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Aktuella förutsättningar för svensk1

elförsörjning

bakgmndspromemoriaDenna inleds med beskrivning de senasteen av
årens förändringar på den elmarknadensvenska och kortett samman-

vilandedrag den ellagen. Därefter redovisas erfarenheterna denav av
norska elmarknadsreformen. Norge fick ellagstiftning år 1991en ny
vilken i liknar den vilande svenska lagstiftningen. Slutligenstort
redovisas i avsnitt det3 förslag till ellag godkändes denny som av
finska riksdagen den februari10 1995.

1.1 svenska elmarknadenDen 1988-1994

Under knappt årtionde har flera förändringar skettett är storsom av
betydelse för den svenska elforsöijningen. Riksdagen majbeslutade i

införa ellagstiftning1994 från den januari Genoml 1995.att en ny
riksdagsbeslut i december har ikraftträdandet1994 reformenav
uppskjutits.

Under åren har1988 1994 ytterligare antal viktiga beslut fattatsett-
har haft betydande påverkan på elmarknadens funktionssâtt. Undersom

tid har också förändringar skett utanför landets gränserstorasamma
innebär möjlighetervillkor och den elförsöij-för svenskasom nya

ningen. Elmarknadsreformen kan iled rad ändradeettses som en
förutsättningar for den svenska elförsöijningen.

Nedan redovisas översiktligt de väsentligaste harförändringarna som
under de åren.ägt senasterum

Ändrad1.1.1 statlig styrning

Den svenska elförsörjningen regleras lagen l902:7l l,genom s.
innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar ellagen.om

deInom lagen och innefattar vissabl.a.ramar som anger, som
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koncessionshavarel, lång tidhar elförsörjningen sedanskyldigheter för
undermarknadsreglering. Förutomdirekt statligtillbaka fungerat utan

prisreglering före-har ingenperioder med generellt prisstopp av
indirektdirekt ellerdock på många andrakommit. Staten har sätt --
elmarkna-konsumtion och prisbildning påproduktion,kunnat påverka

medpå elmarknaden hadetta inflytandeden. I kan utövatssägasstort
administrativaekonomiska styrmedel,olika medel:fyra typer av

utveckling påverkanforskning ochstyrmedel, stöd till samt genom
Vattenfallägandet av

dessamånga förändringarperioden har det beslutatsUnder avom
varje år, ochhar ändratsstyrmedel, energiskattema, nästant.ex. somav

haftbeslut haromfattning och inriktning. Dessainvesteringsstödensav
har fattatsmiljöpolitisk betydelse. beslutenergi- och Destor omsom

rollfördelningen påVattenfall ochstyrningändringar statens avav
betydelsefulla.på många likaelmarknaden sättär

januari 1992Statens Vattenfall den lbolagiseringenFöre av
och regering.Vattenfalls verksamhet riksdagutformades för avramarna

finan-projekt, ochinvesteringarAllmänt kan störresägas samtatt
för driftenmedan villkorenbeslutades riksdagen,sieringen dessa, avav
regeringeninvesteringar beslutadesmindreanläggningarna samt avav

riksdagen därutöversammanhangVattenfall. I olikaeller angavav
riktlinjer för verksamheten.

År Statensekonomisk styrninginfördes1988 vatten-avnyen
prop.förräntningskrav på verketfallsverk bl.a. innefattade nyttettsom

Samtidigt infördesrskr. 1987/882376.1987/88:87, bet. 1987/88:NU 41,
resultatområden. Syfteti flerapå uppdelning verksamhetenkrav varav

det gällerjämförbarhetförräntningskravet åstadkomma näratt genom
överensstämmelseföretag, ocheffektivitet med andralönsamhet, m.m.
verksamhet medindustriellde krav riktasmed mot annansom

resultatutvecklingnåmotsvarande risk. Vidare önskade somman en
möjligheter tillutdelning ochkrav påkunde tillgodose ägarens

VattenfallsGenom beslutet fickbalansräkningen.konsolidering av
inriktning tidigare, ochaffärsmässigverksamhet ägarensänen mer

väsentligt.lönsamhetskrav höjdes
riksdagen i oktober 19901990/91:50 tillskrivelse skr.I en

avsnittunderlagspromemoriaSe

2 styrrnedlen ingående.underlagspromemoria behandlas2I mer
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presenterade regeringen åtgärdsprogram för stabilisera ekonomin,ett att
förbättra ekonomins funktionssätt och begränsa tillväxten deav
offentliga utgifterna. viktigtEtt inslag i arbetet skapa bättreatt
tillväxtmöjligheter för det svenska näringslivet enligt skrivelsenär att
effektivisera den statliga förmögenhetsförvaltningen. Genom bättreen
förmögenhetsförvaltning kan avkastningen ökas och kapital frigöras för
andra satsningar inom näringspolitiken, på infrastrukturens omrâde.t.ex.

skrivelsenI aviserades två förändringar avseende Statens vattenfallsverk.
Affärsverket skulle till aktiebolag. Stamnätet skullegöras om ges en
från Vattenfall fristående organisationsform.

Våren beslutade riksdagen1991 i enlighet med regeringens förslag
vid årsskiftet 1991/1992 överföra huvuddelen Vattenfallsatt av

storkraftnätet°verksamhet -till aktiebolag prop.utom ägtett statenav-
l990/91:87, bet. l990/91:NU38, rskr. 1990/912318 samt prop
l99l/92:49, bet. 1991/92:NUl0, rskr. 1991/92:9. Storkraftnätet skulle
drivas vidare statligt affársverk, och Affärsverket svenska kraftnätsom
inrättades för detta ändamål den januaril 1992.

viktigasteDet motivet till föra huvuddelen Vattenfallsöveratt av
verksamhet från affärsverk till bolag enligt propositionen attvar
effektivisera förvaltningen kapital. Målet ökadstatensav angavs vara en
avkastningsförmåga inom för oförändrade eller lägre realaramen
elpriser och fortsatt elförsörjning. Motiveringen utveckladestryggen

enligt följande 167:närmare
Affärsverksformen framstår inte längre ändamålsenlig försom
Vattenfalls konkurrensutsatta verksamhet. svenska och utländskaDe
elmarknadema genomgår strukturförändring. Kunderna ochen
omvärlden får allt betydelse för verksamheten. påKravenstörre
affärsmässighet skärps. Konkurrensen mellan företag och mellan
energiformer och energisystem ökar. Vattenfall bör därför ges
möjligheter utvecklas inom de konkurrensutsatta områdenaatt genom

verksamheten bedrivs i aktiebolagsform.att
Genom bolagiseringen underlättas bl.a. effektivisering och

rationalisering Vattenfalls verksamhet. Bolagiseringen innebärav
vidare anpassning till den fortgående intemationaliseringenen av
elmarknaden. För Vattenfall skall kunna delta i utvecklingdennaatt
krävs verksamhetsform möjliggör deltagande i konsor-t.ex.en som
tier och utvecklingsbolag. Bolagsformen Vattenfallgemensamma ger

3 Till storkraftnätet räknas samtliga överföringsledningar i Sverige på
spänningsnivåerna kV220-400 stamnätet, de utlandsförbindelsersamt

ansluter till det svenska systemet.som
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ökade möjligheter till affärsmöjligheter i Sverige ochatt ta vara
utomlands konkurrera på lika villkor med övriga företag påsamt att
elmarknaden.

Stamnätet borde enligt propositionen Organisationsformges en som
möjliggör successivt ökande effektivitet i det svenska elsystemetatt en

åtgärderkan förenas med fortsatt hög leveranssäkerhet. Genom somen
ökar konkurrensen mellan producenter i Sverige mellan svenskasamt

utländska skulle ställningoch producenter elkonsumentemas stärkas.
Målet bör, sades det vidare i propositionen 168, vara

kraftkonsumenter kan sluta kontrakt direktsvenska medatt pro-
ducenter i andra länder först behöva sluta kontrakt medutan att

bör småskaliga till-svenska producenter. Dessutom producenter
möjligheter sälja till marknaden. friförsäkras goda En handelatt

så det teknisktmed bör eftersträvas långtgränserna äröver
möjligt.

Avsikten bolagiseringen Vattenfall i huvudsakattvar genom ge samma
ställning på elmarknaden övriga kraftforetag. Statensstörresom
inflytande verksamheten koncentrerades till ägarinflytandet.över

Våren beslöt riksdagen mål och strategier for reforme-1992 om en
ring den svenska elmarknaden prop. 1991/922133, bet.av

rskr. 322. propositionen regeringenl99l/92:NU30, I lämnade förslag
till dels mål och strategier för elmarknadens reformering, dels riktlinjer
för verksamheten med storkraftnätet. Regeringen redovisade också
riktlinjer för Svenska kraftnäts verksamhet, reformeringen eldistribu-av

och konkurrensövervakningen på elområdet. tilltionen anslutningI
riksdagens behandling regeringens förslag tillsattes Ellagstiftningsut-av
redningen N 1992:04 med uppdrag bl.a. ändra ellagen i enlighetatt

de beslutade riktlinjerna, och Svenska kraftnät fick imed uppdrag att
utreda förutsättningarna för svensk elbörs.en

bakgrund bl.a. Ellagstiftningsutredningens delbetänkandeMot av
SOU 1993:68 kraftnätsElkonkurrens med nätmonopol och Svenska

Handelsplats för lämnade regeringen förslag ellagstift-rapport om ny
ning till riksdagen, våren beslutade enligt förslagen prop.1994som

lagstift-1993/94:l62, bet. l993/94:NU22, rskr. 1993/94:258. Den nya
innebärningen bland produktion och försäljning lyderannat att av

regler nätverksamhet. och elleveran-under andra Producenter andraän
skall i konkurrens.verka Nätverksamhet, i princip s.k.ärtörer ettsom

undernaturligt monopol, skall ske preciserade former tidigareänmer
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övervakas myndighet. avsnittI 1.1.5 nedansamt ettav en ges samman-
drag den lagstiftningen.av nya

I december beslutade1994 riksdagen förslagpå från regeringen
prop. 1994/95:84, bet. 1994/95 :NUl0, rskr. 1994/952141 skjutaatt upp
elmarknadsreformens ikraftträdande för skapa möjligheter föratt
Energikommissionen genomföra bredare konsekvensanalys deatt en av

reglerna för elmarknaden innan reformen träder i kraft. Enligtnya
förslaget trädde endast de föreskrifter i ellagen systemansva-som avser

i kraft den januaril 1995.ret
Staten till Vattenfall AB det företaget på denär ägare är störstasom

svenska elmarknaden. Genom olika beslut har förutsättningarna för
styrning företaget förändrats. Bolagets kommersiella roll harstatens av

markerats, och Vattenfall AB skall, enligt motiveringama för de beslut
har fattats, i princip verka på elmarknaden på villkorsom samma som

övriga marknadsaktörer. Samtidigt har tilldelats neutral ochstaten en
övervakande roll inom elförsöijningen. Staten skall fortsättningsvis

för konkurrensen upprätthålls inom produktion och försälj-attansvara
ning och nätverksamhet bedrivs på för kunderna skäliga villkor.att
Vidare har för det nationella elsystemet fungerarstaten ansvaret att som

sammanhållet med tillfredsställande driftsäkerhet. Dettaett system
från och med den januari1 Svenska1995utövassystemansvar genom

kraftnät.

Strukturförändringar1.1.2

På dagens svenska elmarknad finns bred ägarstruktur med statligt,en
kommunalt och privat ägda elproduktions- och eldistiibutionsföretag.

statligtDet ägda Vattenfall förAB omkring %50 elproduk-svarar av
tionskapaciteten. övrigtI kommuner %, statliga,20 kommunalaäger ca
och privata fonder %10 enskilda %20 produktion-ägaresamtca ca av
skapaciteten.

efterkrigstidenUnder har det skett fortlöpande företagskon-en
eentration. Idag tio kraftföretag delen de svenskaäger störreca av
krafttillgångama. Dessa företag, samverkar i den s.k. produktions-som
optimeringen, för drygt % Sveriges90 totala elproduktion.svarar av
Företagen i alla regionala och normalt föräger stort sett nät svarar
råkraftleveransema inom respektive region.

början årI 1994 fanns i Sverige 273 detaljdistributörer medav av
tillsammans 5,3 miljoner abonnenter. Kommunala energiverkca svarar
för leveranserna till omkring %ll landets lågspänningskunder.av
Kommunala bolag levererar till 50 %, privata bolag till 22 %,ca ca
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verk till % ekonomiska föreningar tillstatliga bolag eller 13 samtca ca
kunderna. distributörerna finns också flertalet de% Bland3 avav

elproducentema.större
under %Lågspänningskundema V 99 antalet600 utgör över av

elanvändningen.abonnenter och står för cirka hälften den totala Deav
hushåll, med eller elvärme.flesta lågspänningsabonnenter Menär utan

olika lokaler, i jordbruket ochlågspänd används också i ityper av
högspänningskunder tillhör cirka hälftenmindre industrier. Av antalet

industrin.
bådeindelningsgrund elmarknadens kunder, baserad påEn ärsomav

omfattningen energiinköpen och kundens tekniska utrustning ärav
följande

Elenergi ElnotaTyp Typ- Teknik-av
karakterisering /år /årkund kund

Storkund Industri Högspänning, GWh Mkr15 5
effektmätning 5 MW

Lågspänning, MWh tkrMellanstor Hotell 500 200
Skola eñektmäming 150 kW

Villa Lågspänning, MWh tkrLiten 1 25 12
elvärme säkringskund

Lågspänning, MWh tkrLiten Lägenhet, 3 22
Övriga säkringskund

storkundema, dvs. delar industrin, finns breddBland de s.k storav en
det elbehovets storlek. Hela industrisektom svarade årgäller 1993när

% totala elanvändningen vilket TWh.för 35 den 49 Däravmotsvararav
hälften. Industrins andelstod vissa elintensiva branscher för över av

elanvändningen har successivt minskat medan bostäder och andra

innebärEfter början har förändringar skett marknaden1994år påav som
siffror ändrats vidare avsnittet vertikal integration.dessa Senågot.att om

5 i konkurrens", Utredningar elmarknads-kunder elmarknad"Små på omen
reformen, DS 1994:2
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användarsektorer ökathar sina andelar. Speciellt snabbt har elvärmen
och utgjordeexpanderat år 1993 den % den totala elanvänd-20 av

ningen.

vertikalochKoncentration integration

Detaljdistributionen har genomgått stark koncentration. Dennaav en
förändring har statsmakterna Strukturomvandlingenuppmuntrats av
under efterkrigstiden har inneburit antalet företag minskat frånatt ca

till knappt Under nittiotalets första år har dis-3 000 300. antalett
tributionsfbretag eller delvishelt köpts elproducerande företag. Deav

får därigenom, med gällande regelverk, tillensamrättsenare nu
försäljning inom distributionsområdet. Antalet kunder hos det genom-
snittliga distributionsföretaget 19 000.är numera ca

vertikala integrationen på elmarknaden har fortskridit ochDen
Vattensfalls förvärv Huddinge Elverk och Drefviken Energi iav
december februari har varit föremål för särskild1993 1994 s.k.resp. en
undersökning i samband med förvårvsprövning hos Konkurrensverket.

Konkurrensverket fann förvärven stärkte Vattenfalls dominerandeatt
ställning elmarknaden. tillpå Med hänsyn Vattenfall haratt en
förhållandevis liten del distributionen till konsument fann verketav
dock inte tillräckliga skäl för de båda konkur-förvärven stredatt mot
renslagen och lämnade dem därför åtgärd. Verket underströkutan
samtidigt förutsättningarna för effektiv elmarkna-konkurrens påatt en
den kunde den dominerande kraftproducentenäventyras utanom
restriktioner tillåts förvärva distributionsrörelser.

december offentliggjordes Vattenfall förvärvaI 1994 att attavser
ytterligare distributionsföretag, Vänersborgs Energi, deett ett av
energibolag inomsamarbetat Fyrstads Kraft. Affären kommer attsom
granskas Konkurrensverket.av

dåvarande Statens pris- SPKNUTEK och och konkurrensverk
utredde år på regeringens uppdrag den tilltagande företagsintegra-1991
tionen på elm arknaden. I Vertikal integration på elmarknadenrapporten
konstaterades det finns mycket begränsat inslag konkurrensatt ett av
inom elförsörjningen. % denNärmare 100 svenska elmarknaden ärav
vertikalt integrerad med vertikal integration det finnsattom man menar
starka band mellan producent, återdistributör och kund. viktigasteDen
orsaken till dessa starka band den begränsade transiteringsrättär som
finns på de elektriska näten.

och SPK underströk med gällande lagstiftning innebärNUTEK att
formellt integrationökad vertikal inte någon avgörande skillnaden ur



för svensk elfärsärjningAktuella förutsättningar SOU 1995:148

monopolist medkundens perspektiv; monopolist. Påersätts en annanen
reformerad elmarknad med fri överlöringsrätt på ledningsnäten geren

den vertikala integration inte möjlighet för företagen idäremot att
utsträckning marknadsmakt. Elmarknaden skulle då inteutövasamma

avvika väsentligt från andra marknader.

Ökat internationellt ägande

Under är har ökad aktivitet utomlands varit framträdandesenare en en
utvecklingstendens bland de västeuropeiska elföretagen. finnsDet
många exempel på hur företag har köpt in sig i varandra över gränserna,
bildat konsortier eller in i samarbetsprojekt olika slag.trätt av

Även har tagitsvenska företag del i denna utveckling. Vattenfall
gick under år in delägare i det danska Sjellandske1993 företagetsom
Kraftverker. Enligt avtalet kommer Vattenfall i slutet 1990-talet attav
få tillgång till produktionskapacitet på Sjellandske200 MW.en
Kraftverker får tillgångi gengäld till lika produktionskapacitet istor

bolagSverige. Ett med Vattenkraftverk i Indalsälvengemensamt
bildas till år Avtalet mellan de tvåkommer 1996. bolagen ocksåatt ger

Vattenfall överföra 200 MW på likströmslänk mellanrätt att en ny
beräknasSjälland och Tyskland komma i drift under år 1995.som

Sydkraft AB har 25 % utländskt ägande, huvuddelenänmer varav
faller på PreussenElektra, Tysklands elproduktionsföretag.störstaett av
Sydkraft i sinmed sina 3,5 %, de iär, största ägarnatur en av
PreussenElektras moderbolag VEBA. Enligt överenskommelseen som

år kommer Sydkraft ocksåslöts 1994 bli delägare i kraftvär-att ett nytt
imeverk Tyskland och i de distributionsbolag i Tysklandöstraett av

ÄvenPreussenElektra det franska statsägda Electricité deäger.som nu
EdF har förvärvat aktier i Sydkraft.France
europeiska elmarknaden präglas ökande intematio-Den antalettav

nella samarbetsavtal och ökande korsvis ägande mellan störreett
europeiska elföretag. anledning tillEn dessa aktiviteter år attgemensam
företagen önskar på olika positionera sig inför förväntad ökadsättatt en
konkurrens. Genom delägarskap finner samarbetspartners och kanman
tillgodogöra sig know-how, och kan också sprida riskerna i denman
framtida avsättningen.
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konkurrenslagen1.1.3 Den nya m.m.

för ökad konkurrens iviktigt den svenska ekonomin i ochEtt steg togs
riksdagen år beslöt konkurrenslagstiftning.med 1992att om en ny

Konkurrenslagen l993:20 trädde i kraft den julil 1993. De materiella
ikonkurrensreglema lagen har utformats efter modell EG:s konkur-av

irensregler Romfördraget. Den grundläggande förändringen denär att
s.k. missbruksprincipen i den tidigare gällande konkurrenslagen har

till förmån för den s.k. förbudsprincipen. innebärDettaövergetts att
innehåller uttryckliga tvålagen förbud särskilt angivnamot typer av

konkurrensbegränsningar. Enligt 6 avtal mellan företag förbjudna§ är
de har till syfte begränsa konkurrensen på den svenska markna-attom

den på märkbart eller sådantde resultat. Enligt 19 §sättett ettom ger
missbruk från eller flera företags sida dominerande ställningär ett av en

på marknadenden svenska förbjudet.
juli inrättadesDen 1992 Konkurrensverket har i uppgiftl attsom

bl.a. tillämpa konkurrenslagstiftningen. finns möjlighetDet efteratten
ansökan få förklaring Konkurrensverket avtal elleratt etten av om
förfarande inte iomfattas förbuden konkurrenslagen, s.k.ettav
icke-ingripandebesked. Under vissa förutsättningar kan medgesäven
undantag från lagens förbud konkurrensbegränsande samarbete.mot

Bestämmelserna i den vilande ellagen innebär försäljningenatt av
konkurrensutsätts. Nätverksamheten kommer dock fortsättningsvisäven

regleras i ellagen, och sådan verksamhet kommer huvudsakligenatt att
bedrivas i form lokalt eller regionalt avgränsade monopol. Konkur-av
renslagen dock generellt tillämplig inom hela elområdet. Vad gällerär
lagens förhållande till ellagen måste därtill ellagens karaktär offentligav
reglering beaktas. Av konkurrenslagens förarbeten prop. l992/93:56 s.
70 framgår bl.a. avtal, avtalsvillkor och förfaranden går utöveratt som
vad direkt och avsedd effekt ellagen, eller ofrånkomligärsom en av en
följd denna, kan stå i strid med konkurrenslagen. omständig-Denav
heten avtal inte strider ellagen eller nätmyndighetensatt ett mot

saknarförfattningar i sådant fall betydelse.m.m.
de direkta relationerna säljareI mellan och kund på monopolm arkna-

der dagens elmarknad eller den kommande marknaden försom
nätverksamhet ligger det till hands bedömningar i relationnärmast att
till konkurrenslagens förbud missbruk dominerande ställning kanmot av
aktualiseras. övrigt kan såvälI förbudet konkurrensbegränsandemot
avtal förbudet missbruk dominerande ställningmotsom av vara
tillämpliga.

Några de avtal på elmarknaden har utgjort grund förav som en
kraftföretagens produktionssamverkan har Konkurrensverketprövats av
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relativt den konkurrenslagen. Genom beslut den 26 november 1993nya
avslog Konkurrensverket ansökan från företagen s.k.etten om
icke-ingripandebesked enligt konkurrenslagen 1993:2020 § avseende
stamnätsavtalet. Detta avtal, inte har tillämpats sedan år 1991,som
reglerar de tekniska och ekonomiska villkoren för företagens el-
överföring på Som grund för beslutet verket avtaletstamnätet. attangav
begränsar konkurrensen på dels begränsa denstamnätet attgenom
inbördes köpkonkurrensen mellan de nuvarande köparna, dels försvåra
för nytillkomm ande aktörer vill överföra på Kraftföre-stamnätet.som

har dels överklagat Konkurrensverkets till tingsrätten ibesluttagen
Stockholm, dels ansökt individuellt undantag hos verket. Tingsrättenom
har beslutat inte ändra Konkurrensverkets beslut inte lämnaatt att
icke-ingripandebesked. har överklagat beslutet hos Mark-Företagen
nadsdomstolen.

Konkurrensverket avslog beslut den november26 1993genom en
ansökan icke-ingripandebesked avseende produktionsoptimerings-om
avtalet. Avtalet omfattar dels tillfällig kraft mellanutbyteett av
kraftföretagen så deras samlade anläggningar utnyttjas till lägstaatt
kostnad, dels samarbete vid bristsituationer. Konkurrensverkets beslutett
motiverades det i avtalet fastställs hur priserna skall beräknas vidattav
kraftutbyte och företagen avtalet täckning för sinaatt garanterasgenom
rörliga produktionskostnader. innebär avtalspartemaVidare avtalet att
kontrollerar produktionen. Konkurrensverket beviljade dock undantag
enligt konkurrenslagen gälla8 § för produktionsoptimeringsavtalet att
fr.o.m. den juli den december Konkurrensverketl 1993 31 1994.t.o.m.
ansåg giltighetstiden för undantaget skulle begränsas med hänvisningatt
till elmarknaden inom kort kunde förväntas för konkur-att öppnasatt

Kraftföretagen ingav därefter anmälan rörande förändratettrens. en ny
samarbete produktionsoptimering. Genom novemberbeslut den 24om

avslog Konkurrensverket icke-ingripande1994 denna ansökanäven om
besked. Undantag beviljades dock den juni Verkets30 1995.t.o.m.
beslut inte meddela icke-ingripandebesked för den produktions-att nya
optimeringen har elföretagen överklagats till Stockholms tingsrätt.av

Utrikeshandel med med gällande ellag inte möjlig för flertaletär
elkunder. De anslutna till underliggande och förvaltasär nät ägssom av

kraftföretag. Vidare förfortfarande de kraftföretagenett störresvarar
tillhandahållandet reglerkraft. vilande ellagen innebär i dettaDenav
avseende ändrade förutsättningar för utrikeshandeln med el. Hela det
svenska ledningsnätet blir tillgängligt för andra och dessaän nätägarna,

Ävenfår vad gäller överföring ställning andra företag.av samma som
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utländska företag f°ar möjlighet konkurrera säljare till svenskaatt som
elkunder.

