknaden ärdeldennaFörområde. av
medkontraktpåtillgångsinsäkratributörerna genomatt

elproducenterna.
market skafranchiseÅr för thetänkt gränsendet1994 är att

00050innebärakommer attDetta100 KW. atttill casänkas
fallaTWh kan40knapptpåförbrukningmedelkonsumenter en

ielkundermångaoklart hurDet ärdistributörerna. sombort för
medförosäkerheten attleverantör,bytapraktiken kommer att men

distributions-mellankontrakteniaktuellkanden volym varasom
uppskjutaskulleOmminskar.producenternaochföretagen man
finnasdistributörernadet enligtskulle1998till år enreformen

miljoner15ytterligare tonavsättning förfåmöjlighet caatt
elproduktion.förkolinhemskt

utredningarnaVad säger

överförutredningartvåinledningsvis tillsattes attnämndes seSom
situationen. Denenergipolitiskakompliceradeden ena somhela

publicera-handelochindustriförutskottunderhusetsinitierades av
Whiteregeringensd.v.s.andra,medan denjanuari,i slutetdes av

februari.underkommaPaper, ska
skahotade 31deingenutskottUnderhusets gruvornaatt avanser

kol börinhemsktförmarknadenoch1993under år attstängas
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kunna Öka med 19 miljoner huvuddelen,ton, 16 miljonervarav ton,
skulle användas i elproduktionen. Detta skulle kunna komma till
stånd bl.a.attgenom

importeratersätta kol och olja subventionergenom-
fördyra användningen orimulsion krav på obligatoriskav genom-
utsläppsrening
upprätta tvåvägshandel förbindelsenpå till Frankrike och belasta-
den franska kärnkraftsimporten med the Fossil Fuel Levy
begränsa möjligheterna för gaseldade anläggningar att- permanent
köras baslastsom
kräva kollagerstörre hos elproducenterna-
Utskottet föreslår också intäkterna från the Fossilatt Fuel Levy,

tillfaller Nuclear Electric, ska läggas isom fondnu för atten
verkligengarantera att används till rivning kärnkraft-pengarna av

verk och avfallslagring och inte till byggandet det kärnkraft-av nya
verket Sizewell B. Utskottet vidare delar de nuvarandeattanser av
kärnkraftssubventionerna ska kunna användas för finansiera deatt
föreslagna åtgärderna.

Resultaten utskottets utredning kommer stötaav starktatt
motstånd från många de berörda intressegrupperna, exempelvisav
distributionsföretagen. Vad regeringen kommer föreslå i sittatt
White Paper återstår att se.

Avslutande kommentarer

Den energipolitiska krisen i England visar hur komplext landsett
energisystem ochär hur denära olika energimarknaderna hänger

Åtgärderihop. på någon marknad, i detta fall elmarknaden, får
viktiga följder för andra delar Den snabba utbyggna-systemet.av
den gaskombianläggningar hade konstruktörernaav elmarknads-av
reformen inte kunnat föreställa sig. Framför allt kunde de inte
förutse vad konsekvenserna sådan utbyggnad skulle kommaav en

bli, eftersom elefterfråganatt vuxit mycket långsammare än vad
hade räknat med.man

I vilken utsträckning bär elmarknadsreformen skulden till det som
inträffat Rent tekniskt verkar det fungera tillfredsstäl-systemetnya
lande än med del skönhetsfläckar harom eller kommeren som att
justeras. svårigheterna verkar ligga i låta marknadskrafternaatt
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regleringarfylldomvärld ärimarknadfritt på avverka somenen
exempelvishävdar attMångaingripanden. manstatligaolikaoch

elindustrin.förekolgruvornaprivatiserathaborde
elmarknadenengelskadenpåfenomenvissadockfinnsDet nya

energipolitiskanuvarandetill denbidragitkonkretmersom
iprisregleringentidigare nänmts,sådant är,Ettsituationen. som

tillincitamentdistributionstöretageninteäljningsledet,förs gersom
generellt påvisarråkraft. Dettamöjligabilligast merköpaatt

intepriskontrolländamålsenligutforma gersomsvårigheterna att en
bieffekter.önskvärdaickenågra

konkurrensenbegränsadedenfaktor ärdestabiliserandeEn annan
benägenhet attdistributörernastillbidragitproduktionsledet,i som

Distribu-produktion.påtillgångensäkraförsöka egengenom
och strävarriskersinaminimeranaturligtvisvilltionsföretagen

medkontraktmedmarketfranchisesintäckaefterdärför att upp
Nationalmöjligt.priserfördelaktigatill såelproducenterna som

enligtmedförproduktionenidominansPowerGensochPowers
på såförkontraktentjuvhålla på attkandessadistributörerna att

priserna.sätt upppressa
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OCH SYFTEBAKGRUND

tillforslagutarbetauppgift1992:39 medDir.särskild utredaretillkallades att nyl992I enmars
medverkaskalllagstiftningendirektiven denenligtelområdet. Avsiktenpålagstiñning är att nya

elmarknaden.konkurrensökadtill skapaatt
ellagstiftningen ochmellanrelationenbestår klarläggaiutredningsarbetetfråga iviktigEn att

EES-avtaletikonkurrensreglemasåvälkonkurrenslagstiftningenHärvidlagstiftning. ärannan - utred-bakgrund hardennasärskild betydelse. Motkonkurrenslagensvenskaden avsom nya - beskriva nämndaöversiktligti uppdragKonkurrensverketgivitnovemberi 1992 attningsmannen
frågor.

EES-korthet delsInledningsvis beskrivs ipå följande sätt.disponeradFramställningen är
julikrafti den 1träderkonkurrenslagsvenskadels denkonkurrensregler,avtalets somnya

1993.
deelmarknadeneffektertänkbaradiskuterasavsnitt 4avsnittpåföljande av nyaI

tillämplighet nät-konkurrenslagstiftningensbl.a.behandlasHärkonkurrensreglema.
disku-sammanhangdettaöverföringsnäten. Iolika delarkraftleveranserverksamhet och av

utlandsförbindelsema.ocksåteras
aktualitetfåbedömasfrågor kanspeciellatvåavsnitt 5 behandlasdärefteravsnittetI som

fåkanmindre abonnentervilket skyddfråganDelselmarknaden:avregleringvid omaven
mindreställningvilkenfråganlagstiftning, delsochkonkurrenslagenden omannangenom nya

fâ.tänkaselproducenter kan
avsnitt 6.sammanfattningmedPromemorian avslutas en
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EES-AVTALET

Konkurrensregler2.1.

centralaKonkurrensreglemasEG:s.ingår konkurrensbestämmelserEES-avtaletI motsvararsom
ställningi dominerandemissbrukkonkurrensbegränsandeavtal ochförbjuderbestämmelser enav

kontroll företagskoncentra-ingår i avtalet bestämmelserpåverkar samhandeln.Vidare avomsom
kommersiell verksamhet.ekonomiskbedriver ellervarjeföretag enhetMedtioner. somavses1 statligai ägandefonn, dvs.princip varje näringsidkaresåledesi ävenomfattarBegreppet oavsett

företag.kommunalaoch

i avtalkonkurrensbegränsandeFörbud2.1.1. mot m.m.

mellanalla avtalartikel i Romfordraget,85.1artikel i EES-avtalet, ärEnligt 53.1 motsvararsomN förbjudna kanförfarandenoch samordnadeföretagssammanslutningarföretag, beslut somav
hindra,resultattill syfte elleroch haravtalsslutandepåverka handeln mellan attparter som

direkt ellerförbjuds avtalsynnerhetinom EES. Isnedvrida konkurrensenellerbegränsa, som
kontrol-affärsvillkor, begränsar ellerförsäljningspriser eller andrainköps- ellerindirekt fastställer

ellerinnebär marknaderinvesteringarutveckling ellertekniskproduktionen, marknader, attlerar
likvärdiga transaktioner medtillämpas vidvillkorolikainnebärinköpskällor delas attupp,

uppräkningen intekopplingsforbehåll. Observerasbör uttöm-innehåller ärellerhandelsparter att
också ogiltigt.enligtförbjudetmande. avtalEtt ärär ovansom

Surveillance Authorityövervakningsmyndigheten Eftafrånerhållasfrån förbudet kanUndantag
från berördaefter ansökanindividuella undantag,EG-kommissionen i form parter.ESA eller av

från tillämpning s.k.undantagits förbudetsgenerelltkategorier avtal harSpeciella genomav
utvecklingsavtal,specialiseringsavtal, forsknings- ochsådanaavtalgruppundantag. Exempel är

franchiseavtal och know-how-patentlicensavtal,inköpsavtal,ensamåterförsäljaravtal, exklusiva
till förfaranden bidrar till för-gruppundantagochIndividuella undantag attlicensavtal. somges
främjar tekniska eller ekonomiskaellerdistributionenproduktionen ellerbättra varor somavI

vinst konsumenternaskälig del denna kommerförutsättninggäller underframsteg. Detta att aven
åläggs inte nödvän-inte begränsningarberörda företagende ärtillgodo. krävsDärutöver att som

spel förkonkurrensenmål får möjlighetuppnå de inteför dessa ochdiga sättaatt enatt uratt
fråga.iväsentlig del av varorna

dominerande ställningMissbruk2.1.2. av

förbjudet för eller fleradetartikel i Romfördraget,artikel 86Enligt 54, ettärmotsvararsom
väsentlig del det,inomEES-omrâdet ellerdominerande ställning inommissbruka sinföretag avatt

i dominerandemissbruksamarbetsområdet.Exempelpåverka inommån kan handelni den det av
försäljningspriser ellerellernågon oskäliga inköps-påtvingadirekt eller indirektställning är att
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nackdelutveckling tilltekniskproduktion, ellermarknaderbegränsaoskäliga affärsvillkor,andra
handelspartnerstransaktioner medvillkor för likvärdigaolikatillämpaför konsumenterna,

andraingå denför avtaleller villkorfår konkurrensnackdel ställavarigenom dessa attattsomen
någotharenligt handelsbrukvarken till sin elleråtar förpliktelser,sig ytterligare naturparten som

föremålet för avtalet.sambandmed

företagskoncentrationerKontroll2.1.3. av

förstärkerföretagskoncentrationer skapar ellerframgårartikelEES-avtalets 57Av att ensom
omfattninskulle hindras i betydandeeffektiv konkurrenstill följd vilkendominerande ställning, av

vidsträckt ochkoncentrationerEES-området, oförenliga med EES-avtalet. Begreppet ärinom
två fleraockså sammanslagningar ellerkoncentrationerförvärv. Medomfattar än avavsesmer

skaffar sigföretagi eller fleramed inflytandesituationer därföretag ochoberoende ettpersoner
s.k. jointföretags Samägdaföretag,flera andradelvis, ellerhelt eller ventures,inflytande över ett

företagensvidarekrävsförvärv skall kunnabegreppet.omfattas För prövaskan attettattav
två deminstmiljoner ochuppgår till minstomsättning 5 000globalasammanlagda att avecu

uppgår miljoner lEES-området till minst 250omsättning inomberörda ecucaparternas ecu
inomlandomsättningar i ochuppnår sinaföretagen 23de berördaSEK. Om8:50 ett sammaav

enligtfår såi fallEES-reglerna,enligtkoncentrationen inte prövaskanEG eller EFTA prövas utan
nationell lag.

Statsstöd2.1.4.

gällergrundläggande principen vadstatsstöd.finns bestämmelser DenEES-avtaletI även om
snedvrida konkurrensensnedvrider eller hotarstatligt stöd,alla formerstatsstöd attär att av som

påverkarmåniförbjudna den devissaproduktionvissa företag eller äratt av varor,gynnagenom
frånekonomiskt stödinte barastatligt stödi Medhandelsutbytet mellan länderna EES, avses
medeloffentligaliksom stöd medfrån myndigheter,regionala och lokalastödävenstaten, utan

främjastöd förfrån dockhuvudregelninstitutioner. Undantagnafrån andra slag är attLex.av
projektregioner stöd tilleller vissaviss näringsverksamhetutvecklingen gemensamtsamt avav

intresseeuropeiskt

EES-avtaletviktiga regleriAndra2.2.

kommerrad andra reglerinnebär EES-avtaletegentliga konkurrensreglernadeUtöver attatt en
för centrala dessakortfattat denedan redogörskan beröra elmarknaden. Härgälla mest avsom

Direktivet transitering elektricitet2.2.1. om av

nationsgränsemahögspändsyftar till underlätta handel medEG-direktivet attöveratt genom
erbjudasvägande skäl ellerfårnationella företag intetransitering mellan vägras utanav

försörjningstryggheteninte hellerVillkoren för transitering dockoskäliga villkor. skall äventyra
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reservproduktions-användningensärskilt full hänsyntillskallservicekvaliteten ocheller ta av
befintligaeffektiva driftenkapacitet och den system.mest av

transitera kraftindustrierdistributörer ochproducenter,Direktivet underlättar för större att
från vissa i direk-möjlighet till import ochvilketutlandsförbindelsema, exportöver avger en

angivnaockså, vissaunderEFTA-ländema. Sverigeoch kanangivna krañföretag i EG-tivet
inom EG ochandra ländertransitland för kraft mellanfungerafömtsättningar, komma att som

EFTA.
Kommissionen, förslagetantagitslångtgåendedirektiv, ärEtt ännu omannat som avmer

till integrationsyftarflera direktivförslagTPA.third-party-access TPA utgör ett avensomav
medlemsland skall havarje iinnebär kundenergimarknaden.TPA rätteuropeiska attden ettatt- motstånd,hårttill direktiv har dockFörslagetinom gemenskapen. stöttfritt välja elleverantör

direktivetvadNederländerna,varför det oklartSpanienochFrankrike,från Tyskland, ärbla.
börjadirektivet gälla.innehålla, kanliksomkommer näratt

pristransparensDirektivet2.2.2. om

elområdetförsäljningsvillkor berörbeträffande priser ochuppgiñsskyldighetEG-direktivet om
iindustriella slutanvändare. antaltill Etthögspändleveranserdistributörers producentersoch av

försäljnings-gånger år anmäla priser ochtvåskallgasföretagdirektivet namngivna el- och per
statistikdirektorat. DenEG-kommissionenstill störstaslutanvändarevillkor till industriella typ-

förhållanden mindreenligt svenskavilketefterfrågad MW, äreffekt 10kunden har enmaxen
industrikund.3

upphandlingOffentlig2.2.3.

måste statliga, regionala ochenergisektornupphandling inomoffentligdirektivetGenom om
speciella ochföretag medochoffentligrättsligajuridiskamyndigheter, andralokala personer

enligt ellagenkoncessioner den nuvarandeexempelvisenergiområdetexklusiva rättigheter
anläggningsarbeten.Endastbygg- ochupphandlingvidförfarandevissttillämpaj varor,ett av

direktivet finnsdirektivets regler. Iomfattaströskelvärdenvissaöverstigerupphandling avsom4 anbudsgivare och valpublicering, tidsfrister, valförfaranden,tröskelvärden,bestämmelser avI om
anbud.av

vidareförsäljning energi, eller köpför bl.a.upphandlingfrån direktivets reglerUndantaget är av
ellerproducerar,företagenergi,produktionbränslen för transporterargörs somavsomavav3

ellerdistribuerar el, värme,gas

offentligaBestämmmelser företag2.2.4. om
i kvantitativa restriktionerlagstiñning förbjudsprimäraEnligt i EG:s s.k.artiklarna 30 36- Artikel gäller statligaeffekt. 37åtgärder motsvarandeharmedlemsländerimport mellan samt som

marknadsföring ochhandel,speciellt vad gällerkommersiellmonopol ensamrättnatur,av
marknadsföring mellanvid uppköp ochdiskrimineringArtikeln förbjuder av varortransport.V

i ñamåt.artikel ochEES-avtalets 11finns intagna iMotsvarande bestämmelsermedlemsländer.

I
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bl.a.artikel i innebärRomfördraget, närbygger 90artikel att staten,EES-avtalets 59, som
inte kanrättigheter,sådana beviljats särskildaföretagföretag ochoffentligagällerdet upp-som

konkurrensbestämmelsema.åtgärder strider derätthålla vidtagaeller mot gemensammasom
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DEN3. NYA SVENSKA KONKURRENSLAGEN

Riksdagen beslutade den december17 1992 svenskkonkurrenslag skall träda i kraft denatt en ny
juli 1993 prop.1 199293:56, NU 17, rskr 144. Lagen utformad efter förebild från EG:sär

konkurrensregler, i allt väsentligt också ingår i EES-avtalet. har till ändamålLagen undan-som att
röja och motverka hinder för effektiv konkurrens frågai produktion och handel meden om avi tjänster och nyttigheter.andravaror,

innehållerLagen två generella förbud, nämligen konkurrensbegränsandesamarbeteochmot
f missbruk dominerande ställning. lagen finns ocksåI regler kontroll företagsförvärv.av om avi Den juli inrättades1 1992 Konkurrensverket uppgift till för konsumenten,är att, nyttavars

undanröja hinder för effektiv konkurrens.l Verket skall tillämpa konkurrenslagstiftningen,en
föreslå förändringar offentliga regleringar hämmar konkurrensen, verka för konkurrensav som
inom den offentliga sektorn information opinionsbildningoch främja konkurrens-samt genom ett
inriktat såväli privat offentlig verksamhet.synsätt som

3.1. Förbud mot konkurrensbegränsande samarbete §6

Förbudet konkurrensbegränsandesamarbeteriktar sig företag har avtal ellermot mot ettsom en
överenskommelse syftar till begränsa får sådanakonkurrensen eller verkningar. Avtal kanattsom. begränsakonkurrensen någotde inskränkersägas eller flera företags möjlighetersätt ettom att

oberoende företag.andra bådeFörbudet gäller avtal företagmellan i handelsledagera av samma
och avtal mellan tillverkare återförsäljare.och deras gäller enligtDet den lagtextent.ex. sär-nya

sådanaskilt avtal innebär attsom
inköps- försäljningsprisereller eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
produktion, marknader, teknisk utveckling investeringareller begränsaseller kontrolleras,i

i marknader eller inköpskällor delasupp,
olika villkor tillämpas for likvärdiga transaktioner, varigenom handelspart får nackdel,en
eller
det villkor for ingåställs avtal den andra åtar sig ytterligare förpliktelseratt ett att partensom

varken till sin eller enligt handelsbruk har något samband föremåletmednatur försom
avtalet.

Punkterna exemplifrerande inte måsteär uttömmande. Konkurrensen vidare påverkasmen ett
märkbart vilket innebär måsteavtalet omfatta inte obetydligsätt, helt del den relevantaatt en av
marknaden. Av förarbetena prop. 199293:56 framgår73 tumregel kan avtalatt att etts en vara

omfattar mindre %10 den relevanta marknadennormalt torde saknabetydelseän försom ca av
Ävenkonkurrensen. beslut sammanslutning företag samordnadeförfarandenoch företagav av av

omfattas förbudet.avi
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17 §8Undantag3.1.1.

förbudeti § för6frånundantagsärskilda fallet beslutai detKonkurrensverketfår§Enligt 8 om
avtalett som

ochteknisktfrämjadistributionen eller tillproduktionen ellerförbättratillbidrar attatt
framåtskridande,ekonomiskt

uppnås,därigenomvinstdenskälig andeltillförsäkrar konsumenterna somaven
måletuppnå inödvändiga förbegränsningarföretagenålägger de berörda är attbara som

och
väsentlig delforspelkonkurrensenmöjlighetföretagenberördainte de sätta avatt enurger

i fråga.nyttighetema

kvalifi-kriteriersamtliga nämndauppfyllersådanaavtal ärendastobserverasbörDet att ovansom
undantag.ceradeför

gruppundans.k.förbudsområdetfrånundantasgenrelltavtal kommerVissa att genomtyper av
17 §.regeringenbeslutastagsförordningar avsom

finns ide gruppundantagbyggakommergruppundantagensvenskaföreslagna attDe som
ensamåterutvecklingsavtal,forsknings- ochspecialiseringsavtal,förgmppundantagfinnsEG. Där

patentlicens-motorfordon,serviceavtal förförsäljnings- ochinköpsavtal,exklusivalörsäljaravtal,
uttalatregeringenvidkommande harsvensktfranchiseavtal. Förlicensavtal ochknow-howavtal,

detalj-kedjor iinomsamarbeteockså gruppundantagmedbli aktuelltdet kan ett som avseratt
utfärdats,så lagenregeringen denbeslutaskommerGruppundantagenhandeln. snartatt nyaav

åri början 1993.d.v.s. av
indi-berörda företag. Etteñer ansökanKonkurrensverketmeddelasundantagEnskilda avav

gruppundantag.omfattassådana inteavtalsökas forbehöver baraundantagviduellt avsom

§19dominerande ställningmissbrukFörbud mot3.2. av

ellerandra företagdrabbarbeteendenställning gällerdominerandemissbrukFörbudet sommot av
förbjudetställning, detdominerandesig haförbjudet i ärinte attkonsumenter. Det attär menen

skadar konkurrensen.ställningdominerandeutnyttja denna sättett som
bestå isärskiltSådant missbruk kan att

försäljningspriser eller andranågon oskäliga inköps- ellerpåtvingaindirektdirekt eller
affärsvillkor,oskäliga

forutveckling till nackdel konsumenterna,tekniskmarknader ellerproduktion,begränsa
fårvarigenom handelspartnerstransaktioner,för likvärdigaolika villkortillämpa en

ellerkonkurrensnackdel,
förpliktelser,åtar sig ytterligareandraingå avtal denvillkor förställa parten somatt attsom

avtalet.föremålet förnågot sambandmedhandelsbruk harsin eller enligttillvarken natur
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3.3. lcke-ingripandebesked 20 §

finns icke-ingripandebesked,också möjlighet för företag hos KonkurrensverketDet ansökaatt om
dvs, förfarande inte omfattas något förbuden i § eller 19förklaring avtal eller 6att etten av av

företagsförvärv §§3.4. Kontroll 34-38av

företagsförvärvEnligt får tingsrätt talan Konkurrensverket förbjuda§ Stockholms34 ettav
företagsförvärv föranmälningsskyldighet enligt Skyldighet anmälaomfattas 37 attsom av

fore-tillsammans omsättninggodkännande de förvärvet berörda företagen hadegäller enom av
iingår ellergåenderäkenskapsår miljarder förvärvaren i koncernfyra kronor. Omöversteg ensom

omsättning förvärvarenshålls skall totalasättannat ansessomen grupp samman gruppenssom
förbjudas,omsättning. skallFörvärvet om

väsentligen ägnaddominerandeställning hämmar ellerdet skapar eller förstärker ären som
effektiv svenskamarknadenförekomsten eller utvecklingen konkurrens denhämmaatt av

i helhet väsentlig del den, ochdess eller en av
frånskadligt allmän synpunkt.detta sker sätt ärett som

påtagligtförvärv bara kan det leder tillinnebär ingripandenBestämmelserna görasatt mot om
förvärv skall förbjudas,negativa i långsiktigt perspektiv, delar kunnaeffekter Avenett av
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TÄNKBARA PÅKONKURRENSREGLERNAEFFEKTER AV DE NYA4.
ELMARKNADEN

Inledning4.1.
l

åstadkomma främja konkurrens inom1902171 inte till syñe ellernuvarande ellagen harDen attg
länder medelområdet. i Sverige i likhet med de flesta andrahar elsektomTvärtom stats-l --

teknisk försörjning,minne betraktats och behandlats formmaktemas goda änsnarare enen avsom
prissättning reglerats. Bland dessaekonomisk mening. Marknadstillträde och harmarknad i annat

begränsadtillämpning inom sektorn.förhållanden gjort konlurrenslagen hañ myckethar att
syftar tillmed lagendennasituation sannolikt förändras. I ochMed ellag kommerl attatten ny

åtminstone tänka sig det kommerfrämja for krañleveranser, kankonkurrens att attatt upp-man
strida konkurrenslagen.konlcurrensbegränsningar kommerträda att motsom

nättjänster och krañ-skiljer sig väsentligt mellanEftersom förutsättningarna for konkurrens
områden i det följande för sig.leveranser, behandlasdessa var

Nättjänster4.1.1.1

överföringsledningar normalt inte utbytbaranättjänsterna olikaKännetecknande för ärär settatt uri från vanligentill punktenperspektiv. transitera punkten A Bköparens Vill ärström manman
inga alternativ. relevanta marknadenhänvisad utnyttja viss ledning. finns Dentill Detatt en

säljer transiteringstjänstersåledes bli mycket begränsad.nättjänster Denkommer vad att somavser
för transiteringalltså sådanaomständigheter monopol marknadenledningen har under av

dominerande ställningtotalt denna marknadkrañ mellan punkterna och harA B. Företaget en
eller ledningar ietablerakonkurrerande enstakaoch inga konkurrenter. Möjligheterna nät äratt

praktiken små.