Sverige överfördes de statligt utlandstörbindelsema tillI ägda
Svenska kraftnät den januari Därigenom vidtogs viktig1 1992. en

anslutningarnaåtgärd för möjliggöra fri utrikeshandel till och frånatt en
storkraftnätet. Svenska kraftnät handhar systemansvarigtill som

myndighet de uppgifter avseende utrikeshandeln de samverkandesom
kraftföretagen tidigare har för. Svenska kraftnät skallFörsvarat att

måste vissa krav kunna ställas på denkunna sittutöva systemansvar
utnyttjar möjligheterna till internationell handel.som

Enligt vilande ellagen skall regeringen nätkoncessionden besluta om
ansökan utlandsförbindelse. Svenska kraftnät har i uppgiftnär attavser

aktivt främja konkurrensen mellan aktörerna på elm arknaden. Riksdagen
har uttalat Svenska kraftnät skall och förvaltaägaatt staten genom en
tillräckligt del utlandsforbindelsema svenska producentersförstor attav
och möjligheter elañärer med aktörerkonsumenters sluta avtalatt om

skall kunna tillfredsställas. Vid prövningen ansökanutomlands av som
därför till lämpligtgäller utlandsförbindelse får hänsyn det ärtasen om

sökande Svenska kraftnät erhåller koncession.änatt annan
Genom beslut januari ändring i Elförordningenden 19 1995 om

1982:548 föreskrivs ärenden ansökan koncession föratt som avser om
utlandsförbindelse skall regeringen.prövas av

Elmarknadens internationalisering1 1
.

pågårSåväl i de nordiska grannländema inom EU arbete i syfteettsom
elmarknadema konkurrens öka handelsutbytetfor ochöppnaatt att

utrikes-mellan länderna. innebär förutsättningarna för svenskDetta att
handel med fortlöpande har ändrats och möjligheter kommeratt nya

för det internationella elsamarbetet.öppnasatt

europeiskaDen unionen

bedrivs arbete i syfte integrera el- och gasmarknademaInom EU ett att
åri den inre marknaden. Som första EG:s råd 1990 tvåett steg antog

direktiv pristransparens nr 90/377/EEG och eltransitering nrom
90/547/EEG. direktiv, liksom motsvarande transiterings-Dessa ett
direktiv gassektom, trädde i kraft år och in i EES-avtalet.för 1992 togs

Direktivet ålägger bl.a. elleverantörer skyldighetpristransparensom
redovisa kontrakterade priser och avtalsvillkor för industriellaatt
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slutförbrukare. Eltransiteringsdirektivet medför transitering överatt av
nationsgränserna inte får vägande skäl eller erbjudas påvägras utan
oskäliga villkor. De uppgörelser elöverföring enligt eltransi-om som
teringsdirektivet skall transitering mellan denät äranses vara av som
utförs enheter i medlemsländerna ansvariga för elektriskaärav som
högspänningsnät. Vidare skall Överföringen börja eller sluta inom
Gemenskapen och innebära överskridande minst nationsgränsav en

Överföringeninom Gemenskapen. skall leverans överstigandeavse en
år.ett

närvarande behandlasFör inom direktivförslagEU frånett nytt
EG-kommissionen bl.a. innebär industrikunder ochstörreattsom
eldistributörer under vissa villkor skall ha tillgång till andra lednings-

överföringsnät. I korthet innebär förslaget s.k. förhandlatägares ett
tillträde negotiated access till för industrikunder ochnäten större
distributörer, skall möjlighet förhandla med nätägamaattsom ges om

utnyttja till skäliga priser. Någon form övervakandenätenatt av
myndighet skall finnas. Vidare skall exklusiva rättigheter for produktion

och uppförande elledningar avskaffas. Direktivförslaget harav av
starkt motstånd från bl.a. Frankrike lagt fram alternativtmött ettsom

förslag s.k. single buyer. Utvecklingen inom EU beskrivs inärmare
underlagspromemoria

Även i några enskilda EU-länder, exempelvis i Tyskland och Italien,
försöker olika aktörer bryta de traditionella monopolen inomatt upp
elförsöijningen. I ytterligare antal länder, exempelvis Irland,ett
Portugal, Spanien och Frankrike introduceras konkurrens det gällernär
nytillkommande kapacitet.

nordiska elmarknadenDen

Sedan lång tid tillbaka har de svenska kraftföretagen haftstörsta en
omfattande elhandel kraftföretagmed i de nordiska grannländema. De
nordiska ländernas elproduktionssystem mycket forvälär sammansatt

möjliggöra lönsamt handelsutbyte. Förutom kostnaderna föratt ett att
produktionen kan utjämnas och elförsörjningen därigenom effektiviseras
uppnås ytterligare fördelar handeln Samman-över gränserna.genom
kopplingen medger variationema i konsumtionen ochsystemen attav
riskerna för driftstörningar utjämnas och det krävs färre reservkraft-att
verk. Vidare medför den nordiska handeln miljöfördelar. Importenstora

norsk vattenkraft i grannländema, liksom från Sverigeexportenav av
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deminskad användningmedförDanmark och Finland,till aven
i Norden.fossileldade kraftverken

elmarknadernordiska ländernassker på deförändringarDe som nu
för handel I Norgeförutsättningarnahar redan ändrat gränserna.över

förochcentralaoch Sverige har det stamnäten,ansvaretsystemansvaret
och förtselproducentemautlandsförbindelsema, skilts fråninklusive

omvandlats, ellerharföretaglaffársverk. Elnätentill neutrala äröver
produktionssys-kraftföretagensdelaromvandling, frånunder att vara av

den finskaellagstiftningmarknadsplatser lör el. Dentilltem somnya
förändring.innebär liknandebeslutatriksdagen nyligen har om en

nätföretagendirekt mellanpågår samarbetetid tillbakaSedan etten
mellanlands-gäller bl.a. hurSverige. SamarbetetFinland, ochi Norge
förförutsättningarutnyttjas för skapaförbindelserna skall öppenatt en

mätning ochmetoder förnordisk elmarknad samt gemensamma
avräkning.

reformemaregelverk etablerasviktigt deDet är att genomsomnya
elhandeln kanså den nordiskaSverige utformasochi Finland, Norge att

organisationerna isystemansvarigaochi framtiden. Deutvecklas nät-
detillvaratarsamarbeteländerna bör byggade nordiska ett somupp

därigenom skapas.ökad handelförutsättningar för som

NordenelhandelutveckladEn i

Därigenomjanuari 1991.energilag i kraft den lträddeNorgeI en ny
skyldigael.från övertöringen Nåtägareskildes handeln med är attav

för andra aktörer. Enöverföringskapacitet till förfogandeställa ledig
ochköperomsättningskoncession skall innehas densärskild av som

föreslåsbestämmelserhar liknandefinska lagensäljer el. Den somnya
19956.junii kraft denträda l

Finland ochelmarknadema i bådesåledesår kommerUnder 1995
skulleelhandel. DetsammakonkurrensutsattförNorge öppnaatt envara

Även vissai kraft.vilande ellagen träderSverige denbli fallet i när om
kvarståkommergränsöverskridande handelndenbegränsningar attav

norskaoch deöverlöringskapacitetenbegränsningar export-av
ochskulle svenska elföretaglångsiktig handel sårestriktionema för

grannländema.säljare i de tvåmed kunder ochelkunder kunna handla
handelnvilken den kortsiktigaetableradelbörsfinnsI Norge överen

Även handlaskulle kunnasvenska köpare och säljarefinska ochsker.

6 avsnittenbehandlas nedan i 1.2elmarknadsreforrnemafinskanorska ochDe
och 1.3.
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på den norska börsen.
Samarbetet inom nordiskaden elförsörjningen har tidigare i stor

utsträckning baserats på de rekommendationer har utarbetats desom av
kraftföretagens samarbetsorganisation Nordel. Nordels rekom-största

mendationer, regler för elutväxling och prissättning, dimensione-t.ex.
ringsregler för elledningsnätet följdes kraftföretagen i dem.m., upp av
nordiska länderna. I den situationen regelverket för utrikeshan-närnya
deln ändras på områden nättillgång, prissättning och rollfördelning,som
krävs också det nordiska elsamarbetet därefter. Förändring-att anpassas

medför bland för centrala funktioner försannat att överansvaretaina
från kraftföretag till statliga systemansvariga Som följdorgan. en av
detta måste det nordiska samarbetet på elområdet fortsättningsvis
baseras på överenskommelser mellan de systemansvariga i de enskilda
länderna.

avregleradeDe marknaderna i Norden skulle också ochge nya
vidgade möjligheter till utvecklat elsamarbete. På integreradett en
nordisk elmarknad kan de samlade produktionsresursema utnyttjas
bättre. Riskerna för allt för stark marknadskoncentration reducerasen

Elpriset bör blir stabilare och lättare förutsäga. Investe-avsevärt. att
ringsverksamheten kommer förläggas där utbyggnadatt är mesten
kostnadseffektiv.

Statnett och Svenska kraftnät utreder för närvarande utformningen av
norsk-svensk elbörs. Avsikten börs för handel med skallär atten en

kunna inrättas den januaril 1996. I arbetet ingår ocksåsenast att
samordna tariffsystemen i de båda länderna så fri ochatt öppenen
handel oberoende nationsgränserna främjas. Börsen skall ävenav vara

för finska aktörer marknadsförutsättningama har ändrats där.öppen när
Inom Nordel har kraftproducenterna tagit initiativ till skapaatt en

nordisk elbörs för tillvara vinsterna tillfälligmed handel.att ta
Utredningen beräknas färdig i april 1995.vara

NordiskaInom ministerrådets verksamhet har arbetsgruppen
granskat förutsättningarna för och behovet ytterligare åtgärder för attav
utveckla den nordiska elmarknaden. Gruppen konstaterar sini rapport

utvikling7,till ministerrådet, nordiske kraftmarkedetDet under att-
marknadsorienteringen innebär möjligheter, framför allt vad gällernya
den kortsiktiga handeln med mellan de nordiska länderna. Kommer-
siell handel mellan marknadsaktörema i de nordiska länderna bidrar till

7 TemaNord 1994:613
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elsystemet".nordiskautnyttjande deteffektivtett av

vilande ellagen i sammandrag1.1.5 Den

Öppna elför handel mednät

boskill-åstadkomma klarhuvudprincipElmarknadsreformens är att en
och åoch försäljning andraå sidan produktionnad mellan avena

och försäljningennätverksamhet. Produktionenöverföringsidan av
fortsättningenimedan nätverksamheteni konkurrens,skall ske även

effektivför säkerställaövervakas på särskiltregleras och sätt att en
nätverksamhet.

starkströmsledningar krävsanvända elektriskadra fram ellerFör att
skyldigheter skallkoncession. Koncessionshavarenstillståndsärskilt

nätkoncession skallInnehavarenätverksamhet.endast varaavavse
och anläggningaransluta andras ledningarpå skäliga villkorskyldig att

skäliga villkor överföra oberoendeoch påtill sitt nät att vem somav
till kraften.är ägare

produktion eller handel medbedriverjuridiskEn avperson som
nätverksamhet.inte bedrivafår

Leveranskoncession

praktiska möjligheterna bytasmå kunderna begränsas dedeFör att
höga,transaktionskostnadema för närvarandeleverantör ärattav

och avräkning fordrarpå kravet på timvis mätningberoende att ny
utvecklingenkan den tekniskamätutrustning. något eller några årInom

övergångsskede kanoch itransaktionskostnader,ha medfört sänkta ett
leveransskyldighetnågon åläggsdärför finnas skäl leverantördet att en

krav på timvis mätning ochfår levereraoch denne leverantör utanatt
dessutominte vill byta leverantöravräkning. kunderDe gessom

myndighet.elpriset ochmöjlighet få hela prövatatt av en samma
till kunder belägnakoncession införs för leveranssärskildEn av

Innehavarenkoncessionsområde leveranskoncession.inom ett av
inomskyldig tillhandahålla till alla kunderleveranskoncession blir att

leverantörviss uppsägningstid bytaKunden har efterområdet. rätt att en

8 underlagspromemoriabehandlas ingående inordiska elhandelnDen mer
avsnitt 4.
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och köpa från någon koncessionshavaren.änannan
Mindre elproducenter och fjärrvärmeföretag också Övergångsbe-ges

stämmelser. Den har leveranskoncession blir skyldig köpaattsom
från mindre elproduktionsanläggningar belägna inom området.ärsom

Leveranskoncessionen meddelas för tid längst år. Införtre etten av
beslut avveckling eller förlängning med leveranskon-systemetom av
cession skall samlad utvärdering genomföras.systemeten av

Det nationella elsystemet, m.m.

En myndighet skall ha det övergripande för elektriskaansvaret att
anläggningar samverkar driftsäkert så balans inom hela eller delaratt av
landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbrukning av

systemansvar. Svenska kraftnät,ström förvaltar det svenskasom
storkraftnätet, skall den systemansvariga myndigheten.vara

Med för det nationella elsystemetsystemansvar ansvaret attavses
fungerar sammanhållet med tillfredsställande driftsäker-ett systemsom
het. innebärDetta framför allt balansen mellan produktion ochatt
förbrukning kortsiktig upprätthålls och överföring kan skeattav av
mellan landets delar. Systemansvaret måste således medutövas
avseende på både balans och överföring el. För kunna utföra sinattav
uppgift skall Svenska kraftnät ha tekniska krav, driftsäker-rätt att ange
hetskrav på de produktionsanläggningar och skall anslutasnätm.m. som
till storkraftnätet.

Svenska kraftnät skall för reglerkraft tillhandahålls påattansvara
marknadsmässiga och neutrala villkor för bl.a. de aktörer på elmarkna-
den saknar reglermöjligheter.som egna

Utrikeshandel med el

Regeringen skall besluta nätkoncession ansökan utlands-närom avser
förbindelse.

En generell anmälningsplikt införs beträffande sådana kontrakt som
medför import eller kommer pågåatt under minstexport attav sex
månader.
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nätverksamhetKontroll av

bedrivs rationelltNätverksamheten regleras för säkerställa denatt att
korssubventioneringminska risken for s.k. ställsoch effektivt. För att

nätverksamhet.särskilda på organisation och driftkrav av
skälighetsbedömningen nättariffer och övriga villkor förI av

intäkter och kostnader entydigtnättjänster skall hänsyn till detas som
skallnätverksamheten i koncessionsområdet. Nätverksamhethör till

skälighetsbedömningen skallredovisas särskild rörelsegren. Vidsom en
kundintressetfrämst beaktas.

myndighetsfunktionNy

myndighet nätmyndigheten skall ha uppgift handlägga bl.a.En attsom
koncessionsärenden och ärenden koncessionshavamas skyldigheterom

i frågortillsyn ellagens efterlevnad rörutövaatt utomsamt somav
myndig-Nätmyndigheten skall ha för deelsäkerhet. även ansvaret

leveranskoncessioner.hetsuppgifter rörsom
teknikutvecklingsverket NUTEK skallNärings- och nät-vara

Prisregleringsnämnden for elektrisk upphör.myndighet. ström

elverksamhet,Kommunal m.m.

konkurrensvillkorKommunala elforetag under vissa fomtsätmingar,ges,
gäller för övriga företag på marknaden.likvärdiga deär somsom

från vissa kommunalrättsligaSådana kommunala företag undantas
produktion handel med undantas frånprinciper. Kommunal och

verksamhet får bedrivas endast inom denprincipen kommunalatt egna
Även ikommunen lokaliseringsprincipen. nätverksamhet undantas

elverksamhet skall också kunna bedrivas påvissa fall. Kommunal
självkostnads- ochaffärsmässig grund i stället for med iakttagande av

likställighetsprincipema.
Syftet undantag kommunen skall kunna konkurreramed dessa är att

därförpå lika villkor med andra marknadsaktörer. Undantagen medges
associations-endast verksamheten särredovisas och bedrivs i sammaom

form de andra aktörerna, vanligtvis aktiebolagsform.som
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1.2 norska elmarknadsreformenDen

Norge infördes ärI 1991 energilag i de flesta stycken liknaren ny som
vilandedet svenska lagförslaget. Det kan därför intresse följaattvara av
utvecklingen i Norge efter reformen. För förstå vad händerattupp som

på den norska elmarknaden viktigtdet medveten deär att vara om
förhållanden har utmärkt och utmärker det norska elsystemet.som
Därför redovisas först kortfattat situationen innan den ellagen träddenya

kraft.i

Elförsörjningen1.2.1 före reformeringen

Norge land med rikliga möjligheter till vattenkrañsproduktion,är ett
relativt jämt fördelade landet. När landet skulle elektrifierasär översom

det därför naturligt produktionen förlades efterfrågan.att näravar
Tillsammans med de geografiska förhållandena ledde detta till detatt
uppstod lokala och regionala elmarknader. SverigeI däremot har det
funnits helt andra motiv skapa förutsättningar för nationellatt en
elförsöijning, vilket också har skett.

I Norge har beslut utbyggnad kraftproduktionen tagits motom av
bakgrund den lokala/regionala kraftbalansen. harDessutom överfö-av
ringskapaciteten mellan regionerna varit liten. faktorerDessa har
tillsammans lett till det har byggts dyra kraftverk billigareatt trots att

har funnits tillgå eller det varit möjligt bygga till lägreatt att att
kostnader i andra delar landet. förfarandeDetta understöddesav av
olika regleringar, bl.a. den s.k. oppdekkningsplikten innebar denattsom
kraft såldes inom lokal/regional marknad måste produceras inomsom en

marknad. Viss nationell handel förekom dock. Statkraft försågsamma
de regionala engrosbolagen med kraft till enhetligt pris. Dennaett
handel dock inte tillräcklig omfattning för nationellattvar av en en
marknad skulle etableras. Den lokala/regionala kraftbalansen krävde
lokala/regionala torrårssäkringar, vilket har lett till de samladeatt

överstiger nationens totala behov.reservema
Det fanns således före reformen del problem på den norskaen

elmarknaden sökte lösningar på. Ambitionema bl.a. attsom man var
försöka fortsatt övemtbyggnad med alltför höga priserstoppa en som
följd, åstadkomma utjämning priserna till kund-att en av samma
kategorier i olika delar landet till skalfördelar isamt att taav vara
distributionsledet. Därtill eftersträvades ändrad balans från elprodu-en
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till kundernas intressen.centemas

energilagen1.2.2 Den nya

Med den energilagen öppnades och konkurrens infördes inätennya
produktions- och forsäljningsleden. Härigenom skapades heltett nytt
omvandlingstryck på kraftproducenter och energibolag. Nâtverksam-
heten regleras för kontrollera sköts påatt att transporten ettav
effektivt och konkurrensneutralt sätt.

Efter det den energilagen infördes har reformeringen denatt nya av
norska elmarknaden fortsatt i snabb takt. Bland har den statligaannaten
aktören Statkraft delats tvåi skilda bolag, Statkraft SF och Statnettupp
SF. Statkraft driver och förvaltar de statliga produktionsanläggningama
medan Statnett förvaltar och driver stamnätet ägs staten.som av
Härigenom kan Statkraft konkurrera på den norska elmarknaden på
likartade villkor andra producenter. Statnett har också övertagitsom

för den norska samkömingens marknader.ansvaret
"Oppdekkningsplikten" avskaffades och leveranspliktersattes av en

vilket innebär encrgiverken måste leverera till kunderna i sitt områdeatt
fria skaffa nödvändig kraft på det de själva väljer.är att sättmen

Kunderna kan däremot köpa leverantör den haränav en annan som
leveransplikt. Därmed har encrgiverken inte längre garanteraden
avsättning för sin kraft.

Vidare har infört punkttariffer på samtliga Därmed detnät. ärman
möjligt for varje kund få tillgång till den nationella kraftmarknaden.att
Det uppgift inkludera överföringskosmadcr förär nätägarens att

på och underordnade så den enskilda kundenöver-transport nät,
sammanställd tariffpresenteras en

Från och med års bokslut måste1993 elverken redovisa kostnader
och intäkter enligt aktiebolagslagens regler och särredovisa produktions-
och distributionsverksamhetema. Tidigare räckte det för de kommunala
energibolagen redovisa intäkter minus kostnader. Någonatt nettot
insyn i intäkter och kostnader härstammade ifrån således intevar var
möjligt och grunderna for effektiv reglering nättjänstema saknadesen av
således tidigare.

krävsDet nätföretagen dessa skall tillhandahålla rådgivningattav
och information det gäller effektivisering och kostnaderna får täckasnär

avgifter.genom
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1.2.3 Utvecklingen efter år 1991

Priserna på spotmarknaden

Även spotmarknaden endast för %15-20 den totalaom svarar ca av
omsättningen på den norska elmarknaden har priserna på denna
marknad fått roll infonnationsbärare. Priserna har varieratstoren som
kraftigt främst beroende på nederbördsmängden, på magasin-ävenmen
uppbyggnad, konjunkturläge och grannländemas behov import frånav

prisförändringarNorge. De observerats i kontrakten till elan-som
vändarna påverkas till del dessa förhållanden. såledesDet inteären av
möjligt renodla effekterna på elprisema avregleringen.att av

Under år varierade priserna i södra på spotmarknaden1991 Norge
Åretmellan och9 norska öre/kWh. därefter, vilket15 mycketca var

nederbördsrikt, sjönk priserna drastiskt öre/kWh för under2mot attner
hösten gå1992 till öre/kWh. Under våren och12upp ca sommaren

sjönk priserna1993 kraftigt sedan hösten. februariunder Istegmen
nådde1994 de öre/kWh, vilket kan förklaras låga nederbörds-48 av

mängder samtidigt import från Sverige inte förekom. Att importensom
från Danmark osedvanligt låg inverkade också. Därefter har prisernavar
under år 1994 vanligen fluktuerat mellan och öre/kWh. Variationer6 23

detta slag dock vanlig tidigare elhandeln föräven när öppenav var var
enbart producenter.

Kundernas situation

De kundernas inkl. distributionsföretagen har förbätt-situationstörre
efter reformeringen. Medelstora och företagavsevärtrats stora samt

distributionsföretag har snabbt tagit till på de möjlighetervara nya som
den ökade konkurrensen medfört. Till följd tekniska problemav
mätning med köpa mycket små mängder har möjligheteratt samma
inte funnits för mindre kunder, främst hushållskunder. Dessa har
emellertid indirekt åtnjutit frukterna kost-reformeringen via deav
nadsminskningar distributörerna inköpi sina har uppnått. Densom av
elintensiva industrin har sina mycket konkurrenskraftiga ochp.g.a.
långsiktiga kontrakt inte funnit anledning till omförhandlingar priset.av

detNår gäller kontrakt på fasta leveranser har de förhållandenanya
på elmarknaden efter reformeringen fått inverkan på prisbildningen.stor
Omförhandling kontrakt eller byte elleverantör har sänkt prisernaav av
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kunderför de har utnyttjat möjligheten. gäller framför alltDettasom
mindre, branschanknutna företag. Butikskedjor harstörre, ävenmen

förhandlatcentralt fram avtal elleveranser for sina butiker runtom om
Påi landet. har vissa banker köpt leveranser till sinasättsamma

lokalkontor.
Till följd överskottet på den norska elmarknaden har kundernaav

första åren efterunder de avregleringen inte velat teckna avtal längre än
år. Under de åren har kontraktstidema förlängts, deett senastepar men

flesta kontrakten löper inte på längre tid fem år. förhållandeDettaän
speglar den osäkerhet råder beträffande framtida kraftbalansendensom
i Norge.

Längre nyavtalade kontrakt högre priser korta. Baraän ettgenererar
litet fåtal kunder ingått Prisernahar kontrakt på löptider år.15övernya
på dessa kontrakt dubbelt så höga på kontrakt gällande tillär som upp
två år.

N äringslivskunder

Mellan åren och omförhandlades kontrakten avseende %1991 1993 42
Genomsnittspriset förleveransvolymen till näringslivskunder.av en

näringslivskund omförhandlade kontraktet med leverantörsom samma
sjönk med 18%. Således leverantörsbyte varithar enbart hotet om
tillräckligt för erhålla avtalsvillkor. Byteatt avmer gynnsamma
leverantör resulterade i genomsnittlig prissänkning med 26 %. Deen

bytte leverantör ingick kontraktstider på och fem år.mellan ettsom
åren näringslivs-Mellan 1993 och 1994 sjönk genomsnittspriset för

kunder med %.7

ushållskunderH

förutsågs hushållskundema inte skulle haDet tidigt till börjanatt en
tillgång till konkurrensen på marknaden, och farhågor fanns dennaatt
kundgrupp Kraftpro-därför skulle få ökade priser till följd reformen.av
ducenter och energibolag skulle enligt dessa farhågor konkurrera om

förleveranser till kunder, medan hushållskundema skullestörre utsättas
relativt allt kraftigare på lokala ochmonopolmakt. Avgifternasetten

regionala de enskilda distributionsföretagen befaradesnät styrssom av
kunna användas effektiva barriärer för denna marknad. Dessasom
farhågor har dock inte infriats och hushållen har inte fått erfara högre
priser generellt sett.

nominella priserna på hushållskunder under helaI tilltermer steg
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har stabiliserats.perioden Efter avregleringen priserna Under1970-1990.
vilket förklaras höjda skatter.ökade de dock aning, kanår 1992 aven

elprisetMellan åren och sjönk det genomsnittliga nominella1993 1994
höjning elskatten med öre/kWh.till hushållen med % 0,52,3 trots en av

överföringstariñer.Prisnedgången helt bero på lägre realaIanses
hushållen sjunkit hela perioden efterhar elprisema till undertermer

avregleringen.
norska hushållskundema har haft prisutveck-De en gynnsammare

Elprisetlingen de svenska hushållskunderna under period.än samma
hushållskunder med elvärmeexklusive skatt i Sverige för utan resp.

%.°ökade realt åren och medmellan 1991 1993 7,2 5,3resp.
prisditferensema mellan olika regioner, harDe stora ansettssom som

på den norska elmarknaden, har minskat efterproblemenett av
avregleringen. mellan högsta och lägsta pris för hushållenSkillnaden

minskat öre/kWh år till öre/kWh århar från 1992 22 1994.41
hushållens till konkurrensutsattaförsöka hävda denFör rättatt

organiserats för omfor-marknaden har intressegrupper att gemensamt
handla kontrakten, exempelvis Norska Boligbyggelags Landstörbund,

sammanslutning lägenhetsinnehavare med brettär ettsom en av
spektrum olika kategorier kontrakt. har förhandlatDe gemensamtav
fram bättre villkor för sina anslutna lägenheter.230 000

hushållens situation ytterligare förbättrats.Under det året harsenaste
börjar vinnlâgga sig denna marknad ochDe producentemastora om

försöker utveckla möjligheter nå kunderna direkt mellanhänder.att utan
Statkraft håller exempelvis på utveckla kortsystem för kunnaatt ett att
sälja direkt hushållskunder. ökar på distributions-till Detta pressen
bolagen tillgodose hushållens önskemål i vidare omfattning. Från ochatt

påmed den januari 1995 upphör kravet elanvändningenl mätaatt
hushållsnivå hushållskundema förpå timbasis och kostnaderna for att
byta leverantörer kommer därmed sjunka från till 2004 000att ca
norska kronor.

9 Genomsnittstariffen för överföring sjönk med och1,6 % 1993-94 var
öre/kWh under19,5 1994.våren

° EnergirapportNUTEK 1994, B 1994:9
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Elverkens situation

Det fanns före reformeringen farhågor de norska elverken skulleatt
kunna få ekonomiska problem konkurrensen och därmednär även
riskerna på marknaden ökade. Den ekonomiska situationen för elverken
har dock inte försämrats efter reformeringen. Enligt undersökningen
från NVE Soliditeten i de norskaär elverken god. Andelen kapitaleget
i förhållande till det totala kapitalet för de små verken iär genomsnitt
vägt %78 och för de 48 %.stora

1.3 elmarknadslagNy i Finland

Dagens finska ellagstiftning 319/79 trädde i kraft den januari1 1980
och upphävde lagen elverk från 1928. Ellagen från 1980 skulleom ge

inflytande elförsöijningen.staten större styrmedelöver anmäl-som
nings-, tillstånds- och planeringsförfaranden lagstadgades. Samhällets
intresse säker och stabil elförsöijning betonades.av en

Genom mindre förändring ellagstiftningen 1989 avskaffadesen av
vissa dessa styrmedel. Det regionala planeringssystemet för elförsöij-av
ningen bibehölls emellertid, liksom tillståndskravet för investeringar i

kraftverk och i elnätstörre med spänning på minst kV.45 praktikenI
har Handels- och Industriministeriet inte haft anledning lägga sig iatt
den regionala planeringen eller förhindra planerade investeringsprojekt

neka tillstånd.attgenom
Hösten 1994 presenterade regeringen förslag till ellag. Denett 10ny

februari 1995 riksdagen regeringens förslagantog med vissa smärre
ändringar. Den följande översikten det förslag presenteradesavser som
i regeringens proposition.

Avsikten med den ellagstiftningen få elmarknadenattnya anges vara
fungera bättre och därmed sörjaatt för elproduktions-, elöverförings-att

och distributionssystemet i Finland effektivt och konkurrenskraftigtär
också i framtiden. Samtidigt förbereds elmarknaden i Finland för en
integrering den nordiska marknaden och eventuellt också denav av
europeiska.

Genom reformen minskas hindren för konkurrens samtidigt som
onödig reglering den konkurrensutsatta delen marknaden slopas,av av
dvs. inom produktion och försäljning utrikeshandel med el.samtav
Ökad konkurrens förväntas effektivisera användningen av resurserna
inom elbranschen och medföra kostnadsinbesparingar för kunderna och
för samhällsekonomin.

förslagetI till ellag fastställs klara spelregler för elnäten, tillny som
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varkenbedömsparallellabyggamonopol. Att nätsin är varanatur
nätinnehava-Allamiljösynpunkt önskvärt.frånellermöjligtekonomiskt
intressenter-tillställa sittersättningsaklig nätframtidenimåste motre

förfogande.nas
propositionen börenligtmarknadsplats,bildarElnäten somen

på opartiskaoch köpare,både säljaredvs.elhandeln,ibetjäna parterna
och prissätt-tjänsterprinciper förNätinnehavarnasvillkor.skäligaoch

handelidkaoch enklarelättaredetså de attskall utformasning göratt
i elnäten.

skallNätinnehavarenöppenhet.påskall byggaNätverksamheten
ochekonomiprissättning,företagetsuppgifteroffentliggöra om

och sinanâtverksamhetensärredovisaskallNätinnehavareneffektivitet.
också bolagetsgällerSärredovisningverksamhetsformer.övriga

påställningdominerandemedaffärsverksamhetövrigaeventuella
elmarknaden.

fastställstillstånd. dettamed Iverkafåskall endastNätinnehavama
geografiskadedistributionsnätinnehavarnalokalaför de ansvarsom-av

allasittansluta tillskallde på begäran nätvilkainområdena, som
på sittf°arstamnätsbolagencentrala attnättjänster. Debehöver ansvar

regionätsled-ochStam-i landet.elsystemetdriftsäkerhet iupprätthålla
medendastskall få byggasspänningkilovoltsminst 110ningar

tillstånd.
beroendelängreförslaget inteenligtskallFörsäljningen varaav
regionaltillhainte längreskall rättDistributörematillstånd.av

skall kunnaintressensmåförbrukamas tryggasensamförsäljning. För att
intekundertill deskyldig levereradistributörenbör att somvara

kunderför dessaleveransvillkorenochPrisernakonkurrens.omfattas av
offentliga.ochenhetligabör vara

välja elleverantör. DettafrihetköparenfårreformenGenom större att
förstaoch i detpartiledetiåterförsäljareochindustriföretaggäller

minut-iindustriföretagenmedelstoraochsmådeblandskedet annat
försäljaremellanutnyttja konkurrensenmöjligheterHushållensledet. att

dessamätningstekniken,förkostnadernavidaretillsbegränsas menav
tillharsmå kundernautvecklas. Deteknikensjunkadock när enväntas

partiledetikonkurrensenoch medireformenindirektbörjan attnytta av
dennefortsättningen påihellerinteelpris berorökar. Konsumentens var

distributionsområdet.ibelägenär
främjapropositionenenligtbedömselmarknadenReformeringen av

medochmarknaden. Ienergi på nätenförnybar attanvändningen av
tröskeln försjunkerförändrasöverföringsprissättningenochöppnas
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inträde på marknaden, vilket kan betydelse till exempel förvara av en
lokal kraftproducent.

Reformen bedöms också enligt propositionen öka de lokala elföreta-
möjligheter främja energisparande eftersomatt det blir tillåtetgens att

i distributionsnätets tariffer inbegripa avgift täcker kostnadernaen som
för de energispartjänster erbjuds förbrukar-na.som

fråga byggandet kraftverk minst 250 MWstora föreslåsom av att
det tillståndsförfarande innehåller behovsprövning slopas. För-som
farandet slopades redan år 1989 för små anläggningar. Samtidigt skall
elimporten och elexporten befrias från tillstånd. Byggandet kraftverkav
skall fortfarande kräva tillstånd på basis lagstiftningen gällande miljö,av
kämenergi, vattenkraft, byggande och dylikt.

Lagförslaget syftar till i lagen införliva förpliktelsemaatt i EG-
direktivet eltransitering.om

För övervakningen lagens mål uppnås föreslåsattav att en ny
myndighetsorganisation skall inrättas.

Elmarknadslagen träda i kraft i mitten år 1995. Dockavses av
stadgas övergångsperiod för vissa ändringar gäller till ingångenen som

år 1996 och för vissa till ingången år 1997.av av
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2 Energipolitik reformeradpå en

elmarknad

Inledningl

Energikommissionen har enligt tilläggsdirektiven ställning tillatt ta om
genomförande elmarknadsreformen låser kommissionens fortsattaett av

arbete. frågaDen behandlas i detta kapitel hur förutsättningarnaärsom
för dagens energipolitiska styrmedel kan påverkas den vilandeom
ellagen genomförs.

Inledningsvis redovisas översiktligt vilka styrmedel statsmakterna
förfogar avsnitt diskuterasI 3 hur dessa styrmedel kan förväntasöver.
fungera på den reformerade elmarknaden. Avslutningsvis analyseras
särskilt förutsättningarna dels för energihushållning och dels för en
fungerande konkurrens på reformerad elmarknad.en

viktigEn energipolitisk utgångspunkt idet framtiden skallär att
finnas tillräcklig tillgång på till konkurrenskraftiga priser. Förut-
sättningarna för nödvändiga investeringar tillkommer på denatt
reformerade elmarknaden behandlas i underlagspromemoria Den
gränsöverskridande elhandeln behandlas i underlagspromemoria

2.2 styrmedel i energi- och miljöpolitiken

nå de energipolitiskaFör målen har statsmakterna antalatt ett stort
styrinstrument till sitt förfogande. admininstrativaFörutom ochgenom
ekonomiska styrmedel kan inflytande hjälpmed bl.a.utövastaten av

tillstöd forskning och utveckling till information och utbildning.samt
Även via sitt ägarinflytande i Vattenfall har möjlighet påverkastaten att
utvecklingen på energimarknadema.

15-0269,Bilaga2-
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Administrativa styrmedel2.2.1

Med administrativa styrmedel olika regleringar, dvs.typeravses av
förbud, påbud, tillståndsprövning Till dennanormer, m.m. grupp av
styrmedel hör bl.a utsläppsregler vad miljöfarliga ämnen,avser normer
vad energieffektiviteten i nyproducerade fastigheter, förbud motavser
för hög svavelhalt i eldningsolja, Villkoren for utsläpp skadligam.m. av

från förbränningsanläggningar internationellt seämnen är strängasett
appendix.

Till de administrativa ocksåstyrmedlen hör lagstiftningen inom
kämsäkerhetsområdet, kämsäkerhetslagen, strålskyddslagen ocht.ex.
kärnbränslelagen, atomansvarighetslagen kravet på koncession församt

och befintliga elledningarnya
Restriktioner för anläggningar för elproduktion återfinns i flera olika

påverkar möjligheternalagar. Dessa regler bl.a. byggaatt an-nya
läggningar. viktigaste för regleringen på produktionssidanDe är
naturresurslagen 1987:12, vattenlagen 1989:291 och miljöskyddsla-

l969:37. bestämmelser återfinns i naturresurslagen skallDegen som
tillämpas ärenden enligt vattenlagen, miljöskyddslagen,även när prövas

och bygglagen mil. Naturresurslagen kompletterar såledesplan-
bestämmelserna i dessa speciallagar. Enligt ellagen skall naturresursla-

koncession.tillämpas vid prövning frågor vid meddelande omgen av
Enligt naturresurslagen får vissa anläggningar inte uppförastyper av

gäller bl.a. för förbränningsan-tillstånd regeringen. Dettautan av
effekt minst anläggningar förläggningar med tillförd 200 MW,aven

verksamhet för gruppstationer för vindkraft medkärnteknisk tresamt
med sammanlagd effekt minstfler vindkraftaggregat 10 MW.eller en av

föreskrivs vattenkraft inte får byggas.naturresurslagenI även var
den centrala lagen vad beträffar utbyggnadenVattenlagen är av

skall tillämpasvattenkraft. denna lag föreskrivs naturresurslagenI att
tillståndet särskildtillståndsprövning och skallvid prövasatt av en

vattenutbyggnader det regering-domstol, vattendomstolen. Vid större är
for prövningen tillståndet.svarar aven som

1977:439 kommunal energiplanering skall varjeEnligt lagen om
distribution och användning energiha plan för tillförsel,kommun aven

1987:10 föreskrivs planlägg-plan- och bygglageni kommunen. I att
kommunerna.mark och angelägenhet för Ining ärvatten enav

1964:822 finns bl.a. bestämmelser strandskydd,naturvårdslagen om
vindkraftverk.fått betydelse för lokaliseringenvilka har av

förreglering utsläpp från produktionsanläggningardet gällerNär av
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energi miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen l989:39 deär
författningar har betydelse. Tillstånd enligt miljöskyddslagenstörstsom
meddelas länsstyrelsen eller för anläggningar Koncessions-störreav av
nämnden för miljöskydd. I tillstånden fastställs för varje anläggning

eller riktvärden för vissa miljöfarliga utsläpp. På energiproduk-gräns-
tionsområdet krävs tillstånd bl.a. för anläggningar för förgasning eller
förbränning överstigande 10 MW.

lagarUtsläpp svavel och kväveoxider regleras också ochav genom
riktlinjer fastställs riksdagen. koleldadeFör anläggningarsom av nya

de gällande gränsvärdena i tabell i appendix. Gränsvärden7 finnsanges
för befintliga anläggningar. förordningenI svavelhaltigt bränsleäven om

finns dessutom bestämmelser högsta tillåtna svavelhalt i eldningsoljaom
och dieselolja.

Ekonomiska2.2.2 styrmedel

Med ekonomiska styrmedel pris- och kostnadspåverkandeavses
styrmedel, dvs. främst skatter, avgifter och bidrag. Skatter på energi har
tagits i Sverige sedan slutet l950-talet. Energibeskattningenut av
infördes i första hand statsfinansiella skäl. Den elintensiva industrinav
har, önskemål likvärdiga konkurrensförutsättningar, fåttp.g.a. om
nedsättning vissa skatter och avgifter. iFörst samband med oljekri-av

på 1970-talet utformades energibeskattningen utifrån energipolitis-serna
ka motiv. Målen då främst främja hushållning och minskaatt attvar
oljeanvändningen.

Under år har möjligheterna använda ekonomiska styrmedelattsenare
för uppnå miljöeffekter alltmer betonats. Genom användningenatt av
skatter och avgifter kan hushållen och framför allt företagen förmås att

hänsyn till miljöbelastningen i sina beslut. Om kostnadernaäven förta
släppa miljöskadliga ökar kommer företagen efterämnenatt ut strävaatt
minska sina utsläpp. Alla åtgärder innebär lägre kostnaderatt änsom

kostnaden för fortsatta utsläpp blir lönsamma. Avgiften kan också få en
dynamisk effekt, eftersom företagen får ytterligare drivkraft till atten
utveckla tekniker och metoder miljöbelastningen minskar.gör attsom

I början 1990-talet förstärktes miljöprofilen i beskattningenav genom
förändringar såväl mervärdesskatten energiskattema. Genomav som
reformen blev hela energiområdet mervärdesskattepliktigt och den
allmänna energiskatten fick miljöprofil del skattenatten genom en av

och förordningenLagen l 976: 1054 1976: 1055 svavelhaltigt bränsle.om
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omvandlades till koldioxidskatt. Differentieringen den allmännaen av
energiskatten med indelning i miljöklasser innebar ytterligareen
miljöanpassning bränslenVidare infördes svavelskatt på och någoten

utsläppsavgift på kväveoxider från förbränningsan-även storasenare en
läggningar".

ÅrSverige har infört fler miljöskatter/avgifter något land.än annat
1993 uppgick inkomsterna miljörelaterade skatter till miljarder48av
kronor, dvs. %12 statsbudgetens totala inkomster. Energinänmer av
utgjorde huvuddelen skattebasen.av

2 Efter den juli har miljodifferentieringen1 1994 den allmänna energi-av
skatten förts till motsvarande differentiering dieseloljeskatten.över av

3 Skatten till kr/kg svavel för kol30 och oljauppgår För skattentorv. är
kr/m för varje tiondels viktprocent.27 Vid rening svavel får avdragav

i bränsledeklarationen. olja medFör svavelhalt högst vikt-på 0,1göras en
ingen skatt.utgårprocent

l miljöavgiftLagen 1990:613 utsläpp kvávoxiderpå vid energipro-om av
duktion. Avgiften 40 kr/kg utsläppt kväveoxid och betalas tillbaka iär
proportion till anläggnings produktion och utsläpp.resp.
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Tabell 2.1 Beräknade inkomster energirelaterade skatter förav
budgetåret 1994/95 Miljoner kr

Inkomster

Statsbudgetens totala inkomster 394 366

Allmänna energiskatter 18 753
skatt elkraftpå: 6 125varav

andra bränslen 3 001
koldioxid 7 627
diesel 2 000

Skatt på från kärnkraft 138
Skatt på från vattenkraft 920
Försumingsskatt 65
Svavelskatt 231
Skatt på inrikes flyg 190
Fordonsskatt 3 988
Bensinskatt 18 266
Skatt på koldioxid i bensin 4 437
Försäljningsskatt på bilar l 358nya
Kväveoxidavgift 0

Summa energirelaterade skatter 48 346

Återfors till produccntema
Källa: Finansdepartementet, l994/95:100, bilaga lprop.

Det nuvarande skattesystemet för energi

Riksdagen beslutade i december 1994 vissa förändringarom av
energibeskattningen dels föranledda det svenskaär med-som av
lemskapet i EU, dels betingade den lagtekniskaär gjortsöversynav som

Energiskatteutredningen. En lag skatt på energi LSE,av ny om som
trädde i kraft den januari1 1995, de tidigare lagarnaersätter allmänom
energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, bensinskatt och dieseloljeskatt.

denI lagen behålls de nuvarande beteckningama koldioxidskatt ochny
svavelskatt. Allmän energiskatt med uttrycket energiskatt.ersätts
Bensinskatt och dieseloljeskatt inte uttryckligen utan motsvarasnamnges

högre nivåer energiskatten. Skattesatsema och medav systemetav en
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till den lagen.uppräkning forsautomatiskårlig över nya
avfallbiobränslen,och vissa bränslen. FörEnergiskatt utgår på en

utingen energiskattoch tastorv
bränslenenergiskatten påslopades den allmännajanuari 1993lDen

industrin.foroch
öre/kWh i vissanärvarande för hushållfor 9,0Energiskatten på är

öre.° också särskildafinnsSverige 3,7 Förikommuner norra
Vattenkraftverkkärnkraft. äldreduktionskatterfär vattenkraf och Förpro
kraftverköre/kWh och för1973 skatten 2i drift fore årtagna är tagna

öre/ kWh. El framställs idenperioden 1973-77 ldrift underi är som
öre/kWh. Till detta kommermedkärnkraftverk beskattas 0,2 även en

på öre/kWh.avfallshantering 1,9avgift for
förbränning lederfossila bränslen vidKoldioxidskatt påtas ut som

harkoldioxid i atmosfären. Skattesatsemanettoökningtill aven
genomsnittliga kolinnehåll.bränslenaspå grundvalberäknats av

Industrinavfall ochinte biobränslen,Koldioxidskatten omfattar torv.
den allmännaendast fjärdedelden juli 1993betalar sedan l aven.. nivån.7 industrinnärvarande för 8,5förSkattesatsen öremotsvarar ca5

i användare.för övrigakoldioxid ochkg 34 örecaper

värmeproduktionel- ochSkatter i

iinte skerproduktionanvänds tillbränslen värme,För somavsom
betalar konsumentenbetalas full skatt. Däremotkraftvärmeanläggningar,

punktskatt påingen värmen.

anpassning tillföreskrivs, EU:senergiskattden lagenI som ennya om
för driftför alla bränslen användsskatteplikt gällerregler, att avsom

bränslenföri enlighet med EU:s regler,Undantag får dock, görasmotorer.
miljövänligateknisk utvecklingpilotprojekt rörandeanvänds i av mersom

respektive skattesatser förskattefriheten lägreinnebärbränslen. Detta att
motoralkoholer har kunnat behållas.vegetabiliska bränslen och

öre/kWh.vattenförsörjningen betalas 6,8och ochel-I värrne-gas-

vissa nedsättningssbestämmelser.energiintensiva industrin gallerdenFör

koldioxidskattenenergiskattensåvälUnder perioden 1994-98 är som
indexreglerad.
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För bränslen används for elproduktion medges avdrag försom
energiskatt och koldioxidskatt Skälet till detta främst beskattasär att
i konsumtionsledet och dubbelbeskattning skall undvikas. Svavelskat-att

omfattas inte avdragsrätten och inte heller kväveoxidavgiften.ten av
Vid produktion i kondenskraftverk f°ar avdrag med 95 % detgöras av
bränsle förbrukats och i kraftvärmeverk med 97 %. I ställetsom
undantas 5 respektive %3 elproduktionen från elskatt.av

Reglerna för beskattning vid produktion i kraftvärmeanläggningar
har förändrats flertal gånger under år. Före den juliett l 1991senare
beskattades de bränslen fullt användes för värmeproduktionut isom
kraftvärmeanläggningar. Genom 1991 års energibeslut infördes
bestämmelsen avdrag skulle få för allmänatt energiskattgöras trots att

inte beskattas.värmen Värmeproduktion i kraftvärmeverk belastades
under period således endast med koldioxidavgift och svavelskatt.
Konstruktionen tillkom för stimulera utbyggnaden kraftvärme.att av
Kritik framfördes dock ändringen i skattereglema medfördemot att att
biobränslenas konkurrenskraft fossila bränslen försvagades.gentemot

År beslöt1992 riksdagen till avdrag för allmänrätten energiskattatt
i kraftvärmeanläggningar skulle begränsas till hälften den januaril 1994
och upphöra helt den januari1 1995. Riksdagen beslöt detattsenare
första i återinförande den allmänna energiskattensteget skulle skjutasav

till den julil 1994. Under våren beslöts1994 det tidigare beslutupp att
helt slopa avdragsrätten den 1 januariatt 1995 inte skulle träda i kraft.

För närvarande belastas fossila bränslen för värmeproduktion således
med halv energiskatt koldioxid- och svavelskatt.samt

För fossila bränslen används för fjärrvärmeleveranser tillsom
industrin betalas sedan den januari1 1993 de lägre skattesatser som

Ävengäller för användning inom industrin. denna regel ha lett tillanses
biobränslen missgynnades. Riksdagenatt beslöt under våren 1994 detatt

efter den juli1 skall1994 betalas schabloniserad kompensation påen
9 kWh för alla bränslenöre råtallolja, används förutomper som
produktion fjärrvärme levereras till industrin.av som

Bidrag

Som komplement till skatter och avgifter finns också olika typer av
bidrag. De viktigaste investeringsstöd till biobränsleeldadeär kraftvär-
meverk, vindkraftverk och solvärmeanläggningar. Dessa stöd delär en

det energipolitiska omställningsprogrammet och omfattarav ca
1,3 miljarder kronor under perioden 1991-1996.

Från den juli1 1994 erhåller vindkraften ytterligare stöd i form av
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tillmotsvarande skatten på den levererasspeciell miljöbonus somen
kWh.dvs. för närvarande 9hushållen öre per

till ochockså verksamhet syftar utvecklastödjerStaten attsom
Åreffektivare.till energi används 1988teknik ledersprida attsom

effektivare användning ochriksdagen förbeslöt ett programom
omställningsprogrammet harersättning el. Som del av program-av en

såväl ökadeenergianvändning fåttfor effektivare ettmet resurser som
innebär i kanverksamhetsområde, vilket bl.a. stödet dagbreddat att

såväleffektivera användningen bränsle.användas för att somav
miljard perioden tillomfattar kronor för 1991 1998.lProgrammet ca

för teknikupphandling, vilket iHuvuddelen medlen är avsattaav
ocheftermarknadsåtgärder såsom ramavtalkombination med program-

huvudstrategi.krav utgör programmets

utvecklingForskning och2.2.3

utvecklingsarbete bedrivs högskolor och företagForsknings och av av
energiforskningsprogram har funnits i Sverigestatligt stöd. Statligamed

energiforskning tilldag uppgår det statliga stödet tillsedan år 1975. I
energiforsknings-miljoner kronor år. Som komplement till200 perca

tid statligt stöd kunnat beviljas förhar under långprogrammet an-
teknik demonstreras bl.a. Energiteknikfondenläggningar där genomny

Energiteknikfonden lämnas med högstår Stöd fråninrättades 1988.som
påvissa fall %, investeringskostnaden. Ett exempel%, eller i 2550 av

fonden elproduktionsanläggningenprojekt erhållit stöd årett ursom
finska företaget Ahlströmdär Sydkraft och detutanför Värnamo,

teknik för förgasning biobränslen.demonstrerar av
Även haroch andra företag inom energiområdet underkraftindustiin

ipå forskning, utveckling och demonstration, oftatidlång satsat
olika statliga insatser. Branschen harsamverkan med ett gemensamt

utveckling, ELFORSK bildades årforskning och AB,bolag för som
övertagit uppgifter från vissa andra branschgemen-och har1992 som

samma organ.
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2.2.4 Information och utbildning.

Information och utbildning mjukare formär styrmedel deänen rentav
administrativa. En del de statlig informationsinsatsemastor påav
energiområdet har gällt hushållning med energi. Allt sedan den första
oljekrisen år 1973 har på energihushållningsinformationstaten satsat och
på olika utbildningsprogram förtyper energianvändama skallattav
kunna utnyttja de möjligheter finns till energieffektivisering.som

På år har de statliga insatserna i ökad utsträckning inriktatssenare
på olika verka förmot att konsumentproduktersätt försesatt med

uppgifter energiförbrukning eller uppgifter produkternasom om
miljöpåverkan i stort.

Insatser detta slag administeras bl.a. Konsumentverket årav av som
1992 tilldelades anslag på 5 miljoner kronorett för insatser inom
energiområdet. Verksamheten består bl.a. provning och metodutveck-av
ling, energimärkning och underlag för uppföljningsamtnormer av
teknikupphandling. Information kommunala konsumentvägledareges
och allmänheten och förhandlingar sker med näringslivet för att
förbättra marknadsföring och garantivillkor.

Även NUTEK vidtar informationsåtgärder del desom en av
teknikupphandlings- och demonstrationsprojekt administreras inomsom

för effektivare energianvändning.programmet NUTEK har bl.a. drivit
kampanj för strömsnåla vitvaror.en

2.2.5 Statliga verk och bolag

Statsmaktema har möjlighet viss styrningatt utöva de statligagenom
affärsverken och de statliga bolagen på exempelvis energiområdet. Det
finns formella skillnader vad möjligheterna affärsverkatt styra ettavser

bolagoch helägtett
Styrningen affärsverk sin utgångspunktett i dess instruktion.tarav

Därtill kommer det årliga regleiingsbrevet. För affärsverk tillsätterett
regeringen såväl högste chefen, dvs. GD, styrelsens ledamöter.som

För aktiebolag bolagsordningenett är motsvarigheten till affärsver-
kets instruktion. Den innehåller den betydelsefulla ändamålsparagrafen.
Ur strikt formellt perspektiv kanett bolagsordningen så omfattan-göras
de bolaget i praktiken blir föremålatt för lika detaljerad styrningen

PM angående ägarinflytande i statliga bolag respektive affärsverk, RRV
1995-01-12.
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instruktion.sinaffärsverket genomsom
underlöpandesvårareemellertiddetpraktiken kan ettattI vara

verkställandestyrelsen och denbolag, eftersomverksamhetsår styra ett
principer ochenligt deskallbolagspraxis oftastenligtledningen agera

på bolagsstämman.uttryck förårgångriktlinjer ägaren gerperensom
Ägarens eller dylikti avtalpreciserasdärför behövaintentioner kan

bolagsordningen.ivadutöver angessom
träffatsregelmässigt avtalverk harstatligabolagiseringVid av

särskilda åtagandendeavtalbolaget,ochmellan ägaren t.ex. somom
eventuell ersättningochtilli förhållandeskall habolagetdet statennya

bolagiseringensamband mediexempel kanSomhärför. nämnas att av
Telia ABochavtal mellanupprättadesTeleverket statenett som

uppfylla, bl.a.harbolagetåtagandensärskildareglerade attsom
avtal mellanmotsvarandei glesbygd. Iinfrastrukturavseende statenett

bank- ochrikstäckandeförregleras PostensABoch Posten ettansvar
kassanät.

ägardirektiv. Atts.k.bolagockså sinaStaten styr gegenom
styrelsenförklargörapåförägardirektiv stämmansätt ägaren attär ett

antagandetunderförståddamed detdenförväntas attvad avsom
uppfylls.förväntningarnaintebytasledamöter kanstyrelsens ut om

harÄgardirektiv omfattning. Debegränsadi ganskahittills utnyttjatshar
utdelningsmål och soliditets-avkastningskrav,innehållitsällan änmer

verksamheten.riktlinjer förmycket allmännamål samt
medförknippadefinnas riskerdet kanocksåbör attDet nämnas att

sådanbolag. Endetaljstyratillägarinflytandeutnyttja sitt statsägtettatt
villkorbolaget såagerandesittrisk är statenatt gynnsammagergenom

i92-93statsstöd främstreglerstrider EU:sdet art.motatt om
ekonomiskt stöd inomstatligtriskerar vidareRomfördraget. Indirekt att

motverkarochkonkurrensensnedvriderpåanvändasbolaget sättett som
falletskulle kunnakonkurrenslagstiftningen. Detsyftet med t.ex. vara

Vattenfallmarknadsdominerande företagtillägaren, ettstaten, somom
produkt kantill vissförspecialdestinerade medeltillskjuter attatt se en
används tilltillskjutna medelellerlägre pristillhandahållas till attett
marknadenställning påbolagetsinnebärföretagsförvärv attsom

stärks. statsägdakapitaltillskott tillkanytterligare Dessutom större
näringspolitiskakonkurrens- ochstridandeuppfattasbolag motsom

m emellertid inteföreliggerkonkurrenslagstiftningennuvarandeMed den
avseenden.affärsverk i dessastatliga bolag ochmellanskillnadernågra
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målsättningar. Staten/ägaren kan å andra sidan också motverka en
förstärkt dominans påverka företagets förvärvspolicy.attgenom

Även tillskjuta medel kan önska påverka bolagetutan att ägaren att
genomföra viss investering inte den företagsekonomisktären mestsom
lönsamma. I sådant läge måste risken beaktas bolaget fårett sänktatt ett
förtroende på kapitalmarknaden och därigenom ökade kostnader för sin
finansiering.

Sammanfattningsvis kan konstateras det inte finns några formellaatt
hinder för utnyttja sig affärsverk eller statligastaten bolagatt ivare
energipolitiskt syfte. I praktiken torde det inte heller svårare förvara

bolag atfarsverk. vissastaten I fall kanatt styra änett ett t.o.m. ett
bolag formellt lättare affärsverk. Det måste dockatt styra än iettvara
sammanhanget beaktas orsak till riksdagen har valtatt att atten
bolagisera flera de tidigare affårsverken har varit detaljstymingattav en
inte har önskvärd. Motiven för bolagiseringenansetts flertaletvara av
tidigare aifársverk har varit nå effektivare förvaltningatt en av
statskapitalet. En styrning bolagens verksamhet innebär dettaattav som
mål inte längre primärt, skulle leda till betydande svårigheter förvore
företagen på sin marknad och kapitalmarkna-att gentemotagera egen
den. Bolagsformen i så fall knappast längre relevantär associations-en
form, verksamheten kunde lika väl och sannoliktutan med fördel
bedrivas i myndighetsform.

På energiområdet det i första hand Svenskaär kraftnät ochgenom
Vattenfall AB kan sitt ägarinflytande. istaten utöva Det dettaärsom
sammanhang viktigt riktlinjerna för Vattenfallsatt verksamhetnotera att
fastställdes riksdagen i samband med bolagiseringen 1991. Detav
framgår dessa Vattenfall bolagsformen skall haatt möjlighetav genom

konkurrera på lika villkor medatt övriga företag på elmarknaden.
Riksdagen har inte uttalat Vattenfall skall på andra grunderatt änagera
övriga krafttöretag. Om riksdagen i framtiden skulle välja att ge
Vattenfalls verksamhet ändrad inriktning jämfört imed dag innebären
emellertid inte bolagsformen något formellt hinder.