Konkurrensbegränsande avtal

Såväl konkurrensbegränsandeavtal skulle kunna förekomma vad gällerhorisontella vertikalasom
nättjänster.l

inte konkurrerar och inte kanHorisontella kartellavtal mindre sannolika företagmellanär som
nättjänstföretag skulle ha anledningbedömasbli konkurrenter. förefaller därför osannoliktDet att

l § imöjlighet inbördes och 6 deneller begränsaden konkurrensen avtal, attatt nyagenom
konkurrenslagen skulle bli tillämplig dennaanledning.av

möjlighet transiteraNaturligtvis kan inte det i vissa fall kan ñnnas kraftutesluta attattman
två så företag sannoliktmellan punkter via olika företags ledningar. fall kommer dessaI att

eventuellatransiteringstjänster, och konkurrens-betraktas konkurrerande leverantörersom av
kanUtlandsförbindelsema exempelbegränsandeavtal dem emellan bör falla under 6 utgöra ettj

detta.
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frågatorde idet fullt tänkbart med konkurrensbegränsandevertikala avtal,Däremot t.ex.vara
ingånyttjanderätten till distributionsnäten. Exempelvis skulle tänkas olikakunnanätägarenom

bliavtal med vissa kraltleverantörer ocheller kunder. konkurrenslagenDänned kantyper av
till distributionsnäten.tillämplig vad gäller nyttjanderätten

Missbruk dominerande ställningav

tanke nättjänstföretagens karaktär lokala monopol, företagens dominerandeMed ochav
till befara missbrukställning, förefaller det ligga hands dominerande ställning. Dettnärmare att av

sig i oskäligt höga transiteringsavgifter,skulle kunna uttryck gynnandeeller missgynnandetat.ex.
sigviss transitör edyl., vilket i och för skulle § tillämplig.19göraav

förbudet missbrukgäller prissättning syftar dominerande ställning till kommVad mot attav en
inte till detaljreglera villkorenrelativt och för monopol.övertramp att ettgrova

Således i konkurrenslagens finns pris-kan hävda det l9 § nödbroms vad gälleratt enman
transiteringen skall fungera samhällsekonomiskt effektivt emellertidsättning. räcker detFör att

sådan måste specialPrinciper för prissättning, tillträde till därförinte med nödbroms. nätet etc.en
i form övervakas särskild myndighet.regleras ochannan av en

ocksåstöds analys den EG-praxis Konkurrensverket skulle ha byggaDetta att omav en av
angripas missbruk dominerande ställning,pris ledningstjänster skullehögt ettett som av en

införs konkurrensrättsliga praxisoch med den konkurrenslagen kommer EG:sI att,att nya
åtminstone inledningsvis, vägledande.vara

Continental missbrukGeneral Motors 2675 slog EG-domstolen fast det kanI att vara av e
förhållandepriser för i till det ekonomiska värdetdominerande ställning högaäratt ta ut esom av

frånDomstolen avstod dock ställning till efter vilka kriterier detta skulle bedömas,tjänst. att ta
priserna.eftersom företaget före prövningen sänkt

ståndpunkt priset intedöma fallet United Brands 2776 domstolensAtt över-attvar omav
Mångaså för har tolkat begreppet kostnadstiger kostnaderna, skulle priset inte kunna högt.vara

det skall inkludera skälig vinst.att en
Chiquitasärendeyttrade domstolen det faktum bananer % dyrare7I änatt att varsamma

nödvändigtvis innebar Chiquitas priser för höga, avstodkonkurrerande bananer inte Manatt var
från prisskillnaden för det skulleemellertid ställning till hur hade behövtatt ta stor attvara vara

fråga missbruk.om
dominerandeSECAM l 1088 lade domstolen emellertid till,fallet LucazeauI att ettomv.

från andra leverantörer andraprodukter dyrare motsvarande produkterföretags änvar
prisernakunde priserna för höga vinsterna inte det. Ommarknader, överstegäven varvara om

således jämföra med motsvarande produkterrimliga kostnader föreslog domstolen skulleatt man
marknader.andra

princip unfair pricesSammanfattningsviskan kanske EG-domstolen isägaatt attanserman
sådant ställning faller under artikel vilken ikan missbruk dominerande 86,utgöra ett av en som

inte gjort några preciseringaremellertidsvensk lag kommer Domstolen har19att motsvaras av
fårprice. myndighet till uppgift övervakavad skall unfair Enutgöra attettsom anses somav

till konkreta komplexanättjänstföretagen ställning mycket ochkan däremot komma behövaatt ta
avskrivningsmetod använder, ochfrågor. sigkan huruvida denDet nätägarenrörat.ex. somom

medgenomsnittet, försvarbartransiteringskostnader väsentligt högrehans än ärgör ärattsom
utvecklingenekonomiskatekniska ochtill förutsättningarna i detta enskilda fall och denhänsyn

i linjekaraktär ligger inteSådana prisreglerandeområdet eldistribution. bedömningarinom merav
syfie.konkurrenslagstifiningensKonkurrensverkets uppgifter och
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sig till pris-hänföraenligt intemissbruk 19 § enbartbör emellertid behöverDet attnoteras
ellerleveransvägranockså formen diskrimineringsåtgärder,förhållanden. kanDet ta t.ex.av

Även speciellamåstemonopoliserad nättjänstverksamhetkopplingsförbehåll. styras avenom
konkurrensrättslig karaktärsärskild myndighet, kan fall uppenbarttillsynregler under upp-avav

huvudsakligen ske ihandläggningentillämpligkonkurrenslagen ochsådanafall börkomma. l vara
för ellagentillsynsmyndighetengränsdragninghandlar här mellanKonkurrensverket. Det om en

företagstänka sigtillämpning konkurrenslagen. kanKonkurrensverkets Manrespektive att ettav
ändå stridanättjänstema kan uppfylla ellagenskravavseendeutnyttjandetagerande motmenav

bestämmelser.konkurrenslagens
frånandramåste kraft ellerutnyttjaren köpakrävaExempelvis kan nätetnätägaren att varorav

kopplingsförbehåll.få transiteraförhonom nätetf att
i avsedddirekt ochsådanakonkurrensbegränsningarbör dock observeras ärDet att som en

reglering inteoffentlig kani beslutadofrånkomlig följd, riksdagen lagformeffekt, eller av en aveniT konkurrenslagen.angripas stödmed nyaav

Företagsförvärv

måste degranska förvärvbehörigthuvud skallT KonkurrensverketFör ettöver atttagetatt vara
Förvärvsprövningenmiljarderminst fyra kronor.tidigareberörda företagen omsättanämnts,som

alltså sikte aktörers förvärv.bara storatar
kostnaden förtotalai miljarder kronor. Denelkrañ dag 35Försäljningen omsätter caav

alltsåmiljarder.dvs. Dettransitering detta, 3,5 är värt10 att notera attutgör procent omcaavca~ principenskild aktör iskulleverksamhet,nättjänstföretag,alla drevs‘ nät utan enannanav rena
sådanomsättningenhetenficki Sverige denköpa samtligakunna attnät utan att ennyaupp

förvärven.behörigt granskaKonkurrensverket huvudöver atttaget var
ingå med andra verksamheter,i koncerneremellertid kommernättjänstföretagenOm ävenatt

omsättningsgräns.många fall nå till dennanaturligtvis idekrañproduktion, kommer attt.ex. uppL
i domi-ledningsnät skapar eller förstärkersådanavertikala förvärvfråga dåNästa är enavom
nerande ställning.j

medföra ökningperspektiv förvärveti isolerade kommerdet köpande företagetsUr att en av
innebära förvärvskulletolkning lagtextendominansen.En bokstavsnära ävenatt ettavavi

i sådan för det förvärvande företaget, kravetdominansmonopolföretag skulle medföra atten
detta dominansenskulle uppfyllt oaktatdominans i §uppkomst eller förstärkning 34 attvaraav -

från tidigare vertikala knytningenövertagits den Genom denförvärvande företagetför det ägaren.a
maktpositionen uppkomma.förstärkningi vissa fallkan även aven

dominerande ställningen väsentligenockså uppkomsten denmåste ställning tillMan ta avom
effektiv denkonkurrensförekomsten utvecklingeneller ägnad hämma ellerhämmar är att av

någonkonstateranättjänsten måsteOm betraktas monopol,svenskamarknaden. attett mansom
i verkar tänkbar. Detkonkurrens vad gäller utbjudandet dennatjänst överhuvud intetagetav

medföra dominans-f därför svårt bedömasförefaller hävda förvärvet, det skulleävenatt att enom
i inteskulleväsentligen Konkurrensenökning för förvärvaren, skulle hämmakonkurrensen. vara

tidigareden hade kvarägarenstörre nätet.om
väsentlig omfattningnågonframstår ledningsnät iDärmed det osannolikt förvärvattsom av
kan dock tänkasUndantagssituationer därskulle kunna med stöd konkurrenslagen.stoppas av

i potentiellfaktisk eller konkurren hämmas förvärv.ettav
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4.1.2. Kraftleveranser

riktlinjerna el-regering och riksdag beslutade för denKrañleveranser kommer, de nyaom av
situation jämfört transi-i helt medmarknaden genomförs, kännetecknas stort sett motsattatt av
olika kraftleverantörer. Elkrteringstjänster. Elkrañskunder fria välja mellankommer att attvara

produktmarknaden blir mycketvilket innebär den relevantarelativt homogen produkt, attär en
ocksåförhållande varförlåga i till produktionskostnadema,vidarevid. Transportkostnadema är

mycket vidsträckt.geografiska marknaden blirrelevantaden
antalvidmarknaden kommer bedömas mycket ochinnebär detKonkret ett stortatt att som

marknadssituakonkurrerande med varandra. dennabedömas Ikrañleverantörer kommer att som
kon-kommer bli tillämplig främst vad gällersig konkurrenslagention kan förvänta attattman

domi-missbruki mindre utsträckning vad gäller förvärv ochkurrensbegränsandeavtal, och av
ställning.nerande

Konkurrensbegränsande avtal

kraft-konkurrensbegränsandeavtal kan tänkas vadSåväl vertikala horisontella avsersom
påverka varfverket bedömer kunna konkurrensenHorisontella avtal deleveranser. är mest,som

vissa fallvertikala avtal iemellertid inte uteslutasbegränsastill dessa. kananalysen Det ävenatt
träffas förbuden.kan av

fylla liktillhandahålla perspektiv kanelkraft, kundenskrañleverantörer kanDe ensom ursom
friamarknad.agerande Denfunktion, bedömas konkurrentervärdig kommer att sammasom

många konkurrenter.medför leverantörer kommertransiteringen attatt somses
sinsemellan avtalkonkurrensenincitament försöka begränsaSådanaföretag kan ha att genom

bli aktuelltstrida skulleSådana komma 6 Dettaliknande. avtal kaneller t.ex.motatt om
sina priser,samordnaskulle försökakrañleverantörer ellerkonkurrerande sättannatett vare

priseandra stycket bedöms avtalråkraft lågspänd elström, Enligt § 1eller 6detta skulle omavse
Även ikostnader förbjudet,information priser eller kanutbytesärskilt allvarliga. varaomavsom

priset.uppnå samordningsyñe resultatdet har till ellersynnerhet att en avom
kraft-prissamordning förnågot hållbart till varför avtalsvårt priori skälåDet är att omse

enligtmotivera undantagskulle kunna 8leveranser
På3.också förbudet § andra stycket denmarknadsdelning träffas seAvtal 6 nuvarancavom

direktkunduppdelning mellan krañbolagen. Dettastrikt geografiskfinnselmarknaden är enen
emellertid,koncessionsgivning. Om kraftbolagenreglering i formföljd nuvarande trots renavav

sammanslutning,eller samordnatbranschforening eller liknandeavtal, beslutellag, ettgenom av
förfarandeupprätthålla sådangeografisk kunduppdelning kommer dettaförfarande försöker en

konkurrenslagen.sannolikhet träffas förbudet imed attstor av
varför sådanatill avtal skulleförefaller finnas vägande skäli sammanhang detheller dettaInte

beviljas undantag.

stålningMissbruk dominerandeav

133propositionen 199293så ifungera förutseselmarknaden kommerOm att : om ensom
krañleverantörermånga konkurrerandeså finnaskommer detelmarknad med konkurrens, att

allmänhet omfatta kraft-såledesikommerrelevanta marknadensvenskamarknaden. Denden att
produ-med nuvarandedå troligen Vattenfall ABSverige. blir endasti hela Detleveranser som

blir lättkrañproduktion. Om detställning vaddominerandekan hacentstruktur atavserenanses
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och därmedhandla utländska minskar naturligtvis marknadsmaktmed producenter Vattenfalls
möjligheter till missbruk.

emellertid inteflera för sig dominerandeOm icke leverantörer skulle kansamarbeta manvar
dominerande ochtillsammans sådanutesluta de skulle ställning bedömasde skulleatt atten som

konkurrenslagens § därför blir tillämplig.l9att
l
iFöretagsförvärv

hindras förstärks. Dominansförvärv skall kunna krävs bl.a. dominans ellerFör skapasatt ett att en
innebörd enligthar här l9samma som

till koncentrationsförhållandena i såledesSer producentledet, det i dagsläget endastärman om
Vattenfall förvärva dominanskriteriet uppfyllas. bak-ville konkurrent skulle kunna Moten som

emellertid integrund dominanssituationen i producentledet detärav resonemangenovan om
sådansjälvklart Vattenfall skulle ställning, bl.a. med hänsyntill förväntat ökandeatt en enanses

internationell elhandel.

Kraftnätsavtalet4.2.

kV-ledningar i Sverige söderstatligt ägda omfattar i princip samtliga ochDet 400 220stamnätet
Skellefteälvsområdet. fråntill krañstationer till regionalaStamnätet används transporteraattom
Stamnätet också förutsättning för utbyte tillfällig kraft mellan producenternanät. utgör en av

årligen i Sverigeenligt produktionsoptimeringsavtalet. TWh producerasdeAv I40 matassom
Vattenfallsverk.omkring Tidigare förvaltades StatensTWh100 stamnätetstamnätet. av

Villkoren transitering i Stamnätsavtalet tecknats mellanför krañ regleradesnätet somav
Vattenfall elproducenter.och transitörerna landets Vattenfall elva Fr.o.m. drivs1992näst största-
Vattenfall det nybildade SvenskaKraftnät.aktiebolag och förvaltas I awaktanstamnätetsom av

stamnätsverksamheten frågorlösning organisationen och deavseendepermanenten av som
mellanregleras i Stamnätsavtalet krañnätsavtalet träffats SvenskaKraftnät, Vattenfall ochhar de

frånsett vissaövriga ändringar. viktigastetransitörerna. Avtalet Stamnätsavtalet Demotsvarar
strukits, inteändringarna inträdesavgifter och transi-bestämmelserna hellerär tasatt om av nya

fast årlig avgift terminalavgiñ enligt Stamnätsavtaletspunkt respektiveoch 7.2.1 7.2.2.törer ut
tidigarekan hinder vad iVidare transitör teckna abonnemang punkterna 3.1sagtsutan av som

förutsättningerforderliga förhöjda avgifter under utbyggnadoch 3.7 och intestamnätetattom av
,erfordras

Några bestämmelseri kraftnätsavtalet betraktas konkurrensbegränsandel skulle kunna ochsom
därmed kunna komma bli föremål konkurrenslagen.för prövning enligt i§ den6att nya

Transiteringsrätt transitören disponerarmedgesenligt endast medavtalet for kraft, som-
genomlångfristigaäganderätt eller krañutbyte med krañföretagavtal, eller tillfälligt igenom

grannland. mindreBestämmelsen uppköp underköpareutestänga görsynes av som
kortare perioder förekommande från svenskaproducenteröverflödig energi olika ochav
skulle försvåradärmed kunna skapandet svensk kraftbörs.av en

transiterade kraften försäljning inomDen skall användasför behov eller föreget egen-
transitörens avsättningsornråde, områden denne fasta kunder.dvs. eller de hardet där Det

marknadsdelning,finns risk bibehållen vilketuppenbar bestämmelsenkan leda tillatten en
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därmed skulle försvåra skapandet sådanäven förordaselmarknad iöppenav en som prop.
199192: elmarknad133 med konkurrens.om en
I avtalet ställs krav företagens leveranssäkerhet.Kravet innebär skall finnas föratt reserv—

inom och företagensstörsta geografiskt skilda avsättningsområden.aggregat vart ett Föqav
det första bygger detta krav geografisk marknadsdelning kan komma bli för-en attsom
bjuden. det andraFör skulle kravet kunna medföra risk för vissa aktörer, mindreatt t.ex.en
företag och kommuner vilka normalt inte har sådan tillgå,storlek utestängsatten reserv av
från stamnätet.

Eftersom SvenskaKraftnät förvaltare innehar dominerande ställning vadstamnätetsom av en
gäller transitering högspänd kraft kan lagens 19 § missbruk dominerandeäven ställningav om av
komma bli tillämplig.att

Krañnätsavtalet gäller utgångenlängst till 1993. Bestämmelserna i avtalet skall uttryckligenav
inte prejudicerande för kommande förhandlingar villkor för utnyttja Ivara att stamnätet.om nya
den konkurrenslagen frågai avtal, tillämpassägs lagen träder krafi den juliatt när lnya om som

och förbjudna1993 enligt 6 § eller skall förhuden inte19 gälla,är avtalen inomsom om sex
månader från ikraftträdandelagens upphör tillämpas. praktikenI innebär detta krañnäts-att att
avtalet troligen inte kommer enligt konkurrenslagen eftersom avtalet förväntasprövasatt nya

inomupphöra gälla tidsfrist.nämndaatt

4.3. Produktionsoptimeringsavtalet

Produktionsoptimeringsavtalet gäller fr.o.m. den juli och Samkörningsavtalet1 1992 ersätter av
den juni18 s.k. kontrahenterna1985. De i avtalet tio Sveriges elkrañproducenterär störstaav

tillsammans för 90 % landets elproduktion. Produktionsoptimeringen innebäröversom svarar av
avtalsparternas krafistationer, oberoende ägarskap, utnyttjas i ordning efter rörligaatt av

kostnader med de billigaste kraftstationema först. För kunna utnyttja krañstationerna iatt rätt
måstekostnadsordning krañ utbytas mellan kraftproducenterna för och skall till-att var en

räckligt med kraft till sina kunder. Sådanakrañutbyten upphov till s.k. tillfällig krañ. Nedanger
behandlasde delar i avtalet skulle kunna bli föremål för prövning enligt den konkurrens-som nya
lagens6 § och 19

avtalet prisetl hur för den tillfälliga kraften skall enligtberäknas vinstdelningsmetod.anges en
Priset normalt medelvärde säljarensoch köparens marginella kraftvärde.sätts ettsom av

Deltagande i det tillfälliga krañutbytet tvåmed frivilligt förundantag, kontrahenterna.är, Enlig
avtalet skall solidariskt hjälpa varandra vid eventuell krañbrist. Kontrahenterna förbinderparterna
sig vidare enligt avtalet tillgängligamed produktionsresurser medverka i frekvensregleringen.att

innebär således tvångsmässigaDetta tillleveranser avtalsenligt beräknat pris föreskrivs.att - -
Avtalet gäller löpande årsmed uppsägningstid vilket kan betraktas relativt lång tid,tre som en

speciellt avreglerad elmarknad där elkundema skall kunna välja frittöppen mellan leveran-en
deAtt elleverantörema då bundna avtal enligt vilket de förpliktigadetörerna. största är ärettav

i vissa fall leverera skulle kunna hämmandeeffekt konkurrensen.att en
deltagarna i produktionsoptimeringenFör krävs de tillskall delen kunna täcka sinastörstaatt

leveransåtaganden kraftproduktion disponerasmed med äganderätt. Detta krav utestängersom
mångakraftföretag från samkömingen, långsiktigade leveranssäkra avtaläven ärsom genom om
kraftleveranser. Vidare skall frågansamtliga kontrahenter i för skall fåöverens att partvara en ny
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dännedskullemånga ochkunna aktörer,inträde i avtalet. kravDessa utestänga samo-nyasynes
stridalikt komma 6att mot

åttabestår ledamöter,frågor avtalet har tillsattsbehandling enligtFör styrgrupp avsomenav
såledesVattenfalloch hälften de övriga kontrahentema.utsedda Vattenfallhälften är garan-avav

resterandeplatsernainflytandet de fyraplatserna medaninflytande hälftenterad överöver av
gällermakt vadha mycketkontrahentema. Styrgruppen tycksde nio andrafördelas stor

avtalet.tillämpningen av
rörligaminimera totaladriñskedet deproduktionsoptimeringen imedSyftet attangesvara

följd samarbetetSomkraftproducentema, dvs. kontrahentema.för de enskildakostnaderna en av5
fastställs i avtaletelproduktionen. Vidareså låga kostnader möjligt förfår hela landet‘ attsom

möjliga produktionskostnad,åstadkommes,förutom lägstasamarbetekraftproducentemasgenom;
investera i likavarje producent inte behöverelförsörjningrationellare storatt reserv-genomen

Enligtkapitalkostnadema for hela systemet.isolerad. sänkerkapacitet han Detsom om vore
rörliga kostnader vilketvid samkörningen täckning för sinakontrahentemaavtalet garanteras

Såledesfrämjas statiskteffektiviteten.incitament förbättraderas synsättförsvagar ettatt som
tidsperspektiv skullei längre kunnaelproduktionen ocheffektiviseringmotverkar ettsomaven

vidsannolikt lång sikt högreElpriserna blir därmedelproduktionen.till kostnader i änleda lägre
bli betydande eftersom del-konkurrensbegräsning kanEffekten dennaeffektiv konkurrens. av

inga garantier förVidare finnsställning elmarknaden.dominerandetillsammans hartagarna en
produktionsoptimeringenåstadkoms kommerkortsiktigtkostnadsbesparingardeatt genomsom

kunderna till del.
produktionsoptimeringsavtalet i flera delar kommertroligtSammanfattningsvis förefaller det att

från enligt § fordrasförbudet skall medges 8förbudet i undantagträffas 6 För attattatt av
distributionen och tillförsäkrar konsument-produktionen ellerbidrar till främjaavtalet inte bara att

uppnåockså avtalet nödvändigt för dennaskälig andel vinsten detta, äratt attutanav averna en
likaväsentlig del marknaden. Omspel föroch inte konkurrensenförbättring sätter enen avu:

hjälp krañbörs,uppnås med deteffektiv drift kraftsystemet kan ärsätt, t.ex.annat av enav
beviljas från förbudet.produktionsoptimeringsavtalet skulle undantagsannoliktsåledesinte att

Utlandsförbindelserna4.4.

utlandsförbindelserAvtal4.4.1. om

handhas fåtalutlandsförbindelser SvenskaKraftnät. Ettför de flesta SverigesAnsvaret avav
Sydkrañprivata främst AB.utlandsförbindelser kraftproducerande företag,ägs av

av för utlandsförbindelsernagjort översiktlig bedömning avtalenKonkurrensverket har en
mellan Skåne ochSjälland, vissa förbindelser mellan Sverige Norge.och samt

karaktärenavtal utlandsförbindelser SvenskaKraftnät harDe ägs av renaom som av
transiteringsåtagande,transiteringsavtal. således ingåendeavtalen regleras de i avtalenI parternas

transiteringseffekt, avgifier for transiteringabonnerad m.m.
Skåne vardera Sydkrañ och SvenskaUtlandsförbindelsen till hälftenmellan och Själland ägs av

överföringsanläggningamas ägande-för denna förbindelse reglerar bl.a.Kraftnät. Avtalet
fördelningekonomiskt,förhållanden, fördelning drift underhålloch tekniskt och över-avav

andraföringsförmåga prissättning tillfällig kraft Ingatransitering, fast och än ägarnam.m. avav
tillfrån Själland.utlandsförbindelsen enligt avtalet transitera kraftäger rätt att
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Skånebör ledningDet mellan och Tyskland, Baltic Cable, planeras i driftnämnasatt tasen
l99596. dag utlandsförbindelsen till likaI delar Sydkraft, Vattenfall och detägs tyska krañ-av
företaget PreussenElektra.

såväl avtalen för utlandsförbindelsema tillFör Norge för utlandsförbindelsenavtalet mellasom
Skåne Själland framoch gäller avtalstiden löper till sekelskiftet.att

4.4.2. EES-avtalets regler svenskoch konkurrenslagstiftning

i utlandsförbindelsemaDet det här sammanhanget speciella det faktum de medgör är attsom
sannolikhet uppfyller samhandelskiiteriet och därmed faller under EES-avtaletsstörsta

konkurrensregler.
bygger kommande konkurrenslagstiñningenSom den svenska till delarnämnts storaovan

den konkurrenslagstiñning inom EG, vilken ocksågäller ligger till förgrund de konkurrens-som
regler följer EES-avtalet. tolkas konkurrensbestämmelsernaInom EG framför utifrånalltsom av

UtgångspunktenEG-domstolens rättspraxis. den praxis utbildats inom ocksåEG skallär att som
gälla vid tillämpningen EES-avtalets konkurrensregler och den svenskakonkurrenslagen,av nya

iOm avtalsbestämmelsemaeller tillämpningen övrigt begränsar konkurrensen den svenska
vidaremarknaden kan den svenskakonkurrenslagen bli tillämplig. iEnligt § denna lag skall5

emellertid beslut med stöd konkurrenslagen förenliga med EES-lagens konkurrensregler.av vara
framhållasdock elområdet i likhet områdenDet bör med andra infrastrukturkaraktär,att av

teleområdet någon ioch järnvägarna, hittills i huvudsak inte Påkännetecknats konkurrens.t.ex. av
i drivsalla elmarknader Europa elverksamhet under monopolliknande former. Ofta delstort sett är

statliga inslaget i dennaverksamhet Detta och det faktum i vissa avseendenärstort. att en
lspeciell har bidragit till det funnits och finns gällertröghet det olikanäratt att sätt lvara en

konkurrensutsätta elverksamhet och förverkliga förslaget inre energimarknad. EG:som en
hittills inte någonkonkurrensregler har i nämnvärd utsträckning tillämpats vad gäller försäljning

transitering kraft. inom försökt uppnåeller Däremot har EG konkurrensutsattav merman en
hjälp direktiv. detta transitdirektivetelmarknad med gäller det s.k.Främst nämntsav som ovan.

Följaktligen inte rättspraxis transitering särskiltEG:s vad gäller eller omfattande.är av

Avtalen för utandsförbindelser

Då tydligare åtskillnad kommer i framtiden mellan krañförsäljning och försäljninggörasatt av
nätkapacitet, torde de avtal, i dag reglerar bägge verksamheterna, behöva skrivas bl.a.attsom om

Dettaanledningen. blir inteden dock följd den ellagstiñningen och resultatettav aven nya av
konkurrensreglerna.

Skåne SjällandUtandsförbindesen melan och

hållaHuvudavtalets § förbinder sig7 stadgar Kontrahentema varandral under-att attmom
rättade eventuella planer kraft Kraftimport det danska krañföretagetutbyte fast medom av

villkoren härför.den danska delen förbindelsen de ekonomiskasamtägersom av
dennabestämmelse potentiella skulle kunnaGenom omintetgörs den konkurrens ñnnassom

yförbjuds särskilt sådanamellan Sydkrafl och Vattenfall. Enligt EES-avtalets artikel 53.1 f
inköps- försäljnings-konkurrensbegränsandeavtal direkt indirekt Wfastställer ellerellersom

priser. förbud gäller iSamma den svenskakonkurrenslagens 6
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krafi Krañimporttillfällig medPrissättningstår utbytenhuvudavtalet7§I 7 att avavmom
Vattenfallmellansamordnasochregleröverenskomnagrundval häromskall ske nämnareav

skulleÄven potentiella konkurrensomintetgörs denhärKraflimport.Sydkrañ somoch gentemot
Vattenfallmellansamordnaskrafi skalltillfälligprissättningentvå,mellan definnas att avgenom

Krañimport.Sydkrafioch gentemot
Vattenfall,framförföreträdeSydkrañ skall hastadgas4tilläggsavtal § oml ll attI momnr
konkurrenslagen§6såvälartikel 53.1aktuell. Enligtskulle bliBornholmtillkrañleveransfast som

Genomdelasinköpskällorellermarknaderinnebärsådana förbjudnaavtalsärskilt att upp.är som
fastaeventuellaframtidamarknadsuppdelning ske vad gälleri §stadgandet ll 4 synesmom

till Bornholm.kraftleveranser

Sverige och NorgemelanUtandsförbindeserna

vadSverigeochutlandsforbindelsernamellan Norgeforinledningsvis avtalenSom ärnämnts
någradärför intefinnstransiteringsavtal. HärKraftnätSvenskade ägs renasom avavser

i §stadgas 5kraft Däremottillfälligfast ellerprissättning varkenklausuler m.m.avgemensamom
överforingsfonnåganutnyttjar sin andelfulltintekontrahenternanågonDärest2 avatt avmom svårtblidetstadgandedettakapacitet. Genomledigutnyttjakontrahenternade andra synesäger

ledningenkrafttransiteraerhålla möjlighetingår i avtalet,vilka intetransitörer, attfor övriga att
sådantbetraktaskunnaskulle § 2bemärkelse 5 ettkapacitet finns. I dennadå ledig sommom

finnskonkurrenslagens 6 Härochartikelunder 53.1falleravtal,konkurrensbegränsande som
träder iEES-avtalettransitdirektiv kanbetydelse EG:s närfråga vilkenanledning sigockså att

krañ.