2.3 Stynnedlens effektivitet på en

refonnerad elmarknad

föregåendeI avsnitt har översiktligt beskrivits vilka energipolitiska
styrmedel finns tillgängliga. Användandet dessa styrmedelsom av
förutsätter inte någon speciell marknadsform de kan i principutan
utnyttjas på på reformerad elmarknadsätt på dagenssamma en som
elmarknad. Frågan dock styrmedlens effektivitetär förändrasom genom
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sannolikt kravenelmarknad. Detreformeradövergång till är attenen
användning ökar.ochsammansättningstyrmedlenspå

informationochstyrmedelAdministrativa2.3.1

informationochstyrmedeladministrativaanvändaMöjligheterna att
kan,elmarknadsreformen. Däremotpåverkasintekommer att somav

ställaelmarknadenreformeringunderlagspromemoriabeskrivs i aven
reformeradutnyttjas. Enstyrmedlentillgängligapå hur dekravnya

Möjlig-information.formerpåockså kravelmarknad ställer avnya
avgörande förbliraktörerprisinformation för allatill godheterna t.ex.
konkurrensut-fungerar. Påmarknadenkonkurrensutsattaväl denhur en

ocksåvälja, blirökade möjligheterkunden fårmarknad, där ettattsatt
betydelsefullt styrinstrument.för kundeninformationsunderlag ettgott

styrmedelEkonomiska2.3.2

prisernautnyttjasavgifterskatter ochstynnedelekonomiskaMed som
förkostnadernadelåtminstoneinformationsbärare att avengenomsom

miljöskattemabelastarenergiprisema. dagi Iavspeglasmiljöpåverkan
hushållenprisokänsliga, dvs.relativtanvändarede samtfrämst ärsom

på in-kravindustrinselintensivaservicesektom. Denochtjänste-
möjligheterSverigeselpriser begränsarkonkurrenskraftigaternationellt
åtminstoneelproduktionenförmiljöskatterstyrandekraftigtutformaatt

elmark-reformeradpågällerbegränsningensikt. Denpå kort även en
eftereffektivareblirstyrmedeldagensmöjligtdocknad. Det är att

reformen.
distributörernaochelproducentemaharelmarknaddagensPå en

och avgifterområden. Skattergeografiskasinainommonopolställning
ochindustrintillslutanvändama, dvs.tillframåtövervältrasdärförkan

verkningsfull deninte likasåledesmiljöavgifthushållen. En är som
hotadesdekonkurrens, dvs.förföretagenskulle utsattes avomomvara

miljöbe-reducerasig bättrehadeföretag attandra anpassat genomsom
lastningen.

försäljningochproduktionskallelmarknadenreformeradedenPå av
kundernakommerhöjer priset,företagOmkonkurrens. attiske ett

därföravgifter kanochoch skatterleverantör,gå tillkunna annanen
exempelvispådirekt. Skatternaagerandeföretagenspåverka mer
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utsläpp kan därmed, företagen börjar priskonkurrera, fåom en mer
omedelbar effekt jämfört med idag. Förutsättningarna för prissänk-
ningar kan på kort sikt skapas bl.a. bränslebyten ochäven genom
investeringar ökar bränsleutbytet. fårFöretagen då lägre produk-som

Åtionskostnader miljöskatten minskar. andra sidan finnsattgenom
risken företagen väljer inte priskonkurrera för bl.a. fåatt att att en
stabilare prisutveckling, vilket behandlas i avsnitt 2.5.

Sannolikt krävs det i högre grad i dagensännu än system att
energipolitiken robust och långsiktig på reformerad elmarknad.är en

instabilitetDen och osäkerhet kännetecknathar energibeskatt-som
ningen, med ofta återkommande förändringar reglerna, skulle påav en
reformerad elmarknad kunna medföra betydligt högre samhällsekono-
miska kostnader. Ett förlitande på bränslebaserad kraftproduktionstörre
och därmed varierad bas för miljörelaterad beskattning ställeren mer en

krav på förutsägbarhet i skattesystemet. fallI kan resultatetstora annat
bli högre prisnivå, lägre investeringar och förlitande påstörreetten
äldre anläggningar med miljöprestanda.sämre

För företagen vid tidpunkt skall kunna bygga de kost-rättatt
nadseffektivaste anläggningarna, med hänsyn till milj ökostnadema,även

det nödvändigt de energipolitiska besluten långsiktiga ochär äratt
robusta. I samband med de investeringsbehov uppstår vidstora som en
kämkraftavveckling måste lång framförhållning i dessa frågor kunnaen
nås, eftersom omställningen innebär så anpassningsproblem förstora
hela ekonomin.

kanFöretagen osäkerhet på olika Turbulensen detmöta sätt. när
gäller beskattningen framför allt kraftvärme har lett till företagenattav

investerathar i flexibilitet. Många anläggningar kan användanumera
flera bränslen och driften optimeras bränslet varieras efterattgenom
skatteförhållandena. Bränsleprisförändringar spelar därvid också roll,en

med de nivåer på energiskattema i dag tillämpas för fossilamen som
bränslen för värmeproduktion får ändringar i importprisema mycketett
litet genomslag. fleraAtt bränslen kan användas i kraftvärmeproduk-
tionsanläggningar kan i och för sig ha fördelar försörjningskriser.vid
Kostnaderna för flexibelt emellertid höga.ärett system

Stabilitet och långsiktighet i energi- och miljöbeskattningen blir än
betydelsefullt skatter införs för elproduktion. Produktionävenmer om

i kondenskraftverk innebär betydligt investeringar kravoch påstörre
kontinuerlig drift. såväl tekniskt ekonomiskt mycketDet svårtär som

där ha klarar anpassningar till snabba förändringar.att system som av
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internationella beroendetDet

Möjligheterna ekonomiska styrmedel i energipolitikenanvändaatt
vissa verksamheter för internationellbegränsas är utsattaattav

GATT.och våra internationella åtaganden inom EU ochkonkurrens av
begränsningar dock oberoende elmarknaden refoimerasDessa är av om

eller inte.
Sverige i våraskatter och avgifter på energi högre iOm änär

energiin-konkurrentländer kan konkurrenskraften för i första hand den
bestämmelsernaindustrin försämras. har varit motivet tilltensiva Detta

energiskatten för vissa industribranscher och dennedsättningenom av
skedde år Skatterförändring industrins energibeskattning 1993.somav

i fall ledafrån förbränningsanläggningari Sverige kanpå utsläpp värsta
bli falletutsläppen ökar. skulle kunnatill de samlade Dettaatt om

någotproduktion med högre utsläpp iproduktion i Sverige ersätts av
land.annat

gäller möjligheterna användaMotsvarande begränsningar detnär att
denför elproduktionen, eftersomekonomiska styrmedel gäller äräven

ensidigt skulleandra länder. Om Sverigeför konkurrens frånutsatt
elproduktionen skulle exempelvis importkoldioxidskatter pålägga av

billigare producera el idanska kolkondensverk kunna blifrån än att
koldioxidutsläppskulle leda till högresvenska kraftvärmeverk, vilket

totalt sett.
kunna belägga importe-lösning på detta problem skulleEn attvara

bestämma huruppstår dock problem medmed skatt. Härrad atten
Även möjligt kandettaimporterade elen producerad.den är vore enom

vårt deltagande i GATT. Dettaåtgärd ifrågasättas till följd bl.a.sådan av
importeradeoch avgifter belastarmedger endast skatteravtal att

likartadeföremål behandlingprodukter de blir för samma somom
eventuelldifferentieraprodukter inhemsk tillverkning. Att enav

tillåtet.produktionsmetoder inteimportskatt med avseende på är
handelshin-heller förenligt med reglerImportskatter inte EU:sär om

våra möjlig-Medlemskapet i begränsar i viss mån ytterligareder. EU
Direktivetstyrmedel i energipolitiken.använda ekonomiskaheter att om
minimiskatte-EEG föreskriverpunktskatter på mineraloljor dir 92/81

skattebe-mineraloljeprodukter. Skattenedsättning ellerför vissasatser
elproduktion.områden, bl.a.tillåts för vissa särskilt angivnafrielse

skildatillämpningdirektivet generellmedger inteDäremot aven
våremellertidolika områden. Sverige harinomskattesatser p.g.a.

sig tillfossila bränslen förhandlatrelativt höga beskattning rätten attav
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tillämpa lägre nivåer för hela industrin. Vi kan tills vidare behållaäven
dieselolja."vårt miljöklassningssystem för

För kunna lösa miljöproblemen krävs internationelltatt samarbete,
bl.a. det gäller styrskatter. I Europa har sedan fleranär är arbeteett
bedrivits syftar till komma koldioxid-överensattsom om en gemensam
skatt. Detta arbete och vissa andra former internationellt samarbeteav
behandlas i appendix. Diskussioner s.k. genomförandegemensamtom

ocksåförekommer

2.3.3 Styrning via de statliga företagen

Som redovisats i finns möjligheter för sittutövastaten attovan
ägarinflytande Vattenfall efter bolagiseringen. Om riksdagenöver även
beslutar kärnkraftsavveckling, och de ersåttningsinvesteringarom en om
och den anpassning i övrigt krävs skulle utebli eller kommasom
för kan det uppfattas nödvändigt utnyttja Vattenfall ABsent, förattsom

åstadkomma ersättningsinvesteringar.att
Vattenfall skulle i sådan situation kunna åläggas investera föratten
öka sin marknadsandel, i den mån de andra kraftföretagenatt medvetet

eller omedvetet dröjer med sina investeringar. På såväl reformeraden
elmarknad med dagens skulle Vattenfall AB därmedsystemsom
komma bli på den svenska marknaden, varvid konkurren-att ännu större

skulle reduceras.sen
problemEtt med dagens ellagstittning Vattenfall skulle fåär att

svårare leverera direkt till elkonsumenter inom de andra krafttöre-att
leveransområden, vilket kan leda till situation med kraftigatagens en

variationer i elpriser mellan olika regioneri Sverige. Om lagstiftningen
ändras så minskar risken för sådananäten prisskillnader.att öppnas

Det bör kraftigt betonas det marknadsstruktur deatt oavsett är
inblandade företagen skall för nödvändig produktionattsom svara
erhålls jfr. års1991 energipolitiska beslut. Om de övriga krafttöre-

och elkonsumentema skulle få uppfattningentagen Vattenfallatt
förväntas bygga subventionerad produktionskapacitet eller påatt annat

" EU, EES och miljon sou 1994:7.

n Gemensamt genomförande innebar bilateralt eller multilateraltett avtal i
vilket länder med höga kostnader för åtgärder utsläpp investerar imot
lágkostnadslander och i gengäld erhåller form krediteringnågon attav
kvitta utsläpp. betänkandetSemot Gemensamt genomförandeegna
SOU 1994:140.



Energipolitik42 på reformerad elmarknad SOU 1995:14en

så de andra företagens konkurrenskraft försämras, kommersätt attagera
tilltron till balanserad kämkraftavveckling olikadär elföretag kanen
fortleva undermineras eller kraftigt försvåras. Om statsmakternaatt är
oklara på denna punkt finns således risk för övriga kraftföretagatten
blir alltför försiktiga i sina investeringar, och Vattenfall denatt av
orsaken kommer öka sin marknadsandel ytterligare.att

Teknikutveckling2.3.4 reformeradpå elmarknaden

framgångsriktEtt statligt stöd till forskning och utveckling förutsätter
samverkan mellan företagen och forskningsorgan. Dennastatens
samverkan måste skräddarsys efter marknadens struktur, frimen en
elmarknad intetorde försvåra detta. Exempel finns på andra produktom-
råden för konkurrens, informationsteknologin ochär utsatta t.ex.som
läkemedelsindustrin, där har skettdet framgångsrika forsknings- och
utvecklingsinsatser i samverkan mellan och företagen.staten

En skillnad mellan den nuvarande och den reformerade elmarknaden
kraftföretagen i idag praktiken förvissade få sinaär att är attom

kostnader täckta, vilket också innefattar kostnaderna för forskning och
teknikutveckling. Frågan det kan finnas risk för kraftföre-är attom en

på reformerad elmarknad skulle i sitt intresse för detagen mattasen
långsiktiga utvecklingsfrågoma.

Mycket lite den teknik kommer till användning iav nya som
kraftindustrin utvecklas dock där. Teknikutvecklingen skeri företag som

i konkurrens på internationellade marknaderna leverantöreragerar som
exempelvis och turbiner. gällerDet för kraftindustrinsnarastav pannor
ha förmåga till sig och ändamålsenlig teknik, detatt att ta när ären ny

dags investera. kräverDetta de kraftföretagen aktivtatt att stora
sig i kvalificerad forskning och teknikutveckling, antingenengagerar

själva eller i samverkan. sådantEtt samarbete finns i inomdag såväl
elsektom. Det rimligt hur det statligavärme- är att staten översom ser

tillstödet forskning och utveckling skall utformas för underlättaatt
sådan samverkan. De s.k. branschforskningsprogram i dagsom
finansieras och kraftindustrin modellgemensamt ärstatenav en som

också för konkurrensutsatta branscher. Det finns t.ex. ettpassar
motsvarande för och massaindustrin.program pappers-

bör påpekasDet i dessa frågor bör såväl EU:s statsstöds-ävenatt
regler konkurrenslagens regler konkurrensbegränsandesom om
samarbete beaktas. Vad gäller forskning och utveckling kan dock
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regeringen för vissa kategoriernämnas samarbeten beslutatatt av om
generella undantag från konkurrenslagens förbud konkurrensbe-mot
gränsande avtal. Ett de s.k. gruppundantagen avtalav avser om
forskning och utveckling. Avtal uppfyller särskilt angivnasom
förutsättningar för gruppundantag behöver inte anmälas till Konkurrens-
verket.

Flera betydelsefulla teknikgenombrott har skett inom den industri
levererar utrustning efter beställningar från och i samarbete medsom

kraftindustrin. Samarbetet mellan Vattenfall och ASEA tekniken förom
överföra kraft långa sträckor exempel på detta. Farhågoratt över är ett

förekommer, både det gäller Vattenfall ochAB Telia, dennanär t.ex. att
samarbete inte skulle möjlig på reformerad marknad.typ av vara en

Den förmåga till långsiktighet och till avsättningarstora av resurser som
fanns inom företagen på den reglerade marknaden kan eventuellt behöva
kompenseras. saknasDet i dag tillräcklig kunskap dessaom processer.
Förutsättningarna för den riktade beställningar legat tilltyp av som
grund för nämnda utvecklingsarbete torde dock i viss utsträckningovan
ha förändrats de krav lagen 1992:1528 offentliggenom nya som om
upphandling LOU ställer.

fördelarnaEn med reformering elmarknaden denär attav en av
skapar vissa möjligheter för konsumenterna välja mellan från olikaatt
kraftslag. Ett växande miljöintresse kan leda till ökad efterfrågan på
förnybara energikällor. En sådan utveckling bör stimulera kraftföretag
och utrustningstillverkare intensifiera sina ansträngningar utvecklaatt att
miljöacceptabla produktionsmetoder.

2.4 Energihushållning på reformeraden

elmarknad

Staten utnyttjar flera olika styrmedel för stimulera tilltyper attav
effektivare energianvändning. Exempelvis beskattas energikonsumtion
relativt hårt jämfört konsumtionmed andra Så beskrevsav varor. som
i avsnitt 2.2.4. också medel för informera elkonsu-avsätter staten att

möjligheterna till effektivare energianvändning. Statenmentema om
bidrar till utveckla energieffektiv teknik. tidigareIäven energi-att
hushållningsprogram har olika energihushåll-ävenstaten stött typer av
ningsåtgärder, tätning och tilläggsisolering bostäder. Det.ex. av ovan
nämnda styrmedlen kan användas oberoende hur elmarknaden ärav
organiserad. Under de åren har också begreppen "Leastsenaste cost
planning" och "balansprincip" diskuterats flitigt i Sverige. I 1991 års
energipolitiska beslut uttrycks den s.k. balansprincipen så investe-att
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ringar i effektivisering bör genomföras så länge kostnaderna kWhper
inte överstiger kostnaderna för produktion.ny

Balansprincipen utvecklades ursprungligen i U.S.A, där elmarknader-
kännetecknasofta bristande konkurrens och regleringar. Ameri-na av

kanska kraftföretag kan inom för sina koncessioner åläggas attramen
erbjuda abonnentema kostnadseffektiva lösningar på deras behov av

de fall deteltjänster. I billigare vidta åtgärd hos användarenär att ären
elleverantören skyldig på marknadsmässiga villkor bistå abonnenten.att

kan gälla investeringar i energisnål teknik,Det t.ex. ny, mer som
debitering från energibolaget. Systemet har funnits iamorteras genom

år i vissa15 delstater.ca
tillämpningEn det amerikanska för "least planning"systemet costav

förutsätter företagen vertikalt integrerade. har frånDetäratt stats-
inte bedömtsmakterna aktuellt införa liknande regler i Sverige.attvara

proposition 1992/93:I bil. 689 står:100 13, s.

avreglerad elmarknad utvecklad konkurrensEn med bidrar till ett
effektivare resursutnyttjande för alla marknadens Någraaktörer.
formella regler tillämpa balansprincipen bör införas.attom
Balansprincipen kan del falldock i vägledande det gällernären vara

på effektiviseringsområdet.insatser

framhålls:Vidare

väl fungerande energimarknad grundläggande förut-är....en en
sättning för ökad skalleffektivitet uppnås i energianvändningen.att
Priset viktigt styrmedel för marknadens aktörer. Denär ett av-
reglering förestår den svenska elmarknaden kommersom nu
ytterligare stärka prisbildningens roll informationssystem. Desom
informationsinsatser inom för energihushållnings-görssom ramen

komplement till marknaden gällerdetutgör närprogrammet attett
åstadkomma ökat energisparande. Spridningen information kanett av

tillbidra energianvändamas kunskap och beslutsunderlagatt
förbättras.

skulle på reformerad marknad möjligt vissaDet knytaatten vara
uppgifter på effektiviseringsområdet till harnätföretagen. I Norge, som

ellagstiftning liknar den vilande svenska ellagen, krävs det attsomen
nätföretagen skall tillhandahålla rådgivning och information. Kost-
naderna för denna verksamhet får nätföretagen täcka avgifter.genom
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På den reform erade arknadenelm kommer kraftbolag och återförsälj a-
verka kunderna och det tänkbart olika formernärmareatt är attre av

energitjänster kommer erbjudas konkurrensmedel. Nyaatt ettav som
aktörer kommer också etablera sig, exempelvis återförsäljareatt av
med specialkompetens, kan erbjuda sig hand kundernasatt tasom om
ändamål med elanvändning. företagDessa kan exempelvis för fastett
pris till kundernas önskemål tillgodoses, och då med lämpligattse en
balans mellan åtgärder hos kunden och tillförsel energi. Aktörerav som
inte har till huvuduppgift producera och sälja elektricitet kan mångaatt
gånger lättare klara denna uppgift. Elkonsumentema kanske också
upplever sådana specialisttöretag trovärdigt änsom mer om en
elproducent erbjuder motsvarande tjänster. På dagens elmarknad detär
svårt för denna företag etablera sig.typ attav

2.5 Förutsättningarna för fungerandeen

konkurrens

Elprisets utveckling fråga varit i diskussionencentralär en som om
elm arknadens spelregler. Ett vägval finns mellan den marknadsform som
diskuterades utredningen EL 90 SOU 1990:21, dvs. politikernaattav

utvecklingen via Vattenfall, i så fall tillåts bli helt domineran-styr som
de, och den vilande elmarknadsreformen där konkurrensen tänktärnu

på enklare låga kostnader och priser. Det bör påpekasatt sättett attge
90-utredningenEL kom Vattenfall fortfarande affärsdrivandenär ettvar

verk med taxesättning i praktiken underställd riksdagen.en som var
Dagens situation förändrad, vilket redovisas i underlagspromemoriaär
avsnitt

Det finns i dag viss överkapacitet i kraftsystemet, vilket inte ien
tillräcklig omfattning avspeglas i elprisema. ökad konkurrensEn på
marknaden skulle också kunna medföra det finnsatt utrymme attsom
ytterligare effektivisera elproduktionen och överföringssystemet tas
tillvara. samhällsekonomiskaDen fördelen med elmarknads-stora
reformen förväntas uppstå i samband med investeringar i produk-nya
tionsanläggningar. Kostnaderna för dessa kan komma reducerasatt när
företagen inte längre har leveransmonopol. Stora förhoppningar knyts
således till elmarknadsrefonnen, under vissa betingelser skullesom
kunna lägre priser på både kort och lång sikt, och därmed underlättage
de köpande företagens konkurrensförmåga, bl.a. på de internationella
marknaderna.

svenskaDen elmarknaden kännetecknas hög koncentration påav en
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produktionssidan. Om det inte uppstår aktiv konkurrens påen
marknaden kan reformeringen därför upphov till högre priserge genom

aktörernade då kan prisnivån till sin förmån. Detatt stora styra egen
förekommer farhågor marknadspriset skulle kunna bliäven attom
instabilt.

Prisnivån på den tillfälliga handeln kommer troligen varieraatt
kraftigt tiden. visar inte minstDet erfarenheterna från Norge. Iöver
situationer med priserna kraftföretagensgott motom pressas ner
rörliga produktionskostnader, medan period detnär är onten om
innebär höga priser. Ett kraftföretag skulle sannolikt ocksåstort
periodvis ha möjlighet påverka priset på tillfällig kraft draatt attgenom
undan sitt utbud från marknaden eller bjuda volymer till lågaut stora
priser. elkonsumentemaFör och elproducentema dessa variationerår
emellertid begränsad ekonomisk betydelse. Det också svårtär attav en

nämnda företagetdet skulle några vinster sådantatt göra ettse genom
beteende. Både de köpande säljandeoch företagen på elmarknaden har

intresse stabilitet. Processindustrin kan inte bygga sinett gemensamt av
elförsörjning på tillfälliga leveranser, beslutas dag för dag, ochsom

sinakraftföretagen med produktionsanläggningar eftersträvar ocksåstora
säkerhet de framtida avsättningsmöjlighetema och betalnings-om

kontraktLängre kommer därför dominera handeln.iströmmar-na. att
Om det ändå skulle visa sig eller flera kraftföretagenatt ett av

faktiskt utnyttjar sin marknadsmakt på otillbörligt finns detsättett
konkurrenslagstiftningen möjligheter för påverkastaten attgenom

utvecklingen i konsumentvänlig riktning. denMed konkur-mer nya
renslagen har den konkurrensövervakande myndigheten betydligt större
möjligheter främja konkurrensen tidigare. Lagen har delvis blivitänatt
testad under 1994 elmarknadsrelaterade frågor haratt ettgenom par
behandlats, bl.a. producentemas produktionssamarbete och det gamla
stamnätsavtalet mellan och de icke-statliga kraftföretagen.störrestaten
Med reservation för resultaten pågående domstolsprövningar i dessaav

indikerar iärenden utfallen konkurrensverkets prövningar konkur-att
renslagstiftningen kommer ha inverkan på utvecklingen.att stor

Affärsverket svenska kraftnät har speciellt verka förett attansvar
ökad konkurrens mellan kraftföretagen. kanDetta verket göra attgenom

underlätta handel kan ocksåDetöver gränserna. görast.ex. attgenom

13 ökade vertikala integrationenDen marknaden behandlas i under-på
lagspromemoria
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utformas på underlättar förvillkor for balanstjänst sättettm.m. som
på marknaden se vidare underlagspromemoriamindre aktörer att agera

kraftnät också engagerade i organisera den tillfälliga3. Svenska är att
nordiskamed kraft inom Sverige och mellan de länderna.handeln En

handelsplats för tillfällig handel innebär fördelar fororganiserad stora
speciellt for de mindresamtliga aktörer på elmarknaden, men pro-

och for elköpama.ducentema
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Försörjningstrygghet3

mycket väsentlig fråga hur elmarknadsreformen skulle påverkaEn är
elsektom,investeringsverksamheten i och vilka konsekvenser eventuella

förändringar i avseende kan få för upprätthållandet försörjnings-detta av
i dettryggheten svenska elsystemet. I underlagspromemoria har frågan2

betonadesdelvis behandlats. Där bl.a. vikten stabila planeringsforut-av
sättningar för producenter, kunder m.fl. skall våga genomföraatt
långsiktiga investeringar. denna promemoria fördjupas diskussionenI

analys hur elmarknadsreformen beräknas påverkagenom en av
leveranssäkerheten, investeringsviljan och den långsiktiga försörjnings-
tryggheten. Därvid diskuteras också investeringsinriktningen kanom
förväntas ändras med det regelverket för elmarknaden.att nya

försörjningstryggheten påverkas utlandsförbindelserHur ochav nya
utrikeshandel behandlas imed underlagspromemoriaav

försörjningstrygghet3.1 Begreppet

försörjningstrygghetBegreppet mångfacetterat. Tryggheten iär
elförsörjningen beror till viss del på risken för elavbrott eller fysisk
ransonering. aspekt på försörjningstryggheten behandlasDenna nedan

leveranssäkerhet.under benämningen
räcker dock inte med leveranssäkerheten tekniskDet i bemärkelseatt

god. tekniska minimikrav på överföringsnätFörutom ochär genom
övriga anläggningar kan problem i detta avseende, inte på sätt,annatom
i allmänhet klaras elpriset höjs så efterfrågan påatt attgenom

försörjningstrygghetreduceras. I begreppet ligger vanligen också att
priset på inte skall bli så högt konkurrenskraf-det allvarligt hotaratt

för svensk industri eller leder till kraftigt höjda levnadskostnader förten
svenska hushåll. aspekt betonas starkt i års energipolitiskaDenna 1991
riktlinjer. Energipolitikens mål på kort och lång siktår att trygga
tillgången på energi på konkurrenskraftigaoch med omvärldenannan
villkor.

avsnitten nedan behandlas forsörjningstryggheten bådaI 3.2 3.6 ur-
de nämnda perspektiven. Därutöver brukar också med försörjnings-man
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trygghet elförsörjningens uthållighet vid avspärming och lågaavse
känslighet för störning vid kris och krig. Denna fråga behandlas för
närvarande särskild utredning, Ellagstiftningsutredningenav en
N 1992:04. Utredningen skall den februari28 1995 redovisa hursenast
elberedskapen bör hanteras i samband med den vilande ellagstiftningen.

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerheten för elkund beror på säkerheten i hela leverans-en
kedjan från kraftstation till kundens anslutningspunkt. Avbrott i
elleveransema oftast kortvariga, från minuter till några timmar,är och
uppstår vanligen till följd något tekniskt fel i överforingssystemet.av

I för de lägre spänningama berornäten avbrottsfrekvensen i hög grad
på kunden finns i eller på landsbygd, eftersomtätort många felom
drabbar luftledningar i samband med åska, eller snöfall. Stam-storm

ledningar och skyddssystem byggdanätets så de i allmänhetär att
endast påverkas åska eller nedisning och efter åska mycket snabbtav
kan kopplas in igen. Detta hopmaskat och sånät är ett ärsystem,
dimensionerat enstaka fel inte leder till leveransavbrott. Produktions-att
anläggningarna och orsak till mycket liten delstamnätet är en av en
elabonnents avbrottstid, fel inträffar där kan detta ledastörreettmen om
till geografiskt mycket omfattande avbrott.

Det omfattande elavbrottet i Sverige sedan år inträffade1955mest
den 27 december 1983, då två tredjedelar alla abonnenter blev utanav

till några timmar. Efter denna händelse tillsattes Kommissionenupp
elförsörjningens sårbarhet, redovisade sitt uppdrag i betänkan-om som
Säkerdet elförsöijning SOU 1984:69. Där gjordes ingen särskild

bedömning vad samhällets synvinkel skulle betraktasav som ur som
lämplig leveranssäkerhetsnivå, det noterades den nivå dåutan att som
fanns acceptabel och inte behövde höjas. Däremot utfärdades ettvar
antal rekommendationer bl.a. olika åtgärder elkundema bordeom som
företa för reducera verkningarna elavbrott.att ettav

betänkandetI redovisades driftstömingsstatistik från Vattenfall, som
då ansvarigt för störningEn berör delstamnätet. storvar som en av
landet uppskattades kunna inträffa gång på 20-50 år och regionalen en
störning gånger0,5-2 år.per

formEn leveransinskränkningar kan bero på otillräckligannan av
kapacitet i produktionssystemet. Man talar här dels brist på energiom
t.ex. under torrår med låg vattenkraftsproduktion, dels brist påett
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effekt dvs. elbehovet under förbrukningstopp inte kanatt till-en
godoses. Till skillnad från de avbrott uppstår till följdmomentantsom

tekniskt fel i överföringssystemet kanett kapacitetsbrister förutsesav
längre eller kortare tid i förväg, och elabonnentema kan förvarnas om

väntad bristsituation. Senast det förelåg elbrist med ransoneringen var
vintern 1969/70. Orsaken kombination låg vattentillrinning tvåvar en av
år i rad, mycket kall vinter med hög elförbrukning och fel påen ett par
värmekraftstationer. Att det ibland inträffar ransoneringssituationer
behöver inte betyda underdimensionerat. deI dimensio-att ärsystemet
neringskriterier kraftföretagen tillämpar riskaccepterarsom man en
motsvarande ransonering på år.30 Det inte ekonomiskt motiveratären

bygga kapaciteten i sådan omfattning leveransernaatt alltidut kanatt
I det svenska kraftsystemet, med andelgaranteras. vattenkraft,storen

risken för effektbrist lägreär för energibrist, eftersomännu deän
produktionsutbyggnader har gjorts för begränsa risken förattsom
energibrist också har givit god effekttillgång.en

I från UNIPEDE International Union of Producersrapport anden
Distributors of Electrical Energy leveransstatistik förpresenteras
perioden 1982-91 från tjugotal, huvudsakligen västeuropeiskaett
länder Uppgifterna redovisades i form genomsnittliga avbrottstider.av

detFör svenska elsystemet den genomsnittliga avbrottstiden 11var ca
minuter år, medan genomsnittet för samtliga länder uppgick till 20per
minuter år. I de svenska uppgifterna ingår den nämndaper ovan
storstömingen i december 1983 orsakade hälften denänsom mer av
angivna avbrottstiden, och svarade för dominerande del desom en av
avbrott orsakade under perioden.stamnätetsom

En tryggad elförsörjning

Svenska hushåll och företag har traditionellt haft god tillgång påen
till jämfört med omvärlden låga priser. svenskaDe naturtillgångama i
form bl.a. vattenkraft, skog och jämmalm ursprungligenav gav
möjligheter bygga både förhållandevis billig elproduktion ochatt upp en

på råvarorna baserad, ofta elintensiv industri. Svensk industri haren
under lång tid haft komparativ fördel i tillgången till på konkur-en
renskraftiga villkor.

En tryggad energiförsörjning förutsättning förses som en en
utvecklad industrination. Energipolitiken betydelse förär storav en

1 Quality of Supply from Electric Power Systems, ParisUNIPEDE, 1993.
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myndighetanledningen harekonomisk tillväxt. Av denhållbar en
på energipolitiska området.särskilt detansvar

elektriñe-grunden för landetsvattenkraften,svenskaDen varsom
beräknaselproduktion kan inteutbyggd. Nyiring, är settstortnumera

investeringar blirhittills.tillkomma till lika låga priser Deatt somsom
leveransförmåga underupprätthålla elsystemetsnödvändiga för att en

kraftslag.beräknas ske i dyrareenergisystemet kanomställning attav
utformas ochväsentligt elsystemetsammanhangi dettaDet är att
för elsystemetsamhällsekonomiska kostnadernadimensioneras så deatt

sammanhangetviktigt krav iså låga möjligt. Ettblir är attsom
prisförändringaroch kraftigafortgår såutvecklingen atttvärautan

for framtiden omöjliggörs.planeraelkundemas möjligheter att
riktlinjer betonas detta:års energipolitiska1991I

viktig förutsättningrimligt pristillgång på tillsäkerEn ärett en
konkurrenskraft. Energipo-internationellasvenska industrinsför den

Särskilt förförutsättning bevaras.litiken skall utformas så dennaatt
basnäringarviktigaindustrin omfattarelintensivaden somsom

grund-stålindustrin dettaochpappersindustrin, gruvindustrin är ett
tillräcklignödvändigt det finnsdärförläggande krav. Det är att

efter marknadenspriset påi elproduktionen ochkapacitet sättsatt
villkor.

regelverket förlegalaligger således dettryggad elförsörjningI atten
behovkundernassådantproduktion och överföring är att avav

rimliga priser. Itill stabila ochkostnadseffektivttillgodoses på sättett
investe-konsekvenser förblir lagstiftningenssammanhangetdet

Betydelsefulla frågorbetydelse.ringsverksamheten särskilt ärstor omav
omfattning föri tillräckligkan tillkommakraftproduktion attny

föralltden kan byggasbehovet el, ochtillgodose storaut utanomav
pristluktuationer.

skallelförsörjningssystemetocksåliggerförsörjningstiygghetenI att
skalltidsperspektivet. Därförlängreuthålligt och robust i detvara

energipo-säkerhetskrav. demiljö- och Ielförsörjningen uppfylla viktiga
"Landetsi följande meningar:sammanfattas dettariktlinjernalitiska

möjligaienergisystemskallelförsörjning störstatryggas ett somgenom
förnybarainhemska ochpå varaktiga, helstgrundasutsträckning

skallStränga kravenergihushållning.effektivenergikällor samt en
ochvid användningenmiljönsäkerhet ochpåställas omomsorg

energiteknik."utformningen allav
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En viktig fråga i detta sammanhang vilka långsiktiga försörjnings-är
frågor bör ligga i myndighetsansvaret på energiområdet. Den berörssom
också i de följande avsnitten.

3.2 Ansvaret för försörjningstryggheten

Myndighetsansvaret hittills

Dåvarande Statens energiverk hade år 1990 övergripandet.o.m. ett
det s.k. energiintresset, dvs.värna samhälletsatt krav påattansvar om

billig och säker energiförsörjning på tillgodosertryggas sättett som
högt ställda krav på miljö och säkerhet. Denna uppgift uppfylldes

utredningar på bl.a. regeringens uppdrag eller på initiativ,genom eget
remisser i energipolitiskt relevanta frågor, olika konsekvensbe-typer av
dömningar Verket hade dessutom det operativa förm.m. ansvaret
flertalet de energipolitiska Statens energiverk hadeav programmen.
också myndighetsuppgifter koncessionsgivning för elektriskasom
ledningar, föreskrifter elsäkerhet, tillsyn enligt starkströmsför-om
ordningen och för energiberedskapen.ansvaret

Statens energiverks uppgifter fördes till NUTEK år 1991. Elsäker-
hetsuppgiftema överfördes år till1993 det nybildade Elsäkerhetsverket.
Den l juli 1994 fick NUTEK ytterligare myndighetsuppgifter på
elmarknaden i och med den s.k. nätmyndigheten förlades tillatt
NUTEK. Av NUTEK:s instruktion framgår verket haratt över-ett
gripande för ställningen energisystemet. NUTEK har ocksåansvar om av

övergripande näringslivets utveckling. Eftersomett vämaattansvar om
energiförsöijningen och särskilt försöijningen med elenergi har stor
betydelse för utvecklingen svensk industri arbetar förNUTEK bådaav
dessa intressen.

Statens naturvårdsverk har övergripande för kraft-ett ansvar
påverkan på miljön, medan Statens kämkraftinspektionsystemets har

för kämkraftverkens säkerhet.ansvaret
Tidigare hade Statens vattenfallsverk och övriga kraftpro-större

ducenter tagit på sig för elsystemets drift och säkerhet, vilketansvaret
reglerades i antal fonnella och informella överenskommelser.ett Före
den januaril 1992 reglerades kraftföretagens samarbete i huvudsak

två avtal, stamnätsavtalet och samkörningsavtalet. Statensgenom
Vattenfallsverk i båda avtalen.partvar

Genom samkörningsavtalet reglerades samarbetet avseende leverans-
säkerhet och produktionsoptimering. Som grundläggande krav på de
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ileveranssäkerhettillfredsställandedeltagande företagen angavs en
avtallångfristigaellerkraftproduktionhuvudsak samtgenom egen

fastställde ocksåAvtaletproduktionensnabbtmöjlighet styraatt
Vidare förbandkraft mellantillfälligför utbyteprinciperna parterna.av

frekvens-och delta ikraftbristvarandra vidhjälpaföretagensig attatt
vidareframgickkraftproducentemamellanavtaletregleringen. Av att

kortsiktigalandetsfördetvattenfallsverk hadeStatens ansvaretyttersta
elbalans.

ekonomiskatekniska ochderegleradesstamnätsavtaletGenom
Förutompåelöverföringkraftföretagensför stamnätet.villkoren

innehöll avtaletabonnemangolikaföravgiftsstrukturen typer avm.m.
reservkapacitetkrav påtilltillgångvillkor försärskildabl.a. nätet, t.ex.

produktion.i
vattenfallsverk denStatensbolagiseringenmedsambandI av

myndighetsuppgifter,specifikafåöverfördes verketsjanuari 1992l
forskningen inomsamordningenochelberedskapenföransvaret av

kortsiktigadenochförAnsvarettill NUTEK.elomrâdet, stamnätet
kraftnät.SvenskakraftnätAffärsverket svenskalades hoselbalansen

elmarknadenreformeradedenMyndighetsansvar på

svenskadetföri dag stamnätetkraftnät harSvenska attansvaret
kVoch 400spänningsnivåerna 220påöverföringsförbindelsema
förocksåharSvenska kraftnäteffektivt.och drivs ansvaretutvecklas

påvarierarfrekvensen intefördvs.kortsiktiga elbalansen, ettden att
svenska elnätet.på detotillfredsställande sätt

drivsutvecklas ochnationella elnätetdetförMyndighetsansvaret att
tillelkonsumentemaeffektivitetsvinstema kommeroch föreffektivt att

nätmyndig-den s.k.ligga hoslagstiftningenvilandeskall enligt dendel
NUTEK.heten,

gällerdetdefinieradevälsåledesAnsvarsförhållandena närär
elsystemetsdet gällernätstabiliteten. Närochnätverksamhettillsynen av

prisutvecklingleveransförmåga och ärutveckling vadlångsiktiga avser
komplext.myndighetsansvaret mer

enskilda aktörernasdeförsamhälletprincipI sätter ramarna
säkerhetskravexempelvisskerelsektorn. Detverksamhet inom genom

förMyndighetsansvaretmiljöskatter,kärnkraftverk, miljökrav,på osv.
Naturvårds-kärnkraftinspektion,hos Statensbestämmelser liggerdessa

energiansvarigegenskaphar im.fl. NUTEKRiksskatteverketverket, av
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myndighet samordningsansvar och skallett företräda det s.k. energiin-
andra intressen.tresset gentemot

Samhället har också det övergripande för konkurrensenansvaret att
på den svenska elmarknaden fungerar tillfredsställande mellan svenska
företag och mellan svenska och utländska företag. Myndighetsansvaret
ligger i första hand hos Konkurrensverket, andra myndigheterävenmen
har uppgifter i syfte främja konkurrensen.att

Rollfördelningen på den reformerade elmarknaden innebär att
för elproduktionssystemetsansvaret tillräcklighet kommer ligga iatt

producentemas affärsmässiga sina kunder. Dengentemotansvar
planering hittills har skett i samverkan mellan kraftföretagensom
kommer således inom det regelverkets ramar stället skeattnya genom
uppgörelser mellan producentema och deras kunder. Konsekvenserna att
denna viktiga förändring behandlas i de följandenärmare avsnitten.

3.3 Investeringsverksamheten på
elmarknaden

Dagens företagsstruktur inom elproduktionen har till del historiskastor
orsaker. Tidigt uppfördes kraftverk med varierande ägarintressen -
statliga, kommunala och privata för lokala behov. Ett antalstort-
företag på såväxte vissasätt expanderade och efterhand komupp, varav

för allt delatt elproduktionen.störresvara en av
Under de årtiondena har koncentrationensenaste ägandet fortsatt.av

Det främst industriföretagär tidigare bedrev kraftverksrörelse vidsom
sidan den huvudsakliga sysselsättningen, har lämnatav som nu
elsektom. Listan på sådana industriföretag lång: Avesta, SKF,är
Sandvik, Korsnäs, Gränges Electrolux, SCA, Uddeholm, Billerud m.fl.
Köpare har i dessa fall varit Sydkraft, Gullspång, Stockholm Energi och
Vattenfall. På så har det vuxit framsätt fåtal renodladeett större
kraftföretag.

Med den gällande ellagen det omöjligtär kraftföretagatt starta nya
inte redan har eldistributionsrörelse där produktionenom kanman en
Visserligen finnsavsättas. det inte, i många andra länder, någonsom

speciell lagstiftning förhindrar aktörer bygger kraftverk.attsom nya
Genom koncessionssystemet har dock de etablerade producentemaoch
distributörerna möjlighet hindra nytillkommen producentatt säljaatten
elen. Vissa kommuner har byggt kraftföretag efter frånattupp egna
början bara sysslat med distribution. I samtliga fall har det varit fråga

kommuner byggt kraftvärmeverk för både el- ochom som värme-
produktion i samband med utbyggnad fjärrvärme.av



1995:14SOUörsörjningsttygghetF56

kon-därför idagelproduktionendelen ärövervägandeDen av
hundratalfinnstotaltdetföretag, ettfåtalcentrerad till ävenett om

produktionen årandeloch derasföretagenDeproducenter. största av
1993 var:

%52Vattenfall AB
%18Sydkraft AB
%6Kraft ABGullspångs
%6Energi ABStockholm
%5Kraft ABStora
%2Graningeverkens AB
%2KraftSkellefteå
%lElverkSkandinaviskaAB

Övriga %8

utbyggnadsnivåAktuell

till 150i daguppgårsvenska elsystemeti detLeveransförmågan ca
produktion-Huvuddelenvattentillrinning.normalvidårTWh avper

respektive 72kärnkraftverk ca 63,5ochstillgångama är vatten-
kraftvärmepåsigfördelarproduktionstillgångamaövrigaTWh/år. De

cakondenskraftTWh/âr,camottryck 4,5industrielltTWh/år,ca 5,5
vindkraft ca 0,02TWh/år ochtillupp 5gasturbinerTWh/år,25

TWh/år:
tillsammanlagtuppgårproduktionsformåganuppräknadeDen ca

åretvariationerelförbrukningenstill överMed hänsynTWh år.175 per
samlade leverans-denhaverier beräknasochtonårrisken förtillsamt

elförbruk-svenskatillgodose denförmågadvs.formågan, attsystemets
ochenergi-förriskavseendetillämpaskriterierdeenligtningen som

möjlig-skall läggasTill dettaår.TWh150effektbrist, att pervara ca
nettoimportmaximalår kannormalaVidel.importeraheterna att som

emellertidminskarNordenhelatorrår iVidTWh.påräknas 10ca
omfattningenden avsevärt.nettoimporttillmöjligheterna av

energi-lika godmarginaleneffektsituationenBeträffande är som
marginalen.

ochöverföringsförlusterinklusiveelförbrukningen,totalaDen

2 Kraftverksföreningen.SvenskaUppgifter från
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leveranser till avkopplingsbara elpannor, 140 TWh år 1994.var
Undantas elleveransema till elpannoma förbrukningen 135 TWh.var
Skillnaden mellan maximal möjlig tillförsel till det svenskaav

160 TWhsystemet, år, och dagens elförbrukning exklusiveca per
avkopplingsbara elpannor, 135 TWh, 25 TWh.är Denna skillnadca ca

till delutgörs elproduktion istor kondens- och gasturbinverkav som
inte avseddaär användas kortvarigtatt ochannat än under särskilda
omständigheter. Om denna produktionskapacitet utnyttjades fullt ut
skulle koldioxidutsläppen öka med 8 miljoner åremot itonupp per
Sverige och med ytterligare kanske 4 miljoner utomlands.ton

Kapacitetsöverskottet inte jämnt fördelatär mellan företagen utan
finns främst hos Vattenfall. Det beror både på kraftanskafñiing och på

företagets marknadsandelatt minskat under de årensenaste attgenom
vissa distributörer fått möjlighet byta inköpskällaatt någontrots att ny
lagstiftning införts.ännu

Dagens situation, kännetecknas viss överkapacitet, kommersom av
sannolikt inte bestå. Elförbrukningenatt ökar, i långsamän takt,om
samtidigt vissa äldre värmekraftverk bl.a. gasturbiner kommersom att

Ävenläggas ned. avtalen import från Norge upphör inom några år.om

Utbyggnadsplaneringen

taktI med elnäten byggdes koppladesatt produktionsanläggningarut
ihop till landsomfattande kraftsystem.ett Kraftföretagen började på ett
tidigt stadium samarbeta vid driftenatt för därigenomsystemet attav
sänka kostnaderna. Ett regelstyrt samarbete uppstod denär större
kraftföretagen för 30 år sedan träffade samkömingsav-ettca gemensamt
tal, vilket innehöll villkor för kraftutbyten och deras prissättning samt
regler ömsesidig hjälp vid bristsituationer. För få tillträdeom till detatt
organiserade arbetet måste företaget uppfylla vissa minimivillkorsam när
det gällde leveranssäkerhet och företagsstorlek. Avtalet omarbetades till
den januaril 1992 och samarbetet har därefter benämnts produktionsop-
timeringen med i allt väsentligt oförändrade villkor. I samarbetet ingår

tiotal företagett för 90 % landetsöver produktion.som svarar av
Leveranssäkerhetskraven på varje deltagare har varit dels kravett

med avseende på effekt, dels krav med avseendeett på energi. Risken
för energibrist får inte överstiga %3 och risken för effektbrist inte
0,1 %. Detta kan beskrivas energibrist inte får inträffaattsom änmer

gång på 30 år och effektbrist inte 9 timmaren år.än Kravenmer per
gäller för s.k. primakraftleveranser, vilket innebär hänsyn får tillatt tas
den eventuella avkopplingsrâtt företag kan ha förett del sinsom en av
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självständigtkraftföretagenskiltvarjedockförsäljning. Det är som
genomföras.skallinvesteringarvilkabeslutar som

gällerdetproblempraktiskaantal attnäruppstårverklighetenI ett
medmåsteanläggningarBeslutkraftsystem.optimaltuppnå ett om nya

utbyggnad fattasochtillståndsprocesstid förerforderligtillhänsyn
beslutmåsteDärfördrift.ikananläggningenår innan tasmånga om

detbedömningarandraellerpåbaserasanläggningar avprognosernya
elbehovet.framtida

andra företag,med mångalikhetisåledes,måsteElproducentema
medhellerkan inteårs sikt. Depå 5-10marknadsutvecklingenbedöma

medförproduktionsförmåga. Dettaframtidasinbedömasäkertfull en
Sådanaelsystemet.underutbyggnadsåvälförrisk över- avsom

kommerochSO-årsperiodendenunderinträffathar senastesituationer
framtiden.iundvikaskunnahellerinte att

påelsystemetutbyggnadsnivå förfinnamedProblemen rätt varatt
elbehovetföretagsekonomiskt tidigare, närhanteravis lättareoch attsätt

fulltdåkundeanläggningbyggdtidigtförsnabbt. En varaväxte
Ådrift.tagits idenefter detårnågraellernågot attmotiverad redan

långvarigaochbetydandeleda tillunderutbyggnadkundesidanandra en
ikapp.byggamedproblem att

på denAnsvarsfördelningen3.4 nya
elmarknaden

produktion,medverksammaföretagmångaelsystemetsvenskadet ärI
medelkunderantalfinnsoch detförsäljning, stortöverföring och ett

ansvarsfördelningkrävselsystemetförbrukning. Inomolika enstor
pådemmellanfördelasrollernapraktiken kanIaktörer.dessamellan

medskekankoordineringennödvändiga systemetoch denolika sätt av
hittillsmed detjämförtinnebärellagenvilandemedel. Denolika

svenskadetansvarsfördelning iändradregelverketgällande en
påbedrivasverksamhetenförutsättsdelarIelsystemet. systemetav

såväl denFörregleras.andra delarimedan denvillkor,kommersiella
lagstiftningenverksamhetenregleradedenkonkurrensutsatta angersom

Samtidigtverksamma.kanaktörernavilkainomde vararamar
överföringgällervadfrämstoch lagfástspreciseras statens avansvar,

elbalansen.koordineringenochpå stamnätet av
inedanbehandlasochkraftnätsSvenskasistnämndaDet är ansvar

tillräckligfinnsdet nät-förharNUTEK attavsnitt 3.4.1. ansvaret
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kapacitet, vilket behandlas i avsnitt 3.4.2. I avsnitt behandlas3.4.3
relationerna mellan producenter, leverantörer och konsumenter på den

marknaden.nya

3.4.1 Systemansvaret

För koordinera och för elbalans och nätdriftatt krävssystemet attsvara
någon har det övergripande Därmed denansvaret, systemansvaret. avses
driftmässiga samordningen alla delsystem, sammanknutna viaärav som

Från och med den januaril harstamnätet. 1995 Svenska kraftnät detta
Regeringen har utfärdat föreskrifter Svenskanärmareansvar. som ger

kraftnät, i den utsträckning det behövs for kunnaatt utöva system ansva-
befogenhet beordra elproducenter ökaret, eller minskaatt produk-att

tionen.
Regeringen har också utfärdat föreskrifter skyldighet forom

elproducenter och elkonsumenter till Svenska kraftnät in deatt ge
uppgifter produktion eller konsumtion behövs förom attav som

skall kunna upprätthållas.systemansvaret
Svenska kraftnäts för balanshållningen innebär landetsattansvar

totala elproduktion i varje ögonblick skall lika den totalastorvara som
elförbrukningen. Balanshållning kallas också frekvensreglering, eftersom
det frekvensen på påverkasär vid obalans.nätet som

Svenska kraftnät har avtal med Vattenfall innebärett attsom
Vattenfall sköter finbalanseringen För kunna utnyttjasystemet. attav
landets samtliga reglerresurser på effektivt dock avsiktenett sätt är att
Svenska kraftnät på sikt skall organisera s.k. balanstjänst. Tillen
balanstjänsten skall producenter och vissa konsumenter t.ex. de harsom
avkopplingsbara elpannor löpande bjuda in reglerkapacitet. Dessa
reglerresurser disponeras därefter balanstjänsten och utnyttjas förav att

upprätthålla balans mellan produktion ochmomentant konsumtion. De
tillhandahåller reglerkapacitet på marknadsmässiga villkor.ersättssom

Genom balanstjänsten kan de producenter, återförsäljare eller
elkonsumenter tecknar avtal med Svenska kraftnät balans-som
ansvariga hantera sina tillfälliga obalanser mellan produktion och
försäljning eller mellan konsumtion och inköp. Dessa obalanser
beräknas i efterhand mätinformation och kontraktsinformationnär har
sammanställts Svenska kraftnät. Den har positivt saldoettav som

Svenska kraftnät for detta. Pågentemot ersätts motsvarande innebärsätt
negativt saldo den balansansvarige får betalaett för elförbrukningenatt

till Svenska kraftnät.
För klara såväl balanshållningenatt störningar i produk-störresom

3 l5-O269.Bilaga-
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Normaldrifts-nätdriften krävs tillgång till driftreserver.ellertionen
frekvensreglering och förskall tillgängliga for attreservema vara

kunna täckamedan stömingsreservema skallprognosavvikelser,hantera
överlöringsnätet.produktionsstömingar eller problem i Dessaplötsliga

hopkopplade nordiskaför hela det synkrontär gemensammareserver
elsystemet.

har Svenska kraftnät förfor sittInom ansvaretsystemansvarramen
betyderfrekvensreglering vid såväl normal störd drift. Det attsom

verka föravtal med producenter kommerSvenska kraftnät att attgenom
investeringarna i stömingsreserver genomförs.nödvändigade

centrala det SvenskaSveriges geografiskt lägePå grund ärav
Vattenfall för samordna rutinerna fortidigarekraftnät attsom ansvarar

Svenska kraftnätplanering de nordiskaövervakning och reservema.av
Statnett i deinom kort teckna avtal med Norgeplanerar attatt om

omfattning.svenska reservemas
viktig för de balansansvarigaPrissättningen balanskraften är attav

deras beräknade elkonsumtion ellerteckna avtalskall motsvararsom
fördelaktigtfördelaktigt eller likaelproduktion. Om det attmervore

skulle Svenska kraftnät fåfrån Svenska kraftnät,kraftenköpa snart
inte hellerinköpsorganisation. Svenska kraftnät kanrollen sätta ettsom

marknadspriset,mycket högrepris, dvs prishögtfor är änett som
särskilt missgynnar de köpare och säljaresådant priseftersom ett som

elproduktionskapacitet.saknar egen
Svenska kraftnät harpå balanskraft förutsätterväl prisEtt avvägt att

på tillfällig kraft. motivenuppfattning marknadspriset Ettgod avomen
skapa organiseradhar sig iSvenska kraftnättill engagerat attatt en

tillfällig kraft sådanhandel mednorsk-svensk är att ett gottgeren
balanskraft.för prissättningunderlag av

drivkrafter för teckna korrektaaktörerna harsäkerställaFör attatt att
Svenska kraftnät prissätta balans-såledesleveransavtal kommer att

köpa balanskraft handlaaldrig billigareså detkraften änär attattatt
marknadspris.tillkraften
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3.4.2 Nätägamas och nätmyndighetens rollansvar

Enligt den vilande ellagstifmingen nätkoncessionshavane nätägareär en
skyldig på skäliga villkor ansluta andras ledningar och anläggningaratt
till sitt Skyldigheten ansluta gäller emellertid endastnät. att nätetsom
eller ledningens kapacitet tillräcklig för anslutning skall kunnaär skeatt

leveranssäkerheten i riskeras.utan att nätet
I samband med koncessionshavare begäranatt prövaren en om

anslutning skall han ställning till har kapacitet klara deta nätet attom
överföringar blir möjliga med den begärda anslutningen. Närsom en
anslutning väl har bör det således inte uppstå någraaccepterats
kapacitetsproblem till följd anslutningen. ökade möjligheternaDe attav
fritt välja leverantör och ökad konkurrens mellan elsäljare bör inteen
medföra kapacitetsproblem uppstår. fysiskaDe flödenaatt inya av

ändras inte förbrukare byternätet leverantör. Enbart byteattav en av
leverantör kan därför normalt inte åberopas skäl för vägraattsom
överföring. Frågan ledig kapacitet aktuell främst vid anslutnings-ärom
tillfället.

I koncessionshavarens skyldighet ansluta anläggningar tillatt nätet
ingår också skyldighet förstärka överföringskapaciteten denatt nären

begränsad i förhållande till önskemålenår överföring. Också i dettaom
fall gäller skyldigheten särskilda skäl föreligger.närutom

Om det finns särskilda skäl det nätmyndigheten NUTEKär som
beviljar undantag från anslutningsskyldigheten. Om kapacitetsbrist anges

skäl för neka anslutning det har bevis-att är nätägarensom en som
bördan.