Branschorganisationer4.5.

branschorganisationer. ochVareller fleratillhörelforetagsvenskasamtligadet en avl närmaste en
ElverksforeningenSvenskaelmarknaden.del Förutomorganisationerna storrepresenterar aven

iKrañverksforeningen kan dettaSvenskaREL ochEnergileverantörernaRiksförbundetSEF,
Kommunförbundet.också Svenskasammanhang nämnas

exempelvissammanslutningar företag,betraktaskonkurrenslagenden ävenEnligt avnya
ocksåskall tillämpasavtali lagtextenoch vadföretag sägsbranschorganisationer, omsomsom
bransch-förfaranden företag. Nämndasamordnadeföretag ochsammanslutningbeslut avavenav

konkurrens-troligen skulle kunna bedömasaktiviteterflertalbedriverorganisationer somett som
pris-olika former ochgäller främstDettakonkurrenslagens 6enligt denhämmande avnya

tillhörandeavtalsvillkor medutarbetandekalkylrekommendationer, inköpssamverkan samt av
avtalsformulär,

pris- och kalkyl-medsyftetfrämstafrån branschorganisationer detallmänhet hävdasI att
småSpeciellt de företagenpriskalkyler.medlemsforetagenmedrekommendationer hjälpaär att

sådanservice vilken totaltberoendekalkyler och skullesvårigheterha göraatt avegna varaanses
medlemmarnastillvarataskallbranschorganisationEfiersomkostnader.derasminskarsett en

sin verksamhet möjligt,får ekonomiskt utbytetotaltoch verka för deintressen somstortatt av
pris- kalkyl-nivån ellerlåtaorganisationförincitamentstarkafinns det att enen gemensam

imedlemmarföretagtillämpas allasådan den ärrekommendation den,att somom avvara
bli fallet. Under dessaskullevinst vadvarje företagorganisationen, änstörre annarssomenger
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omständigheter finns det klara konflikter mellan företags- och samhällsekonomiskamål, dvs. olika
rekommendationer minskar förutsättningarnatyper for väl fungerande konkurrens.av en

Genom inköpssamverkan kan organisationetc. antal företag haen representerar ett stortsom
starkare position presumtiva leverantörer vadgentemot medlemmarna skulle haen än deom

uppträdde för sig. detta måsteMot dock ställas inköpsavtal har slutitsatt när harvar t.ex. ett
konkurrensen eller mindre spel i och med organisationens medlemmar isatts praktikenmer attur

bundna till enda leverantör. Därmed försvårasär också inträde marknaden for eventuellten nya
leverantörer

Nedan redogörs kortfattat för några branschorganisationemasaktiviteter.av
REL utarbetar f.n. principer för fastställande anslutningsavgiñer respektive avgifter förav

gatubelysning. På avreglerad elmarknad blir det viktigt anslutningsavgiñen korrekt efter-en att är
for låg sådaneller hög avgift inte, dagenselmarknad långvarigamed kund-som en som

leverantorsforhållanden, sikt kan regleras biukningsavgifter. Förbundet förhandlar ocksågenom
for medlemmarnasräkning med kraftproducenter villkor för råkrañleveranser.om

SEF flera rekommendationer vad gäller priskälkyleringut och villkorsformulering vid olikager
slag elleveranser Som exempel kan anvisningar for tariñkalkylernämnas medav m.m.
beräkningsmallar for detaljdistribution elkrañ.av

Allmänna bestämmelserfor krañleveranser lågspänrtingvid har utarbetats SEF ochav
Konsumentverket. Bestämmelserna tillämpas flertalet eldistributörer behandlar andrasom av
villkor priset vid elleveranser.än

Sk EBR-publikationer stårEBR för elbyggnadsrationaliseriitg utarbetas i samarbetemellan
Kraftverksforeningens forskningsstiñelse VAST, Vattenfall återfinnsoch SEF. förHär bla
elverkens kalkylering kostnadskatalog for olika elektriska arbeten.en

Utifrån EG:s angåenderättspraxis samarbeteinom branschorganisationer kan följande
förteckning vad normalt tillåtet förbjudetgöras över och enligt EG:s praxis, vilkensom ävenanses
kommer vägledande vid tillämpning EES-avtalet och svensk konkurrenslag.att vara av ny

Tillåtet:
Åtgärder syftar till hela branschenkänd och aktad.göraattsom
Frågor säkerhet i produktionsprocesser.om
Utgivande branschtidskriñer.av
Bedrivande utbildning,av
Insamling,5 sammanställningoch offentliggörande uppgifter produktion ochav om om-. såsättning länge enskilda företag inte kan identifieras.som-
Tillhandahållande standardiserade formulär sålängetryckta de inte innehållerav som-villkor tillämpning innebär uttryckligt eller samarbete priser, rabatter ochvars tyst om
försäljningsvillkor i övrigt.
Förmedling åsikts- och erfarenhetsutbyte så länge det inte konfidentiellaav som avser-uppgifter hänforliga till enskilda företag.

Förbjudet:

Utarbetande och beslut prisöverenskommelser.av om
Fastställande rekommenderade priser cirkapriser.ellerav
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företagen.mellanmarknaderUppdelning av
produktionsbegränsningar.beslutochUtarbetande omav

enskildatillhärledaskanellerbranschstatistik,information,Förmedling t.ex. avsersomav ocho.dyl.affärsvillkorövrigarabatter,både allmänhet priser,iprispolitik,medlemmars
enskilda kunder.beträffande

måste bedömningbranschorganisationförinom avaktiviteterövriga enBeträffande ramen en
aktivitetersådanaExempel ärsärskilt fall.i varjeförhållandenautifråntillåtligheten göras

utveckling.forskning ochutställningar ochanordnande gemensamav





Bilaga 4681993: 401SOU

SMÅKONSUMENTER PRODUCENTERMINDRESKYDDET AV OCH5.

inledning5.1.

i sinprövning eltaxabegära1902:7l i § möjlighet för elabonnentellag 2gällandeI att avgesnu
spänningsnivå,dvs.ellerstorlekleverans. gäller alla abonnenterövriga villkor for Detoch‘ oavsett

prisregleringenfrån Syfiet medlokala distributören.småkonsumenter köper den är attäven somi priser och leverans-till tillämpa oskäligautnyttjar sin monopolställningförhindra säljaren attl att
skyldignormalfalletornrådeskoncession idistributör inneharvillkor. Den är även attsom

tillhandahålla till abonnentema.ström
sigfrån små underkastaproducenterskyldig köpaDistributören dessutom ström samtär att

elproduktionsanläggningar inominköp. gällerreglering priset for dessa Detmotsvarande av
småvattenkrafistationer.kW,området effekt högst 1500kan leverera Lex.som en om

ellagen, kansmå avskaffas i densmåkonsumenter producenterskydd forOm nämnda nyaresp.
erbjuda motsvarandeskydddå konkurrenslagenden nya

små-står samtliga användaredetföljande analysförutsättning för ävenavgörandeEn är att -
tillgängliga ändaallmäntdvs. elnätensin elkrañ,fritt välja leverantör görskonsumenter attatt av-

lågspänningsnivå.hushållenstillut

småkonsumenterSkyddet5.2. av

och kraft tilli nätverksamhet leveranseruppdelasi sammanhangElmarknaden kan detta av
monopoliserad verksamhet.kan betraktasTransiteringdettakonsument nätennät. som

y konkurrensutsatta.fomtsätts kraftleveransernaDäremot vara

Nätverksamhet5.2.1.

behöva regleras för undvikatillhandahållandet nättjänsterframkommit tordetidigareSom attav
problem.andra likartademonopolprissättning och

kostnaden för ansluta vissasmåkonsumentermedi sambandsärskilt problem ärEtt att att
politiska bedömningendeni glesbygd, mycket hög. Omi synnerhet kanabonnenter, görmanvara1

måste detta lösasabonnentkollektivet,kostnader fördelas inomönskvärt dessadet är attatt
via konkurrenslagen.sätt änannat

Kraftförsäljning5.2.2.

Allmännasmå konsumenterkrañförsäljning till ärdet gällerregelverk kan bli aktuellaDe närsom
konsumentskydds-allmännalågspänningAB-L-86, och denkrafileveranser vidförbestämmelser

lagstiftningen.
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AB-L-86 överenskommelse mellan Svenskaelverksforeningen ochär Konsumentverket.en
reglerarDen allmännaleveransvillkor behandlar inte frågan priset.men om

Konsumentköplagen från januari tillämpligl 1991 näringsidkare i sin yrkesmässigaär när en
verksamhet säljer lösa tillsaker konsument. Såvitt Konkurrensverket kunnat finna betraktas elkra
inte lös sak och skulle därför inte omfattas denna lag.som av

Syftet med avregleringen elmarknaden skapa fungerande marknad for elkrañ. Omär attav en
uppnåsdetta syfte kommer elleverantöremas möjligheter sälja till oskäliga villkor,att t.ex.

oskäligt höga priser, lika begränsade andra marknader med fungerandeatt vara som
konkurrens.

Om någon ändåleverantör skulle dominerande ställning, och missbrukaskulle dennaen
påtvinga oskäligtköparna höga priser, andra oskäliga villkor, eller heltatt levereravägragenom

Ävenkommer detta kunna angripas med konkurrenslagen.l9 § konkurrenslagens förbudatt mot
konkurrensbegränsandeavtal 6 § kan bli tillämpligt det oskäliga priset resultatetärm.m. om av

samarbetemellan företag.ett
möjlighetenVad för köparen pris och andra villkor prövade och skyldigheten förattavser

leverantören leverera elkraft, Konkurrensverket därför inget skäl införa special-att ser att
regleringar elområdet,

5.3. Främjandet småskalig elproduktionav

årI nuvarande ellag infördes SFS 1987:11661988 skyldighet för eldistributörer köpaatten
elektrisk från småelproducenter inom koncessionsområdetström 2 § 4.mom

Konkurrenslagen ingen möjlighet till motsvarande favorisering små producenter. Omger av
producenten konkurrensutsatt marknad konkurrenslagen främjaskall inte levereraren som- -konkurrenskrañiga villkor kan inte konkurrenslagen någonanvändasför tvinga köpaatt att
dennael.

kanDäremot denna producent, alla andra företag, naturligtvistyp sättav samma som
utnyttja konkurrenslagen företaget för beteenden striderutsattom ansesvara motsom
konkurrenslagen. kan gälla missbrukDet dominerande ställning vid inköp ellert.ex. av av
underprissättning från konkurrent.störreen
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SLUTSATSERMAN FATTANDESAM6.

effektema denellagstifiningsutredningen analyseratKonkurrensverket har uppdrag nyaavav
elmarknad.konkurrensregler avregleradoch EES-avtaletskonkurrenslagensvenska en

kraft-nättjänster ochsig väsentligtför skiljer mellanförutsättningarna konkurrensEftersom
områden iför sigbehandlasdessaleveranser, rapporten.var

V regleringkommerkunna konkurrensutsättas,Då i allmänhet inte kommernättjänsterna att en
fortsättningen.idessa krävas ävenatti av

stävja relativt uppenbaratilldominerandeställning syñermissbrukFörbudet attmot av en
specialreglerasimåste därförtillför prissättning, tillträdemissbruk. Principerformer nätet etc.av

inte konkurrens-hindrar docksärskild myndighet. Detoch övervakasform attenavannan
nätverksamhet.bli tillämpliglagstiftningen i vissa fall kan

antal krañtöretagkommerPå marknad för kraftleveranseravreglerad ston attetten
nedanstående detslutsatserförutsättning förvarandra. avgörandekonkurrera med En är att genom

elkraft, d.v.s.fritt välja sin leverantörstår samtliga elanvändarekommande ellagen attden att av
lågspänningsnivå.hushållenstillgängliga tillallmänt ändaelnäten görs ut

konkurrensenförsöka begränsaha incitamentPå sådan kan elleverantörernamarknad atten
strida den lagens §Sådana 6avtal kommeravtal eller liknande.sinsemellan att mot omnyagenom

konkurrerande kraft-bli aktuelltskulleavtal.konkurrensbegränsande Dettaförbud tex.mot om
upprätthålla rådandegeografiska marknads-sina priser ellerförsöka samordnaskulleleverantörer

sig konkurrenslagen kommersåledesförväntakrañleveranser kandelning. Vad gäller attattman
dominanssituationer kommerkonkurrensbgränsandeavtal. Omtillämplig främst vad gällerbli att

ställningdominerande ochmissbrukförbudetkan emellertideller skapasfinnas även mot av
bli tillämpliga.förvärvskontrollen komma att

skulle kunna betraktasNågra i gällande kraftnätsavtaletbestämmelser det somnu
konkurrenslagens gäller6 Dettafalla under denoch därmedkonkurrensbegränsande t.ex.nya

transitören disponerar med äganderättkrafiförtransiteringsrätt endastmedgesstadgandet att som
i Dockmed krañföretag grannland.tillfälligt kraftutbytelångfristiga avtal ellereller genomgenom

intevilket innebär avtalet troligen kommerutgångentill 1993,krañnätsavtalet längstgäller attav
enligt konkurrenslagen.denprövasatt nya

i flera träffasdelar kommerproduktionsoptimeringsavtaletocksåförefaller troligtDet attatt
tillgäller bl.a. kravet deltagarna dekonkurrenslagensi 6 Dettakommande förbudetdet attav

krañproduktion disponerasleveransåtagandenmed medmåste sinadelen kunna täckastörsta som
frågani för skallskallkontrahenterliksom samtligaäganderätt, överens att partatt vara en ny

inträde i avtalet.
utnyttjandet dessauppfyllerAvtalsbestämmelsernaavseendeUtlandsförbindelserna samt av

underdärmed avtaletsfallersamhandelskriteriet ochsannolikhet i EES-avtaletmed största
såväl EES-avtaletstolkningkonkurrensregler. rättspraxis, vilken vägledandeförEG:s är aven

omfattande vad gällersärskiltintekonkurrensregler den svenskakonkurrenslagen, ärsom nya
ingår EES-avtalet dock fåi kantransitering transitdirektivetförsäljning eller kraft. s.k.Det somav

tillämpningen i övrigtelleravtalsbestämmelsemaEES-avtalet träder i kraft. Ombetydelsenär
konkurrenslagen blisvenskavidare denkankonkurrensen den svenskamarknadenbegränsar
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tillämplig. Enligt § i dennalag5 skall emellertid beslut med stöd konkurrenslagen förenliav vara
med EES-lagens konkurrensregler.

Konkurrensverket har gjort översiktlig bedömning vissa avtal utlandsforbindelseren av om
mellan Sverige och land. Såväl kommande ellag denannat konkurrenslagen bör föranledsom nya

dessaavtal. Delsöversyn grund de reglerar försäljning både kraften att ochav av nät-av
tjänster, vilket sannolikt kommer strida kommande ellag, dels for vissaatt mot stadgandenatt
kommer strida konkurrenslagstifiningen.att mot

När det gäller branschorganisationemas verksamhet ñnns det, såvitt verket kan bedöma, inslag
exempelvis kalkyler kan komma strida den konkurrenslagen.gemensamma attsom mot- nya-denI nuvarande ellagen finns bådedet möjlighet för köparen pris och andra leverans-en att

villkor prövade skyldighetoch for områdeskoncessionär leverera fören normalatt strömen
förbrukning. Vad gäller nättjänster, normalt inte kan konkurrensutsättas, kommer det isom även
fortsättningen finnas behov sådantskydd Föratt köparna.ettav

Vad gäller tillhandahållandet elkraft däremot avsiktenär det skall råda fri konkurrens.av att
Elleverantörerna kommer då allt döma inte ha möjligheter företagatt störreatt andraav än
marknader med fungerande konkurrens påtvinga kunderna oskäliga priser elleratt andra oskäliga
villkor. någonOm leverantör ändå skulle dominerande ställning och skulle missbruka denna,en

kräva oskäligt pris ellertex. leverera, kanatt detta angripasvägragenom med stöd § i19av nyaÄvenkonkurrenslagen. 6 § konkurrensbegränsandesamarbetekan bli tillämpligom
Vad köparens möjlighet villkor prövade, och leverantörensatt skyldighetavser levereraatt

elkraft, Konkurrensverket därför inget skäl införa specialregleringar elområdet.ser att
Enligt nuvarande ellag eldistributör också skyldigär köpa från vissa mindreen att ström

Ävenelproducenter inom koncessionsomrâdet. konkurrenslagen i vissa fall möjlighetom attger iingripa negativ diskriminering mindremot producenter, den ingen möjlighet till sådanen av ger en
positiv diskriminering ellagens bestämmelserinneburit.som
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1BakgrundI
elmarknad medpropositionRegeringens om ena

lkonkurrens
2Ellagstifmingsutredningenb
2utredningsuppdragVårtc
3kärnfrågorUtredningensII

särredovisning samtnätverksamhet,DefinitionIII av
6verksamhetavgränsning mot annan
6Nätområdena
8Ägarstrukturb
8nätverksamhetdefinitionPrincipiell avc

nätverksamhetsärredovisningEkonomisk samtd av
9verksamhetavgränsning mot annan

ekonomiskaredovisningsmässigaför denGrundreglerIV
12särredovisningen nätverksamhetav
13grundkravRedovisningsmässigaa

redovisnings-och godredovisningenKvalitetskravb
19sed
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m EllagstiftningsutncdningcnBohnns

nätverksamhetsärredovisningEkonomisk av

elmarknadensvenskadeninom

Bakgrundl

medelmarknadpropositionRegeringens om ena
konkurrens

mål ochl99192:133 tillförslagframläggspropositionregeringensI
elmarknaden.svenskadenreformstrategier för aven

utnyttjanderationelltnåMålet ökad konkurrens ett avär meratt genom
till lägstaleveransvillkorflexiblakundernatillförsäkraoch attresurserna

priser.möjliga

formulerasnätverksamhetensärredovisningekonomiskVad gäller av
följandei korthetintentionerna sätt:propositioneni

förstarkströmsledning ellerelektriskförkoncessionDen har ettensom
ersättningskyldighetomrâde habörvisstledningsnät inom att motett

tillelektrisk denför strömupplåta ledningskapacitet somtransport av
någonellerkoncessionsinnehavarenså detbegär, är annanoavsett om

Nät-elektriska strömmen.återförsäljer denellerlevererar, utnyttjarsom
verksamhetfrånekonomisktochverksamhet bör drivas annansepareras

för demlättöverskådliga ochenligt principer är somgemensammasom
verksamhet.sådanbedriver

föreslagna för-propositionenvidare de ikonstaterarFöredraganden att
lagändringarkrävermed konkurrenselmarknadändringarna enom

ilagstiftningförslag tillsärskild bör bearbetautredare nysamt att en
propositionen.principerna ienlighet med
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MH Bohlins Ellagstiftningsutrcdningd

b EIIagstiftningsutredningen
Regeringen utfärdade 1992-03-26 denna bakgrund direktiv förmot
Ellagstiftningsutredningen Dir 1992:39. En särskild utredare tillsatte
1992-05-25 och det egentliga utredningsarbetet istartade 1992.augusti

kommittédirektivenI ingår bl Ellagstifmingsutredningen skallatta
behandla följande frågor vad gäller överföringsnäten:

regler särskild skyldighet för koncessionsinnehavare attom en-
ekonomiskt sänedovisa nätverksamheten och offentligt redovisaatt
tariffer och villkor för kraftleveranser,

de möjligheter bör finnas för skäligheten i tariffer ochprövaattsom-
leveransvillkor.

Várt utredningsuppdragc

Med utgångspunkt från återgivna ipunkter utredningsdirektivenovan
uppdrog E1lagstiftningsutredningen 19 1992den november Bohlins
Revisionsbyrå AB delvis basis tidigare genomförda förstudieratt- av

genomföra huvudstudie för breddning och fördjupning deen av-
centrala frågeställningarna i sammanhanget inkluderande framläg-samt
gande förslag till lösningar.av

Vi fullföljer uppdraget härmed avlämna denna promemoria.attgenom

[SSUA
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IM EllagstiftningsutredningenBohlins

kärnfrágorUtredningens

nätverksarn-särredovisningekonomiskbehovetGrunden för avav en
förhållandet nät-detelmarknaden attsvenska utgörspå denheten av

starkströms-påelektrisköverföringen strömdvsverksamheten, enav
teknisktnaturligtkprincipiledningsnät,eller utgörledning ett sett

förhållandetfrånskillnadtillkoncessionsinnehavarenförmonopol -
ellerområdenvilkaelström, ärförsäljningellerproduktionvid avsesav

bli konkurrensutsatta.

nätverksamheten vidisärredovisningenekonomiskaDen av
uppfölj-tillämpningsregler,lagföreskrifter,inklusivealltsåbemärkelse,

uttrycktförenklatmålsålundakontroll harochning attetc, som --
skäligakundentill förskerelektrisköverföring strömsäkerställa att av

resursutnyttjandeeffektivt nät-tillmedverkatariffer villkor, samtoch ge
i nätverk-avkastning på sittskäligkoncessionsinnehavaren lägaren

kapital.insattasamheten egna

härige-bliri utredningkämfrågoma vårfrågeställningarnacentralaDe
huvud-användafortsättningsvisi medsammanfallerföljande stortnom

rubriker:

avgränsningsärredovisningnätverksamhet,Definition samtav
bedriver.nätägarenandra verksamhetsgrenareventuella sommot

särredo-ekonomiskaredovisningsmässiga,Grundregler för den
nätverksamheten.visningen av

nätverksamhet.förredovisningssedRevision godochav

skall kunnaöverföringstariffer för kundernaskäligaHur
åstadkommas.

egenskap‘ i ägare.natägarcn, eftersomdet ärbeteckningenfortsättningsvisVi använder snarast av
redovisningupprätthållsvisspåräknas,avkastningiakttagas,viss kunnavissaprisrcglcrskallsom

etc.
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Principer för beräkning skälig föravkastning nätägarenav av
denne i nätverksamheten insatt kapital.eget

Offentlig insyn, uppföljning och kontroll nätverksarnhet.av

Incitament för effektivisering nätverksamhet.av

Prövning anmälningarbesvär och angående tariffer, villkor,av
avkastning till tillgänglig ledningskapacitetnätägare, etc.

Övergången till regler.nya

Av det återgivna citatet från propositionen 199192:l33 framgår atovan
nätverksarnheten bör bedrivas enligt principer lättöverskådligaärsom
och för dem bedriver sådan verksamhet.gemensamma som

Det regelsystem inklusive uppföljningsarrangemang vim m, som
föreslår pånedan, i enlighet därmed tillämpasär all nätverk-avsett att
samhet, dvs nätverksamheten anknyter till storkraftnätet,oavsett om
regionalt eller lokaltnät nät .

Vidare skall regelsystemet tillämpas lika och avgifter, tariffer, villkor
desamma, överföringen gäller kundoavsett externetc vara om en

interneller kund, kraftförsäljningen inom företag.t ex samma

Den begränsning i avkastning avkasmingstak, antydnätägarens som
påappliceras den totala rörelsegrenennätverksamheten nät-ovan,

verksarnhet, intealltså tariffnivå, dvs inte enskilda tariffer.
Härigenom kan avkastningsprincipen begränsningsåtgärden hållas

vilken karaktär, vilken ägareoavsett etc,gemensam som
nätverksarnheten har.

Att föreskriva tvingande regler för och avgiftsberäkningtariffstruktur
enligt vår uppfattning mindre lämpligt, dels därför tillämpningeiattvore

° Lokalt nåt bcnåmnesiblanddistributionsnät. Vi emellertidfortsättningsvisanvänder
benämningen nälokalt eller lokalnät.

lS5U
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olikadedärför nätägarnaskomplicerad, delspraktisktskulle bli att
beträffandeolika,väsentligtpolicy oftaförutsättningar och är t ex

Nätstxukmr

Belastningstäthet

lägeGeografiskt

verksamhetsfälttotalaFöretagets

policy.ekonomiskaFöretagets

utsträckningrimligtillåtas ibördylik karaktärSkäliga olikheter attav
elöverföring.förtariffutforrnningenmarknadsmässigaavspegla sig i den

åläggas avgifts- ochsådaniakttagaemellertidNätägaren måste att en
medprissättningdiskriminerandevillkor,tariffstruktur och sådana att

inte uppkommer.kundkategoriemaolikadeavseende

följa tillämp-nedanUppföljningsinstansen sebör ankommaDet att
diskussion medvid behovningen och nätägare,härav uppta ge

direktiv.anvisningar eller
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Definition nätverksamhet, särredovisningav
avgränsningsamt verksamhetmot annan

Nåtomrádena

Det svenska elnätsystemet består huvudområden:treav

Storkraftnätet

Regionala kraftnäten

Lokala kraftnäten

Storkraftnätet z
omfattar kraftledningar och nätstationer för spänningar från 220 kV till
400 kV, inklusive utlandsförbindelsema nationella kraftnät.

Nätet har ledningslängd 16 000 km och möjliggör överföringen av ca ai
mellan landets regionala delar, framför frånallt vattenkraftproduktio-

i Sverige och söderut.nen norra

Storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindelsema förvaltas av
affärsverket Svenska Kraftnät, alltså renodlad nätverksamhet,ärsom en
inriktad på säkerställa det svenska elsystemet, underlätta fn handeatt en
mellan kraftföretag, återförsäljare och industri med andra länder.samt

Regionala kraftnäten
huvudsakligen omfattar ledningar för 130 kV 70och kV i visssom

utsträckning också 50 kV och 40 kV transformeringsanläggningar;samt
och400130 kV och 22070 kV, förbindelser mellan storkxaftnätetutgör

de lokala näten.
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distributlonsnâtenLokala kraftnäten
fråndistributionenombesörjermed spänningar till och med 20 kVupp

hushållnäringsidkare,industrier,regionala till förbrukama, dvs etc.nät

nätområdena högspäxmings-princip ske iiAvgränsningen börmellan
skiss:ställverken enligt följande

T

Stamnät
..°.°z‘.’‘..

........ .-

Regionalnät
j70, 50, 40 kV130,

20, 10, 6 kV

Lokalnät
L8

0,4 kV

ske vid huvudsäk-Avgränsningen förbrukare börmellan lokalnät och
ringelmätare.
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Ägarstrukturb

Ägarstrukturen för det svenska följandeelnätsystemet totalt princi-ger
piella bild avrundade tal:

Antal
företag

Aktiebolag
Kommunala 90
Statliga 20
Privata 45 l 55

Kommunala verkförvaltningar 70

Ekonomiska föreningar 60

Summa 285

generaliseringMed viss kan det dominerande ägandet appliceras
nätområdena enligt följande:

Storkraftnätet Kraftnät affärsverkSvenska
Regionala Stora kraftföretagnäten
Lokala Kommunala företag,näten stora

kraftföretag och ekonomiska
föreningar

Principiell definition nätverksamhetc av
i detaljEn varje otvetydig definition nätverksarnhet låter sig svårligenav

enkelt utfonnas.

principiella definitionFöljande uppställas för begreppetkan däremot
nätverksamhets innehåll, verksamhetavgränsning mot etc:annan



Bilaga 5419SOU 1993:68

EllagstiftningsutmdningenM Bohlins

principiellt såsom hosdefinieras nätägarenNätverksamhet
beställdellerefterfrågadeller interntkoncessionsinnehavaren externt

imnamings-mellanelektrisköverföring strömbestående itjänst, av
starkströms-regionalaellerstorkraftnätetuttagspunkter, belägnaoch‘

eller led-starkströmsledningareller lokalaledningsnätledningar eller
ningsnät.

inte betraktaelektriskförsäljningocheller ärInköp ström att somav
nätför-kompensation föreventuelladocknätverksamhet nätägarensatt

kostnader.nätverksamhetensingår iluster

nätverksamhetsärredovisning samtEkonomiskd av
verksamhetavgränsning mot annan

förtvingande regelnätverksamheten, dvsavgränsningpå legalKrav av
aktiebo-juridisksamlas inomskallnätverksarnheten t exegen person,att

generelltskälinte det finnsförening, viekonomiskellerlag attattanser
oväsentligaintefall leda tillsannolikt i mångaskulleställa. Detta mer-

samordningsfördelaroperativaeftersomnätverksamheten,förkostnader
företag.för mindreskulle detta bliframträdandeSärskiltskulle bortfalla.

sannoliktnätverksamhet det däremotbetydandemedföretag ärI enstora
verksamheten skaparenodlaväljerfördel, nätägaren attatt engenomom

nätverksamhet.legalt avgränsad

självklart föravgränsning kravOrganisatorisk ettvaraanser
bedrivande nätverksamhet framdeles.av

nätverksamhetenutformasPrincipiellt bör kravet så sätt, att
såsom självständig Dettarörelsegren.redovisashanteras och en egen

inklusivenätverksamheten,särredovisningekonomiskinnebär bl ava
för nätverksamheten,årsredovisningbalansräkningarresultat- och samt

granskning företagetssärskildunderkastasvilket material skall av
revisorer.

nätverksamheten,avgränsningstringent definition ochGenom av
särskilt avsnittsärredovisningen seregler förkompletterat konkretamed

kontinuerligrevisorerföretagetssärskild granskningnedan, samtav
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uppföljning särskild Uppföljningsinstans, bör risken föri k kors-av s
subventionering i praktiken ha eliminerats.