Det inte endast skyldigheten anslutaår kund skall kunnaatt en som
nätmyndigheten också villkorenprövas för anslutning, såsomutanav

anslutningsavgiftens storlek eller andra krav ställer.nätägarensom
Avsikten inte, enligt l993/94:l62,är anslutnings-nätågarensattprop.
skyldighet med det skall bli begränsad med dagenssystemet ånnya mer

Det hänvisas i propositionen till det i dag finnssystem. praxis påatt en
området, och det inte finns anledning bedöma anslutningsskyldig-att att
heten restriktivt i framtiden.mer

NUTEK skall också verka för kvaliten på nåttjänstema hög.att är
Bland de konkreta åtgärder myndigheten planerar vidta kanattsom
nämnas:

Vid skälighetsprövningen tariffema kommer vikt läggasstor attav-
vid den tekniska standarden på och på leveranskvaliteten.nätet
För koncessionshavare överhuvudtaget skallatt kunna få sinen-
koncession förnyad kommer vissa minimikrav ställas påatt nätets
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standard.
Varje kommer redovisa s.k. nyckeltalnätägare att tvungen attvara-

bl.a. belyser leveranskvalitén.som
Olika information och utbildning kommer riktas tilltyper attav-

i syfte förebygga leveransproblem.nätägama att

Kunder3.5 och leverantörer på en

reforrnerad elmarknad

Relationen3.5.1 mellan elleverantör och elklmd

elkund kommerEn i framtiden ha två olika avtal, nätanslutnings-att ett
ochavtal kraftleveransavtal, i stället för i dag normalt endastett ettsom

avtal. För de mindre elförbrukare köper från leveranskon-som en
cessionär kommer dock dessa avtal enkla Standardavtalatt vara som
påminner dagens abonnemangsavtal med eldistributörema.om

Nätanslutningsavtal

avtalen kommerEtt gälla nätanslutningen. Som tidigareatt nämntsav
uppstår de allra flesta elavbrott till följd nätstömingar. Det nätavtalav

elkonsumenten tecknar med den lokala kan antingennätägarensom vara
Standardavtal, för närvarande håller på utarbetasett attsom av

specialavtal.branschen, eller ett
sådant Standardavtal kommer sannolikt i relativtI allmännaett

vadordalag och vad elkonsu-är nätägarens äranges som ansvar som
har hittills inte varitDet praxis blirnätägarenmentens attansvar.

ersättningsskyldig vid strömavbrott till följd nätfel, förutsatt inteattav
orsakats vårdslöshet från sida.felet stället kan avtaletInätägarensav

skyldigheter i sådana fall,reglera exempelvis hur snabbtnätägarens ett
avhjälpt.fel skall vara

harelkunder krav pâ leveranssäkerhetenFör finns detstörresom
anledning kräva specialvillkor.däremot Sådana villkor kanatt t.ex. vara

matningsvägar. kan också gälla ekonomiskDet ersättning vidextra
avbrott.

Skäligheten i de nätanslutningsavtal tecknas med kannätägarensom
NUTEK.prövas av
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Kraftleveransavtal

Kraftleveransavtalens utformning kommer sannolikt mycketatt vara
olika beroende på elkonsumentens förbrukningsstorlek, förbruknings-

övriga behov.mönster detI följandesamt beskrivs hur olikatre grupper
elköpare kan förväntas på den reformerade elmarknaden.av Denagera

första består elkonsumenter väljer köpagruppen frånav attsom
innehavaren leveranskoncession. En andra innehållerav en störregrupp
elköpare handlar i konkurrens. Grupp bestårsom tre storaav
elköpare, för vilka det lönsamt läggaär relativtatt påstoraner resurser
elupphandlingen.

Grupp Denna innehåller elförbrukare inte finner detgrupp som
lönsamt handla i konkurrensatt väljer köpa från innehavarenutan att

leveranskoncession. Inledningsvis kommer sannoliktav flertalet
hushållskunder, bostadsrättsföreningar, mindre näringsidkare m.fl. att
köpa sin på detta De omfattas dåsätt. leveranskoncessionärensav
leveransskyldighet och behöver i princip inte teckna något speciellt
kraftleveransavtal. Branschen håller dock på utarbeta Standardavtalatt
också på detta område, vilket torde medföra de allra flestaatt
elkonsumenter kommer erbjudas sådant avtal.att Dessa Standardavtalett
kan innehålla ungefärantas rättigheter och skyldigheter församma

i dag. Det bör dockparterna ingetnoteras avtalassom att såannatom
leverantören skyldigär täcka konsumentens elbehovatt till 100%. De

eventuella leveransstömingar kan uppstå beror då påsom
överföringssystemet och konsekvenserna skall regleras i kundens
nätanslutningsavtal och inte i kraftleveransavtalet.

För de elkunder väljer köpa kraft frånattsom
leveranskoncessionären enligt Standardavtal kommer således situationen
inte avvika från dagens situation.att En viktig skillnad jämfört med i
dag dock leveranskoncessionären,är att ofta i sin ärtur storsom en
elköpare se 3 nedan, kommer ha goda möjlighetergrupp att att
konkurrensupphandla kraften.

De elkonsumenter inte standardavtalen kommeraccepterarsom att
ha möjlighet avtala andra villkoratt med leveranskoncessionären.
Eftersom leveranskoncessionären riskerar elkonsumenten väljeratt en

leverantör torde möjligheterna förhandla sig till individuelltannan att
anpassade villkor öka jämfört med i dag. Om elkonsument finner deen
villkor erbjuds leveranskoncessionären oskäliga, finnssom av vara
möjligheten få dem prövade hosatt NUTEK.

Alla elkonsumenter anslutna tillär omfattasnätettsom som av
nätkoncession för område kommer omfattas leverans-att av
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elkonsumenterdessaharSamtidigtleveransplikt.koncessionärens
förutsattleverantör,konkurrerande attfrånkraftenköpamöjlighet att en

mätutrustningerforderligde har
harelkonsumenterinnehållerDennaGrupp ensomgrupp

för demintressantskalldet attförelförbrukningtillräckligt att varastor
förbrukningensenbartemellertid intekonkurrens. Detiupphandla är

lämnaväljervilka attkommerstorlek avgöraatt somsom
detkommerelmarknadenreformeradePå denleveranskoncessionären.

uttagspunktermångamed attelköpareförmöjligheterfinnas storaatt
kunnaskullefördelmedpå företagExempelinköpen.samordna som

ochbutikskedjorfastighetsförvaltare,inköpsamordnade ärgöra
från NorgeErfarenheternaanläggningar.fleramedtillverkningsforetag

formerfinnakanvillaägareforeningarochbostadsrätts-ocksåvisar att
konkurrens.iupphandlaför att

giltigttecknamåstekonkurrensi ettköperelkonsumenterDe som
levereraskyldigingenavtalsådant attkraftleveranskontrakt. Utan ärett

dentvingaskraftleveransavtalgiltigtperiodvissEfterel. ettutanen
frånkundenkoppla bort nätet.lokala nätägaren att

kraft-tecknarelkonsumenten ettmeddeträckerNormalt att
Leverantörenåterförsäljare.ellerproducentmedleveransavtal enen

elkonsumentendenallavtal levererasådantsig iförbinder att somett
förbinderproducenteneffektenmaximalaDenfrånkan nätet. somutta

näteffekt.abonneradekundensdåbestämslevererasig att av
tilllevereraskyldigleverantörenavtalas att uppOm inget ärannat

riskendakontraktstiden. Denhelaundereffekten somavtaladeden
detochobeståndpåhamnakanleverantörenkunden löper avär att

ibetalarnormaltkundenEftersomåtaganden.sinafullgörskälet inte
tecknatvingaskan nytthan etttill attriskenbegränsasefterskott att

villkor.förmånligamindreeventuellt tillleverantör,medavtal annanen
kansittminskaibland uttagkankundenOm att avacceptera

kundkraftleveransavtalet. Eniskrivas inåterköpsklausulerspeciella
maximaltsittreduceraavgift kunna attlägre accepteraskulle mott.ex.

hanförutsatttimmar,antal attvisstunder50%medmöjliga ettuttag
förvarning.avtaladerhåller en

konsekvensernaskallelkonsumenterandraför avPå sätt somsamma

kundens3 kommer attattleverantörbytakunnaförkrav varaEtt att
allmänhetikrävertimme. Dettaförtimmeregistreras enförbrukning kan

installerad.finnsi dagdenmätutrustningavancerad än sommer
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eventuella leveransstömingar på överföringssystemet regleras i nät-
anslutningsavtalet och inte i kraftleveransavtalet.

Grupp 3 består industriföretag med elförbrukning ochstorav
Återförsäljamaåterförsäljare el. kommer i utsträckningstorav att

dagens eldistributörerutgöras köper för leverera tillattav som
kunderna i sitt område, det kan också tillkomma helt aktörer.men nya

Affärsrelationema mellan dessa kunder och elleverantöremastörre
kommer sannolikt varierande Vissa kunder kommeratt natur.vara av

prioritera långsiktigt stabil relation till sin leverantöratt en attgenom
teckna långa avtal där kanske andra tjänster elleveranser också ingår.än
Andra kunder kommer försöka utnyttja den konkurrens-att nya
situationen så långt möjligt teckna korta avtal ochattsom genom
därigenom spela elproducentema varandra. Speciellt iut mot en
situation med viss överkapacitet i elproduktionen kan det vara en
strategi många företag väljer.som

Kundernas intresse teckna långa kontrakt kommer inteatt attav vara
det finns ochstort när samtidigt den godagott tror attom man

tillgången kommer bestå några år. Eventuellt kan producentemaatt då
beredda sänka priserna i de långa kontrakten. Om konkurrensenattvara

på marknaden fungerar tillfredsställande kommer konsumenterna på kort
sikt kunna förhandla till sig låga elpriser. Den signalatt elprodu-som

därmed får de skallcentema medär genomföra nyin-att vänta att
vesteringar.

I takt med utbudsöverskottet minskar ökar kundernasatt intresse att
teckna längre kontrakt. De vill undvika beroende handlaatt attvara av
på korta kontrakt i situationer de producenter, harnär sälja,attsom
kan höga priser. Eftersom kunderna villta ut undvika hamna iatt
beroendeförhållande till några få leverantörer kommer de sannolikt att
försäkra sig flera kraftleveranskontrakt med varierande tidslängder.om

kommerDe också tidigt försäkra sig långa kontrakt deatt väntarom om
elbrist hotar. På den reformerade elmarknadenatt kommer således

prisnivån på längre kontrakt spegla elköpares och elproducentersatt
förväntningar den framtida tillgången på el.om

För kunna utnyttja den reformerade elmarknadenatt maximalt
kommer många de kunderna tecknastörre minst två kraft-attav
leveransavtal. Ett avtal tecknas med Svenska kraftnät elkonsu-som ger

eller återförsäljaren avräknasmenten Svenskarätt kraftnätsatt mot
balanstjänst, dvs. köpa och sälja balanskraft.rätt Ett eller fleraatt avtal
tecknas med producenter eller återförsäljare kraftleveranser. deIom

avtalen kommer inköpsvolymema specificerade till såvälsenare vara
volym till leveranstidpunkt. Sådana avtal har fördelen de kansom att
återförsäljas. Ett industriföretag har tecknat mycket långt avtalettsom
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sig värdettillgodogörakunnadärmedskullemed producent aven
producentsjunker. Förbehovet ärdetkontraktet även enavegnaom
volymrisken,slipperproducenteneftersomfördelaktigakontraktdessa

Kontrakten harel.sitteller minskarökarkundendvs. risken uttagatt av
organiseradpåkunnade skullefördelenockså den omsättasatt en

ochspecificerad volymkontrakt medförtalarhandelsplats. Mycket att
framtiden.bli vanliga ileveranstidpunkt kommer att

investeringsbeteendeProducenternas3.5.2

tillräckligibyggsproduktionsanläggningarförAnsvaret att nya
elproducentema. Ettligga påframtidenockså ikommeromfattning att

och påelkonsumentemadock på devilari dag störreänstörre ansvar
kraftproducent"tillhört" visshatidigareel. Frånåterförsäljare att enav

hardeförsäkra sigframtidenielköpama attmåste de större om
säkraförharåterförsäljareochProducenterkraftleveransavtal. attansvar

ellerproduktionsresurserleveransåtagandensina genomegnagenom
producenter.avtal med andra

elproduk-fördirektapåtagit sig detaldrigStaten har ansvaret att nya
byggs utbyggnadenTidigare regleradestionsanläggningar genom en

elmarknaden skerPå denproducentema.mellan deserie avtal stora nya
elproducen-mellanavtalfrivilligai ställetregleringmotsvarande genom

återförsäljare.ellerelanvändareoch störreter
ochgällandemellan debetydelsefull skillnadochavgörandeEn

med deförsäljningenelmarknadenregelverken förvilande är att av
påverka investe-kommerDetske i konkurrens.skallreglema attnya

avseendenvissaIpå mångakraftproduktioneniringsutvecklingen sätt.
ökadleda tillkommainvesteringssituationenkan den att ennya

också faktorerdet finnsproduktion,iförsiktighet investeraatt menny
investeringsverksam-stimulerande förellerstabiliserandekansom vara

4 kraftföretagensenergipolitiska riktlinjer "Detibetonades 1991Detta års är
energipoliti-fastlagdastatsmakternai denutgångspunktuppgift medatt av

blirelbehovlandetskraftsystemetutveckla såochken planera att av
tillgodosett".
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heten
På elmarknad bliröppen producents försäljningsprognosen meden

nödvändighet osäker inom det hittillsvarandeän lederDetmer systemet.
till fördrojnings- och försiktighetseffekt i jämförelse med denen
reglerade marknaden, vilket kan resultera i senareläggningar av
investeringar och till lägre fastkostnadsandel och ökad småskaligheten
i investeringarna.

På den reglerade marknaden ligger det ingen risk i byggaatt
anläggningar med andel fast kostnad. Kostnadernastor kan förasen
vidare till kunderna i företagets avsättningsområde. På den konkur-

marknaden kommerrensutsatta producentema fokusera på kost-att
naderna betydligt i dag, eftersomän de inte har absoluta garantiermer
för kraften går sälja tillatt det pris krävsatt för investeringenattsom
skall bli lönsam.

figurI 3.1 illustreras kostnadskarakteristika för produk-tre typer av
tionsanläggningar. Linjen A i figuren relationen mellan produk-anger
tionskostnaden och utnyttjandetiden för baskraftanlâggning, t.ex.en
kärnkraft, har hög utbyggnadskostnad låg rörlig kostnad. Isom men en
sådan anläggning produceras elen billigast driftstiden lång.ärom

Den brant lutande linjen B visar motsvarande samband förmer en
toppkraftsanläggning, gasturbin, har lågt.ex. fast kostnaden som men
hög rörlig kostnad. En sådan anläggning bör endast utnyttjas när
elbehovet mindre tidär istörst figurenän eller vid störningar.som
Gasturbiner vidutgör torrår.även Typ C mellantingären ettreserv
mellan A och B, fossilkondensanläggning,t.ex. och billigast iären ett
mellanregister utnyttjandetiden mellan och i figuren.av

5 Framställningen i detta avsnitt bygger delvis följandepå rapporter:
Hur kommer avreglering elmarknaden påverka investeringarnaatten av-
i elproduktionen, Bertil Strindmark och Arne Granholm, Bohlin
Strömberg.
Elmarknadsreformens inverkan investeringarpå i och befintlig- ny
elkraftproduktion. Per Möller och Sievert Göthlin, Bergman Co.
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Figur 3

Kostnad
A

TT Utnyttjandetid

såvälföranvändaskandensärställning eftersomVattenkraft intar en
hurberoendeUtnyttjandettoppkraftproduktion. vattnetärbas- avsom
Dimensio-årstider.mellanveckanochdygnetregleras underkan samt

fårhurberoendesålundavattenkraftstation vattnetneringen är avav en
utnyttjas ikraftslagandraför dekostnadernaochregleras som

elsystemet.
elproducentemafördelaktigt förekonomisktvarithar detVanligen

förproduktionsanläggningarolika attblandningha typeratt avaven
avsättning bliri elproducentensstabilitetenOmtäcka leveranserna.upp
förskjutsinvesteringsmönstretleda till motkommer detosäkrare attatt

bedömningenosäkrarebaslastanläggningar. Denmindre andel aven
bl.a.tordekonkurrensenföljerförsäljningpris ochframtida avsom

produktions-andelonödigtharproducentinnebära storogärnaatt enen
kostnad. Investe-rörligoch lågkostnaddel fastmedanläggningar stor

blirkalkylräntomadvs.kortsiktigare,blirtenderarringskalkylema att
påsiginriktarochblir lägrekostnadsandelenden fastahögre, att man

ocksåinnebäravkastningskravethögre attteknik.småskalig Detmer
innangamladetilängre systemetkommer änvänta manattman

investerar.
ökadeinnebärakaninvesteringsmönstretförskjutningEn av

förel. Riskenkvantitet över-produktionkostnader för sammaav
å andrakommerproduktionsanläggningarkapitalintensivaiinvesteringar

kan dennakostnader. Dessutomtill lägrevilket lederminska,sidan att
flexibilitet iökadmedgeinvesteringsmönstretförskjutning enav
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produktionen och därmed elproduktionstörreett utrymme att anpassa
till förbrukamas efterfrågan.en
En betydelsefull och komplicerande faktor de långa ledtidema förär

byggande produktionsanläggningar. Normalt det mellan 5-10tarav nya
år från investeringsbeslut till drifttagning kraftstation, vilketav en
innebär företagen måste ha god framförhållning. I investeringsverk-att
samheten kommer de därför sannolikt också i ökad utsträckning utnyttja
mindre och enklare anläggningar. Exempel på sådana investeringar är
också kapacitetshöjningar existerande anläggningar. Reservkapacitetav
i form relativt små mellan ochl MW100 kommaaggregatav anses

få ökad marknad på grund behovet haatt fast mark underatten av
fötterna inför svängningar på spotmarknad och hos återförsäljarnaen
inför förhandlingar med de elproducenterna. För den delstora av
efterfrågan bedöms säker kommer dock elproducenterna ävensom som
fortsättningsvis investera i de anläggningar totalt deatt settsom ger
lägsta kostnaderna.

Det finns också i dag osäkerhet hos elproducenterna deten om
framtida investeringsbehov följer omställningen energisyste-som av av

Osäkerheten hänger bl.a. fråganmed tidenmet. församman om
avvecklingen kärnkraften, beror också på det bland aktörernaattav men
i branschen finns mycket olika föreställningar under vilka förut-om
sättningar de enskilda företagen kommer kunna verka underatt
omställningen. finnsDet exempelvis mycket skilda uppfattningar detom
statsägda Vattenfalls roll i omställningen, vilket torde bero på bl.a. dålig
kännedom Vattenfalls förändrade roll på elmarknaden.om

Denna osäkerhet förutsättningarna på elmarknaden i sig inteärom
följd elmarknadsreformen, dess konsekvenser skulle kunnaen av men

förstärkas på konkurrensutsatt marknad. Om inte osäkerhetenen
elimineras kommer den bidra till öka affärsriskema på denatt att
avreglerade elmarknaden vilket i sin ytterligare skulle fördröjdatur
investeringsverksamheten.

Energikommissionens uppdrag avseende omställningen energi-av
också i detta perspektiv mycket betydelsefullt.systemet är

Ytterligare faktor bidrar till ökad osäkerhet och därmeden som en
till fördröja investeringverksamheten de långa tider krävs föratt är som

erhålla tillstånd uppföra produktionsanläggningar, liksomatt att nya
också osäkerheten förutsättningarde med vilka eventuelltettom
tillstånd kommer meddelas. Det mycket värdefullt tillstånds-att vore om
proceduren kunde nedbringas, miljö- och säkerhetskraven sänks.utan att
Det särskilt viktigt i perspektivet kämkraftavvecklingär dåav en
osäkerheten i elförsörjningen också på kan komma öka.sättannat att

Oavsett vilken produktionstyp väljs kommer omställningensom av
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infrastruktur förinvesteringar i transportkrävaenergisystemet storaatt
jämförelsevismedbränsleKärnbränsle storeller el.bränsle är ettav

påförinfrastrukturinte kräver transportenergikoncentration, som
frånrestproduktemakräverbränslen. Däremotandrasätt somsamma

mellanlagring.och islutförvarinvesteringar ikärnkraftdriften stora
ocksåfinnsförsäljningochproduktionavregleradInom aven

fördröjningmotverkakommerkrafterstabiliserande att avensom
prishöjningar på el.ochinvesteringsverksamheten

också elkonsumentemaavsnittföregåendeihar redan attDet nämnts
tecknadärmedochosäkerhetsinminska attintressehar att avett av

därförSannolikt kommermed elleverantören.avtallångsiktiga en
årpå 7kontrakt 3medskekraftförsäljningenbetydande del attav -

fårleverantören/producenten rättmedförvilketlängre,eller att ent.o.m.
kanpriservilkaochfinnsbehovvilkaöverblickgod somsomav

Överhuvud kommertidsramen.den ettinomgälla tagetförväntas
ochmellan köparefinnaskontakterintresseömsesidigt attnäraav

sådanaaktörerinvesteringsverksamheten hos ärgällersäljare. Vad nya
finansieringförutsättning förkundkontakterochavtal närmastnära en

möjlighetharproducentemaetablerade störreanläggningar. Denyaav
kontrakt.sådanainvesteringarmotsvarandefinansiera utanatt

investeringar,finansieraunderlag föranvändsAvtalen att nyasom
vidavseendefastai framtiden störrekommerfinansiäremadvs. att

i formsäkerhetertraditionellavidkundavtallångsiktiga än av an-
tariffer.etableradeläggningar eller

hellerinteskallkonkurrensenföljerosäkerhetökadeDen avsom
ochsamägandehög gradkännetecknasBranschenöverdrivas. avenav

påaktörernadelproduktionssidan. Enminst påintesamarbete, stor av
idagdesammakommermarknadenkonkurrensutsattaden att somvara

i formbasstarknätverk ochvälutvecklatmed avett gemensamen
branschföreningar,isamarbetelångvarigterfarenheter,utbildning,

utvecklingsprojekt.ochinvesteringsprojekt
påverkasinte hellerpå kommerefterfråganför attPrognoserna

andraochdessakalkylerregelverket. Dedetnämnvärt somnyaav
siktpå kortdärförmarknad,påskulle äraktörer öppengöra en

åren5 10för deåtminstoneförutsäga, närmasteförhållandevis lätta att -
kostnadssidan.efterfråge-såvälpågenomsnitt,och i som

sådanaunderinvesteringsverksamhetenosäkerhet iDen som
avhållandefördröjande ellerverkakanframför alltförhållanden antas

utbudetförriskenproduktionen, dvs.överetablering i attrisken förär en
erhållerinteinvesterarengenomförtsinvesteringenså attnärär stort
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Återigenkostnadstäckning. torde det naturliga reducera dennasättet att
osäkerhet ha åtminstone försvarlig del avsättningen säkradattvara en av

kontrakt innan investeringen genomförs. Osäkerheten kangenom
emellertid också minskas vissa generella åtgärder.genom

Förbättrad information investeringsplaner och prisutvecklingenom
inom elförsörjningen skulle minska osäkerheten i investeringsverksam-
heten. Om de långsiktiga utbyggnadsplanema sammanställs och
offentliggörs ökar planeringsunderlaget för de enskilda producentema.
Vidare skulle organiserad handel med el, elbörs, delsen en ge pro-
ducenter och övriga på marknaden möjlighet informera sigatt om
elprisutvecklingen, dels innebära det alltid finns möjlighet föratt
producenten finna avsättning för den icke kontrakterade produktionenatt
till rådande marknadspris. I avsnitt 3.6 behandlas behovet in-av
formation närmare.

Den viktigaste stabiliserande faktorn sannolikt hotet nyetable-är om
ringar. Mycket talar för helt aktörer kan få svårt etablera sigatt attnya
och bygga produktionsanlâggningar de formellaäven närupp nya
etableringshindren avskañade. investerareNya f°ar räkna med högaär
investeringskostnader varför det fördel etablerad medär atten vara
äldre, ibland redan avskrivna anläggningar. Men enbart möjligheten att

aktörer kan träda in priserna stiger tillräckligt kommer haattnya om en
stabiliserande inverkan.

befintligaDe producentema, har anläggningar med lågasom
kostnader i jämförelse med sådana, kommer knappast viljaattnya

fältet för aktörer och därmed "straffa"öppna sig själva frånutnya
marknaden. kommerDe därför på marknad med konkurrens,att, en vara
angelägna investera i så god tid elpriset inte på lång tid höjs ändaatt att

till det långsiktiga kostnaden för produktionskapacitet. Dettaupp ny
fenomen viktig marknadsmekanism, med prisdämpandeutgör ochen en
investeringsstimulerande effekt.