Till skillnad från övrig elöverföringsvetksamhet i Sverige storkraft-är
entydignätet nätverksamhet.en

l
Genom sin renodlade verksamhet åoch placering inom organisa-en egen
tionsenhet, affarsverket Svenska Kraftnät, innebär inte storkraftnätet

inågra väsentligare särredovisningsproblem gränsdragningsproblem

goch kostnads- och intäktsfördelningsproblem.

De regionala kraftnäten liksom de lokala kraftnäten ingår däremot
ofta i företag bedriver verksamhet,även kraftproduktion,som tannan ex
kraftförsäljning och fjärrvärmerörelse. Därvid uppkommer gränsdrag-
ningsproblem fördelningsproblemoch mellan nätverksamheten och övrig
verksamhet.

En speciell frågeställning uppkommer och nätägareom en samma
bedriver nätverksanthet inom geografiskt skilda områden. Det bör då
ankomma Uppföljningsinstansen i samråd med finnanätägarenatt
lämplig lösning.

De konkreta problemen uppkommer framför allt inom den redovis-
ningsmässiga ekonomiska särredovisningen nätverksamheten ochav
kommer därför under detta avsnitt nedan.att penetreras

Generellt föreslår vi dock följande utgångspunkter för ekonomisk sär-
redovisning:

Nätägaren skall alltid särredovisa intäkter och kostnader, som
entydigt hör till nätverksamheten.

BenämningenUppföljningsinstarts användesfortsättningsvis beteckning denstatligasom
funktiont myndighetellernämnd. boringai för ekonomisksårredovisningex i vidsystemetsom
bemärkelse natverksamhetse vidareundersärskiltavsnittnedan.av



Bilaga 51993:68 421SOU

u EllagstiftningsutmdningenBohnns

åtgärder för särskiljaNätägaren skall så långt möjligt vidtaga att
verksamhet.nätkostnader från kostnader för annan

skallundvikas,Där verksamhet inte kansamkostnader med annan
fördelningsgrunderadekvatanätkosmademas andel beräknas efter

fdrdelningsnycklar.och

ochFördelningsgnmder fördelningsnycklar skall dokumenterasoch
kontinuerligt följas vid behov justeras.samtupp

särskildFöretagets revisorer vid sin granskningskall ägna upp-
förmärksamhet fördelningsgrunder och fördelningsnycklaratt

samkostnader utformade använda.adekvat ochär

Väsentligare fördelningsgrunder och fördelningsnycklar som
för beräkningen nätverksamheten skall redovisas i års-används av

redovisningen och i övrigt offentliga.nätverksamhetenöver vara-
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IV Grundregler för den redovisningsmässiga
ekonomiska särredovisningen nätverk-av
samhet

Inom för denna utredning har studier gjorts vad gäller detöverramen
redovisningsmässiga nuläget på relevant område hos antal aktörerett
nätägare, dels för få uppfattning aktörernas synpunkter ochatt en om
planer och dels för få underlag för bedömning konsekvensernaatt av av

övergång till ekonomisk särredovisning nätverksamhet.en av

Vi har sålunda haft erfarenhetsutbyte med såväl kraftbolagstörre
privata, statliga, kommunala, medelstora mindreoch bolag, kommunala
förvaltningar ekonomiska föreningar.samt

Vi har också medverkan från Svenska Elverksföreningen kunnatgenom
få indikation på läget hos mångfald tacknätägare,en atten vare
Energibas, dvs det redovisningssystem framtagits före-som genom
ningens försorg, används flertalet kommer berörasnätägare, attav som

särredovisningen.av

Vi har inte i något fall bibringats uppfattningen införande påkravatt av
särredovisning nätverksamheten enligt riktlinjer föreslår,de vi skulleav
komma orsaka några väsentligare övergångs- eller anpassnings-att
problem. Inte hos kommunala förvaltningar, torde ha minstens som

med det aktiebolagslags- bokföringslagsorienteradeochgemensamt
regelsystem föreslår nedan, torde anpassningsproblemensom vara
särskilt omfattande. vissaI fall särredovisningkanske nätverksam-en av
heten till och med kommunen anledning till sådana förändringar iger
organisation och redovisningssystem i sig positiva andra skäl.ärsom av

Vissa kan emellertid tideventuellt behöva viss förnätägare en anpass-
föreslårning, påvarför vi möjlighetUppföljningsinstansenatt attges

vissa dispenspunkter medge ikraftträdandet.till år med Omettupp
särskilda skäl Föreligger bör Uppföljningsinstansen kunna dispenspröva

för längre tid.även

ISSUA
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särnedovis-ekonomiskpålångtgående kravolikaBeträffande frågan om
skäl tillinte någravismå,förstora respektivening för nätägare ser

Mi grundläggande kraven.differentiering i de

medgemöjlighetföreslår UppföljningsinstansenviDäremot attatt ges
firmerprövningeftertillämpningen, denipraktiska förenklingar om

oskäligtskullenätverksamhetbegränsadnågon med klartnätägareatt
strikt tillämpning.belastas av en

grundkravRedovisningsmässiga
explicitföreslår förredovisningsmässiga grundkravVi antalett

nätverksamhet:tillämpning

intentionerbokföringslagensochaktiebolagslagensTillämpning av

särredovisningekonomiskIk Principiell

Resultaträkning

Balansräkning

uppgifterKompletterande

Årsredovisning
revisorer jämteföretagetssärredovisningenRevision m m avav

granskningen.revisionsuttalandeaktivt över

revisionsberättelse,Offentlighetskrav årsredovisning, över-
för dessa.föringstariffer beräkningsunderlagensamt

bokföringslagens inten-ochVad gäller tillämpning aktiebolagslagensav
för icke-aktiebolagtioner vårt förslag understryka ävenattattavser

utsträckning grund-tillämpligskall i praktiskt utgöranämnda lagar --
bedrivas.reglema för skallhur nätverksamheten

icke-aktiebolag ankommer detVad anpassningen härtill hosavser
tillsyn.Uppföljningsinstansen adekvatutövaatt
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Beträffande ekonomisk sänedovisning och avgränsning har vi ovan
under avsnitt HI redovisat generella krav och riktlinjer, visom anser
bör gälla.

Nedan i bilaga principförslagutgör med redovisnings-samt ettsom
mässiga riktlinjer för nätverksamhet, redovisar vi konkreta synpunkter på
innehåll i och innebörd vårt förslag.av

Resultaträkning
Resultaträkning för nätverksamheten, uppgjord efter före-gängse
tagsekonomiska riktlinjer, nödvändighet förär adekvat särredo-en en
visning.

Resultaträkningen bör principiellt och i sammandrag ha följande innehåll
ytterligare specificering och precisering framgår bilaga l:av

intäkter

Kostnader
Driftkostnader och underhåll
Nätförluster
Administrationskostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar enligt plan

Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster
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bokslutsdlsposltionerResultat före
Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt
Beräknad skattebelastning

ársresultatRedovisat

normalfallet gälla vad resultat-Följande riktlinjer skall igenerella avser
vidare bilaga 1:räkningens redovisat i notform seinnehåll, eventuellt

intäkter
interna intäk-intäkter ochIntäkterna skall redovisas fördelade externa

ter.

Driftkostnader underhålloch
Kosmadema specificeras huvudgrupper.

Nätförluster
överföringsförluster iNätägaren skall inräkna kostnaderna för sina

kalkyler sig i överföringsavgiftema.och förutsätts kompensera

Skulle särskilda förfarande tillämpas skall förklaring häromskäl annatav
redovisas.

Adminlstrationskostnader
Kostnaderna skall specificeras huvudgrupper.

Avskrivningar enligt plan
Enhetliga likställighetssyn-avskrivningsprinciper blnödvändiga,är a ur
punkt med olika såväl olikaavseende de aktörerna nätägare som
kunder uppföljningarför möjliggöra ändamålsenliga och jäm-samt att
förelser resultatutvecklingmellan framför allt ochvadnätägama avser
avkastning.
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iAvskrivningar på anläggningarna överföringsnäten beräknas resultat-
utgångspunkträkningen därför i enlighet god redovisningssed medmed

avskrivning enligtfrån historiska anskaffningsvärden linjäroch
plan, på anläggningamas ekonomiska livslängd.grundad

Vi vill påpeka, så skulle före-vi inte hinder för nätägarenatt ser om- i
draga avskrivningsbegrepp i intema beräkningar. Iandra användsatt-

officiella förden resultaträkningen, utgångspunktutgörasom avses
avkasmingsuppföljning alltid redovisadese nedan, skall dock ovan
avskrivningsbegrepp användas.

Vidare skall för offerter, fakturering eller liknandei underlagnätägaren
beräkningar för tariffer, avskriv-överföringsavgifter eller alltid ange
ningar beräknade i enlighet vad anvisas.med som ovan

Vi förutsätter vidare bland Uppföljningsinstansens uppgifter skallatt
ingå fortlöpande följa avskrivningsreglemas tillämpning vidatt samt
behov lämna kompletterande anvisningar.

Finansiella poster
Finansiella finansiellaskall uppdelas finansiella intäkter ochposter
kostnader.

Beträffande angivanderäntekostnadema skall fördelning redovisas med
och motsvarande skuldbelopp.räntesatsav

Extraordinära poster
Uppdelning väsentligtskall ske intäkter och kostnader samt, om
belopp, för i notforrn.grunden transaktionen eventuellt

Bokslutsdispositloner
Karaktär och belopp skall anges.

Beräknad skattebelastnlng
fördelnings-Den beräknade skattebelasmingen, beräknad efter adekvat

grund, skall anges.
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Det bör ankomma på revisorerna i företaget särskildägnaatt omsorg
resultaträkningen anvisningar för nätverksarnhetallmärmaatt motsvarar

generellt rättvisande bild verksamheten.samt ger en av

Balansräkning
I enlighet riktlinjermed företagsekonomiska skall balansräkninggängse
för nätverksamheten upprättas.

Innehållet kan i princip bli följande:och sammandrag antagas

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

tillgångarSumma

Kortfristiga skulder

Lângfristiga skulder

Summa skulder

Obeskattade reserver

Eget kapital

Summa skulder och kapitaleget

Följande generella kommentarer understrykas se i övrigt bilagabör 1:

Omsáttnlngstlllgángar
Gängse uppdelning på undergrupper skall göras.
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Anlåggnlngstillgángar
Dessa tillgångar torde komma helt domineras nätanläggningama,att av
vilka, såsom skall till historiskt anskaffningsvärdeantytts, upptasovan
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan, vilket allmänt
brukar benärrmas planenligt restvärde.

Skulder
Skulder kortfristiga såväl långfristiga redovisas med uppdelningsom- -
på interna skulder respektive skulder.externa

Obeskattade reserver
Redovisning sker i enlighet med bokslutsprinciper medgängse -
angivande beräkningsgrunder.av

Eget kapital
Om nätverksarnheten särredovisning, dvslegal egetutgör utgör etten
aktiebolag eller liknande, framgår det kapitalet den formellaegna av
balansräkningen för verksamheten.

Om nätredovisningen däremot organisatorisk ekonomisk sär-utgör en
redovisning, dvs särredovisad rörelsegren dyl såsom delen ave en en
organisatorisk enhet, innehåller andra rörelsegrenar,även tsom ex
elkraftproduktion och elkraftförsäljning, kapitaletberäknas det egna
såsom differensposten mellan övriga i balansräkningen för nät-poster
verksamheten.

Beräkningen kapital enligt balansräkningen respektive justerategetav
kapital blir därvid i princip följande:eget

Eget kapital:
Tillgångar enligt balansräkningen.
Avgår: Skulder enligt balansräkningen

Obeskattade balansräkningen.enligtreserver
Eget kapital enligt balansräkningen.

I55UA



Bilaga 54291993:68SOU
Ellagstiftningsutmdningcn

M Bohlins

kapital:Justerat eget
balansräkningen.kapital enligtEget

obeskattadc70%Tillkommer: rcserver.x
nätverksamheten.förkapitalJusterat eget

förresultaträkning nät-beträffandeframhållitvad vimedlikhetI ovan
för nätverksarn-balansräkninggällerockså vadbör detverksamheten

uppmärksam-särskildi företagetrevisorerna ägnapåankomma attheten
nätverksamhetmed föri enlighetbalansräkningen upprättashet att

gällande regler.

Anläggningsregister
anläggnings-särskiltprincipskall iredovisningssedgodenlighet medI

nätverksamheten.förregister upprättas

delsmedgeUppföljningsinstansen rättrimligt attdockDet är att ges
medgedelsupprättande,registretsår förhögsttidsmässig dispens ettom

framståskulletillämpningstriktdärförenklingar,praktiska somen
förbelastandeoskäligt nätägaren.

godochredovisningenpáKvalitetskravb
redovisningssed

nätverk-särredovisningförregelsystemetbörframhållitSom vi avovan
bokföringslagenaktiebolagslagen ochiintentionernapåbaserassamhet -

aktie-iverkarinteförgiltighet deenahandamed nätägareäven som
bolagsforrn.

ske tillhänvisningellagstiftningendärför ikanvår uppfattningEnligt
tillämpliga delar.lagar idessa

bli nöd-emellertiddetlagstiftningen kommertillkomplettering attSom
rekommendationer iochanvisningarbranschfokuseradevändigt med

belastaskanrimligen intelagstiftningeneftersomredovisningsfrågor,
anvisningar.föränderligaochdetaljerademed alltför
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Den bilaga vi utarbetat inom för denna utredning,som ramen avses
de principiellautgöra grundreglerna utgångspunktenoch förvara

kompletta och genomarbetade anvisningar.mera

Vi förutsätter det uppdrages Uppföljningsinstansenatt i samråd med-framför allt nätföretagens branschorganisationer utarbeta komplettaatt-
anvisningar för den redovisningsmässiga särredovisningen nätverk-av
samhet.

I detta sammanhang bör också försöka forma vad skulleman att som
kunna kallas god redovisningssed för nätverksamhet.

Självfallet måste utvecklingen området följas kontinuerligt och vid-behov justeringar i anvisningarna vidtagas vilka uppgifter bör falla-
inom Uppföljningsinstansens arbetsområde.

Revision nätverksamhetc av
Vad gäller revision och revisorer med avseende på nätverksamhet har vi
kortfattat följande synpunkter jämte förslag:

Nätverksamheten kommer i de flesta fall bedrivas rörelsegren.att som en
Då denna verksamhet kär naturligt monopol detett väsentligtärs att
särredovisningen otvetydigär och följer fastställda riktlinjer. Vi tror att
de har möjlighetstörst kontinuerligtsom granskaatt särredovisningenatt
efterlevs de ordinarieär revisorerna, samtidigt dessa redan inne iärsom
bilden.

Revisorerna har den ordinarie granskningen redan haftgenom möjlighet
sig in isätta verksamhetenatt och de speciella frågor förknippadeärsom

med elverksamhet. Därför bör granskningen nätverksamhetens särre-av
dovisning kunna ske tillägg till den ordinarie revisionen,ettsom utan
särskilt omfattande insats. Det därför kostsamextra och iävenvore en
övrigt inte särskilt lyckad lösning andra revisorer de ordinarie,änatt
skulle särskildgöra granskning sänedovisningen.en av
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granskauppgiftrevisorernas attiredanvidaredetingårdelvissTill
bolagframgår,9pkt11:8 attaktiebolagslagenAvrörelsegrenar.större

skallvarandra,oberoendeväsentligenrörelsegrenar är avdriver somsom
lämnarbolagenmåndenIdessabmttoresultatet separat.redovisa av

årsredo-iellerförvalmingsberättelsenirörelsegrenarolikaföruppgifter
led idessagranskasålunda ettrevisorerna somskallövrigt,ivisningen

revisionen.

revisions-godmedenlighetiaktiebolagslagen,enligtskallRevisorerna
ochstyrelsensårsredovisningaraktiebolagens samtgranskased,

förbestämmelserSpeciellaförvaltning.direktörensverkställande
Omfall.i någraförekommerovanligarelativtrevisorerna är men

tillämpningföretagensinompå någotanmärkt avharrevisorerna t ex
skyldighetgenerell attföreliggeravgiftsförfattningama,ochskatte- en

revisionberättelsen.avskriftöverlämnamyndigheternatill aven

irevisorernaföreskrivskrigsmateriel attförlagstiftningenI export av
krigsmaterial, ärmyndigheterstatliga exporteraribolag eller som

revisionsberättelsenavskriftöverlämnaregeringentillskyldiga avenatt
skallVidarekrigsmaterielexporten.beträffandeanmärkningarvid

genomfördadenuppgifterdeverifieravid begäranrevisorerna om
myndig-tillregelbundet lämnarföretagenkrigsmaterielexporten, som

intyg.speciellaskerDettaheterna. genom

exempelvisområden,andrainomförekommer ävenintygDenna typ av
bedömaskallRevisorernastödverksamheten.regionalpolitiskadeninom

myndigheterna.tilllämnarföretagenuppgifterdeverifieraoch som
frånin intyglämnauttrycktförenklatskyldigasålundaFöretagen är att

ansökthardestödstatligadeför omrevisorerna, att som

revisionsberättelseniåläggs attrevisorernainnebär,förslagVårt att
utgångspunktmedskettsärredovisningensig huraktivt uttala om

måsteåläggandedyliktEttanvisningar.ochlagstiftninggällandefrån
gällande.bliförlagstiftningeniinkluderas att
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V Skäliga överföringstariffer för kunderna

Som framgår den inledningsvis citerade propositionenav 199192:133 är
de väsentligasteett syftena med reformeringenav den svenskaav

elrnarknaden tillförsäkra kundernaatt flexibla leveransvillkor till
lägsta möjliga priser.

Eftersom överföringen elkraft till skillnad från produktionav och- ådelvis också kraftförsäljning- kan betraktas monopolbaserad, detärsom iliintresse etablera regelsystem,attav blett garanterar intesom atta |monopo1vinstcr i överföringsavgiftemauttages eller diskriminerande
prissättning för någon kundgrupp förekommer.

Detta inteär möjligt lösa med enda åtgärd,att det fordrasen utan ett
antal samverkande regler och insatser för tillförsäkra kundernaatt
skäliga avgifter och tariffer för överföring elektrisk strömav samt
eliminera risken för diskriminerande prissättning mellan kundgruppema.

Det regelsystem föreslårvi bygger framför alltsom följande hörn-
delstenar, redan redovisatsvarav medanen övrigaovan, penetreras

nedan:

Lagregler och anvisningar för bedrivande nätverksamhet,av
inklusive skyldighet för nätägaren medge överföring, ledigatt om
överföringskapacitet föreligger.
Ekonomisk särredovisning och avgränsning nätverksamhetav
från eventuellt verksamhet hos inklusivenätägaren,annan skyldig-
het för nätägaren resultaträkning,upprättaatt balansräkning och
årsredovisning avseende nätverksarnheten.

Samma tillämpning regelsystemet ägarförhållandenav oavsett
eller nätområde och kunden eller intern,oavsett ärom extern tex
kraftförsäljningen inom företag.samma
Regler och anvisningar för hur resultat, avkastning för nät-m m
verksamheten skall beräknas.
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nätverksarn-försärredovisningenekonomiskaRevision denav
efterlevs.anvisningarochlagreglersäkerställaförheten, attatt

avkastningtillförnivåhögstaindikerar,Avkastningsta ensom
ellerkapitalinsattnätverksamheteni egetpå dennenätägaren av -

uttagandeförriskenelimineraruttrycktarmorlunda av-
monopolvinster.

avkast-priser,följerdelsstatlig,Uppföljningsinstans uppsom
möjlighetmedochnätverksamhet attavseendeutvecklingning, etc

tillmedverkardelsnätverksamheten,direktiv föråstadkomma
delsnätverksamhet, ärstnrkturutvecklingochrationaliserings- av

kunder.ochnätägareför aktörernakontaktenoffentligaden

anmäl-ochbesväroch avgörainstans för prövaDömande att
nätverksamhet.avseendeningar etc

insatserutformadeochavvägdavälmedsålundauppfattningVår är att
ochvillkoröverföringstariffer,skäligaredovisning, kanenligt denna

deochöverföringskundemaförsäkerställasövrigtiförutsättningar -
elimineras.monopolverksamhetriskernanegativa enav

föravkastningstaket denförslagvårtinnebärframhållits attSom ovan
totalaappliceras denåtgärdenvinstbegränsandenätägaren
tariffer.enskildaintedvstariffnivå,intenätverksamheten,

följauppdragesUppföljningsinstansen attföreslagitvidareVi har att
förriskensåtariffer, villkoravgifter, atttillämpningen etc,av

kundkategorierolikaavseendeprissättning meddiskriminerande
elimineras.

iakt-deninomfriheti principHärigenom kan att somram,nätägaren ges
prissättningicke-diskriminerandeavkastningstak och ger,tagande av
ändamålsenlig.finnerhanvillkorsstruktur,tariff- ochutforma den som
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Vår uppfattning regelsystemetsär utfommingatt härigenom bidrager till
eliminera onödiga inskränkningaratt i marknadsaktöremas nätägare

och kunder värdefulla handlingsfrihet.

Eftersom tariffstruktur, villkor central frågaär inom nätverk-m m en
samhet, vill vi nyssnämndatrots synpunkter ändå kommentera frågan- -
något.

Vi återger därför i bilaga 2 ett exempel på vad vi uppfattar normalsom
tariffstmktur för överföring på regionala och lokala nät.

Vad gäller storkxafmätet tarifförhållandenaär väsentligt avvikande från
de regionala och lokala i principnäten, endastt Svenskanätägare,ex en
Kraftnät, nätstruktur, långa överföringsavstånd,annan frekventa
trafikförändringar Vi finner det därföretc. naturligt att
tariffpenetreringen för storkraftnätet bedrivs i särskild ordning.

För undvikande risk för missförstånd vill vi emellertidav vad viupprepa
framhållit det föreslagna sådant,regelsystemetattovan, inklusivesom

avkastningstak,tex fullt nätområden,gälla allaut alltsåavses även
storkrafmätet.

lSSUA
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nätägarenföravkastningSkäligVl

ekonomiskaför dennestillersättninggäller nätägarenDå det5
åsikter ocholikasannoliktföreliggernätverksamheteni iengagemang

mätmetoder, berörolikaför tolika ex:somargument

kapitalbas
kapitaljusterat eget-

återanskaffningsvärdeanläggningamas-

avkastningsnorm
marknadsränta—
real ränta-

avkastningsnivá
marknadsmässig-

avkasmingsnivå.styrd-

avkastningsmäs-skälinte finnsdetutgångspunkt attgenerella ärVår att
någotnätverksarrthetenförsökaellerföljasigt betrakta, styraupp

lik-nätverksamhettillmedverka görabedömaskan attänsätt,annat som
allmänhet.iaffärsverksamhetkonkurrensutsattnormal,medvärdig en

konkurrens-övrigatvåför deunderstryks delsi dettaSkäligheten attav
kraftförsälj-ochproduktionförelförsörjningskedjan, dvsiledenutsatta

delserforderliga, attreglerandenågraintening, förutsätts avsystem vara
kunna görasskullenätverksarnhetenattman ponerarom

förregelsystemnågot särskiltintesannoliktskullesåkonkurrensutsatt,
aktuellt.nätverksamhet vara

iskäligtdetuppfattningen ärsålunda attförslag bygger attVårt
kapitaldetavkastningpåverkainteprincip nätägarens somegna

överstigerinteavkastningenså längenätverksanrheten,in idenne satt
affärs-konkurrensutsattförnormalnivå, bedömaskan somsomen

räntabilitet3bilagaframgår ärSomi allmänhet.verksamhet av
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justerat kapital efter skatt deteget enda korrekta uttrycket för ägarens
avkastning på i verksamheten insatt kapital.

För på naturligt och föratt allaett nätägare, kunder, Uppfölj-parter
ningsinstans, marknad kommunicerbart kunna utformasätt lagregler
och riktlinjer för nätverksamhet, kunna följa den okompliceratettupp
sätt kunna jämföra densamt med andra verksamheter, bör enligt vår upp-
fattning åsyftade avkastningstak utformasovan såsom avkastningen
på justerat kapital eftereget schablonskatt 30% för nätverksam-
heten. l

Vi finner det emellertid naturligt Uppföljningsinstansen föratt fåatt ett
allsidigt underlag vid sin bedömning kompletterar med ytterligare
avkastningstal, i första hand avkastning på totalt kapital ocheller
avkastning på sysselsatt kapital.

Riktmärket för skälig påavkastning nätägaren i nätverksamhetenav
insatt kapitaleget bör sålunda normal avkastning förvara ett
marknaden arbetande kapital.

Det marknadsmässiga avkastningskravet fördelar sig i princip på:

krav real avkastning

kompensation för bedömd inflation

premie för risk affarsrisk, finansiell risk

Mot denna bakgrund bör enligt vår uppfattning för fastläggaman att
skälig avkastning enligt tvåsöka parametrar:ovan

dels eftersträva fastlägga marknadsmässigatt indikator med vissen
långsiktighet och i princip nonchalerbar risk, indikerar marknadenssom
realräntekrav plus intlationsbedömning,

dels bedömninggöra skälig premieen med hänsyn till bedömd risk.av



Bilaga 54371993:68SOU
Ellagstifmingsutredningen

M Bohlins

ersättning förmarknadsmässigsålundatäckerförraDen parametem
förersättningtäckerdenmedaninflation,ochrealavkastning senare

vadtvåsålunda de parametrarnatäckertillsarnrnantagetriskbedömd - avkastningmarknadsmässigskäligbetraktasprincip kani somsom
ifråga.kapitalet

betraktaslöptid kanåterståendefem årsstatsobligationerLångsiktiga
aspekten.långsiktigadendessutominnefattarochriskfriaprincipisom

sålundainnehållerobligationerdylikaförmarknadsräntaneffektivaDen
förersättningpåochavkastningrealkravmarknadensprincipi

synvinkel.långsiktigmedochinflationbedömd -

årsfemmedstatsobligationerförmarknadsräntaneffektivaDen
först-denindikation förgoddärför ovanlöptidåterstående utgör en

realavkastningskravmarknadsmässigtfördvsnämnda parametem,
inflation.bedömdförersättningjämte

ornfat-medmarknadkontinuerligfinnsdetocksåbörDet att ennoteras,
iviktigtvilketstatsobligationer, ärslagnämndaförmaterialtande av

sammanhang.detta

framgår kurvaårendeunderstatsobligationer senaste avRäntenivån för
4.i bilagaåtergesgenomsnittsvärden,över som

statsobligations-utgångspunkter kannuvarandefrånVi konstaterar att
nivån tio procent.liggasägasräntan

redovisningeniandra ovan,denriskpremie parametemutgörDen som
risk.finansiellaffärsrisk ochprincip täckaiskall

verksamhetenifinnsosäkerhetför denuttryckAffärsrisken är som
medanetc,bedömningariavvikelseförriskmellan åren,variationer
normaltkapitaletdetmedsammanhängerrisken attfinansiella egnaden

företaget.försvårigheterfinansiellavidställningefterställdhar en

väsentligt,affärssammanhangivarierarstorlekriskpnemienspåKravet
riskbedömningen.efterallt
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Kraftindustrin helhet måste ha långsiktigsom inriktning medanses en
förhållandevis goda planeringsmöjligheter och stabil resultatutveckling.
Vår uppfattning därförär för kraftindustrinatt helhet börsom
riskpremien förhållandevis låg, 4vara procent.ca

Huruvida nätverksamheten risksynpunkt skall bedömas annorlundaur än
kraftindustrin helhet, har inte kunnat studerassom inom för dennaramen
utredning, bör iingå i Uppföljningsinstansensutan förberedande arbete att
närmare penetrera.