Man kan förutspå elpriset någonstans mellan medelkost-att stannar
naden i den etablerade produktionen och kostnaden för produktion.ny
På det skyddar sig de befintliga aktörerna aktörer.sättet mot nya
Däremot kommer i syfte öka vinsten säkert effektiviseraatt attman
produktionsapparaten för sänka sin medelkostnad, vilket i grundenatt

positivt.är
avregleradeDen produktionen och försäljningen kan beräknasav

medföra hittills okända dynamiska eller stimulerande efekter inomatt
elförsörjningen. Det svårt förutse deras karaktär och omfattningär att
till fullo, eftersom parallellema med andra marknader inte relevantaär
på grund elförsörjningens särskilda tekniska och ekonomiska villkor.av
Vissa effekter går dock förutse med sannolikhet, och det finnsatt stor
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elmarknads-engelskaochnorskadefrånhämtaerfarenheterockså att
reformema.

potentielladenredan berörtshar t.ex.effektersådanaNågra ovan,
företagensetableradedeochelprisemapåinverkankonkurrensens

också förutseskankaraktärdynamiskeffekterAndrainvesteringar. av
möjlighetenökadedenochkundkontaktenintensifieradedenföljdtill av

marknaden.påträda inaktörerför attnya
sigtillkunderknytaintresse attelleverantöremasredanharOvan

säljare-troligtdetmarknad attärkonkurrensutsattPåberörts. en
hittillsde gängsegåtillsig utöverutvecklarpå sikt attkundkontaktema

tjänsterdeutvecklingtrolig är att somelsektom. Eninomavtalen
hosönskemålentillfördifferentieras attalltmersaluförs anpassas

sådanredanharavsnittföregåendekundkategorier. I ensärskilda
leveranssäker-graderolikanämligenproduktdifferentiering nämnts, av

utnyttjarleverantörenproduktutformning är attEnhet. typ avannan
erbjudakunnasyfteibelastningsvariationer attproduktionssystemets
Vidarebelastningsmönster.lämpligamedkundertillpriserlågasärskilt

iocksåeffektiviseringar,slagolikamedkombinerasavtalenkan av
differentieringsgrund är attkostnader. Enkundenssänkasyfte annanatt

produce-förbetalardenpåkravställavilja attkankunder manvissa
el"."grönexempelvisanläggning,vissi typ avenras

skaparinslagviktigtkundermed äravtalen ett somsärskildaDe
marknadensGenomsegmenteringar.olikaförunderlag typer av

uppståidagliksomocksådetkommer attkundsegmentiuppdelning
förutse.svåralinjer attandra ärlängsmöjligenprisdifferenser, sommen

ochkombinationerinnehållerpaketerbjudandenfåkanKunderna som
Mantilläggstjänster.näraliggandeslagolikainklusivevalmöjligheter, av

prisetitjänstviss änförårskostnaden peritänkakommer enatt mer
iNorge,liksom attkommer,tradersochkommissionärerMäklare,kWh.

särskildapåsiginriktakommer attaktörsgruppdynamisk somenvara
specialiteter.utvecklaochkundsegment nya
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Figur 3.2
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Alla dessa möjligheter till skräddarsydda lösningar och möjligheter till
kunddrivna strategier det uppstår delar marknaden integör att av som
följer den reglerade marknadens fasta uppfattningar detnär ärom
lönsamt investera utgångspunkt från "långsiktigtmed etableratatt ett
marginalpris". kan få maktposition i vissa nischer. StoraKöparna en
kunder eller kundgrupper kan själva komma bli investerare.att

figur sammanfattas de effekter på investeringsverksamheten iI 3.2
elproduktionen har diskuteratssom ovan.
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aktörer3.5.3 Nya

har tidigare konstaterats det i omöjligtDet föråratt stort sett en ny
producent etablera sig inom gällandedet elmarknadssystemet,att som
har många inbyggda etableringshinder. finns inga givnaDet dessutom
avsättningsmöjligheter utom för de minsta producentema då alla
marknader "inmutade" de producenter regionnäten. Detär ägerav som
har inneburit kommunerendast och andra företag medatt egna
distributionsnät har kunnat få avsättning för produktion i sitt egetegen
nät.

kommunal kraftvånneproducentEn har aldrig kunnat nå dent.ex.
nordiska marknaden for tillfällig kraft då detta har blockerats attav
regionnnätägaren inte medger sådan abonnemang. En sådantypen av
lokal kraftproducent blockerades från idirekt delta samkör-även att
ningsgruppen, då för delta där måste tillleva leveranssä-attman upp en
kerhet med produktion omöjlig uppfylla nettoin-attegen som var som
köpare. mindreDe producentema kunde medverka indirekt, deom
tecknade reservkraftsavtal med den producent kontrolleradeett som
regionnätet. Stamnåtsavgiften dessutom utformad så småattvar
stamnätsabonnenter missgynnades. innehöll det gamlaKort sagt
marknadssystemet diskrimineranderad faktorer.en

den föreslagna elmarknadsreformenI finns inga sådana diskrimine-
rande hinder eftersom nätkoncessioner inte längre innebär påensamrätt
försäljningen. kanMan alla har tillgång till marknaden på likasäga att
villkor, aktör.även som ny

Ändå talar mycket for helt aktörer kan få svårt etableraatt attnya
och bygga anläggningar. främstaDen orsaken har berörtsär,nya som
i föregående avsnitt, de konkurrensen från de etablerademöteratt
företagen. aktörDen sig in i denna kapitalintensivanya som ger
verksamhet måste således ha kapitalreserv, för kunna hållastor atten

konkurrensen från de redan etablerade producentema, ellermot
garanterade intäkter långfristiga avtal.genom

Utvecklingen under de åren tyder på industriföretagstörresenaste att
inte längre intresserade investera i sådan långsiktigär attav en
sidoverksamhet elproduktion Företagen vill hellreutgör. satsasom
tillgängligt kapital i sin huvudverksamhet, där de möjligheter tillser en
snabbare och högre avkastning. liknandeEn inställning har också
dagens återdistributörer, dessutom ofta saknar den finansiellasom
styrkan for etablera sig producenter.störreatt som
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Elproduktionsverksamhet ligger dock återdistributöremasnärmare
intressesfär den industrins. För återdistributöremaän det främsttunga är
aktuellt med kraftproduktion i mindre mottrycksanläggningar i de
kommuner har lämpligt fjärrvärmeunderlag. Etableringenettsom av
sådana anläggningar marknadsreformen genomförs,att samtgynnas av
på sikt den prishöjande effekt behovet elproduktionav som av ny
innebär.

Sannolikt kommer flera de aktörerna på elmarknaden attav nya vara
okända konstellationer nordiska producenter och återdistributörerav

inhemska och utländska finansiärer. Den ökande intemationalise-samt
ringen inom elbranschen har medfört ökat intresse bland deett
europeiska kraftföretagen etablera sig utanför det landetsävenatt egna

utländskEn kapitalplacerare kan hagränser. intresse skaffa sigett attav
position på den svenska marknaden infor framtiden, vilket kanen

motivera investeringar framförallt i redan existerande, också imen nya
anläggningar.

Utnistningsföretagen intressanta investerare med olikanämns som
former finansieringslösningar, i samarbete med kommuner. Dett.ex.av

möjligt norsk vattenkraftproducent,är för torrårssäkra sig,att t.ex. atten
lierar sig med någon kraftvärmekommun i Sverige och tillsammans med

svensk eller utländsk finansiär bygger värmekraft i Sverige ochen
därmed etablerar sig aktör med produktion. Sådanasom en ny egen
eller liknande samordningsfördelar kan förutsättningarna förutgöra att

aktörer skall kunna etablera sig producenter. Friheten väljaattnya som
samarbetspartner kommer skapa konstellationer.att nya

3.6 Behovet information på denav nya
elmarknaden

Elförsörjningens karaktär nödvändig infrastruktur och den långsiktigaav
investeringsverksamhet nödvändig för elsektom skall kunnaär attsom
tillfredsställa hushållens och industrins behov leder till fråganav om
det finns behov kontinuerlig de enskilda producenter-översynav en av

och långsiktiga planering.nätägamasnas
Det kan finnas två motiv för sammanställa de långsiktigaatt

utbyggnadsplanema inom elförsöijningen. Ett motiv skulle attvara
samhället önskar informera sig försörjningsläget i så god tid detattom
finns möjlighet vidta åtgärder utvecklingen bedömsatt om vara
otillfredsställande. Ett motiv skulle officiellt publiceradeannat attvara
sammanställningar de enskilda aktörernas planer skulle kunnaav
reducera osäkerheten på marknaden och medel förutgöra ett att
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pris- och utbuds-onödigaeffektiv elförsörjningåstadkomma utan
fluktuationer.

för med sigellagstifmingenförändring den vilandeväsentligEn som
tidigare, medpåintekraftproducentema sättär att samma som
kraftsystemetha överblicksamkömingsorganisationen, kommer överatt

speciellthar emellertidutveckling. NUTEKoch dess ett ansvar som
årligenregeringens uppdragfor energi, och harsektormyndighet att
räckerdenna granskningFråganredovisa forsöijningssituationen. är om

försörj-informationytterligare insatser fördet krävseller att omom
de politiskamarknadens aktörer ochskall förväntas nåningsläget i tid

beslutsfattarna.

Regionala krafisystemplaner

hur har hanterat dennadet intressantsammanhanget kanI manvara
Energiverk NVE har sedan 1988Vassdrag ochfråga i Norge. Norges

samarbetepåbörjades ikraftsystemplaner. Arbetetmed regionalaarbetat
Syftet primärtdistributionsföretagen.och de regionalamellan NVE var

koncessionsansökningarbehandlingeffektivisera NVE:satt menav nya
bedömdes hadistributionsföretagenockså de regionala stor nytta av

planema.
formell Avenergilag har arbetet fåttårGenom 1991 status.en

regionala kraftsystemsplanerlagstiftningen framgår är ett gemensamtatt
anläggnings-sökaregionen har eller kommerför alla i attsomansvar

dessabevilja koncessioneri princip intekoncession. NVE kan om
planer saknas.

innehållaminst år ochtidshorisont på 10Planerna skall omfatta en
uppgifter bl.a.om

Planeringsprocessen,-
Planeringsförutsättningar,-
Beskrivning dagens system,av-

överforingsbehov,produktion, förbrukning ochframtidaPrognos över-
Investeringsbehovet i nätet.-

planeringsarbetet skallhurolika regionala aktörernaOm de är oense om
lämplig organisations-uppgift tillseorganiseras det NVE:sär attatt en

form skapas.
skall kunnaoffentliga ochkraftsystemplanemaregionalaDe är
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användas såväl företagen själva, elkonsumentema och marknadensav
övriga aktörer naturligtvis i sambandNVE med koncessions-samt av
givning och underlag till arbeteNVE:s med analysera kraftsys-attsom

långsiktiga utveckling.temets

Marknadens behov informationav

Regionala och nationella försörjningsplaner skulle kunna reducera
marknadsosäkerheten och underlätta för elproducenter och elkonsumen-

fatta beslut bl.a. kontraktslängd och nyinvesteringar.ter att om om
Staten har också andra möjligheter söka underlätta för aktörernaatt

tillse information offentlig. iNVE Norge haratt görsattgenom
möjlighet begära in information innehållet i de kraftkontraktatt om som
tecknas mellan elsäljare och elkonsumenter. informationDenna
sammanställs och offentlig. Informationsspridninggörs uppges vara
värdefull för enskilda aktörer skall kunna skaffa sig uppfattningatt en

den nationella försörjningssituationen. Det kan kravet pånoteras attom
anmälningsplikt för långsiktiga eller importaffärer i den vilandeexport-
svenska ellagstiftningen bl.a. motiverades information sådanaattav om
kontrakt nödvändig för svenska aktörer skall kunna bedömaär att
behovet nyinvesteringar, förväntad leveranssäkerhet och prisutveck-av
lingen på den marknaden.svenska Om i Sverige väljer spridaattman
kontraktsinformation på motsvarande i det viktigtNorgesätt är attsom
det sker på sådant inte företagshemligheter kommer ellersättett att ut
strider sekretess- eller konkurrenslagen.mot

Ytterligare underlätta för aktörerna bedöma marknadensättett att att
organisera handeln med börs. Om börsen organiserasär att som en

transaktionsbörs kommer priset på de kontrakt byter ägaresom en som
offentligt. I Norge finns i dag organiserad handel medgörasatt en

timkontrakt och med veckokontrakt. När det gäller veckokontrakt
handlas dessa månader i förväg.12 El skall levereras i börjanca som

år kan således köpas1996 på den norska elbörsen idag. I Norge ärav
det Statnett administrerar börsen. Som tidigare pågår det förnämntssom
närvarande samarbete mellan Svenska kraftnät och Statnettett attom
undersöka förutsättningarna för organisera svensk/norsk elbörs.att en

ÄvenAmbitionen sådan skall kunna den januaril 1996.är att startaen
Nordel undersöker förutsättningarna organisera nordisk han-att en
delsplats för tillfällig kraft.

På sikt det tänkbart elkontrakt med längre framförhållningär att än
år kommer handlas på börsen. Det skulle kunna etablerasett att t.ex. ett

marknadspris för elkraft skall levereras fem år. En sådansom om
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information naturligtvis intressantmycket för alla står ivore som
begrepp teckna bilaterala avtal eller investera i produktion.att att ny
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4 Utrikeshandel med el

energikommissionensI uppdrag ingår bakgrund elm arknadensatt mot av
reformering analysera konsekvenserna utökad handel med tillav en
kontinenten med avseende på elförsörjningssystemets långsiktiga
leveranssäkerhet och effektema på de svenska elprisema. I denna
promemoria behandlas den nuvarande handeln med antalsamt ett
faktorer har betydelse för bl.a. utvecklingen den framtidasom av
handeln. En detaljerad redovisning priser,det gäller kostnader,närmer
miljörestriktioner finns i appendix.m.m.

Inledningsvis beskrivs vilka drivkrafter för handelfinns med el.som
Vidare redovisas Sveriges utlandshandel med el, det såvälgällernär
omfattning struktur. avsnitt behandlas vissa förutsättningarI 4.2som
och begränsningar för utlandshandeln, främst elmarknadens struktur och
regelverken i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland samt
befintliga och planerade överföringsförbindelser mellan länderna. I
avsnitt jämförelse4.3 elproduktionskostnader elpriserochgörs en av
mellan länderna. Det också kortfattad beskrivning möjligges en av
utveckling den framtida situationen på elmarknaden i Sverige och iav
grannländema. Avslutningsvis behandlas effekterna ökadav en
integration den nordiska elmarknaden, med avseende på bl.a.av
miljöutsläppen.

4.1 Motiv för utrikeshandel med och
handelns omfattning

Den främsta drivkraften for handel mellan olika länder skillnader iär
produktivitet och produktionskostnader. Genom varje land specialise-att

sig på produktion de och tjänster där det har relativarar av varor
fördelar uppnås internationell arbetsdelning leder till högreen som en
samlad realinkomst. Huvudargumentet för fri handel de vinsterär som
kan ökad internationell specialisering.göras genom en

Sverige har på de flesta områden avvecklat handelshinder tullar,som
importkvoter och andra restriktioner. Inom EU den fria rörlighetenär
för och tjänster grundstenarna. El och energi omfattasvaror aven annan
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dock inte inre marknad.EU:s De flesta länder har traditionellt varitav
självförsörjande med och har ambitionen i huvudsak förbli så.att

hindrar inte medDetta handel mellan olika länder förekommeratt
och den tenderar öka i omfattning.att att

finns olikaDet motiv för handel med Handel medöver gränserna.
tillfällig kraf innebär köps och säljs enligt uppgörelser träffasatt som
för kort tid, timme för timme. Den delen de kraftaffárerstörstat.ex. av
mellan producenter hittills gjorts inom Sverige och inom Nordensom
har gällt utbyte tillfällig krañ. Handeln kraftföretagenmellan i deav
nordiska länderna har lett till samköming påsystemen motsvaran-en av
de skett inom Sverige. Huvudsyftet sådanmed handelsätt är attsom
minimera de totala produktionskostnadema alltid utnyttja deattgenom
anläggningar har de lägsta rörliga kostnaderna oberoende isom av
vilket land de finns.

Med fast kraft säljs på långsiktiga kontrakt, ofta längremenas som
år, och ofta med garantier för leveransen. Priset brukar såän ett sättas

det täcker leverantörens fasta och rörliga kostnader. Utlandshandelnatt
inom Norden med fast kraft har hittills varit relativt liten och uteslutan-

Ävende skett mellan elproducenter. inom länderna förekommer vissen
handel med fast kraft mellan producenter.

Tillfällig4.1.1 handel

Olika produktionssystem medför olika marginella kostnader för
produktion vilket i sin förutsättningar för handel. finnsDetturav ger
speciellt fördelar med knyta ihop vattenkraftsbaseratstora att ett system
med värmekraftsbaserat. Skillnaderna i de nordiska ländernasett
elproduktionssystem har därför utgjort starkt incitament till byggaett att
ledningar förbinder de nationella med varandra.systemensom

sammansättningen elproduktionen i de nordiska länderna och iav
Tyskland visas i tabell 4.1.



SOU 1995:14 Utrikeshandel med el 81

TWhoch i Tyskland år 1993,Tabell Elproduktion i Norden4.1

TysklandSverigeDanmark Finland Norge

0,05 1,2Vindkraft 1,0 - -
20,473Vattenkraft 0,0 13,5 119,7

144,1Kärnkraft 58,918,8 --
31,0 325,825,9 0,4 8,5,Konv.

värmekraft

1,3 0,5kondens 30,5 7,3-
2,9 8,0kraftvärme 0,5 18,6-

120,1 140,8 491,4Total produktion 32,0 58,1

Källa: Nordel och Eurostat

uteslutande påelproduktionssystem baserasDanmarks värme-nästan
effektdimensionerat. Dettafrämst kolbaserad, och därmedkraft, är

täckaproduktionskapacitet skall kunnakraftverkens samladeinnebär att
energiförbrukningenmaximala effektbehov. Därmed klarasårets även

flesta åretsenergi under deoch Danmark kan dessutom exportera av
timmar.

vattenkraftpå såväl kärnkraft,Finlands elproduktion baseras som
huvudsak effektdimensionerat.konventionell värmekraft och iär

blandat medför också hargäller TysklandDetsamma systemett ensom
värmekraft.övervägande del konventionell

vattenkraft.enbartproduktionssystem består praktisktNorges taget av
olikanederbörd mellankänslig för variationer iElproduktionen därförär

byggt förenergidimensionerat, dvs. detår. Produktionssystemet är attär
måste lagras idåliga vattenår.tillgodose behovet under Vattnetäven

i efterfråganenergibehov medan variationermagasin för klara åretsatt
kanproblem.året normalt inte något Norgeunder dygnet och är

också reglerkapacitet.vanligen exportera
vattenkraft- och kärnkraft-huvudsakligen iSverige producerasI

Eftersomviss värmekraftproduktion.verk, det finns vatten-ävenmen
elproduktionenhälftennonnalår för knapptkraften under ett avsvarar

hand energidimensionerat.i förstaär systemet
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Våtår och torrår

viktigEn fördel med handel mellan länder med olika elproduktionssys-
möjligheterna till utbyte under år med liten ellerär vattentill-tem stor

rinning. Under år importerar exempelvis Norge ochextremt torra
Sverige från Finland och Danmark, eftersom den produktionenegna
blir otillräcklig eller dyr. Speciella kontrakt förekommer för s.k.
torrårssäkring. Under våtår däremot omfattande från Sverigeär exporten
och Norge till Danmark och Finland.

Oförutsedda störningar

En situation handel fördelaktig det uppstår oförut-när är ärannan om
sedda störningar i produktion eller överföring, exempelvis ettom
kämkraftsblock måste Bortfallet måstestängas ersättasmomentantav.
med produktion eller köpt el. I sådan situation kan detannan en vara

lönsamt köpa elen från grannland koppla in dyratt änett attmera
toppkraft. Exempelvis köpte Sverige vanligt från Danmarkänmer
under år 1993 flera svenska reaktorer tidvis drift.när var ur

Efterfrågevariationer

Andra motiv för handel med hänger med efterfråganattsamman
Årsvariationenvarierar under året och dygnet. beror bl.a. på att

uppvärmnings- och belysningsbehovet under vinterhalvåret.är störst
Industri- och servicenäringar har därtill något aktivitet ochstörreen
därmed elbehov under höst, vinter och vårstörre underän sommaren.
Variationema under dygnet hänger med människans dygnsrytm.samman

högstaDe elbehoven timme, eller med andra ord högstadeper
effektbehoven, uppkommer under morgontimmama på vardagar.
Elbehovet faller sedan måttligt under dagen för därefter minskaatt
under kvällen. De lägsta effektbehoven uppkommer timmarna efter
midnatt.

Det finns vissa olikheter i efterfrågemönstret mellan olika länder som
bl.a. beror på tidsskillnader eller skillnader i uppvärmningsbehov ioch
elanvändningens sammansättning, vilket visas i tabell 4.2.
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Tabell 4.2 Elanvändningens fördelning i olika länder år 1992

Industri Elvärme Totali använd-
och ningbostäder

lokaler

TWh Andel %i TWh TWh

7,11Finland 31,7 53 60,3
15,32Norge 44,9 46 98,4

Sverige 50,5 39 25,3 130,1

Danmark 9,2 30 2,4 30,5

Tyskland 211,9 45 23 475,9

Källa: Electricity information 1993, IEA.

I Danmark går två tredjedelar bostads- och service-elen tillnästan av
sektorn, medan motsvarande andel för Finland knappt hälften. Dennaär
skillnad beror huvudsakligen på olika Danmark finns,industristruktur. I
till skillnad från de övriga nordiska länderna, ingen elintensivnästan

Ävenindustri. elanvändningen inom sektorn bostäder och lokaler skiljer
sig mellan länderna.

Skillnader i elefterfrågans och årsvariationer kan medföradygns- att
handel mellan länder blir lönsam. produktionssystemenUtan olikheter i

dock vinsterna återigensådan handel begränsade. Detär ärav en
fördelarna med knyta ihop vattenkrafts- och värmekraftsbaseradeatt

Genom för handelavgörande. skapa förutsättningarärsystem attsom
minskar således behovet hålla kraftverk i Samtidigt ökarattav reserv.
förutsättningarna för de billigaste kraftverken skall utnyttjas vid varjeatt
tidpunkt.

Handelsmönstret under dygnet brukar följa variationerna i använd-
ningen. Under kortare perioder kan variationerna betydande.vara
Exempelvis kan mellan Sverige Danmark växla riktningutbytet och ett

gånger Under höglasttid, på förmiddagama, kandygn. t.ex.par per
kraft från Sverige anläggningar medDanmark köpa för slippaatt starta

höga rörliga kostnader. kan Danmark sälja kraft tillUnder natten
Sverige i stället för reglera ned produktionen i värmekraftverken.att
Liknande utväxling kraft förekommer mellan Danmark och Norge.av

År 1993

2 År 1990
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ochvattenkraft undernedregleringmöjliggörsUtbytet nattenavgenom
under dagen.uppreglering

kontrakt4.1.2 Fasta

alternativökar, kan importelefterfråganPå sikt,längre ettvaraavom
påBeroendelandet.produktionskapaciteten inomtill byggaatt ut var

falli vissakan elimportgeografisktutlandsledningarna belägna ävenär
skerSådan handelledningsnätet.det inhemskautbyggnadersätta en av

löptid.med längreenligt kontrakt
iskillnaderalltid enbartdet intetidsperspektivetdet längreI är

få tillstånd förSvårigheterelhandeln.kostnader och priser attstyrsom
blirimportleda tilleller ledningar kankraftverkbygga attatt av

inhemskaden iproducerabilligarenödvändig, detäven att nyavoreom
Å nationell själv-krav påpolitiskasidan kananläggningar. andra

fast kraft.importomfattandeomöjliggöraförsörjning med avmeren

omfattningUtrikeshandelns4.1.3

helårsbasispåvarieratförändrats ochelhandel harSveriges totalaHur
Åren och 1990figur 1989visas i 4.1.åren 1963-1993under var

i denvilket avspeglasSverige,god i ochvattentillgången Norgeextremt
el.ochSveriges importomfattningen exportstora avav



SOU 1995:14 med elUtrikeshandel 85

Figur Sveriges4.1 och import åren GWh Källa:1963-1993,export av

18000 "-
16 000 -
14 000 --
12 000 --

00010 Export-P . . . . . .
---Imp0rt8 000 --

6 000 --
4000-"

1

Nordel

Sveriges elhandel åren och visas i1992 1993 tabell 4.3.
Sammanlagt både den svenska importen och lägre underexportenvar

år under föregående1993 år. Sveriges till Danmark ochän nettoexport
Finland låg på TWh vardera medan2,7 nettoimporten från Norge var
omkring TWh.5,8 Sveriges handelspartner, Tyskland, undermottognya
år drygt1993 0,9 TWh el.

Tabell Sveriges elhandel4.3 med de nordiska länderna och Tyskland
under åren och1992 1993, TWh

Till/från importSvensk Svensk export
1992 1993 1992 1993

Danmark 1,5 1,3 5,4 4,0

Finland 0,7 0,4 4,5 3,1

Norge 6,7 6,3 0,51,2

Tyskland 0,9- - -
Totalt 8,9 8,0 11,0 8,6

Källa: Energirapport 1994, NUTEK B 1994:9.

Tabell visar Sveriges4.4 elhandel för perioden uppdelad på1988-1993
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påuppdeladperioden 1988-1993Sveriges elhandel förTabell visar4.4
och tillfällig kraft.fast

kraft årenrespektive tillfällig 198 8-1993,Handel med fastTabell 4.4
TWh

import frånSveriges

TysklandFinland NorgeDanmark

TillfälligTillfälligTillfällig FastTillfällig Fast FastFast

4,50,30,21988 ----
0,2 11,20,2 0,41989 - --
0,2 12,10,2 0,31990 - -- ..

4,70,50,8 0,11991 ----
6,70,1 0,61992 1,5 ----
1,90,3 4,31,31993 - -- ..

tillSveriges export
TysklandFinland NorgeDanmark

TillfälligTillfällig TillfälligTillfällig Fast FastFastFast

1,12,63,5 0,51988 - ---
0,43,97,8 0,51989 ----
0,45,97,9 0,41990 -- --
3,11,0 1,71991 1,8 - ---
1,21,0 3,41992 5,4 ----

0,90,50,8 2,31993 0,1 3,8 --

förekommer.GWh. AvrundningsfelmindreAnm. 100än
..
Energirapport 1994, NUTEK, B 1994:9.Källa:

kraft.huvudsakligen i form fast Av densker i dagfrån NorgeImport av
under årSverige på TWh 1993från till 6,3totala importen Norge

Även importeradesfrån Finlandfast kraft TWh.utgjorde import 4,3av
Sverigeimporterademängder. Under år 1993fast kraft, i småänom

Danmark.tillfällig kraft frånendast
omfattande danskahar den tidigareEfter årsskiftet 1992/93 exporten

fast krafthar Sverige börjattill Tyskland minskat. Samtidigt exportera
danska ELSAMhar avtal medTyskland via Jylland. Vattenfalltill ett

påperioden 1992-1997överföring maximalt MW under250avom
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mellan Jyllandnätet och Tyskland. Till Norge och Danmark exporterade
Sverige år 1993 enbart tillfällig kraft och på 3,1 TWh tillexportenav
Finland utgjordes 0,8 TWh fast kraft. Sverige har dockav exporterar
fast kraft till Finland under hela perioden. Förutom den nordiska
elhandeln har Finland betydande import fast kraft från Ryssland.en av

Utlandshandelns undervariationer året

Sveriges elhandel med andra länder varierar under året. I figur visas4.2
Sveriges totala elhandel med de nordiska länderna vecka för vecka
under år 1993 och delen årstörre 1994.av

Figur 4.2 Sveriges totala och import jan 1993export 1994, GWhnov-

Källa: Vattenfall

Figuren visar Sverige under de aktuellaatt åren i stort sett nettoex-var
underportör sommarveckoma och nettoimportör under året.resten av

Detta förhållande markant under år 1993. I de följandevar mer
diagrammen beskrivs Sveriges elhandel med de enskilda länderna.
Handeln med Danmark visas i figur 4.3.
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november 1994,januari 1993DanmarkmedhandelSverigesFigur 4.3 -
GWh
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VattenfallKälla:

framföråret,delarunderDanmarktillkraft storaSverige exporterar av
importenöverskridsNormalthöst.och exportenallt vår, avsommar

alltframförDanmark omfattarmedHandelnvintern.underendast
kraft.tillfälligutbyten av

och 4.5.4.4visas i ñguremaoch NorgeFinlandmedelhandelSveriges
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Figur Sveriges4.4 handel med Finland januari 1993 november 1994,-
GWh
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Figur 4.5 Sveriges handel med januariNorge 1993 november 1994,-
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underhuvudsakligenbestårFinlandHandeln med export sommar-av
årunder 1993,nettoimportörSverigeNorgehalvåret. Gentemot var

blandatuppvisarhalvåret 1994 mönster.det förstamedan ett mer

medutrikeshandelförFörutsättningar4.2

tillräckligtintehandla medför ländermotiv ärgodadet finnsAtt att
försvårar ellerfaktorerfinnsskall ske. Detverkligenhandelför att som

regelverk,Nationellamedhandelfriförhindrar över gränserna.en
vanliga.med el,utrikeshandelförbjudereller helt ärbegränsarsom

ländernaÄven mellanöverforingsforbindelsema utgörbefintligade
kämfråga ielhandel. Enförfaktorbegränsandesiktpå kort en

i vilkenutvecklingelhandelnsframtidaden ärbedömningen av
i olikaföroch priserproduktionskostnaderskillnaderna iutsträckning

ökadöverföringsforbindelser. Enbyggadet lönsamtländer gör att nya
ökningväsentligforförutsättning överöverföringskapacitet är enen

kontrakt.på fastaelhandelnnivådagens av
utrikeshandelnförlegaladeregelverkennationellaDe ramarnaanger

elhandeln.ioch kan deltafåraktörervilkabl.ael.med De avgör som
detmonopolrättigheter närförekommeriländer EuropamångaI rena

Även finns legalaintedetel.och import export-gäller export omav
flestai deutrikeshandeln medbegränsasimportrestriktioneroch

medförtharvilketnationellatill detillgångbristande näten,länder av
ochelforetagdebedrivits mellan ägerfrämst harhandeln stora somatt

effekt. Isådanhafti Sverige harRegelverketkontrollerar näten. en
införthittills harStorbritannienochdet endast NorgeEuropa enär som

elnäten.tillgång tillfriare

Sverigeregelverk iNuvarande4.2.1

långsiktigagaranterade,kontrakt medhar fleraloppUnder årens
harhandelnländer,och andraSverigefunnits mellanelleveranser men

fallenkraft. bäggetillfällig Iutbytebeståtthuvudsakligenändå ett avav
inteUtlandshandel medelproducenter. ärmellanhandeln sketthar

tillståndskrav.direktnågotunderkastad
gällandeenligtkoncessionsprövning finnsdet gällerhellerInte när

utlandsförbindelse. Iansökan gällervillkorsärskildanågralag när en
vidbeaktasskallvads.ll902:7lellagen2 § 2 somangesmom.
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prövningen koncession skall Koncession intefår meddelasav om ges.
strider områdesbestämmelser. Vidden detaljplan ellermotom en

koncessionsprövningen 12skall också lagen 1987: hushållning medom
tillämpas. koncessionVidare får bara meddelasnaturresurser m.m. om

behövlig förenlig planmässiganläggningen och med elektriñering.är en
Bestämmelsen anläggning skall behövlig och förenligattom en vara

med planmässig elektrifiering infördes i ellagen år 1938, främst fören
hindra utbyggnad ledningsnät inomdubbla den lokalaatt en av

eldistributionen. Efterhand framträdde dock uppfattningen sådanatt en
prövning borde ske främst beträffande ledningar med hög spänning.
Departementschefen betonade i proposition 47 vikten1957:161 av

behovs- och planmässighetsprövningen skedde beträffande regionled-att
och stamlinjer.ningar Skälet med områdeskoncession,att systemetvar

infördes år gjorde det onödigt lokaldistributionsnä-1957, prövaattsom
ten.