Vår bedömning från nuvarande utgångspunkter riskpremienär, föratt
nätverksamhet bör ligga intervalleti 2-4 eventuelltprocent, med
differentiedng för olika nät.

Vårt förslag vad avkastningstak för nätverksamhetavser innebär i
sammanfattning sålunda följande:

Nivå f n
Realränta inflationoch

indikeras statsobligationer medav-
fem års återstående löptid 10%

Riskpremie
bedömd med hänsyn till risknivå 2-4%-

Avkastningstak för nätverksamhet 12-1 4%

Procentsatsen för avkastningtaket bör fastställas först efter studier av
adekvat riskpremie för nätverksamhet vid aktuell tidpunkt.samt

Avkastningstaket 12-14% skall jämföras med resultat efter
finansiella och schablonskatt 30%poster för nätverksamheten, uttryckt
såsom räntabilitet, dvs i justerat kapital förprocent egetav
nätverksarnheten.
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räntabilitetenså längeföreslår tolkningen,vi attframhållitviSom ovan
inte över-nätverksamhetförschablonskattefterkapitalpå justerat eget

på nätägarensavkastningenbetraktasnivå,avkastningstaketsstiger
såsom skälig.kapitaljusterade egna

Specifikanormalfallet.påinriktatAvkastningstaket bör vara
frånavvikaskäligtdet attkannätverksamheten göraiförutsättningar

detta.

kannätverksarnhetvissiriskendärtill,skäl att enFinns tex genom
specifikadenföravkastningstaketlåg, börsärskiltbedömas vara

grad.motsvarandeinedjusterasnätverksarnheten

medgetemporärt ettfinnasskäl kan attuteslutasinteheller attbörDet
fördetExempelvis kanredovisatsavkastningstak än ovan.högre som

deföretag,vissauteslutas, omintesärredovisning attåretförstadet av
kommerförändringar, attdrastiskamycketvidtagatvingasskallinte

Uppfölj-skäligtdärvid attkanDetavkastiiingstaket. varaöverskrida
anpassningsperiod.vissmedgekan överväganingsinstansen att en

särskiltskallstakavkastninavstämninberäknin mot 8Nätä 8av8arens8
årsredovisningen överiredovisasochrevisorerföretagetsgranskas av

nätverksamheten.

ankommadetavkastningstaket böröverstigaräntabilitetenSkulle
åtgärder.lämpligajämtesituationenövervägaUppföljningsinstansen att

såsomUppföljningsinstansen,börföreligger,därtillskälsärskildaOm
överväganden, ävenmotsvarande omdock görapåpekats ovan,

avkastningstaket.underliggerräntabiliteten

avkast-följaårsvisingåböruppgifter attUppföljningsinstansensBland
bedriver nät-varje nätägareförovanenligt somräntabilitetenningen

verksamhet.

lSSUA
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Det bör också observeras skälig räntabilitetsnivåatt inte någotär
konstant begrepp. Det bör därför ankomma på Uppföljningsinstansen att
följa utvecklingen och vid behov justeringgöra Avkastningstaket.av

Som jämförande perspektiv redovisade beräkningovan av
avkasmingstak kan följande räntabilitetnoteras på justerat kapital,eget
beräknad på i princip enahanda avser koncernsätt och år 1991:

Nivå %
Vattenfall 12
Sydkraft 15
Stockholm Energi 14
Stora Kraft 7
Skellefteå Kraft 11

Ovägt genomsnitt 12

Andra exempel, dock inte lika
näraliggande:

Asea 17
Atlas Copco 10
Sandvik ill
SCA 7
Procordia 18

Ovägt genomsnitt 13

Beträffande avkastningstakets nivå generellt bör observerassett den
roll detta skall spela i sammanhanget, nämligen markera den förgräns
avkastningen, åtgärderöver vilken bör övervägas för reduceraatt
avkastningen eller annorlunda uttryckt, prövning huruvidaav-
avkastningen tenderar oskälig monopolvinstatt börvara göras.
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utfall,normalaavkastningstal, ärredovisade gerOvan som
17-18vidtalen procent.med12-13 övregmppgenomsnitt procent

Kraftnät,SvenskaÄgarens Vattenfall ochavkastningskrav som
12miniminivå, äraccepteradbetraktaskunnatordenärmast som

uppfattningvårenligtDet ärberäknat sett ovan.somprocent, samma
ochavkastningskravdettanivåskillnad mellanfinnsrimligt detatt en

spela iskalldettarollden ettbeaktandemedavkaslningstaket, av
nätverksamhet.förregelsystem

avkastningstakvi,redovisatvi ettvad attbakgrtmdMot anserovanav
avvägningrimligutgångspunkter, ärnuvarandemed12-14på enprocent

sammanhanget.iolika intressenmellan

beräkningsteknik föravvikandenågotharregelsystemetnorskaDet en
kansiffrorjämförbaratillomräknattillersättning nätägaren, men

12-intervalletinomfalleravkastningstaketnorskadetkonstateras, att
14 procent.

inriktasprimärtenligtavkastningstaketbör observerasDet ovanatt
indirektdärför endastavkastning och motkapitaletsdetmot egna -

prisutvecklingen.

vid behovföljas ochmåste mycket noggrantprisutvecklingenAtt
uppfattning.vårenligtsjälvklartUppföljningsinstansenpåverkas ärav

under-skallotvetydigt sättdettadärför övervägasDet bör ettom
funktionstatligellerUppföljningsinstansenstrykas annanatt -genom -

prisut-begränsarregel,explicitvidmakthållauppgiften somatt enges
index,lämpligttillrelationi viss töverföringstjänstervecklingen ex

pristak.verkandepå prisernadirektNPI, dvsKPI eller ett

sammanhangdettaivill vimissförståndrisken förundvikaFör att
Uppföljningsinstansensjälvklarti principvi finner det attattupprepa,

räntabilitetavkastningstaktillkomplementkommer att som
indika-flertal andramedpristak arbetaochkapital ettjusterat eget

skäligtak förbedömningförallsidigt underlagfåför avtorer ettatt
prisutveckling.skäligavkastning till nätägaren samt
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VII incitament för effektivisering nätverksam-av
het

Enligt vår uppfattning finns det inga enkla, praktiska patentlösningar
för incitament för effektiviseringar, måste eftersträvautan man snarare
olika åtgärdersamverkande och samverkan mellan aktörerna,
framför allt nätföretagen, Uppföljningsinstansen och koncessions-
myndigheten. i
Våra synpunkter i sammanhanget i korthet följande:är

Nätförlusterna överföringsförlustema bör i nonnalfallet falla på nät-
ågaren, i praktiken den endeär kansom påverka förlusterna. Här-som
igenom får nätägaren incitament drivaett nätverksamhetenatt effektivt

rätt avvägning mellan drift,genom underhåll, investeringar och över-
föringsförluster.

I princip bör gällasamma andra insatserävenresonemang för effektivi-
seringar verksamheten. Genom den föreslagnaav utfomtningen regel-av

med avkasmingstaksystemet på totala nätverksamheten, nätägarenges
incitamentutrymme inom rimligaatt- eftersträvagränser effektivi--seringar inom hela nätverksamheten.

Långsiktigt dock,tror andra insatserantytt ävensom börattovan,
etableras.

Vi vill i sammanhanget erinra koncessionsmyndighetens NUTEKom
redan etablerade arbetsmetodik för ökad rationalisering och bättre
struktur inom elbranschen.

Koncessionsmyndighetens operativa analysskede inriktat påär målet
ömsesidigt handlingsprogramaccepterat för företaget ifråga enligt
följande huvudpunkter:

Orienterande inledande diskussion.

Aktuella problem respektive framgångar.
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värdering.ochdiskussionaffärsidéFöretagets -
erfarenhetsutbyte.genomgång ochFöretagsanalys -

möjligheter.läge,förutsättningar,Sammanfattning av
vad, hur, när, etc.för företagetHandlingsprogram vemomsamsyn-

dialog mellanochbearbetningmedvetenVi sålunda atttror en
redankoncessionsmyndighetenstillkomplementsåsomaktörerna ett

erfarenhetomfattandeocksådärmedocharbeteomfattandeidag --
ochUppföljningsinstansendel främststatsmaktemasbedriven för av

fruktbarasiktpåframför alltdenkoncessionsmyndigheten, mestär --
också detframgårHäravnätverksamheten.effektiviseringförvägen av
ochUppföljningsinstansenmellansambandetpåpekade näraovan

koncessionsmyndigheten.

böreffektiviseringsarbetekontinuerligaochömsesidiga, bredaI detta
medvetettilldelaskoncessionsmyndighetenochUppföljningsinstansen

effektiviseringsutveckling.positivuppnåfördrivande roller att en

tillmöjlighetergodafinnsdetföreställerVi gynnsamenattoss
såvältacksådant, delssamarbetet atttackutveckling, dels varesomvare

snabbt kommerkoncessionsmyndigheten attUppföljningsinstansen som
nyckeltal,normtal,referensbankvärdefullbyggakunna avupp en

enskildaavseende debranschenavseendesåvälpraxisvärden sometc,
välgrundade,material börutnyttjande b l dettaMedföretagen. aav

drivas.effektiviseringsåtgärder kunnainsiktsfullakonstruktiva och

antaldet nätägareobserveras,förtjänasammanhangeti attkanDet att
torde kommanätverksamhet,omfattandenågonhakommer att merasom

underlättarvilkettotalantalet,delrelativt begränsadatt avvara en
bearbetning.tillmöjligheterUppföljningsinstansens

medtilldelaskompletterasföreslår två instanseralltså, nämndaVi att
skisserat.vi härmed vaduppgifter i enlighet
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VIII Offentlig insyn, uppföljning och kontroll av
nätverksamhet

Av kommittédirektiven Dir. 1992:39 framgår bl följande frågoratta
skall behandlas:

Skyldighet för attnätägaren offentligt redovisa tariffer och villkor
5för kraftleveranser.

Möjligheter bör finnas för skälighetensom pröva i tarifferatt och
leveransvillkor.

Eftersom nätverksamhet, såsom konstaterats, är monopol-ovan av
karaktär, blir offentlig insyn, uppföljning och kontroll naturliga inslag i

regelsystem förett särredovisning nätverksamheten.av

Beträffande offentlig insyn förefaller det naturligt dennaattoss
fokuseras i lagstiftningen föreskrivaatt framför allt följande skyldig-
heter för nätägaren vad nätverksamhet:avser

Offentliga avgifter, tariffer och villkor.

Offentlighet vad gäller beräkningsunderlag för offerter och faktu-
rering.

Offentlighet angående kapacitetsutnyttjande överförings-av
ledningar och nät skyldighet förfrågansamt lämnaatt uppgift
därom.

Avge offentlig årsredovisning efter i tillämpliga delar rikt-samma
linjer följer aktiebolagslagen ochsom bokföringslagen.av
Lämna kompletterande särskilda uppgifter i årsredovisning tilloch
den efterfrågar sådana allt i omfattningsom och karaktär som-
föreskrivs i lag eller anvisningar för nätverksamhet.

Uppgiftsskyldighet till Uppföljningsinstansen vad gäller nätverk-
samhet.
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förbörnätverksamhet ansvaretkontrolluppföljning ochVad avavser
vi ifunktion,statligainom densamlasuppfattning somvårenligtdetta

organisatoriskaDennasUppföljningsinstans.kallatutredningdenna
förinomdock inte övervägtviplacering har ramenelleruppbyggnad

utredning.denna

samverkanmyckethaden kommerunderstryka,emellertid attVi vill att
redankoncessionsmyndigheten,alltframförmedsamråd somoch

instans,dömandemed denocksåNUTEK,inometableradfinns men
nedan.seanmälningarochbesvärprövningnödvändig förär avsom

funktionernadeförtalarmycketdärför treattDet är som

koncessionsmyndighet-

uppföljningsinstans-

instansdömande-

allaförstärksDetta treeller attsätt.hålls annat avettsamman
vadtill kompetentatillgångeller hamåste ha resurserfunktionerna egna

Beaktandeelrnarknaden.frånerfarenhetmedteknikekonomi ochavser
fungerandeförbetydelsevital ettsistnämnda,detta avvaraanserav

regelsystem.

förenklat kunnastarktskullefunktionernaHuvuduppgifter för de tre --
nätverksam-vaduppfattning,vårenligtföljandebeskrivas sätt avser

het:

tillstándsgivningKoncessionsmyndighet
linjekoncessioner.vadtillståndsgivningochPrövning avser
områdeskoncessioner.tillståndsgivning vadPrövning och avser
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Prövning och tillståndsgivning vad eventuellt andra konces-avser
sioner eller koncessionsliknande frågor, kan komma blisom att
aktuella.

Drivning och främjande strukturutveckling inom området.av

Uppféljningsinstansen tillämpning lag och reglerav
Utgivande tillämpningsregler olika slag redovisningsregler,av av
särskilda uppgifter etc.

Uppföljning branschens generella utveckling, pris- och kostnads-av
tendenser etc.

Uppföljning de enskilda efterlevnadnätägamasav gällande före-av
skrifter för nätverksamhet och därmed sammanhängande frågor,
inklusive överväganden i samband avkastningstak. lmed

Utgöra samrådsfunktion och kunskapsbank för koncessions-
myndigheten och den dömande instansen i frågor gemensamtav
intresse.

Dömande instans domstolsfrágor
Prövning och avgörande besvär.av

Prövning och avgörande anmälningar.av

Prövning och föreskrivande ålägganden och liknande.av

Beträffande möjligheter vid behov initiera påföljd föratt nätägaren torde
det naturligt den dömande instansen förfogarvara att sådanaöver
möjligheter i olika avseenden.

Vi det emellertid utomordentligtser angeläget Uppfölj-ävensom att
ningsinstansen efter vissa regler och i vissa sammanhang möjlighetges

initiera påföljd för påverkan påatt eller Direktnätägaren. via direk-
tiv eller anvisning, då det gäller tillämpning särredovisnings-t ex av
regler, uppgiftslämnande, villkor dyl, direkt eller indirekt te ex genom

föra saken till den dömandeatt instansen för avgörande, då föreläg-
gande, vite dyl aktuellt.äre
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ivillkorställamöjligheterhaKoneessionsmyndigheten bör dessutom aa
koncession.medgivandeförutsträckningviss av

effektivaochadekvatauppfattningvårenligtSammanfattningsvis är
för välbetydelseavgörandepåverkansregler ettsanktions- och av

nätverksamhet.förregelsystemfungerande
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IX Prövning besvär och anmälningarav

Inom avsnitt VIII har vi redan delvis berört rubricerade område,ovan
varför vad vi här redovisar kompletteringär och utvecklingen av ovan
framförda synpunkter.

Vår generella uppfattning i sammanhanget det tillär regelsystemet föratt
nätverksarnhet måste höra

dels besvärsrätt för den kund hans sak avgift, tariff,attsom anser
villkor, kapacitetsuppgift etc bör prövas neutral instans,av en

dels anmälningsrätt för motsvarande prövning för den detattsom anser
på goda grunder kan ifrågasättas, följernätägaren gällande lagstift-om
ning, regler och riktlinjer för nätverksamhet.

Då det gäller besvärsrätten, bör i skyldigheternätägarens ingå att
informera kunden besvärsrätt föreligger och vilketatt dennaom sätt
kan utövas.

Anmälningsrätten skall kunna utnyttjas bl potentiell kund,av a annan
nätägare och Uppföljningsinstans.

För handläggning besvärs- och anmälningsfrågoma det sålundaav är
nödvändigt etablera dömande instansatt för avgörande dom,en
eventuella förelägganden Som vi framhållitetc. det enligtär vårovan
uppfattning utomordentligt viktigt denna besitter eller har tillgångatt till

förutom juridisk expertis ekonomisk och teknisk kompetens med- -
branscherfarenhet.

ISSUA
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Övergången till regelsystemX nytt

inte någon särskildSom vi framhållit behov finnas över-avsynesovan
möjlighet föranledning regelsystem, välgångstid med nytt menav

på vissa kunnaUppfdljningsinstansen vid eventuellt behov punkteratt
år efter lagändring-tillmedge dispens för genomförande, dock högst ett

särskilda föreligger bör dock Uppfölj-ikraftträdande. Om skälamas
dispenstid.ningsinstansen efter prövning kunna medge längre

emellertid,väsentlig förutsättning för fñktionsfri övergångEn är atten
underUppföljningsinstans eller motsvarande kan redanupprättasen --

färdigställa1993 uppgift för dels kunnahösten med och attresurser
rådgivning tillanvisningar dels kunna information och nät-gern m,

för övergång.under förberedelsernaägama

lagändringamaskall bakgnmd vi förutsätterDetta attmot attavses
träder i kraft i januari 1994.

ingångsvärden vid etableringen särredovisning förBeträffande av
anläggningsvärden,nätverksarnheten, särskilt vad bör detavser

ankomma revisorerna särskilt granska varvid bl skalldessa,att a
iakttagas kontinuitet i enligt föreliggervärden god redovisningssedatt

särredovisningen.före efter etableringenoch av

åläggasVidare årsredovisningenbör föri förstadennätägaren att
särredovisning ingångsvärdena inätverksamheten redovisa, hurav
särredovisningen förhåller sig tillberäknats motsvarandeoch hur dessa
värden före sän-edovisningens etablering.
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XI Särskilda frågor

finnsDet särskildaantal frågor olika karaktär,ett dettrorav attsom
kan finnas anledning helt kort beröra i detta sammanhang.att

Jämförelse med det norska regelsystemet
I Norge genomfördes år 1991 reform elrnarknaden i haren stortav som

syfte aktuellt för Sverige.ärsamma som nu

Det har därför varit intresse del det norska regelsystemet ochatt taav av
erfarenheterna därav. Inom utredningens har sålundavi utnyttjatram
denna möjlighet.

Beträffande regelsystemet det föreslagna generelltär av oss av samma
struktur det norska. Bland på följande delområden följersom annat
regelsystemen väsentligen principer:samma

Krav särredovisning nätverksamheten.av

Aktiebolagslag och bokföringslag redovisningsmässig grund.

Årsredovisning, resultaträkning balansräkningoch för nätverksam-
heten.

Skyldighet lämna särskilda kompletterande uppgifter.att

Uppföljningsinstans med likartade uppgifter.

Skälig avkastning för denne inätägaren nätverksamhetenav
insatt kapital något avvikande beräkningsteknik.

Avskrivningar historiska anskaffningsvärden enligt plan,
baserade på tillgångamas ekonomiska livslängd.

Offentlighetsprincip för avgifter, villkor beräkningsunderlag.och

Skyldighet för skäliga villkornätägare ställa ledig kapacitet iatt
till andras förfogande.nätet
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till ellerägarförhållandenSamma regelsystem nätetoavsett
eller intem,nätområde kunden är texternsamt oavsett exom

företag.kraftförsäljningen inom samma

för kunder.Besvärsrätt

EG-anpassning
information läge ochvissVi har inom utredningens inhämtat omram

viaEG, framför alltområde inomutvecklingstendenser inom här aktuellt
EG-förkraftindustrins samarbetsgrupperkontakter inom den europeiska

frågor.

deciderad utveck-ingenEnligt erfarit, emellertid i nulägetvad vi kan
område liksomdettalingslinje fastläggas, osäkerheten ärutan

EG-avsnitt påtaglig.många andra högst

i utveck-några klara tendenseralltså dröja tid, innanDet torde ännu en
då iproduktionsområdet kommerlingen framträder. En del talar för att

förgrunden.

flexibili-lösningar med godTillsvidare sålunda vår uppfattningdetär att
föreslagna regelsystemet har.föredraga, vilket detär atttet att anser

Avgift för överliggande system

iskall offert och faktura fåEn potentiell överföringskund ha rätt att
överföringsavgiftereventuella för överliggande nätsystem

sig tillinkluderade behöva vända endastoch specificerade och sålunda-
överföringen fleraberör nätägare.nätägare, ävenen om

gäller i det norskaVår uppfattning denna tillämpning,är att som
därförblbör skrivas i regelsystem,svenskt attsystemet ett a

bliskullekomplexiteten överföringskostnaden kunnai beräknaatt armars
hämmande, överföringskunder.särskilt för mindre
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Nätägarens skyldigheter angáende nätkapacitet
Liksom vad gäller i det norska negelsystemet vi, det svenskaattanser
regelsystemet skall innehålla skyldighet för dels lämnanätägaren att
uppgift kapacitetsutnyttjandet och dels, ledig kapacitetnätetom om
föreligger, tillhandahålla överföringskapacitet så långt möjligt.

Uppgifterna skall offentliga.vara

Icke-affärsmässiga álägganden
Grundprincipen för nätverksamhet bör denna skall kunnaattvara
bedrivas efter i princip affärsmässiga förutsättningar.

Skulle det i undantagsfall allmänna sarnhällsskäl angelägetav attvara
icke-affärsmässigaäven insatser kommer till genomförande, bör detta

enligt vår uppfattning från fall till fall, inklusiveavgöras villkoren därför.
Uppföljningsinstansen ocheller koncessionsmyndigheten ibör första
hand för den statliga handläggningen.svara

Otillbörlig användning insider-informationav
Vi har inte denna fråganärmare finner osökt, det ipenetrerat attmen
lagstiftningsarbetet kan skäl fundera risken föröver eventuellattvara
otillbörlig användning insider-infonnation nätverksamhet. Dettaav om
bl det skälet, nätkundema i utsträckning torde kommaatta av stor att

intema kunder, dvs ingå i företag nätverksamheten.vara samma som
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SammanfattningXII

Ellagstifmings-medenlighetiutredning hari vårHuvudinriktningen
centraladefördjupningochbreddningvaritintentionerutredningens av

förregclsystemilösningar,tillinklusive förslag ettfrågeställningarna,
elrnark-svenskadeninomnätverksamhetsämedovisningekonomisk av

naden.

följande:kärnfrågorna framför alltärframhållitdärvidVi har att

nätverksamhet.Definition av

nätverksamhet.Särredovisning av
särredovisningen.förgrundreglerRedovisningsmässiga

nätverksamhet.Revision av
kunderna.överföringstariffer förSkäliga

föravkastningSkälig nätägaren.

effektivisering.förincitament

kontroll.ochuppföljninginsyn,Offentlig

anmälningar.ochbesvärPrövning av

Övergången regler.till nya
enligtformuleratviharnätverksamhetdefinitionenprincipiellaDen av

följande:

hossåsom nätägarenprincipielltdefinierasNätverksamhet
beställdefterfrågad ellerinterntellerkoncessionsinnehavaren externt

inmatnings-mellanelektrisk strömöverföringibeståendetjänst, av
starkströms-regionalaellerstorkraftnätetbelägnauttagspunktcr,och

eller led-starkströmsledningarlokalaellerledningsnätledningar eller
ningsnät.
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Inköp ocheller försäljning elektrisk inte betraktaström ärav att som
nätverksamhet dock nätägarens eventuella kompensation föratt nätför- l
luster ingår i nätverksamhetens kostnader. 6r

Särredovisning nätverksamhet bör ske denna i principav attgenom
betraktas och hanteras rörelsegren.som en egen

SVi har föreslagit redovisningsmässiga grundregler för särredovisning
nätverksamhet, omfattande framför allt följandeav grundkrav:

Tillämpning aktiebolagslagens och bokföringslagens intentioner.av

Principiell ekonomisk särredovisning.

I Resultaträkning.

Balansräkning.

Kompletterande uppgifter.

Årsredovisning.
Revision särredovisningen företagets revisorer jämteav m m av
aktivt revisionsuttalande granskningen.över

Offentlighetskrav årsredovisning, revisionsberättelse, över-
föringstariffer beräkningsunderlagen för dessa.samt

Revision särredovisningen nätverksamhet förutsättes skeav av genom
företagets ordinarie revisorer, vilka redan initierade i verksamhetensär
karaktär. Vidare föreslår vi, krav införs aktivt, skriftligtatt revisors-
utlåtande hur särredovisningen genomförts med utgångspunktom från
gällande lagstiftning och anvisningar.

Beträffande frågan säkerställa skäliga överföringstariñeratt förom
kunderna har vi framhållit, detta syfte inte kan uppnåsatt genom en
enda åtgärd, det fordras antal samverkande insatserutan ochett regler -eller annorlunda uttryckt, det fordras regelsystem i princip denett av
innebörd och omfattning vi föreslår. Genomföres detta bör däremotsom

utveckling kunna påräknas.en gyrmsam
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kapital iinsattdenneavkastning förVad gäller nätägaren egetav
försökaellerföljainte skäl betrakta,nätverksamheten ñmis styraatt upp

tillmedverkabedömaskanpå någotnätverksamheten sätt, änannat som
konkurrensutsattnormal,likvärdig mednätverksamhetgöraatt en

affärsverksamhet i allmänhet.

skäligtutgångspunkten, detvårt förslag ärdenna bakgrund harMot att
så avkast-kapital, längeavkastning påinte påverka nätägarens egetatt

för jim-normalnivå, kan bedömasöverstigerningen inte somsomen
i allmänhet.affärsverksamhetförbar konkurrensutsatt

tillavkastningen ägare ärkorrekta måttetEftersom det enda mätaatt en
avkastningpå denkapital efter dvsjusterat skatt,avkastningen eget

vår uppfattningskall enligttillgodogöra sig,i princip kanägarensom
avkast-nätägaren till dettaavkastning till knytasskäligstyrningen av

föreslagit.sålundaningsbegrepp, vilket vi

skälighetsnivåmarknadsmässigindikation påFör fåatt enen
effektivsammanvägningavkastningsta bör räntagöras aven

risk-löptid bedömdårs återstående ochstatsobligationer med fem en
premie för nätverksamhet.

inte kunnatriskpremie för nätverksamhet harNågon studie specifikenav
Uppfölj-varför föreslårutredning,inom för dennagöras attramen

liksom fastläggandetanalys härav,ningsinstansen inkluderar avav
uppgifternaförberedandeavkastningstak vid deaktuell tidpunkt, i

nätverksamhet.inför övergång till särredovisningen av

avkasmingstakef övreutgångspunkter viFrån bedömernuvarande att
kapital efter skatt börräntabilitetför justeratgräns nätägarens eget

framför alltberoendeligga i intervallet 12-14 preciseringen ärprocent,
nätverksamheten.riskpremie förutfallet analysen gällandeav av

Uppföljnings-naturligt,vidareVi har understrukit vi finner det attatt
för bedömningunderlaginstansen fortlöpande kompletterar sitt nät-av
nyckeltal, praxisvärdenuppgifter,ytterligareverksamhet med flertalett
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och vad gäller prisutvecklingetc direktöverväger på prisernaett
verkande pristak i viss relation till lämpligt index.

Eftersom nätverksamhet monopolkaraktär blirär offentlig insyn,av upp-
följning och kontroll naturliga inslag i regelsystem för särredovisningett

nätverksamhet.av

Vi har föreslagit offentlig insyn fokuseras på i lagstiftningenatt före-att
skriva framför allt följande skyldigheter för vadnätägaren nätverk- 5avser

gsamhet:

Offentliga avgifter, tariffer och villkor.

Offentlighet vad gäller beräkningsunderlag för offerter och faktu-
rering.

Offentlighet angående kapacitetsutnyttjande överförings-av
ledningar och skyldighetnät på förfrågan lämna uppgiftsamt att
därom.

Avge offentlig årsredovisning efter i tillämpliga delar rikt-samma
linjer följer aktiebolagslagen och bokföringslagen.som av

Lämna kompletterande särskilda uppgifter i årsredovisning och till
den efterfrågar sådana allt i omfattning och karaktärsom som-
föreskrivs i lag eller anvisningar för nätverksamhet.

Uppgiftsskyldighet till Uppföljningsinstansen vad gäller nätverk-
samhet.

Offentlig uppföljning och kontroll bör enligt vår uppfattning huvud-
sakligen samlas i vad vi kallat Uppföljningsinstansen. Denna börovan
alltså säkerställa ändamålsenlig tillämpning lag och regler,en utgeav
anvisningar medverka till positiv utveckling branschensamt enligten av
framför allt följande punkter:

Utgivande tillämpningsregler olika slag redovisningsregler,av av
särskilda uppgifter etc.

Uppföljning branschens generella utveckling effektivise-ochav
ring, pris- och kostnadstendenser etc.
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efterlevnad gällandeUppföljning de enskilda nätägarnas avav
frågor,sammanhängandedärmedföreskrifter för nätverksamhet och

tariffstruktur, prisutveck-samband medinklusive överväganden i
avkastningstak.investeringar ochling,

för koncessions-kunskapsbanksamrådsfunktion ochUtgöra
instansen i frågormyndigheten och den dömande gemensamtav

intresse.

regelsystemnödvändigtvi vi detförslaget framhållerI att ettatt somser
omfattar:för nätverksamhet

avgift, tariff,sakför hansden kunddels besvärsrätt attsom anser
instans,neutralkapacitetsuppgift börvillkor, etc prövas enav

detprövning för denanmälningsrätt för motsvarandedels attansersom
lagstift-gällandeföljerifrågasättas,goda grunder kan nätägarenom

nätverksamhet.ning, regler riktlinjer föroch

ingåi skyldigheterbörDå det gäller besvärsrätten, nätägarens att
föreligger och vilket dennabesvärsrättinformera kunden sättattom

kan utövas.

utnyttjas bl potentiell kund,skall kunnaAnmälningsrätten annanav a
och Uppföljningsinstans.nätägare

anmälningsfrågoma sålundadetFör handläggning besvärs- och ärav
avgörande dom,instans förnödvändigt etablera dömandeatt en

föreläggandeneventuella etc.

utomordentligtVi har i utredningen framhållit detatt ange-somser
och i vissaUppföljningsinstansen vissa reglerefterläget, att samman-

påverkan påpåföljdinitieramöjlighet för eller nät-hang attges
gäller tillämpningdå detDirekt via direktiv eller anvisning,ägaren. t ex

ellervillkor dyl, direktsärredovisningsnegler, uppgiftslämnande, eav
dömande instansen förindirekt föra tillt saken denattgenomex
aktuellt.då föreläggande, viteavgörande, dyl äre
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Vad gäller effektivisering nätverksamheten i längre perspektivav ett
finns det enligt vår uppfattning inga enkla, praktiska patentlösningar
för incitament för effektiviseringar, måste eftersträvautan man snarare
olika åtgärdersamverkande och samverkan mellan aktörerna,
framför allt nätföretagen, Uppföljningsinstansen och koncessions-
myndigheten.

iVi medveten bearbetningtror att och dialog mellangenom en
aktörema finns det goda möjligheter till utveckling.en gynnsam

Uppföljningsinstansen och koncessionsmyndigheten kommer snabbt att
kunna bygga värdefull referensbank norrntal, nyckeltal,upp en av
praxisvärden såväl avseende branschenetc, avseende de enskildasom
företagen. Med utnyttjande bl detta material bör välgrundade,av a
konstruktiva och insiktsfulla effektiviseringsåtgärder kunna drivas.

I detta ömsesidiga, breda och kontinuerliga effektiviseringsarbete bör
Uppföljningsinstansen och koncessionsmyndigheten tilldelas medvetet
drivande roller för uppnå positiv effektiviseringsutveckling.att en

Övergången till regelsystemett börnytt enligt vad vi kan bedöma
kunna någon särskild generell övergångsperiod.utan

Däremot vi det nödvändigt, Uppföljningsinstansen vid behovanser att
och efter prövning skall kunna medge dispens för pågenomförande
vissa punkter, dock högst år, eller särskilda skäl föreligger,ett förom
längre tidsperiod.

En väsentlig förutsättning för friktionsfri övergång emellertid,ären att
Uppföljningsinstans eller motsvarande kanen redanupprättas under- -

hösten 1993 med uppgift och för dels kunna färdigställaattresurser
anvisningar dels kunna information och rådgivning tillm m, nät-ge

under förberedelsernaägama för övergång.

Detta skall bakgrund förutsätter lagändringamamotses att attav
träder i kraft i januari 1994.
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försärredovisning nät-ingångsvärden etableringenvidBeträffande av
ankommadetböranläggningsvärden,särskilt vadverksarnhet, avser

kon-skall iakttagasvarvid bl attdessa,särskilt granskarevisorerna aatt
och efterföreföreliggerredovisningssedenligt godi värdentinuitet

särredovisningen.etableringen av

tillövergångbeaktabörframhålla,vivill attAvslutningsvis att enman
iochkomplexnätverksamhet,särredovisning ärekonomisk enav -

svåröverblickbarrelativtförväg process.-

ömsesidigutgår ifrånvidredan attdärför,Vi förordar starten enatt man
kunder,främstaktörema nätägare,mellankommunikationseriösoch -

nödvändig, förkoncessionsmyndighet attärochUppföljningsinstans -
särredovisningekonomiskfriktionsfrieffektiv ochutvecklauppnå och en

elmarknaden.svenskainom den

1993februari8denStockholm

CL —§

EBBÖRUNE
Revisionsbyrå ABBohlins
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Ekonomisk särredovisning nätverksamhetav

inom den svenska elmarknaden

Redovisningsmässiga grundregler
utgångsmaterial för vidare bearbetning.-

Kvalitetskrav på1 redovisningen och god redo
visningssed

Regelsystemet för sänedovisning nätverksamhet baseras på intentioiav
i aktiebolagslagen bokföringslagenoch giltighetmed i tillämplinema -

utsträckning för de inte iverkar aktiebolagsform.även nätägare, som

Som komplettering till lagstiftningen det emellertid nödvändigt medär
branschfokuserade anvisningar rekommendationeroch i redovisnings-
frågor, eftersom lagstiftningen rimligen inte kan belastas med alltför
detaljerade och föränderliga anvisningar.

Denna bilaga principiellade grundreglerna ochutgöraavses vara
utgångspunkten för kompletta och genomarbetade anvis-mera
ningar.

Vi förutsätter därför det Uppföljningsinstansenuppdrages iatt -
samråd med framför allt nätföretagens branschorganisationer att-
utarbeta kompletta anvisningar för den redovisningsmässiga särredo
visningen nätverksamhet.av

I detta sammanhang bör också försöka forma vad skulleattman som
kunna kallas god redovisningssed för nätverksamhet.

Självfallet måste utvecklingen följas kontinuerligtpå området och-
behov justeringar i anvisningarna vidtagas vilka uppgifter bör falla-
inom Uppföljningsinstansens arbetsområde.
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särredovisningnätverksamhet,Definition2 av
verksamhetavgränsning mot annansamt

Nätomrádena
huvudområden:bestårelnätsystemetsvenska treDet av

Storkraftnätet
till220 kVfrånspänningarförnätstationerochkraftledningaromfattar

kraftnät.nationellautlandsförbindelsemainklusive400 kV,

kraftnätenRegionala
vissi70 kVoch130 kVförledningaromfattarhuvudsakligensom

transformeringsanläggningar40 kVochockså 50 kVutsträckning samt
ochstorkraftnätetmellanförbindelser220fl0 kV,och utgör400130 kV

lokalade näten.

distributionsnätenkraftnätenLokala
fråndistributionombesörjer20 kVmedtill ochspärmingarmed upp

hushållnäringsidkare,industrier, etc.dvsförbrukama,tillregionala nät

ihögspännings-skenätområdena i principbörAvgränsningen mellan
skiss:följandeenligtställverken

Summit
239EV .. .. . . .

Regionnlnät
40kV70,50.130,

6kV2A10,

Lokalnit

RV0,4

huvudsäk-vidbör skeförbrukareochlokalnätAvgränsningen mellan
ringelmätare.
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b Principiell definition nätverksamhetav
En i varje detalj otvetydig definition nätverksamhet låter sig svårligenav
enkelt utformas.

Följande principiella definition kan däremot uppställas för begreppet
nätverksarnhets innehåll, avgränsning verksamhetmot arman etc:

Nätverksamhet definieras principiellt såsom hos nätägaren
koncessionsinnehavaren eller internt efterfrågad ellerexternt beställd
tjänst, bestående i överföring elektrisk ström mellan inmatnings-av
och uttagspunkter, belägna storkraftnätet eller regionala starkströms-
ledningar eller ledningsnät eller lokala starkströmsledningar eller led-
ningsnät.

Inköp ocheller försäljning elektrisk inteström betraktaärav att som
nätverksamhet dock nätägarens eventuella kompensationatt för nätför-
luster ingår i nätverksamhetens kostnader.

Ekonomisk särredovisningc nätverksamhetav samt
avgränsning verksamhetmot annan

Krav på legal avgränsning nätverksamheten, dvs tvingande regel förav
nätverksamheten skallatt samlas inom juridisk aktie-egen tperson, ex

bolag eller ekonomisk förening, inte det finns skälattanser att
generellt ställa. Detta skulle sannolikt i många fall leda till inte oväsent-
liga merkostnader för nätverksamheten, eftersom operativa samordnings-
fördelar skulle bortfalla. Särskilt framträdande skulle detta bli för mindre
företag. l företag med betydandestora nätverksamhet det däremotär
sannolikt fördel, väljernätägaren renodla verksamhetenen om att genom

skapa legaltatt avgränsad nätverksamhet.en

Organisatorisk avgränsning vi självklart krav förettanser vara
bedrivande nätverksamhet framdeles.av

Principiellt bör kravet utformas så nätverksamhetensätt, att
hanteras såsomoch redovisas självständig rörelsegren. Dettaen egen
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inklusivenätverksamheten,särredovisningekonomiskblinnebär ava
nätverksamheten,förårsredovisningbalansräkningarochresultat- samt

företagetsgranskningsärskildunderkastasskallmaterial avvilket
revisorer.

särredo-ekonomiskförutgångspunkterföreslår följandeviGenerellt
visning:

kostnader,ochintäktersärredovisaalltid somskallNätägare
nätverksarnheten.tillhörentydigt

särskiljaåtgärder förvidtagamöjligt attlångtsåskallNätägaren
verksamhet.förkostnaderfrånnätkostnader arman

skallundvikas,inte kanverksamhetmedsamkostnaderDär annan
fördelningsgrunderadekvataefterberäknasandelnätkosmademas

fördelningsnycklar.och
ochskall dokumenterasfördelningsnycklarochFördelningsgnmder

justeras.behovvidföljaskontinuerligt samtupp
särskildgranskningsin ägnavidskall upp-revisorerFöretagets

förfördelningsnycklarochfördelningsgrundermärksamhet att
använda.ochutformadeadekvatsamkostnader är

fördelningsnycklarochfördelningsgrunder somVäsentligare
i års-redovisasskallnätverksamhetenberäkningenföranvänds av

offentliga.övrigtoch inätverksamheten vararedovisningen över -

redovisningsmässigaför denGrundregler3
nätverk-särredovisningenekonomiska av

samhet

grundkravRedovisningsmässigaa
explicitförgrundkravredovisningsmässigaföreslår antalVi ett

nätverksamhet:tillämpning

intentionerbokföringslagensochaktiebolagslagensTillämpning av

särredovisningekonomiskPrincipiell
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Resultaträkning

Balansräkning

Kompletterande uppgifter

Årsredovisning
Revision särredovisningen företagets revisorerav jämtem m av
aktivt revisionsuttalande granskningen.över

Offentlighetskrav årsredovisning, revisionsberättelse, över-
föringstariffer beräkningsunderlagen för dessa. 7samt

Vad gäller tillämpning aktiebolagslagens och bokföringslagensav
intentioner vårt förslag understryka för icke-aktie-ävenavser att att
bolag skall nämnda lagar i praktisk tillämplig utsträckning utgöra- -
grundreglema för hur nätverksamheten skall bedrivas.

Vad anpassningen härtill hos icke-aktiebolagavser ankommer det på
Uppföljningsinstansen adekvat tillsyn.utövaatt

b Resultaträkning
Resultaträkning över nätverksamheten skall i enlighetupprättas med
aktiebolagslagens och bokföringslagens åintentioner och i övrigt enligt

företagsekonomiskagängse riktlinjer. g

Intäkter
Intäkterna skall redovisas fördelade internaoch intäkter.externa

Under dessa huvudrubriker redovisas intäkterna uppdelade olika slag 5
tariffer och avgifter.av

Rörelsens kostnader
Uppdelning skall ske på kostnader internaexterna och debiteringar.



1993:68SOU

kostnads-efteruppdelninglämplighuvudrubriker skerföljandeUnder
exempel:enligtslag

underhållochDrittkostnader
Lönekostnader-
Material-
Transportkostnader—

tjänsterKöpta-

Nåttörluster
Energikostnader-
Mätarkostnader-
Övriga kostnader-

Administrationskostnader
Lönekosmader——
Lokalkostnader-
Datakostnader-

tjänsterKöpta-

planenligtAvskrivningar
likställighets-nödvändiga, blavskrivningsprinciper är a urEnhetliga

olikasåväl nätägareaktörernaolika somdeavseendemedsynpunkt
jäm-ochuppföljningarändamålsenligamöjliggöraförkunder attsamt
ochresultatutvecklingalltframförvadmellanförelser nätägama avser

avkasming.

resultat-iberäknasöverföringsnätenanläggningarnaAvskrivningar
utgångspunktmedredovisningssedgodmedenlighetidärförräkningen

enligtavskrivninglinjärochanskaffningsvärdenhistoriskafrån
livslängd.ekonomiskaanläggningamasgrundadplan,

före-skullesåför nätägarenhinderintepåpeka,villVi omatt ser -
Iberäkningar.intemaianvändsavskrivningsbegreppandradraga att- förutgångspunktutgöraresultaträkningen,officielladen avsessom
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avkastningsuppföljning, skall dock alltid redovisade avskrivnings-ovan
begrepp användas.

ii
liknandeVidare skall i underlag för offerter, faktureringnätägaren eller

beräkningar för överföringsavgifter eller tariffer, alltid avskriv-ange
ningar beräknade i enlighet med vad anvisas.som ovan

Vi förutsätter vidare bland Uppföljningsinstansens uppgifter skallatt
ingå fortlöpande följa avskrivningsreglemas tillämpningatt vidsamt
behov lämna kompletterande anvisningar, detta gäller bl tillgångamasa
fördelning avskrivningsklasser, avskrivningstider m m.

Finansiella poster
Finansiella skall uppdelas på finansiella intäkter och finansiellaposter
kostnader fördelas internaochsamt externa poster poster.

Beträffande räntekostnadema skall fördelning redovisas med angivande
ochräntesats motsvarande skuldbelopp.av

Extraordinära poster
Uppdelning skall ske på intäkter och kostnader väsentligtsamt, om
belopp, förgrunden transaktionen.

Bokslutsdispositioner
Karaktär och belopp skall langes.

Beräknad skattebelastning
Den beräknade skattebelastningen, beräknad efter adekvat fördelnings-
grund, skall liksom principerna för beräkning.anges,

Balansräkningc

balansräkning;I enlighet med företagsekonomiska riktlinjergängse skall
för nätverksamheten upprättas.
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följande:bli blsammandragochprincip antagasi akanInnehållet

Omsåttnlngstillgångar
medelLikvida—

Kundfordringar—-
Lager—

Anläggningstillgångar
uppförandeunderAnläggningar-

inventarierochMaskiner-
Byggnader-

egendomfastövrigMark och-
avdragefteranskaffningsvärdehistoriskttill avTillgångama upptas

plan.enligtavskrivningarackumulerade

skulderKortfristiga
Leverantörsskulder-

intäkterförutbetaldaochkostnaderUpplupna-

skulderLángiristiga
Lån-
Pensionsskuld-
Skatteskulder—

Obeskanade reserver
planavskrivningarAckumulerade utöver-

Skatteutjämningsreserv-

kapitalEget
egetdvssärredovisning, utgör ettlegalnätverksamheten utgörOm en

formelladenkapitaletframgår detliknande,aktiebolag eller avegna
sätt.verksamheten gängseförbalansräkningen

ekonomisk sär-organisatoriskdäremot utgörnätredovisningenOm en
deldyl såsomrörelsegrensärrcdovisad enavredovisning. dvs eneen

155UA
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organisatorisk enhet, innehåller andraäven rörelsegrenar,som t ex
elkraftproduktion och elkraftförsäljning, beräknas det kapitaletegna

psåsom differensposten mellan övriga fi balansräkningen förposter nät-
verksamheten. i

Beräkningen kapital enligt balansräkningen respektiveeget justeratav
kapital blir därvid i princip följande:eget

Eget kapital:
Tillgångar enligt balansräkningen.
Avgår: Skulder enligt balansräkningen

Obeskattade enligt balansräkningen.reserver
Eget kapital enligt balansräkningen.

Justerat kapital:eget
Eget kapital enligt balansräkningen.
Tillkommer: 70% obeskattadex reserver.

Justerat kapital för nätverksamheten.eget

d Ingángsvärden
Beträffande ingângsvärden vid etableringen särredovisning förav
nätverksarnheten, särskilt vad anläggningsvärden, bör detavser
ankomma revisorerna särskilt granska dessa, varvid skallatt a
iakttagas kontinuitet i värden enligt god redovisningssedatt föreligger
före och efter etableringen särredovisningen.av

l den första årsredovisningen för särredovisning nätverksamhetenav
redovisas, hur ingångsvärdena i särredovisningen beräknats och hur
dessa förhåller sig till motsvarande värden före särredovisningens
etablering.

Anläggningsregistere

I enlighet med god anIäggnings-Lredovisningssed skall i princip särskilt
register for nätverksamheten.upprättas :

Det dock rimligtär Uppfoljningsinstansenatt medge delsrätt attges i
tidsmässig dispens högst år för registrets upprättande, dels medgeettom
praktiska förenklingar, där strikt tillämpning skulle framståen som
oskäligt belastande för inätägaren.

rssvi
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Övrigtf
utsträck-vilkeniframgåblböranvisningarUppföljningsinstansens aAv

idenlämnaskanrespektiveårsredovisningeningå iskalluppgifterning
notforrn.iredovisaskanuppgifternärredovisningen samtinterna

omsorgsärskildägnaföretageti attrevisorernapåankommabörDet
ochlagstiftningbalansräkningoch motsvararresultaträkningatt

rättvisandegenerelltnätverksamhet ensamt gerföranvisningarallmänna
verksamheten.bild av

nätägarenföravkastningSkälig4

avkastnings-skälfinnsintedet attutgångspunkt ärgenerella attVår
någotnätverksamhetenförsökaeller styraföljabetrakta,mässigt upp

nätverksamhettill göramedverka attbedömaskanänsätt,annat som
allmänhet.iaffärsverksamhetkonkurrensutsattnormal,medlikvärdig en

iskäligtdet är attuppfattningen attsålundabyggerförslagVårt
kapitaldetavkastning sompåverka egnanätägarensinteprincip

överstigerinteavkastningenså längenätverksamheten,idenne satt
affärs-konkurrensutsattförnormalnivå, bedömaskan somsomen

allmänhet.iverksamhet

vinstbegreppetbegränsandefördet nätägarenAvkastningstaket
schablon-efterkapitalegetjusteratavkastningensåsomutformas

nätverksamheten.för30%skatt

nätverksamhetenipå nätägarenavkastningskäligförRiktmärket av
föravkastningnormal ettsålundakapital börinsatt eget vara

kapital.arbetandemarknaden

på:principsig ifördelaravkastningskravetmarknadsmässigaDet

avkastningrealkrav

inflationbedömdkompensation för

riskfinansiellaffärsrisk,riskpremie för

155UA
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Mot denna bakgrund bör enligt vår uppfattning för fastläggaman att
skälig avkastning enligt tvåsöka parametrar:ovan

dels eftersträva fastlägga marknadsmässigatt indikator med vissen
långsiktighet och i princip nonchalerbar risk, indikerar Imarknadenssom
realräntekrav plus intlationsbedömning,

dels bedömninggöra skälig premie med hänsyn tillen bedömd risk.av

Den effektiva marknadsräntan för statsobligationer femmed års
återstående löptid indikationgodutgör för den förstnämndaen ovan

dvs för marknadsmässigtparametem, realavkastningskrav jämte
ersättning för bedömd inflation.

Vi konstaterar från nuvarande utgångspunkteratt kan statsobligations-
nivånräntan liggasägas 10 procent.

Den riskpremie den andrautgör i redovisningensom parametem ovan,
skall i princip täcka affärsrisk och finansiell risk.

Kravet på riskpremiens storlek varierar i affärssamrnanhang väsentligt,
allt efter riskbedömningen.

Kraftindustrin helhet måste ha långsiktig inriktningsom medanses en
förhållandevis goda planeringsmöjligheter och stabil resultatutveckling.
Vår uppfattning därför förär kraftindustrin helhetatt bör risk-som
premien förhållandevis låg, 4vara procent.ca

Huruvida nätverksamheten risksynpunkt skall bedömas annorlundaur än
kraftindustrin helhet, har inte kunnat studeras inomsom för dennaramen
utredning bör ingå i Uppföljningsinstansensutan förberedande arbete att
närmare penetrera.

Vår bedömning från nuvarande utgångspunkter riskpremienär, föratt
nätverksamhet bör ligga i intervallet 2-4 eventuelltprocent, med
differentiering för olika nät.
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iinnebärnätverksamhetavkastningstak förvadförslagVårt avser
följande:sålundasammanfattning

Nivå f n

inflationochRealränta
femmedstatsobligationerindikeras av- 10%löptidåterståendeårs

Riskpremie
2-4%risknivåtillhänsynmedbedömd-

12-14%nätverksamhetförAvkastningstak

studierefterförstfastställas avböravkastningstaketförProcentsatsen
tidpunkt.aktuellvidnätverksamhet samtförriskpremieadekvat

finan-efterresultatmedjämförasskall%12-14Avkasmingstakef
uttrycktnätverksamheten,för30%schablonskattochsiella poster
nätverksam-kapital förjusterat egetidvsräntabilitet, procent avsåsom

heten.

förut-Specifikanormalfallet.inriktatAvkasmingstaket bör vara
från detta.avvikaskäligtdet attkan göranätverksamhetenisättningar

kannätverksamhetvissrisken idärtill,skäl att enFinns tex genom
specifikaför denavkastningstaketlåg, börsärskiltbedömas vara

grad.motsvarandeinedjusterasnätverksamheten

medgetemporärt ettfinnaskanskäl attuteslutasinteheller attbörDet
fördetExempelvis kanredovisatsavkastningstak ovan.änhögre som

deföretag,vissauteslutas, ominte attsärredovisningåretförstadet av
kommerförändringar, attdrastiskamycketvidtagatvingasskallinte

Upp-skäligtdärvid attkanDetavkastningstaket. varaöverskrida
anpassningsperiod.vissmedgekan övervägaföljningsinstansen att en

särskiltskallavkastningstakavstämningberäkning motNätägarens av
årsredovisningen överiredovisasochrevisorerföretagetsgranskas av

nätverksamheten.

I55UA
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Skulle räntabiliteten överstiga avkastningstaket bör det ankomma
Uppföljningsinstansen överväga situationen jämteatt lämpliga åtgärder.

iOm särskilda skäl därtill föreligger, bör Uppföljningsinstansen, såsom
påpekats dock göra motsvarandeovan, överväganden, även om
räntabiliteten ligger under avkastningstaket.

Bland Uppföljningsinstansens uppgifter bör ingå årsvis följa avkast-att
ningen räntabiliteten enligt ovan för varje nätägare bedriver nät-som
verksamhet.

Det bör också 1observeras skälig räntabilitetsnivåatt inte någotär
konstant begrepp. Det bör därför ankomma på Uppföljningsinstansen ’att
följa utvecklingen och vid behov justeringgöra avkasmingstaket.av

För undvika risken föratt missförstånd vill vi i detta sammanhang
finner det i principattupprepa, självklart Uppföljningsinstansenatt

kommer komplementatt till avkastningstaksom räntabilitet på
justerat kapital arbetaeget med flertal indikatorerandraett för fåatt

allsidigt underlagett för bedömning tak för skälig avkastning tillav
nätägaren. Vad gäller avkastningstal bör därvid ingå avkastning på totalt
kapital ocheller avkastning sysselsatt kapital.



Bilaga 54731993:68SOU

MH Bohlins

tarifferpåExempel
storkraftnätetexklusive

Högspänningskunder
lågspänningseffektkunderocksåeventuellt stora-

KråravgiftFast- effektabonneradKrkWAbonnemangsavgift- höglasttidvidKrkWEffektavgift- fleramedelvärde av
månadsmaxvärden
ÖrekWhEnergiavgifter- Höglastlåglast
Vintersommar
KrkWAeffektreaktivAvgift för-

Lágspänningseffektkunder
KråravgiftFast- höglasttidvidKrkWEffektavgift- OrekWh olikatvå-fyraEnergiavgifter-

Lágspänningssäkringskunder
slutsäkringefterKråravgiftFast- ÖrekWh en-två olikaEnergiavgifter-
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Ml Bohlins 3318883

Skiss över sambandet
kapital resultat- avkastning-

AmPTåkShåWBalansräkning

Kortfristiga skulder Borgenärer

Tillgångar Lån Långivare

ÄgareEget kapital

Resultaträkning Anspråkshavare

Intäkter

Rörelsekosmader-

Resultat efter avskrivningar Längivare och ägare

Räntekostnader Långivare

Resultat efter finansiella
kostnader Skatteborgenär och ägare

Skatt Skatteborgenär

ÄgareResultat efter skatt

Slutsats

Korrekt resultatbegrepp för Resultat efter skattägare

Korrekt avkastningsbegrepp för Resultat efter skattägare i
kapital, dvs räntabilitet kapitalprocent eget efteregetav

skatt.
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e11agstiftningsut-Konsekvensanalys av

Elkonkurrensdelbetänkanderedningens
nätmonopolmed

BjörkqvistOlofochAnderssonBoav

Sammanfattning

ellagsutred-konsekvensertroligabeskriver någraanalys avDenna
elmar-svenskadenpåaktörernaviktigastefor deförslagningens

perspektiv,tvåutifrån ettdiskuterasKonsekvensernaknaden.
investeringarscenario dåochkraft,påtillgånggod ettmedscenario

medjämförsscenariertvåDessakrävs.kraftproduktioni ny
bildandetVattenfall ochbolagiseringen avinnansituationen av

kraftnät.Svenska
effektivi-vinsternasamhällsekonomiska attdesikt ärkortPå

viktigEnökar.aktörernaexisterandedeseringstrycket på annan
kommerproducentöverskottet attdelarkonsekvens är att av

visstmedsituationdagens ettgivetkonsumenterna,tillöverföras

el.utbudsöverskott på
investe-vinstsamhällsekonomisk attviktigsiktlängre ärPâ en

marknadensvägaskommer motkraftproduktioni attringar ny
kraftpro-förRisknivaneffektivt sätt.påbetalningsvilja för ett

öka.dockkommerducenterna att
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1 Inledning

Målet för ellagstiftningsutredningens förslag till reformering denav
svenska elmarknaden beskrivs i avsnitt 2.1.2 och är genomatt
ökad konkurrens nå än rationellt utnyttjandeett produktions-mer av
och distributionsresurserna och tillförsäkra kunderna flexiblaatt
leveransvillkor till lägsta möjliga priser.

Syfie

föreliggandeDen analysens syfte är diskutera olika sannolikaatt
konsekvenser för existerande och potentiella aktörer på dennya
svenska elmarknaden ellagstiftningsutredningens förslagom
genomförs. Dessa aktörer nedan i avsnitt 5 ochpresenteras

2 Metod

Metoden används ifrånutgår de relationer i form möjligasom av
avtal mellan marknadens aktörer, före och efter igenomforan-sett ett
de ellagstiftningsutredningens förslag. Två alternativ kommerav att
jämföras för de olika aktörerna: tillgångsalternativet och investe-
ringsalternativet. Dessutom kommer relevanta marknadshinder, som
kan begränsa konkurrensen och därmed utfall avviker frånge som
den ideala bilden, belysas för de olika aktörernaatt på marknaden.
Nollalternativet situationenär innan bolagsbildning Vattenfallav
och bildandet Svenska Kraftnät. Elsystemet regleratär med linje-av

ioch iområdeskoncessioner. Samkörning skernäten med bilateralaav
avtal enligt mittprisprincipen. Vi har valt inte använda dagensatt 1

imarknad referens. Vi den nuvarande situationensom att äranser en
mellanform har införts eftersom har ambitionensom öppnaattman
elsystemet för konkurrens.

Till gångsalternativet framtidaär situation enligt ellagstiftingsut-en
redningens förslag där tillgången på kraftsamt är god.
Investeringsalternativet framtidaär situation enligt ellagstiftings-en
utredningens förslag där investeringar isamt kraftproduktionny
krävs.
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Avgränsningar

förut-intediskuterasbetänkandeellagstiftningsutredningensI
i dennahellerkraftbörs.införandet Inteförsättningarna av en

diskussionen ärberöras,dettakonsekvensanalys kommer utanatt
kraftbörs.etablerandetneutralupplagd för motatt enavvara

förmedlandetunderlättakunnadylik skulle dockEtablerandet av en
marknad.fungerande Motför välkrävsinformation ensomav

olika aspekter påkringdiskussionanalysenslutet enges enav
svensk kraftbörs.eventuell

endastkonsekvensanalysenavgränsning görs ärEn attsomannan
för aktörerna.konsekvenserordningensförstabehandlaattavseru

indikera i vilkenendast kommerdiskussioneninnebärDetta attatt
; följduppståkan kommaI elprisetpåriktning att avsom enpress
I följder förfår föri sininte vad dettaförslag ochutredningens tur
i inverkan påSkatteeffektersaktörer.ellernämnda aktör grupp av

i analysen.hellerbehandlas inteelmarknaden

speciella karaktärElmarknadens3

l

i ellerflesta andrafrån deskiljer sigElenergin är varorvara somen
vid varje tidpunkt måstekan lagras,intedentjänster utan; attgenom

blir förOm efterfrågankonsumtionen.tillproduktionen anpassas
i fall kanöverbelastning på värstahög uppstår systemet som

relativt kostnader förhögainnebäroftasti avbrottresultera ett som
begränsadedrabbasendastmedan producenternakonsumenterna, av

kostnader.
nivåsådanbör ligga påprisnivån påinnebär attDetta att en
därmedreservkapacitet ochhållaincitamentharproducenterna att

reservkapacitet måstevissi hela Enleveranssäkerhethög systemet.
reservkapacitet måsteKostnaden för sådanfinnas till hands.alltså

mellanjämviktuppgift blir skapafrämstapriset. Elprisetsingå i att
nivåoptimal påinnebärefterfrågankapacitet och att ensom

förhållandennormalaöverbelastning råder undersannolikheten för
alltför högskulle ligga påelprisnivån1990. OmHjalmarsson en
outnyttj adförblirkapacitet ihel delinnebär detnivå systemetatt en

reservkapacitet.
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Elmarknadens speciella karaktär konkurrensgör möjlig iäratt
producent och återförsäljarledet medan nätet naturligtutgör ett
monopol.

Prisets roll marknadpd en

Under vissa förutsättningar marknadsbestärndaär priser de
samhällsekonomiskt korrekta priserna Lundgren 1990. Då
jämvikt råder mellan utbud och efterfrågan på marknad innebären
detta i dessa fall sak marknadspriset, dvs. konsu-attsamma som

marginella betalningsvilja, lika med producenternasärmenternas
marginella produktionskostnad. Marknadspriset dettapå sättger
konsumenterna information produktionssidans marginalkost-om
nader. och medI priset dettapå speglarsätt vad det kostaratt att
expandera utbudet har konsumenterna möjlighet utifrån dennaatt
prissignal sin konsumtion så inoptimala samhällsekono-styra att
miska kostnader för förändra produktionsapparaten behöveratt
uppstå. Konsumenterna kan konsumtionenstyra attgenom genom-
föra investeringar i energieffektivare teknik, ellert.ex. attgenom
förändra sitt beteende, sänka i husen.t.ex. temperaturen

förutsättningarEn de uppfylldamåste för markna-attav som vara
den och därmed pris- och allokeringsmekanismen ska fungera är att
marknadens aktörer väl informeradeär varandras förhållanden.om
Detta gäller för såväl producenter konsumenter marknad.påsom en

En förutsättning tillräcklig konkurrens råderär mellanattannan
både producenter och köpare. Om ofullständig konkurrens råder
mellan producenter på nationell marknad importkonkurrensutanen
innebär detta de i viss utsträckning kan prissättningenatt styra
självständigt då intedet finns någon marknad bestämmer ettsom
entydigt pris. Något kan påpekas denär sarnhällsekonomis-attsom
ka kostnaden i detta fall inte består producenterna föratt tar utav
höga priser på bekostnad konsumenterna den totalautan attav av
producerade kvantiteten mindre denär samhällsekonomisktän

optimala. Denna kostnad kan i viss mån minskas i fall då företag
kan prisdiskriminera mellan olika köpare.
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effekterSamhällsekonomiska4

situationdeniproduktionsoptimeringenvia somskerDriften som
utnyttjandeeffektivti siggällande är ett avenligtföreligger system

detroligtdet knappast attDärför äranläggningar.befintliga
innebäraskullemedförförslag storautredningensförändringar som

branschensEnligtdriftledet.ivinstersamhällsekonomiska egna
gällandefrånförändringmed såochtilldetutredning attär en

samhällsekonomiskaavsevärdainnebäraskullesamkörningssystem
BECOutfördutredning1992. IKGS avkostnader armanen
förkostnadernasamhällsekonomiska attdedockvisas1993 att

behövernödvändighetmedintesamkörningssystemgällandelämna
KGS.ipåvisatshöga rapportenså avsomvara

iliggersamhälletför attvinsternapotentiella ensnarareDe stora
förvaltningeneffektiviseringstryck påinnebärkonkurrensökad ett

självkost-medgällandeUnder systemelsystemet.existerandedetav
kankostnaderproducentensvetskapennadsprissättning attgör om

effektivisering-ringamycketendastkunderna ettpåvältras attöver
branschen.inomförväntasstryck kan

prisbildning påeffektivaresamhället ärförvinsterAndra en
exportel,ochimport samt attinhemsksåvälelmarknaden somav

Deneffektivare sätt.sker påanläggningar ettiinvesteringar nya
iprisetdelsresultat attprisbildningen är enetteffektivare av

förmarginalkostnadenspeglakommerbättrekonkurrenssituation att
ska intemarknadkonkurrensutsattel, enproducerad attsamt en

förkonstlad vägprisbildningen påpåverka egenkunnaproducent
tillsjälvproducentensåvälgäller genererarvinning. Detta som

frånavtal köpts annanförsäljning, uppsamt genomsom
kunnahellerskallPrisnivånlandet.ellerinomproducent utom

kommun.ellerbestämmas statav
sigileder detförmarginalkostnadenspeglarprisetGenom att

anläggningariinvesteringargradeffektivaretillsjälv nyaaven
detdå ärförstgöraskommerinvesteringardessa atteftersom

el.priser pågällandemotiverat av
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Förändrad risknivá

Tidigare har risknivån i branschen varit relativt låg. Företagen har
haft säker avsättning för sin producerade kraft. Kostnaden för
eventuella överinvesteringar har kunnat vältrats kunderna.över på
På konkurrensmarknad prisernaär osäkrare och producenternaen
har längre garanterad avsättning för sin produktion. Risknivån
ökar alltså, och det innebär i sin långivarna kommertur att att
kräva högre avkastning på sitt kapital. Detta innebär ökadeen
kapitalkostnader för kraftproducenterna.

Tidigare har konsumenterna fått bära risken för prisfluktuationer
på grund felaktiga investeringar.t.ex. På konkurrensmarknadav en
bär istället producenterna och därmed också investerarna risken för
prisändringar. Risken flyttas alltså från konsumentledet till pro-
ducentledet.

5 Existerande aktörer

För varje aktör elmarknadenpå både existerande och potentiella
kommer följande områden diskuteras:att

Läget under nollalternativet

Konsekvenser utredningens förslagav
a Under tillgångsalternativet

b Under investeringsalternativet
Eventuella marknadshinder

5.1 Stora producenter

Nollalternativet Stora producenter-

Dagens elproduktion domineradär tiotal aktörer,ett storaav
Vattenfall producerar omkring hälften och Sydkraft fjärdedelen

elproduktionen.av
Under nollalternativet de producenterna i regleradstoraagerar en

tillvaro påverkar utnyttjastaten sitt inflytandeattsom övergenom
Vattenfall. Genom sin dominerande ställning fungerar Vattenfall

prisledare marknaden. Prisnivån grundas självkost-som på
nadsprincipen i sig inte någon egentlig påsom ger attpress
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kostnader kanökadeeftersomföretageninomkostnadseffektivisera
produktion-speglasslutledet. Däremotikundernapåvältras över

i eltaxoma.för olikaskostnaderna säsonger
tillhörproducenternademellanöppenhetråder storaDet somstor

inkopplandeteffektivtsköterSamkörningensamkörningsgruppen.
tilltagandeefterordnadeanläggningarproducentersolikaav

bilateralapåbyggerel. Dettaproduktionförmarginalkostnad av
säkradharProducenternamittprisprincipen.enligtavtal av-en

linjekoncessioner.ochområdes-produceradförsättning genom

producenterStoraKonkurrensmarknad -

producenternamellankonkurrensinförsförslagutredningensEnligt
leveransavtalslutafriablirProducenternakunderna. att omom

återförsäljare. Denformvia någonslutkund ellermeddirekt av
kostnadseffekti-tryckÖkatkonkurrens motgradenökade ettgerav

förmöjligheterfrihet ävenöppnargradenökadevitet. Den av
nischer.skapaprodukt ochdiversiñera sinproducenterna egnaatt

deendastnuvarande formsinifortsättakanSamkörningen om
ställetoch ispotmarknadutanförhållskontraktenkortariktigt en

nollalternativet.iliknande denproducentmarknadviabehandlas en
handelkontrakt. Dennakortamedhandelspotmarknad skerPå en

ökade konkurrensenmed denochkraftbörs. Iske påkan t.ex. en
den tidigaretroligen öppen-dockkommerproducenternamellan

konkurren-Enligtkostnadsstrukturenden att avta.heten egnaom
elmarknadenochkonkurrenslagstiftningensverkets rapport om

produktionsopti-troligtförefaller det1993Konkurrensverket att
6 §.förbudet iträffaskommeri flera delarmeringsavtalet att av

förkapitalkostnadernasannoliktökarrisknivånHöjningen av
kapiteli 4.diskuterasbranschen. Detta

producenterStoraIillgángsalternativet -

förväntningarochgod tillgång påvidtrolig tendensEn om
köparemångaframtidöverskådlig ärinomtillgång attgodfortsatt
ökadedenspot-prisethandla tillviljakommer genomatt somav

marginalkost-rörligkommerkonkurrensgraden motatt pressasav
värderardel köpare vetasäkert attfinns docknad. Det stor somen
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vad deras pris på exakt kommer och bereddaäratt betalaattvara
viss premie för det. Dessa köpare kommeratt veta därmeden att

ligga kvar och handla på långa kontrakt till pris liggerett som
högre än spot-priset vid god tillgång på kraft.

Investeringsalternativet Stora producenter-

Vid investeringsalternativ hamnarett troligen spot-priset på en
högre nivå deän tidigare tecknade långa avtalen. Något blirsom
tydligare allteftersom investeringsbehovet kommer ,närmare i tiden. .,,Vid viss tidpunkt kommer någon eller några aktörer villigaen vara

teckna avtal leveransatt till pris och under tids-om ettav en
period detgör attraktivt for eller flera producentersom storaen att
investera i kraft.ny

Marknadshinder Stora producenter-

Om någon enskild producent tillräckligtär för på handstor att egen
kunna kontrollera marknaden och sitt agerande kangenom styra
prisnivån på kan det bli effektivt konkurrenshinder Greenett
N ewbery 1992. Samma sak gäller flera producenter samarbetarom

kartellbildning och uppdelning marknaden sinsemellangenom förav
på så höja nivånsättatt på elpriset. Om producentstoren agerar

strategiskt för höja prisnivån,att spillaatt t.ex. vatten,genom
påverkar detta inte på kort sikt möjligheterna till inträde av nya
konkurrerande aktörer på marknaden eftersom ledtiderna i kraft-
branschen långa.är Det därförär viktigt övervakande myndig-att
heter bevakar marknaden för kunna upptäcka sådana tendenser.att
På längre sikt finns dock möjligheter för konkurrenter kommaatt
in på marknaden den producenten fortsätterstora påom agera

Hotetsätt. aktörer på marknaden,samma oberoendeom nya t.ex.
kraftproducenter eller säljare importerad el, kan dock till viss delav
avhålla den dominerande producenten från för drivaatt attagera

priset mycket. Enligt detta behöver inteupp resonemang en
marknad bestå flera konkurrerande aktörer hotetav utan om
potentiell konkurrens från aktörer kommer in på marknadensom

den dominerande aktören missbrukar sin situation kanom räcka för
hålla nedåtatt på priserna.en press
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slutkund kan äventillhela vägenproducentintegrationVertikal av
utnyttjardärigenomproducentenkonkurrenshärnmandedet omvara

hindraFörelpriset. attdrivaförställningdominerande attsin upp
förenbartställningdominerandesinutnyttja egenfrånaktör atten

konkurrensbegränsnings-den1993julifrån 1finnsvinning, nya
beteende.denmotverkaska typenlagen avsom

producenteroberoendeSmå5.2

producenteroberoendeSmåNollalternativet -

andra småellervindkraftverkiproducerasSandellitenEn av
smådessaharIdagproducenter.oberoendeanläggningar av
detInnehavarenkraft.sinföravsättningsäker avproducenter en
denköpatvingadfinnskraftverket är attdärkoncessionsområde

koncessionsägarenspristill motsvararelenproducerade ett som
alternativkostnad.

producenteroberoendeKonkurrensmarknad Små-

Elmarknader.tilltillgångÖppna producentermindreelnät nyager
energiinnehållet.barakunderna änförkvaliteterytterligarehakan

pris forhögrebetalabereddatroligen ett somattkunder ärVissa
iproduktionmiljövänligspeciellt sätt, t.ex.producerad på ettär

kraftverk. Debiobränsleeldadesmåskaligaellervindkraftverk
stödjerårvindkraftsföreningar startats senarekooperativa som

denna tes.
marknadsför-medaktivtjobbatvingaskommerProducenterna att

påbyggasdärförmåsteför detta uppförsäljning. Resurseroching
kommerproducenter attdessabedömning varaärVår attföretagen.

förmarknadsplatsereffektivafinnsdetberoendemycket attav
kommerAnnarskunder.olikatillkraftförsäljning typer avav

smårelativtdessaförsäljningförtransaktionskostnaderna av
höga.bli försäljarekraftmängder attper

gällerkapitel 4inämnselproducenterförriskenökandeDen som
producenterna.oberoendede småäven
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Zlllgdngsaltemativet Smd oberoende producenter-

Utredningen föreslår skyldigheten föratt innehavareen av om-
rådeskoncession köpa kraft frånatt små kraftverk skall upphöra
avsnitt 4.2. Vissa aspekter talar för denna kraft kommeratt att
värderas lägre efter avreglering. Tillgängligheten oftaen är
osäkrare förän ordinarie leveranser. Volymerna är små deså
administrativa kostnaderna kommer bliatt energienhet.stora per
Detta talar för oberoende producentersatt lönsamhet kommer att
sjunka.

Investeringsalternativet Smd oberoende producenter-

I investeringssituation kan de mindre kraftverkenen ha fördelar.
Ledtiden från beslut till färdig anläggning kort.är För vind-ett
kraftverk denär mindre än år. Man kanett även anpassa pro-
duktionskapaciteten till elbehovet med finare vidän traditionellsteg
utbyggnad. Det minskar risken för överinvesteringar i kraft.ny

Marlazadshinder Små oberoende producenter-

Enligt utredningens förslag ska liten producent ha rätt slutaen att
avtal med valfri slutkund och ha tillgång till överföringsnätet på

villkor övriga producenter. Enligtsamma konkurrensverketsom
skyddar konlcurrenslagstiftningen små producenter från diskrimine-
ring eller missbruk dominerande ställning Konkurrensverket,av
1993.

5.3 Små kunder

Nollalternativet Smd kunder-

Hushållskunder och elvärmekunder förbrukar drygt fjärdedelen av
S elkonsumtion. Många industri- och servicekunder kan dessutom
betraktas Smålcundsmarknadensmå. har alltsåsom volym,storen

den fragmenterad.ärmen
Abonnentema är regel tvingade köpa från densom att dis-

tributör äger områdeskoncessionen, hansom inte medgerom
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förtariffer ärfastaefterKraften köps gemensammaundantag. som
prisskillnaderingaalltsåfinnskategori. Detkunder ialla samma

finnsomrâde. Däremotinomkunderolikamellan etttypsammaav
Elverksföreningen,distributörerolikamellanskillnaderstora

1993.

kunderKonkurrensmarknad Små-

säljaredenfrånkunna köpakundernaTeoretiskt kommer somatt
kraften tilldistribueraskallNätägarenvillkoren.bästaerbjuder
kundernaskommerPraktisktkonkurrensneutralt sätt.kunden på ett
kostnaderdegrundpåbegränsasleverantörbytamöjlighet att avatt

orsakar. Trans-bytet1983Rogers,transaktionskostnader som
informationsökaförkostnaderdelsbestår attaktionskostnaderna av

avläsningar,eventuellaförkostnader extradelsbeslut,och ta av
leverantör.bytakunnaforkrävs attelmätarebyte somm.m.av

med denjämförtbetydandekanTransaktionskostnadema vara
enkeltvisaskanDet ettkanleverantörbytetvinst genomge.av

kWh år2200lägenhetskund köpertypiskräkneexempel. En per
dettatredjedel äromkringskatt.inklusive1100 kronorför aven

kr.770energin kostarinnebärDetöverföringen. attkostnaden för
billigare15%krafterbjuda är procentkansäljareAntag somatt en
kr. Denblir då 115vinstenårligaDennuvarande leverantör.än

avtalsäjaansträngningenmotivera attskall dels m.m.,vinsten upp
beräkningMotsvarandemätutrustning.bekostaeventuelltdels ny

förkWh år20.000elvärmekund köpertypiskför persomen
840 kr.vinstörekWh på40 ger en

genomförapå5 timmarläggerkunderna attdessutomAntag att
2000 kr.kostarelmätarebetalatvingasdeochbytet, somatt en ny

medochmätvärden17lagrakanantagithar mätareVi somen
väsentligtidagtimvärden ärlagrakanEn mätaretidur. som

totalakrtimme. Dentill 75tidkundernasVi värderardyrare.
krår,700ellerkr,2375blir dåkundenförinvesteringen om

Trans-%med 15 ränta.5på årinvesteringenskriverkunden av
hus-vinstdenväsentligt högre änaktionskostnaderna är som

elvärmekun-vinstdeni närhetenochkanhållskunden göra, somav
den gör.
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Transaktionskostnadema måste alltså reduceras dessa kunderom
skall kunna dra öppnare marknad. Sökkostnademanytta kanav en
reduceras kunderna organiserar kollektiva upphandlingarom
motsvarande de avtal arbetsplatser eller föreningar förhandlarsom
fram för sina anställdamedlemmar. Det rimligtär att tro att
samfälligheter, bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare kan
förhandla för många kunders räkning. Om de allmännyttigastora
bostadsföretagen genomför upphandling för alla sina hyresgästers
räkning kanske föräven står debiteringen tillsamt sina hyresgäster,
kommer naturligtvis den genomsnittliga transaktionskostnaden bliatt
försumbar.

Extrakostnaden för mätning och avräkning är svårare minska.att
Enligt ellagstiftningsutredningens förslag skall nätägaren föransvara
mätning, insamling och avräkning. De kunder vill bytasom
leverantör måste betala för den kostnaden bytet medförextra som
avsnitt 3.2.6. Man uttrycker förhoppning tekniskatten om
utveckling skall minska kostnaden för de modernare elmätare som
kan krävas. Den tekniken konkurrerar med tekniknya en mogen

tillförlitlig,är och billig eftersom de tillverkats i mycketsom stora
serier. Dessa kostarmätare omkring 400 kronor och sitter hosuppe
kunderna i minst 18 innanår de byts för kontroll. Efter kontrollut
och renovering placeras de åter hos kunderna.ut

Kostnaden för själva avläsningen i tätort omkring tjugoären
Ävenkronor kund. Vanligen avläsninggörs år.per en per om man

avläsarnaersätter med kundkommunikationssystem fjxärrav-för
läsning vill många återförsäljare inspektera anläggningarna med
jämna mellanrum för kontrollera eventuell strömstöld,att an-
läggningens kondition Besöken hos kunderna kan alltså intem.m..
rationaliseras bort helt och hållet.

Rationaliseringsmöjlighetema för mätning och avläsning alltsåär
små. Det innebär de tillmätarnaatt största delen skali betalasnya

den vinst bytet elleverantör Alternativt kanav som av ger. nya
tjänster, försäljning förbrukningsstatistik,t.ex. motiveraav av
mätare. Automatisk kontroll strömstöld och olovliga sikxrings-av
storlekar kan också räknas intäkt vid byte mätare.som en av
Vi bedömer ändå transaktionskostnaderna föratt dessa kunden även
i fortsättningen kommer höga varje kundatt bytervara om son
leverantör skall betala transaktionskostnaden fullt Urut. en ny
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kommerFöljaktligeninträdeshinder.dettasynvinkel är ettsäljares
begränsad.marknadssegmenti detta attkonkurrensen vara

förslag ärellagstiftningsutredningens attialternativEtt annat
kundkollektivet.påfördelar denochkostnadenförstårnätägaren

billigastedenfinnaför nätägarenincitament attDet sammager
kanMannätet.förvaltningenordinariedenförlösningen avsom
lättkundernadärmarknad,effektivareför attäven argumentera en
deteftersomkundkollektivet,helaförbraärleverantör,bytakan

priset.nedåt pågenerellsannolikt pressger en
laststyrning,erbjuda t.ex.kunna somkommer även attNätägare

Idagmarknaden.påaktörertillelvärmeområden,rundstyrning av
kanframtidenIabonnemanget.aktivitetersådana motprissätts

marknaden.effektminskningen sättasför attpriset av
taxefinansie-omfattandebedrivaleverantörför attIncitamentet en

för-användningenergieffektivarefrämjaföraktiviteterrade att
sinaökasäljareninte taxorkonkurrensmarknad kanPåsvinner. en

säker påheller attintekanHankostnaderna.täcka varaför att
Dekunder.och hanshonomtillfallerendastaktiviteternanyttan av
tillrådgivningalltframföri fråga ärkommakanaktiviteter som

kanManrådgivningslokaler.ochmassmediaviastora grupper
denkräverkundernadärför typenverksamheten attbedrivatänkas
därförkostnadseffektiva attsamtmassmetoder ärochråd,av

företagen.förgoodwillrådgivningsverksamheten ger
förenergieffektivisering attstödjaför nätägare attMöjligheten en

påverkasmotsvarandeellernätförstärkningarkostsammaslippa göra

avreglering.inte enav
energiföretagenanvändakanstatsmakten somosäkertDet är om

och hus-energieffektiviseringfrämjaförförlängda attsin arm
svårtdet äreftersomUSA,främstigörsdetpå sätthållning, som

kostnader.derasförenergiföretagenkompenserafinna sätt attatt

kunderSmdIillgdngsalternativet -

prissänk-eventuellamedför detrörlighet så attkundernasBegränsas
kunder.till dessaöverförsautomatisktintemarknadenpåningar

prissänk-delfå någonkande inteinte sägakan avattDäremot man
allmännadenantyderfrån Norge attErfarenheterningarna.

harelverkmångapriser. Idessapåverkakanprisnivån även
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dessutom dessa kunder i energiföretagensrepresentanter styrelser
och har därför möjlighet bevaka sina intressen.att

Hot från potentiella konkurrenter kan dessutom påverka priset,
detäven endast ñmis leverantör på marknaden. Hotetom en attom

kunden kan komma byta leverantör elpriset bliratt för högt kanom
ha hämmande verkan hurpå den nuvarande leverantörenen av
kan tänkas höja elpriset. Denna marknadskontroll priset fungerarav
endast inträdeshinderna är små.om

Investeringsaltenzativet Små kunder-

I situation där det sker investeringar i kraftproduktionen ny
kommer den allmänna höjningen prisnivån påverka dessaattav
kunders priser fullt ut.

Marknadshinder Små kunder-

I och med transaktionskostnaden fir byteatt leverantör ärav
relativt hög i förhållande till den totala kostnaden för för dessa
kunder, finns möjligheten vissa återförsäljare draratt dettanytta av
tillfälle och försöker utnyttja sin dominerande ställning till att ta ut
oskäligt höga priser el.på Här ska då den konkurrenslagennya
träda in och skydda de små kunderna med lätthet kan bytasom
leverantör.

5.4 Landsbygdskunder

Nollalternativet Landsbygdskunder-

Det finns uttalad för landsbygdskunderna skall skadasatten oro av
avreglering. Redan idag finns betydande kostnadsskillnaden en

mellan företag endast bedriver distribution på landsbygden ochsom
de endast bedriver tätortsdistribution. Hushållsel tillsom en
lägenhet kostar mellan 36 och 83 örekWh inklusive fasta avgifter.
Genomsnittspriset för elvärme mellan 29är och 48 örekWh
Elverkstöreningen, 1993. Det finns företagäven bådesom
bedriver distribution i och landsbygd.tätort I det falletsenare
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mellanlandsbygdsdistributionen utdyraredenförkostnadenjämnas
kunderna.

LandsbygdskunderKonkurrensmarknad -

landsbygdskundema.påverkarförslagtvåläggerUtredningen som
områdeskon-fleramedföretagföreslår attförstadetFör man

3.3.3. Föravsnittsigförområdevarjesärredovisaskallcessioner
förändra gränsernanätmyndigheten rätt attandradet manger

5.2 §författningsförslag,områdeförnätkoncession
ochmellan tätorts-prisskillnadernaÖkakanförlagetförstaDet

fleramednätägareeftersomlandsbygdsförsäljning engerman
ispekulerakanVidifferentiera nättaxorna.koncessioner rätt att

strategin:denväljeråterförsäljareockså ärnätägarevarför somen
lands-subventioneraovilligakanske är atti tätortenKunderna

spekulerakanskehankanenergiförsäljningenVidbygdskundema.
itäckningsbidragetökamöjlighet attdifferentierade taxori geratt

detielpriserhögrepåvisa ännukanhaneftersomtätorten,
området.angränsande

försärredovisningsprincipen atthanutnyttjarsåhanOm agerar
itäckningsbidragenhögaDeföretaget.helaförvinstenmaximera

återför-andraförincitamentsinidåskapar turtätortsområdena
intealltsåärkunderna. Detkonkurreraochinkomma omsäljare att

lyckas.kommerstrategin attuppenbart att
fåsförfattningsförslagetstödmedslåsområden avOm samman

mellanfördeladedistributionskostnademablireffekten,den motsatta

landsbygd.ochtätort

Landsbygds-investeringsalternativetochHllgdngsalternativet -
kunder

tätortsdistributionochlandsbygds-mellanKostnadsskillnaderna
tillgånggodKonsekvensernaalternativen.olikade avförändras

liknakommerkrävs attinvesteringardåsituationellerkraft,på en
kunder.5.3 Småkapitelunderbeskrivitsde som
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Marknadshinder Landsbygdskunder-

Marknadshinder för landsbygdskunder demotsvarar redovisatssom
för små kunder i avsnitt 4.4.

5.5 Stora kunder

Nollalternativet Stora kunder-

Den har områdeskoncession harsom monopol på elleveranser till
slutkunderna, kunden inte direktanslutenärom till regionnätet.
Taxoma har varit offentliga. Det har alltså inte varit några prisskill-
nader mellan olika kunder inom område.typ Däremotav samma ett
finns skillnader mellan olika distributörer. Elverksföreningen,
1993. Den elintensiva industrin förbrukar dryg fjärdedel Sen av
elkonsumtion. Kunder i övrig industri och service förbrukar
ytterligare tredjedel. Delar dessa kunderen tillräckligtärav stora
för kunna självständigtatt på konkurrensmarknad,agera antingenen

enskilda köpare eller koncerner.som som

Konlmrrensmarknad Stora kunder-

Till skillnad från hushålls och elvärmekunderna är transaktionskost-
naderna för byte leverantör ismå jämförelseav med de vinster
bytet kan Det beror på det finns storskalsfördelarge. att både för

söka informationatt elmarknaden och för mätning,om insamling
och avräkning el. De inträdeshinderav säljare möter ärsom en ny

.lägre och därför bör rörligheten på denna marknad större gänvara
rörligheten på småkundsmarknaden. ç

Jillgángsalternativet Stora kunder-

Vid god tillgång på kommer kund antagligenstor handlaen att
del sin kraft på spot-marknadenen förav kunna dra fördelatt av

den lägre prisnivån utbudsöverskottett försom med sig. Det
innebär delatt producentöverskotteten överförsav till konsu-ett
mentöverskott för dessa kunder.
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säljareochKöpareförändras.kunnakommerRelationerna att
anläggningarmångatillleveranseravtalslutakunnakommer omatt

intekanskekommersäljarelokaladagensNågrakoncernnivå.på av
till störrebudgivningenideltamöjlighetpraktisk atthaattens

hela leveransenförskalldekrävs tadet ansvarattkoncerner, om
dekandelleveranserfall koncernen accepterardeIkoncern.till en

marknaden.lokaladenpåkonkurreranaturligtvis
energieffektivseringerbjuda som ensäljarnaför attIncitamentet

kanEnergieffektivisering ettvaraökar.kraftleveransendel av
elkostnad änkundenssänka endistributörför attsmakfullare sätt en

rabatttioprocentigkostar10%täckningsbidraget är enOmrabatt. ,
energieffektiviseringar somgenomförOmvinsten.hela man

kundenskommertiomed procent,elanvändningenminskar
säljarensrabattfallet,imycket menlikaminskakostnader somatt

energieffekti-användaalltsåkanSäljaren10%.endastminskarvinst
enkladettaIpriset.sidanvidkonkurrensmedel avvisering ettsom

investeringareventuellaförstårkundenantagitviexempel har att

teknik.effektivi
framtiden.ivanligarebliocksåkanlaststyrningOlika typer av

ellerhögt,elpriset ärdålastminskningarerbjudakunder kanStörre
företagframgångsrikafinns somUSAeffektbrist. Ilokaldet ärdå

ochlaständringarsäljerkundermellanmellanhand somsomagerar
sigetableraråterförsäljarnamöjlighet är attEnkraftproducenter.

säljapåvinst attde görakanDelsmellanhänder.sådanasom
strategiskamedbandfastareskapasättdet attdels är etttjänsterna,

förmarknadenlaststyrning är attutbyggdeffektEnkunder. enav
tillfälligaköpakanfler aktörereftersombreddas,krafttillfällig

säljamöjligheter attflerLaststyrningssystemen gerkraftleveranser.
tillgänglighet.olikamedkontraktpå

kunderStoraInvesteringsalternativet -

spot-priserframtidaantagligeninvesteringsalternativ kommerI ett
ochnuvarande stordeosäkrare än enbetydligtochhögreatt vara

framtidasigförsäkraintresserad omattbetydligtkund är avmer
medintressantdetärfå dettaprisnivå. För attvisstillkraft en

därigenomsamtidigtkundochproducentmellankontrakt somlånga
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producentengaranterar avsättning för den kraft in-som en ny
vestering genererar.

Marknadshinder Stora kunder-

Vi inga speciella marknadshinderser fir denna aktörsgrupp.

5.6 Fjärrvärmeleverantörer

Nollalternativet Fjärrvärmeleverantörer-

Fjärrvärmesystemen har historiskt fungerat dels marknad försom
spillvärme från elproduktion i kraftvärme, dels marknad försom
tillfälliga kraftleveranser. Detta illustreras tydligt följande figurav
Eriksson, 1993.

Fjärnärmens elbalans 1955-1991
10

5 Producerad-
X

o v
Nettoproduktion

-5 Konsumerad-

H. Eriksson 1993
-10

1950 1960 1970 1990 1990

Figur I: F]°arrvdrmens elbalans 1955-1990

Figur visar kurvor.ett Dentre översta visar fjärrvärmens elproduk-
tion i kraftvärmeverk. Den understa kurvan visar fjärrvärmens
elkonsumtion i elpannor och värmepumpar. Den mittersta kurvan



6Bilaga4971993:68SOU

Det ärkonsumtion.ochproduktionmellandifferensenvisar
fordetkallarviochkraftbalanseninverkan påfjärrvärmens

nettoprodukrionen.
tillkraftvärmeverkeniproduktionenökade1978till avFram

kärnkraft-medsambandi attminskade nyaProduktionenTWh.5,5
börjadeSamtidigtelsystemet.svenskai detdriftiverk togs

avkopplingsbaratillDelsi tjärrvärmesystemen. somkonsumeras
underökarElkonsumtionentill värmepumpar.delselparmor, som

nettoproducenterfrånförvandlasfjärrvärmesystemenåttiotalet så att
el..nettokonsumentertill av

maximalmellanSkillnadenTWh.8,3konsumtionen1990 var
omkringellerTWh,13,8konsumtion ärmaximalochproduktion

änkraftmängd störreärelanvändning. DennaSverigestiondel aven
samkörningenkraft itillfälligutbytskraftmängdden somsom

1991.Nutek,
direktvärderaselkonsumtionenochkraftproduktionenDelar av

samköriiärrvärmeverk systemetvissaeftersomprisett-kraftsmot
produktionsoptimeringsavtalet. Iimedlemmed någontillsammans

t-kraftsprisetindirektkraften motvärderasfjärrvärmeverkandra
förellerelabonnemanget taxandriften motoptimerardeeftersom

el.avkopplingsbar
elmarknadenprisfluktuationer pådämpakanFjärrvärmesystemen

Dennaelsystemet.svenskai detbuffertfungeraatt ensomgenom
prisernaproduktionenökarochkonsumtionen omminskarbuffert
både pågällerDettasjunker.prisernaomvändadetellerstiger, om

konsumtionenstängasiktkort attsikt. På avoch långkort genom
detvilket ärsikt,längre somPåkraftvärmen.regleraocheller

anläggningariinvestera somfiguren,i attredovisas genom
kraftpriset.beroendekonsumerarellerproducerar

Fjarrvdrmeleverantdrerlillgángsalternativet -

tillköpafjärrvärmeföretagen attförmöjlighetAvregleringen ger
godmedsituationIsäljare.frånoch envärmepumparelparmor nya

minska.marginaler attkraftproducenternaskraft kommerpåtillgång
värmeverkentilldå över varsförsproducentöverskottDetta

lägrekonsekvensnaturligEnlägre.bli avperiodvis kankostnader
sjunker.lönsamhetkraftvärmeverkenssidanandraelpriser å attär
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Fram till idag har fjärrvärmen haft konkurrensfördel på elvärme-en
marknaden i och med i praktikenatt haft förköpsrättman på

Övrigaavkopplingsbar kraft. kunder velat använda försom
uppvärmning inom fjärrvärmeområdet har varit hänvisade till prima
kraftleveranser för högre pris.ett Värmeverken har köpt den
dominerande andelen avkopplingsbar kraft Nutek,av 1991. På en
avreglerad marknad kan fler aktörer intresserade dennavara av
billigare el. För värmeverken kan det få två negativa konsekvenser.
För det första kanske prisfallet inte blir så förväntat,stort som man
eftersom efterfrågan på sekunda kraft stiger. För det andra kan
köpare inom fjärrvärmeområdena köpa elen för värmeproduktion
direkt i fastigheterna med elparmor eller värmepumpar. Detta
minskar fjärrvärmeunderlaget. Eventuellt kan bolagen kompensera
detta ändra de fasta avgifterna.attgenom

Minskad lönsamhet i kraftvärmen minskade elpriser,genom
konkurrens sekunda elleveranser skärptom konkurrenssamt mellan
fjärrvärme och elvärmevärmepumpar talar för fjärrvärmebrans-att
chen helhet kommer få sänkt lönsamhetsom att kortpå sikt. De
olika fjärrvärmebolagen har olika struktur. Därför kommer det
troligen finnas både vinnareatt och förlorare inom branschen.
Branschens kostnadsbild mycketär beroende på energiskattesyste-

Vår analys harmet. förutsatt fjärrvärmens beskattningatt
förändras.

Investeringsalternativet Fjdrrvdrmeleverantdrer-

I kraftvärmeverkett tillvara spillvärmentar från elproduktio-man
och använder den för byggnadernen värmaatt och Detvarmvatten.

gör bränslet användsatt mycket effektivare i kraftvärmeverkett än
i kondenskraftverk.ett I situation då nyinvesteringar i kraftpro-en
duktion krävs kommer denna fördel kraftvärmen har jämförtsom
med kondenskraft värderas påatt korrektett sätt på marknaden. Det
innebär fjärrvärmensatt roll bör stärkas längrepå sikt.

Marknadshinder Fjdrrvanneleverantorer-

Vi inga speciella marknadshinderser för denna bransch.
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Nätägare5.7

NätägareNollalternativet-

nollalterna-Vattenfall iunderinordnatdeltillligger storstamnätet
destamnätsavtalet. IviatransitörernakontrollerasDettivet. av

lokala nätochproducenter avregionala nätfall ägsflesta av
föravgifteringårleveransochköpavtalen avIdistributörer. om

reglerkraft skötsochFrekvenshållningnäten.kraft övertransport av
monopol pålokaltharDistributörernaVattenfall.huvudsakligen av

kraft.försäljning av

NätägareKonkurrensmarknad -

uppståskall kunnakonkurrenseffektivförvillkornödvändigt attEtt
förbefintliga nätetdetutnyttjamöjligheten attelmarknaden är attpå

villkor.likapåaktörerallaförmöjligtkraft görstransport av
kraft på nätetöverföraskyldigbli attnätägaren attkommerDärför
uttalatsSomvillkor.skäliga ovanoch påönskarsåden som

därförkommer attochmonopolnaturligtnätverksamheten ettutgör
kontroll-specielltbehandlasverksamhet avsamtövrigfrånskiljas

myndigheten.
stamnätetkraft hariträttharförslagutredningensinnanRedan
Kraftnät.Svenskaverk;bildatoch egetVattenfall ettfrånskilts av

därcarriercommonfungeraskall ennätet somär attPoängen
leveransavtalslutithar avomproducenterolikaexempelvis som

likapååtagandensinauppfyllaförutnyttja nätet attska kunnakraft
utnyttjavillaktörerandraförgälla somskasakSammavillkor.

funktionerreglerkraft ärochFrekvenshållningsyfte.inätet samma
fullgöraskanDettaför.Kraftnät ansvarSvenska ansvararsom

antingen stortjänsternaköper enKraftnätSvenska avattgenom
fleralåtaeller atttidigare,sedanerfarenhet genomharaktör som

funktion.dennautförabjudaochmed attomvara
övervakaförviktig attmycketroll ärKontrollmyndighetens

nätägare.olikanättariffer uti de tasskäligheten avsom
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Tillgångs- och investeringsalternativet Nätägare-

Nätverksarnheten skiljer sig inte nämnvärt mellan investerings-
fallet och fallet med god tillgång på kraft. De investeringar kansom
komma behövaatt göras inteär någon kompliceradav dånatur
detta led kan sägas ha karaktären lätt industri Hjalmarssonav en
1991.

Marlmadshinder Ndtdgare-

Prissättningen på dessa nättjänster är mycket viktig för nivån på
konkurrensen. Det viktigtär inte nättariffemaatt kan utnyttjas som
konkurrenshinder stängaatt vissa aktörergenom ute från nätet.
Priset får utgöra inträdeshinder,ett samtidigt det måstesom
främja den dynamiska effektiviteten d.v.s hur beslut fattas avseende
framtida nätinvesteringar.

En mycket viktig faktorannan för effektiv konkurrensatt skall
uppnås är principen föratt särredovisning nättjänster efterlevsav av
bolag både är återförsäljare ochsom nätägare, eftersom det annars
finns risk för dessa kan korssubventioneraatt sin verksamhet och
därmed skapa skev konkurrenssituation fören andra aktörer.

Återförsäljare5.8

ÅterförsäljareNollalternativet -

Under nollalternativet har återförsäljaren i kombination med ägandet
det lokala nätet haftav tillensamrätt försäljning inom sittav

område. Den kraft sålt vidare har levereratsman enligt avtal med
producent. Ingen egentligen effektivitets och kostnadspress har

funnits inbyggd i systemet.

7illgdngs— Återförsäljareoch investeringsaltemativet -

Återförsäljare också äger nät måstesom enligt utredningens förslag
särredovisa dessa båda verksamheter. För verksamheten som
återförsäljare står det öppetav sluta avtalatt med valfri pro-
ducent för leverans kraft. Man blir ävenav förutsatt potentiell
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slutk-förmöjligtdet görsledet atti detkonkurrens genomegna
elleråterförsäljare,valfrimedavtalslutaområdetinom attunderna

förmarknadenävenöppnarDettakraftproducent.med någondirekt
Mersjälva.nätnågot ominte ägeråterförsäljarefristående som

aktörer.6 Nyakapitelunderdetta
energief-taxefmansieradbedrivaÅterförsäljarnas möjligheter att

kunder.Små5.3,kapitelidiskuterasDettaminskar.fektivisering
ochenergianvändning storaeffektivaremedarbetaIncitamenten att

kunder.Stora5.5,kapitelidiskuterasöka. Dettakankunder

ÅterförsäljareMarknadshinder -

försökeråterförsäljareuppstå attkanKonkurrenshinder engenom
dyrt attochkomplicerat ex-genomleverantörbytegöra ett av

förinstallerad attviss mätapparatharkundenkrävaempelvis enatt
därhanstårleverantörbytavillsedankundenOmlevererad.få

tillblivit låstprincipihar enochobrukbar mätaredyrmed en
kunder.Små5.3rubrikSe ävenleverantör.

institutionerochaktörerNya6

institutionerochaktörerNyaNollalternativet -

möjlighethardeäraktörer attdessaförnämnareEn gemensam
utredningenssig innangestaltardenelmarknaden såsomdelta påatt
för dessamöjlighet attfunnitsharDetigenom.trättharförslag

nollalternativ.gällandeundersigetablera

Kraftmäklare6.1

KraftmäklareKonkurrensmarknad -

ellerproducentvalfrimedavtalslutafårköparemedochI att av
bästa attden motpartenfinnaproblemetuppstår attåterförsäljare

finnakanlätthetmedintesäljareochköpareOmmed.avtalingå
effektivitetsför-uppstårleveransavtaloch slutavarandra avom

Dessaelmarknaden.transaktionskostnader påformiluster av
någonhjälp partmedreduceras somtransaktionskostnader kan av



Bilaga 6 502 SOU 1993:68

förmedlar kontakterna mellan köpare och säljare på marknad.en
Detta talar för behovett kraftmäklare i någonav formen kansom
underlätta flödet information mellanav potentiella kunder och
leverantörer.

Zillgángsaltemativet Krafimaklare-

Under scenarioett med god tillgång på kraft detär troligt att en
kraftmäklare kommer ägna delatt sinastor ansträngningarav åt att
förmedla kontakter gäller korta leveransersom till spot-prisav
eftersom många kundgrupper kommer intresseradeatt denvara av

under detta scenariosom troligtvis betingar lägre pris.ett

Investeringsalternativet Krafimdklare-

I investeringsaltemativet blir det attraktivt för kunden sluta långaatt
avtal leverans för försäkraom sigattav till visst prisom ett
under längre period En naturlig följden dåär kraftmäklareatt en.
kommer in i bilden för underlätta föratt ihopparterna att sy
långsiktiga leveransavtal mellan eller flera producenter ochen olika
kunder.

Marknadshinder Kraftmdklare-

Till början detär möjligt endasten elleratt fåtal kraftmäklareetten
etablerar sig på marknaden. Om kraftmäklare försöker draen nytta

sin dominerande ställningav överavgifteratt ta kommergenom ut
mäklare sin chansnya att komma inse att på marknaden, vilket

kommer befrämja konkurrensenatt i mäklarledet. Detta är möjligt
tack inträdesbarriäremaatt förvare kraftmäklare inte är höga.
Denna potentiella konkurrens från andra kraftmäklare detgör även
möjligt mäklareatt inte försökeren ensam dra alltför fördelarstora

sin i sig dominerande ställningav på marknaden.
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Inköpsorganisationer6.2

InköpsorganisationerKonkurrensmarknad -

slutkundereller somåterförsäljaresmåutgöraskan avDessa
bättrefåsättsåför eninköpsorganisationer attisigorganiserat

bostads-kanExempelelmarknaden. varapåförhandlingssituation
kansättsåPå manvillaägareföreningar.ellerrättsföreningar

bytegöraförnödvändig avattärvolymtill den somkomma upp
denförtransaktionskostnadhögrelativtlönsam trotsleverantör en

rubrikSe äveninköpsorganisationen.inomaktörenenskilda
kunder.Små5.3

InköpsorganisationerinvesteringsalternativetochIillgángs- -

troligtdet attKraftmäklare är man6.1rubrikenunderLiksom
spot-marknadkontrakt påhuvudsakligen enförmedlaattkommer

långamedalternativetmedangod,kraft ärpåtillgångennär
investeringsscenariotallteftersomattraktivtblirkontrakt mer

tiden.inärmarekommer

InkäpsorganisationerMarknadshinder -

dennaförmarknadshinder grupp.speciellaingaVi ser

Kraftbörs6.3

KraflbdrsKonkurrensmarknad -

förslagutredningensförnödvändig attabsolutintekraftbörs ärEn
dockärDetgenomföra.gåskaelmarknaden attorganisation avom

marknadsplatsorganiseradeftersomuppstårsådan entroligt att en
föruppgiftviktig enel. Enmedhandelförunderlättar stor

demellaninformationflödetunderlätta avskulle attkraftbörs vara
sätt tryggaresåpåfor enelmarknaden geattpåaktörernaolika

konkurrens.effektivförgrund en
kommerelprisetifluktuationersigmed storabärframtidenOm
plötsligaförriskensiggardera motförbehov attallt störreäven ett
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prisförändringar uppstå föratt de olika aktörerna. Detta skapar
antagligen behov förett handel med standardiserade kontrakt av

terminertypen och futures, även kanskesamt optioner på el. För
denna handel fungerartyp börsav mycket väl.en

Det finns även möjlighet detta öppnaratt för inträde ytterligareav
aktörer inte i sig intresseradeärsom den underliggandeav varan
el, bereddaärmen riskersom att framtidata elpriser vilketom i
sin leder tilltur handel medatt kontrakt blir likvid och därmedmer

effektiv.mer

Iillgángs- och investeringsalternativen Krafibdrs—

Kraftbörsens roll är densamma i båda dessa alternativ

Marknadshinder Krafibörs-

Inga direkta marknadshinder finns på kraftbörsen, inträdeshin-om
dema inte är konstlat höga.

7 Internationella förbindelser och handel

Graden möjligheter till internationellav handel med givetvisär
betydelsestor förav prisläget på i Sverige. Utan utlandsför-

bindelser blir det enbart det inhemska utbuds- och efterfrågefor-
hållandet prisbilden.styr Sammasom situation kan till viss del
uppstå befintliga förbindelserom är otillräckliga för täckaatt
behovet överföringar mellanav Sverige och andra länder.

Nollalternativet Internationella förbindelser och handel-

Under nollalternativet de befintliga utlandsförbindelsernases som
länkar i produktionssamarbetet. Dessa kontrolleras till delstor av
Vattenfall. Det är inte möjligt för fristående slutkunder slutaatt
avtal direkt med utländsk leveranspart el.om av
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handelochförbindelserInternationellaKonkurrensmarknad -

utlandsför-ingårkonkurrensförelmarknaden öppnatsEfter att
organisation, ävenKraftnätsSvenska omideltillbindelserna stor

sättpåutlandsförbindelser somtillåts äga sammaaktörerandra
skakonsumenterochproducenterSvenskanätet.delarÖvriga av

utländskamedavtalträffakunnaförslagutredningensenligt
ska påUtlandsförbindelserna sammaoch konsumenter.producenter

för leveransutnyttjandeför avöppetövriga nätetsätt varasom
tordeDettamarknaden.påaktörersamtligaförvillkorpå samma

elmarknaden.påkonkurrensgradenförpositivt avvara

handelochförbindelserInternationellaIillgángsalternativet -

dettidvidinträffarkraftinhemsk sompå sammatillgånggodOm
troligenkommer storagrannländeri Skrafttillgånggodfinns

Detuppstå.flaskhalsar attutlandsforbindelsernamedproblem som
handeltilllederkraftpåtillgångenrelativa omdock den somär

utlandsförbindelser-innebärvilketönskvärd attblirländermellan ,
prisskillnadenGivetfall.i detta attsektorer äventrångakan varana

iinvesteringarmotiverafortillräckligt attstorländerna ärmellan
kommerdessatroligt attdet attärgränsernaförbindelser övernya

goras.

handelochförbindelserInternationellaInvesteringsalternativet -

godsamtidigtSverigeförinvesteringsalternativet somGäller
utlandsför-medproblemetkommeri Norge,kraft finnspåtillgång

avtalslutavilldå mångaaktualiserasflaskhalsarbindelserna attsom
tryck påinnebära atti sin ettkanel. Dettanorsk turleverans avom

troligtdet är attutlandsforbindelserytterligarei ominvestera
möjlighet ärbestå. Enkommerländernamellan att annanobalansen
tillsammansellerhandpåantingenproducentersvenska egenatt

iproduktionsanläggningarbyggerproducenterutländskamed nya
tillsäljaskankraftenoch sedan attSverige garanterarland änannat

gränsen.förbindelse överbyggaävenSverigeikunder att engenom
kraftpro-förfinnslagstiftningolikaskeskulle kunnaDetta om
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duktion i olika länder och producenterna finner dessaom att
skillnader väger kostnadenän förtyngre utlandsförbindelsen.

Marknadshinder Internationella förbindelser och handel-

Ett potentiellt konkurrenshinder är nätägare nekar någonom en
aktör utnyttja utlandsförbindelsenatt för överföring kraft. Om såav
sker ska nätägaren kunna visa det inte finnsatt för denutrymme
tänkta kraften på nätet under den önskade tiden enligt utredningens
förslag, vilket i sin bör få avsedd effekttur vad gäller hållaatt
förbindelsen öppen för alla.

Ett potentiellt konkurrenshinderannat är någon enskildom stor
aktör kan få monopol på köpa potentiell lågpriselatt från ex-
empelvis Norge för sedan sälja denatt vidare med avsevärtett
prispåslag. Som anförts tidigare det viktigtär tillsynsmyndig-att
heten är uppmärksam sådana fallmot när aktör utnyttjar sinen
dominerande ställning på marknaden.

8 Sammanfattande diskussion

På kort sikt denär konsekvensenstörsta avregleringen delarav att
producentöverskottet kommer överförasav till konsumenterna,att

givet dagens situation med visst utbudsöverskottett på De
.aktörer kommer kunna utnyttja denattsom elmarknadennya

effektivast är slutkunder och fjärrvärmeverk.stora Därför bedömer
vi producentöverskottetatt till delenstörsta kommer tillfallaatt
dessa. Kraftmäldare eller liknande aktörer kan verka på marknaden
för underlätta kontakternaatt mellan potentiella avtalsparter. Dessa
aktörer sänker transaktionskostnaderparternas och borgar för en
effektivare elmarknad.

För små kunder begränsas effektiviteten i viss utsträckning av en
relativt sätt transaktionskostadstor för byte elleverantör. Viav tror
därför det kommer finnasatt föratt aktörer,utrymme t.ex.nya
kollektiva inköpsorganisationer, kan reducera dessasom trans-
aktionskostnader. Om så sker kan kunderäven till hushållsstor-ner
lek få direkt omregleringen.nytta av

Den ökade graden konkurrens skapar även förav utrymme nya
produkter såsom med olika tillgänglighet och energitjänster som
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förincitamentskaparAvregleringenkraftleveransen.del aven
konkurrensutsattadeeffektiviseramedarbetaaktivt attelsäljare att

elanvändning.kundernas
fördendå öppnasökakommerelmarknaden attpåRisknivän

kapitalkostnaderproducenternasinnebärDetta attkonkurrens.
krävakommerinvesterarna atteftersomöka,sannolikt kommer att

risken.tilltagandedenkompenseraföravkastningökad att
elprisetosäkerhetentroligtdetperspektiv är att omlängreI ett

marknadsinstru-behovökati sinskapar ett nyaDetta tur avökar.
erläggande extrakunderförterminer, mot enavatttypment av

Handelpris.vissttillleveransersäkra ettkunnaskallpremie, av
underlättaskontraktstandardiserade enomdennamed typ av

existerar.kraftbörs
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