Ellagstiftningsutredningen uppmärksammade i delbetänkandet
Elkonkurrens med nätmonopol SOU 1701993:68, dennaatts.
bestämmelse kan ha haft betydelse i med prövningensamband av
koncession för utlandsledningar. Utredningen hänvisade därvid till ett
yttrande till utredningen från iNUTEK den 24 november 1992,av
vilket bl.a. följande framhålls:

Fråga har uppkommit i vad mån koncession kan förmeddelas en
starkströmsledning avsedd för elkraft. i dagRedanexport av
förekommer import och inom det nordiska samkömings-export

Systemet fyller viktig funktion i svensk och nordisksystemet. en
energiförsörjning. Genom det samkörande skapas möjligheternätet

utnyttja elkraftproduktionen på ekonomiskt vilket minskaratt ett sätt,
behovet kraftverksutbyggnader och låga kostnader förav ger
elproduktion. stamnätet bidrar därigenom till låga elpriser. Genom
det samkörande erhålls också mycket hög tillgänglighet,stamnätet en
vilket bidrar till elleveransema blir hög kvalitet.att av

kraftutbyte sålunda sker inomDet den nordiska samkömingensom
således i hög respektivegrad land. Utbytet får ocksågagnar anses

helt i överensstämmelse med syftet med ellagstiftningenvara
nämligen landets försörjning med elektrisk kraft. Därmedatt trygga
har också kraven för meddelande koncession för de ledningarav som

Ändamåletbehövs för utbytet uppfyllda. med led-ansetts vara
ningarna ihar ansökningshandlingarna kraftutbyte ellerangetts vara
liknande. Med tanke på den utveckling skett inom Norden isom
fråga elkraftutbytet bedömer NUTEK befintliga ochattom nya
ledningar för höga spänningar kommer användas i europeisktatt ett

Bilaga5-0269.4 I-
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elkraftutbyte. Baltic Cables förbindelser exempel härpâ. Iär ett ett
sådant perspektiv får ledningarna precis i det nordiska kraftut-som

bedömas utifrån det behov förbytet kan finnas ettsom mer
omfattande kraftutbyte.

Situationen emellertid kraftledning skulleär en annan om en
användas enbart för överföra elkraft från Sverige till utlandetatt utan

något situationutbyte kraft Denna torde inteägaatt av avses rum.
ha föresvävat lagstiftaren lagen skrevs. torde därförDetnär vara en

fråga ledningen kan uppfylla de krav ellagenöppen om anses som
iställer fråga behövlighet och planmässighet.upp om
har hittills inte haft ställning till någon kon-NUTEK att ta

cessionsansökan där behovet använda ledningenangetts attvara
enbart för elkraft. Som redovisats fråganär ävenexport av ovan om
tillkomsten ledning hypotetisk.sådan i hög gradenav

förklaring till särskilda bestämmelser saknas utrikeshandelEn att om
hittillsvarandemed finns i elförsörjningens struktur. Kungl. Vatten-

fallsstyrelsen förordade år i skrivelse till regeringen1945 att etten
och samtligasärskilt aktiebolag bildades skulle bygga ägasom nya

högre spänning. Frågan riksdags-stamnätsanläggningar för kV eller220
i regeringens statsverksproposition för budgetåretbehandlades samband

skulle genomföras1946/47, varvid riksdagen beslöt förslaget inteatt
prop SU rskr. 96. Riksdagen uttalade därvid bl.a de1946:1, 54, att
hittillsvarande stamlinjeavtalen fungerat tillfredsställande, denatt

säkerställaföreslagna organisationen inte nödvändig för att ettvar
utbyggande stamlinjenätet, departements-ändamålsenligt fortsatt attav

stamlinjer för kV ochchefen därvid funnit lämpligt samtliga 220att nya
erforderligt samarbetehögre spänning borde ägas attstaten samtav

hittills kunna etableras mellan därav berördaliksom borde parter.
tillställde majanledning riksdagsbeslutet regeringen den 17Med av
Enligt skrivelsen ankommerVattenfallsstyrelsen skrivelse. det1946 en

erforderliga vanlig ordningpå Vattenfallsstyrelsen efter utredningar iatt
kraftledningar för kV och högre spänningyrka anslag för 220 samtnya

beviljats, bygga och förvalta ledningarna. Styrelsensedan anslagatt,
transitering kommunaladärvid träffa lämpliga avtal med deborde om

kunde ha berättigat behovenskilda kraftföretagoch attettanses avsom
tvekan kunde råda transiteringöverföra kraft på stamlinjenätet. Där om

underställas regeringen.medges skulle fråganborde
har antal s.k. stamnätsavtal gällt mellanUnder åren 1949-1991 ett

vattenfallsverk och övriga berördaVattenfallsstyrelsen senare Statens
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kraftföretag för via kV-systemet.överföring elkraft 220-400av
planera,Vattenfall har enligt avtalen haft det direkta foransvaret att

avtal harfinansiera, driva och förvalta överföringssystemet. Särskilda
också utlandsförbindelserna.tecknats omfattande de svenska delarna av
Därigenom har Vattenfall haft indirektaffärsverketstaten genom en

fullt tillräcklig insyn och inflytande på utlandshandeln med el.men
Genom Vattenfalls bolagisering och överföringen föransvaretav

och utlandsförbindelserna på Svenska kraftnät ändradesstamnätet
förutsättningarna Vattenfall.för styrning ägandet Dettastatens avgenom
beskrivs i underlagspromemoria

Regelverket enligt den vilande lagstiñningen4.2.2

bestämmelser berör utlandshandel med finns i den vilandeTre som
lagstiftningen. ansökanI 2 § l ellagen stadgas attmom. en om
nätkoncession utlandsförbindelse skall prövassom av rege-avser en
ringen. § 2 ellagen behandlar lämpligheten hos den skall2 mom. som

nätverksamhet. särskild prövning skall därtill tillämpas förEnutöva
utlandsförbindelser. 1994:6182 § lagen handel medom m.m.
innehåller kontraktgenerell anmälningsplikt beträffande långsiktigaen

import eller el.exportom av
1993/94:Iprop. 162 underströk regeringen koncessionsprövningenatt

utlandsförbindelse bör utifrån bredare perspektivgöras änettav en
prövningen andra nätkoncessioner. lagens förarbetenI ettattav anges
flertal faktorer bör in i samband med prövningen ansökanvägas av om
nätkoncession för utlandsförbindelse, exempelvis förbindelsenssom
betydelse för den allmänna tillgången till överföringskapacitet till

driftsäkerhetenutlandet, i det svenska elsystemet och långsiktigaden
leveranssäkerheten. En koncession kan meddelas med bl.a. de villkor för
anläggningens utförande och nyttjande behövs säkerhetsskälsom av
eller behövs från allmän synpunkt.annars

Enligt ellagen får nätkoncession endast2 § 2 beviljas denmom. som
från allmän synpunkt lämplig nätverksamhet. Bedömningenär utövaatt
skall ske utifrån bl.a. den sökandes allmänna kompetens och utform-
ningen den organisation skall handha nätverksamheten. Iav som
specialmotiveringen särskilt det gäller nätkoncession förnärattanges
linje avseende utlandsförbindelse fyller lämplighetsprövningen även en

funktion. Vid prövningen får i förekommande fall hänsyn tilltasannan
det lämpligt sökande Svenska kraftnät erhållerär änattom annan

koncession.
Vad beträffar anmälningsplikten för den ellerexporterarsom
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importerar den i propositionen nödvändig flera skäl.angavs vara av
Sådan information behövs för det skall bli möjligt marknads-att göraatt
bedömningar, beträffande förväntad leveranssäkerhett.ex. och pri-
sutveckling på den svenska marknaden. Svenska kraftnät harsom

kommer med nödvändighetsystemansvaret behöva informationatt om
det önskade framtida utnyttjandet utlandsförbindelsema för kunnaattav
fullgöra sin uppgift. Informationen behövs också underlag försom en
analys huruvida handeln med kraft mellan Sverige och andra länderav
orsakar störningar i elförsörjningen eller påverkar beredskapen på
elområdet.

Noteras bör det inte krävs anmälan skall innehållaatt sigatt vare
uppgifter pris eller motpart.om om

4.2.3 Regelverken i våra grarmländer

Enligt den vilande ellagstiftningen skall ledningar och hållasnät öppna
för alla vill använda dem för överföra el. Denna skyldighet skallattsom

gälla utlandsledningama.även Möjligheterna för olika aktörer handlaatt
med el ökar därför denöver vilandegränserna lagstiftningen införs.om
I princip kommer det då bli möjligt för svenska kunder importeraatt att

direkt från utländskt elföretag, förutsatt det andraett landetsatt
lagstiftning medger det. Det kommer också bli möjligt för svenskaatt
elföretag sälja direkt till kunder i utlandet, återigenatt under
förutsättning det andra landets lagstiftning medger det.att Utvecklingen

den svenska utrikeshandeln med och de effekter den kommerav att
få därför i hög grad beroendeär regelverken i vår omvärld.att vara av
Nedan kort beskrivning elmarknadens struktur och regelver-ges en av
kens utformning i våra grannländer betoningmed på utrikeshandeln.

Norge

I Norge domineras produktionen det statliga Statkraft SF ägerav som
30 % kapaciteten, medan %55 kommuner och fylkeskommu-ägsav av

Privata verk och industrikraftverk %.15 Fem företag,ägerner. ca
inklusive Statkraft, står för knappt hälften landets totala elproduktion.av
Övriga cirka 50 producenter och mycket små.är var en

Norge inledde år 1991 reformering elmarknaden, vilketen av
beskrivs i underlagspromemoria avsnitt Den norska utrikeshandeln
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med reglerad på fleraär sätt.
Statnett, norskt Statsföretag, idag alla utlands-är ägerettsom

förbindelser med undantag någon regionalledning till Sverige. Förav
nytillkommande utlandsförbindelser skall Statnett ensamägare.vara

få byggaFör och driva utlandsförbindelse krävs koncessionatt en en
benämnd anläggningskoncession. Sådan koncession beviljas Norgesav
vassdrags- och energiverk NVE. antalEtt villkor skall uppfyllas, som
direkt i Energiloven 3 kap. §. Som4 exempel kan nämnas attanges
anläggningen skall leda till rationell energiförsörjning och villkoratten
får uppställas i själva koncessionen för undvika skador på ochatt natur
kulturvärden.

För överhuvudtaget få elektrisk förenergi i Norge krävs,omsättaatt
Ävenalla särskild omsättningskoncession. dennautom staten, en

koncession beviljas NVE.av
För andra vill importera eller krävsän staten exporterasom en

särskild koncession för kraftutväxling. på koncession omfattarKravet
således statligt ägda företag Statkraft och Statnett. sådanEnäven som
koncession kan inte NVE bevilja den Närings-beslutas ochutan av
energidepartementet. Sådan koncession kan beviljas inte allmänom
hänsyn talar import och kanFör 5 000 kilowattemot. överexport
koncession endast särskilda skäl föreligger. koncessionen kanlges om

sådanauppställas villkor påkallat allmän hänsyn.ärsom av
Utväxling tillfällig kraft upp till månader i princip6 ärav

förbehållen och Statnett har erhållit koncession härför. Sådanstaten, en
utväxling sker den norska börsen, drivs Statnett, varigenomöver som av
alla norska elproducenter får tillgång till exportmarknaden på lika
villkor.

Kontrollen det uppställda regelverket för utlandshandeln,attav
inklusive villkoren i beviljade koncessioner, efterföljs åvilar NVE.

Enligt uppgift från det norska Närings- och energidepartementet sker
beviljandet koncessionen utifrån faktiskt ingångna kontrakt.av
Koncessionen kan för tidsperiod högst trettio år räknat frånges en om
den dag koncessionen träder i kraft. Beviljandet innebär kon-att
cessionshavaren får exklusiv till fasta kontrakt på särskildrätten en
utlandsförbindelse. Anledningen härtill bl.a. denne skall kunnaär att
finansiera byggandet den utlandsförbindelsen. dock baraDet ärnya en
del den sammanlagda utnyttjandetiden för kabeln binds påav som upp
detta Den återstående utnyttjandetiden används för utbytesätt. av
tillfällig kraft, varvid kraftflödet på förbindelsen skall gå i riktning från
det land för tillfället har lägst pris på elektriska energin.den Dettasom
skrivs in särskilt koncessionsvillkor. importeras påDenettsom som
detta säljs börsen.sätt över
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Stortinget beslutatkoncessionsförfarandet harUtöver om en
administreraförTWh. Statnett harexportkvot på 5 ansvaret att

kontrakt inomkraftföretagen. Ettdenna exportkvot påfördelningen av
överstigande fem år.ha varaktighetkvot får intedenna en

inte skallmed detutlandshandeln motiverasregleringDenna attav
leverans-ochnorska vattenkraftsystemetuppstå någon på det attpress

tillfredsställandeupprätthållas påskall kunnasäkerheten sätt.ett
EES-regelverk torde stridadetta inteDepartementet motattuppger

monopolmarknadinte fråga någonavtalet, eftersom det utanär om
diskrimineraintepå koncessiongenerellt kravenbart ett ansessom

koncessionskravetVidare anför departementetnågon enskild aktör. att
regleringsärskildmöjligheter tillkunna falla inom detorde som

landetshänsyn tillochmedger miljöhänsynRomfördraget avav
gälla särskiltdetta tordeförsörjningstrygghet. Härvid anförs att som

innevånama iför allabetydelsemed mycketspeciell storär varaen
landet.

avtal medtjugofem årigtStatkraft SF förKoncession har beviljats ett
och norskAvtalet gäller kraftutbytePreussenElektra.tyska nettoexport

befintligavia denpåbörjas år 1998år. skallTWh Leveransen2av per
viaoch från år 2003till DanmarkSkagerackförbindelsen en ny

Tyskland.ochlikströmskabel mellan Norge600 MW
från norska producentershandeldennaförIntresset är storttyp av

Eurokraft Norgeochhar diskuteratssida. Flera liknande avtal prövats.
Elektrizitäts-Hamburgischemedkoncession för avtalAS har sökt ett

ansågregeringennorskaAG, inte fått tillstånd. DenWerke attmen
förväntadeoch denexportandelinnehöll föravtalet attstor av-en

låg.på kapitalet förkastningen var

Finland

tiodistributörer. Deoch ungefär 125elproducenterFinland finns 130I
och deelproduktionenstår för %producenterna 75 störstatrestörsta av

kommunägda.deltill övervägande%. Distributörernaför 55 är
ielförbrukningenförhållandevis delIndustrin för stor avensvarar

elmarknaden ochfinskapå denockså stark aktörFinland. Den är en
kraftproduktionen. Denden finskaungefär % största40äger av

IVO,Voima Oy,dock det statsägda Imatranproducenten är som
produktionen.%kontrollerar knappt 45 av

delenförvaltarIVOfinns tvåI Finland störstastamnät.separata av
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det ursprungliga sitt dotterbolag IVS. Moderbolagetstamnätet genom
förvaltar dock utlandsförbindelsema. Det andra och drivsstamnätet ägs

TVS, Teollisuuden Voimansiirto Oy. TVS bildades år 1988 och ägsav
privataantal aktörer bestående kommuner, producenter ochettav av

distributionsföretag.
För elexport och elimport krävs, enligt lagen överföringom av

elektrisk energi landets regeringens tillstånd. realitetenIöver gränser,
har alla sökande beviljats tillstånd och den praktiska betydelsen av
tillståndet hinder handelför har följaktligen varit litet.ettsom

finskaDen riksdagen beslöt den februari10 elmarknads-om en ny
lag. beskrivsLagen översiktligt i underlagspromemoria

Danmark

För elproduktionen i Danmark elva kraftföretag, ägs ettsvarar som av
hundratal distributionstöretag. Dessa i sin dels slutan-ägs tur av
vändarna, dels kommunerna. Distributionen sköts lokala dis-av av
tributionsföretag för sitt område.som ansvarar var

Kraftföretagen på Jylland och samarbetar iFyn organisationen
ELSAM och kopplade till det västeuropeiska elnätet. ELSAMär äger
utlandsledningar till TysklandNorge, och Sverige. Under år harsenare
förbindelsema till Norge fördubblats samtidigt inhemskadet nätetsom
på Jylland har byggts Norska Statkraft SF har ingått avtalut. attom
från år 1998 överföra 400 MW till och från PreussenElektra via
ELSAM:s Vidare har Vattenfall ingått avtal transiträtt tillnät. om
Tyskland via ELSAM:s under perioden 1993-95.nät

Kraftföretagen Själlandpå och Bornholm samarbetar i organisationen
ELKRAFT och samkör med Nordel-nätet. ELKRAFT har idag endast
överföringsförbindelser till Sverige. Som beskrivs i följandenärmare
avsnitt kabel till Tyskland, KONTEK, under byggnad.är östraen
Vattenfall kommer avtal med Sjellandske Kraftverkerett attgenom
kunna överföra på200 MW kabeln. Sjellandske Kraftverker och
Vattenfall ingick under år långsiktigt1993 samarbete omfattarett som
elproduktion, handel, forskning och utveckling internationellasamt
energiprojekt.

Idag saknas förbindelser mellan Själland och Jylland. En kabel under
Stora Bält planerad.är

Den danska ellagen berör inte explicit och import el. Detexport av
finns således inget krav på tillstånd för handla med el, och någonatt
anmälningssplikt föreligger heller inte. Eftersom ELKRAFT och
ELSAM utlandskablama har de dock i praktiken monopol påäger
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institutionella förhållanden iutlandshandeln med el. Med nuvarande
elleveran-Danmark det inte möjligt för svenska eller andra utländskaär

sälja kraft direkt till danska elverk eller högspänningskunder.törer att

Tyskland

i bådePå elmarknaden i Tyskland finns antal aktörervästra ett stort
åttaproduktions- och distributionsledet. Marknaden domineras av

Ägarstrukturenelförsöijningen.företag för den överregionalasom svarar
statligt och delstatligtblandad med inslag såväl privatär somav

DVG-företagen högspän-ägande. Tillsammans kontrollerar och äger
Energie,ningsnätet. kraftföretagen RWE Preussen-De största ärtre

Elektra och Bayemwerk.
nordiska elmarknadenAv speciellt intresse för den Preussen-är

eftersom det enda kraftföretag i TysklandElektra, detär västra som
huvud-till den nordiska elmarknaden. PreussenElektra har singränsar

ochverksamhet i Schleswig-Holstein, Nieder-Sachsendelstaterna
Över företagets elproduktion består kärnkraft,Hessen. hälften av av

genomsnittet för Tyskland. PreussenElektra harvilket västraär änmer
elproduktion tillingen distributionsverksamhet säljer hela sinutanegen

industrier och distributörer.stora
i nordiskaPreussenElektra samarbetar på flera med elföretag desätt

och innehar efterländerna. Företaget tredjedel Baltic Cableäger en av
Sydkraft. Sydkraft å sin sidaårsskiftet 1994/95 % aktieandelen i18,5 av

ingådelar i PreussenElektras moderbolag och kommeräger att som
skall bygga i Lübeck.delägare i kolkraftverk PreussenElektraett som

danska EnstedverketVidare PreussenElektra delägare i detär ärsom
och organiserat under ELSAM.beläget den tyska gränsenstrax norr om

TWhutnyttjar ägareandel till bl.a. importeraPreussenElektra sin 2att ca
Statkraftårligen. PreussenElektra har inlett samarbete medäven ett

SF i Norge.
Tyskland påöverregionala elförsörjningen skiljer iFörutom den man

nivånpå den regionalaregional och lokal försörjning. Elleveransema
lokalatill slutförbrukare och dels till andra kraftföretag. Dengår dels

huvudsakligenelförsörjningen sköts tusental företag utgörsett somav
, Stadtwerke.städernas eller kommunernas tekniska De störstaav ver

delägare itekniska verken i städerna har elproduktion eller äregen
dock in från dekraftverk. övervägande delen kraften köpsDen storaav

kraftföretagen.
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Konkurrensen på den tyska elmarknaden mycket begränsad.är
Elföretagen har slutit s.k. demarkationskontrakt, vilka innebär deatt
delar marknaden geografiskt. Denna uppdelning förstärksupp av
koncessioner företagen exklusiv dra ledningar ochrätt attsom ger
bygga anläggningar inom visst område. Avgifter för dessaett kon-
cessioner betalas till de lokala myndigheterna.

Koncessioner skall omförhandlas efter år20 och då råder fri
anbudsgivning. arkationskontraktenDem f°ar inte något hinder förutgöra
den fria anbudsgivningen. I praktiken denna dock begränsad,är vilket
har uppmärksammats den tyska kartellmyndigheten. Med hjälpav av
såväl tysk lag EG-rätten försöker konkurrensmyndigheten luckrasom att

de inhemska monopolen inom energisektorn.upp
Tysklands federala regering har förslag till förändring-presenterat ett
i de lagar reglerar den tyska energimarknaden. Förändringarnaar som

berör framför allt el- och gasmarknadema. Det föreslås medatt systemet
demarkationskontrakt skall upphöra och de s.k. exklusivitetsklausu-att
lema i koncessionsavtalen skall avskaffas. Prisöverenskommelser mellan
producenter och distributörer skall inte längre tillåtas och förstärkten
konkurrenslagstiftning skall förhindra dominanta aktörer utnyttjar sinatt
ställning på marknaden. En begränsad till nättillgång för tredjerätt part,
TPA, ingår också i förslaget. Syftet med lagändringarna framför alltär

via ökad konkurrens åstadkommaatt lägre energipriser för den tyska
industrin.

Elmarknaden i Tyskland dominerasöstra aktör, Vereinigtestorav en
Energiewerke Aktiengesellschaft, VEAG, har för densom ansvar
överregionala elförsörjningen. När privatiseringen slutförd kommerär
RWE, PreussenElektra och Bayemwerk tillsammans 75 %att äga av
VEAG och resterande 25 % kommer fem regionalaatt ägas av
kraftföretag i Tyskland. Enligtvästra det avtal slutits får kommu-som

i Tyskland självaöstra producera till %30 sin elförbruk-nerna upp av
ning medan skall täckas med elleveranser frånresten VEAG.

De båda tyska landsdelama tillhör så länge olika elsystem.än All
överföring mellan de båda sker via likströmsförbindelser.systemen Idag
finns två kV-ledningar380 mellan och Tyskland,östra detvästra men
krävs ytterligare minst två högspänningsledningar för skapa säkerhetatt
och stabilitet i det Östtyska systemet.

VEAG:s område Östersjön,liksom PreussenElektrasgränsar till och
det finns därför möjligheter via sjökablar knyta elmarknadenatt i

Östtysklandf.d. de nordiska länderna.närmare kabelEn mellan Själland
och Rostock redan beslutad.är Dessutom förstärks anknytningen till
Norden PreussenElektras på elmarknaden igenom östraengagemang
Tyskland. I början år köpte1994 PreussenElektra dessutom femav av
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Tyskland.distributionstöretagen iregionalade fjorton östra

överförings-och planeradeBeñntliga4.2.4

förbindelser

regioner inom vilka deorganiserade iiElmarknadema Europa är tre
ländernasynkront, dvs. de olikaproduktionssystemen körsnationella

samkömingsomrâdena UCPTE,frekvens.håller De årtre somsamma
länder, CDO/IPS inom vilket deVästeuropeiskaomfattar flertalet

ingår Nordeloch Rysslandösteuropeiska länderna västra samt som
Överiöringsförbindelsema mellannordiskade länderna.omfattar

Regioner-relativt väl utbyggda.samkörande regionernaländerna i de är
likströmsiörbindel-antalihopkopplade mindresiniär etttur genomna

ser.
samkömingsområdentvåmellanvissa fall skärI gränsen genom

medan Tysklandi UCPTE-systemetTyskland ingårländer. Västra östra
tyskahopkoppling de bådaCDO/IPS.fortfarande tillhör En systemenav

finns hos Polen, Ungern,tidigast årberäknas ske 1995. En strävan
UCPTE.också ansluta sig tillTjeckien och Slovakien att

Även samkömingsomrâden. dettvå InomDanmark delat mellanär
och SjällandSverige, Finlandkörs i Norge,nordiska området systemen

elektriskingenJylland finns så längesynkront. Mellan Själland och än
Viamed UCPTE-systemet.Jylland körs däremot synkrontförbindelse.

mellan detöverföringsmöjlighetertill Jylland finns idaglikströmskablar
och länderna på kontinenten.nordiska området

relativt välöverföringsförbindelsemanordiska ländernaMellan de är
byggdesFörbindelsemaspeciellt Sverige och Norge.utbyggda, mellan

skullenormala förhållandenvarje land underunder förutsättning att vara
ledningar underel.med inom landet producerad Nyasjälvförsörjande är

resultat dendel dettaeller planering. Till vissuppförande är ett aven
under denelhandel har framförändrade på växt senastesomsyn

tioårsperioden.

1 Storbritannien och Irland,EU-ländema, förutomingårI UCPTE samt
Österrike f.d. Jugoslavien.Schweiz, och
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Nuvarande överföringsförbindelser

Vid 1993 års utgång den totala överföringskapaciteten på förbindel-var
mellan de nordiska länderna 5 600 SverigeMW. har förbindelserser

med Danmark, Finland, Norge och Tyskland likströms-21 ochgenom
växelströmsförbindelser. Mellan Danmark Jylland och Norge finns två
likströmsförbindelser. Finland och Norge har kV220 förbindelseen

några lokala förbindelser.samt
Baltic Cable mellan Sydsverige och Tyskland i kommersielltogs

drift den l december 1994. Kabeln kraftföretagenägs Preussen-av
Elektra i Tyskland Sydkraft och Vattenfall i Sverige medsamt en
tredjedel vardera.

Med undantag kablarna till Själland och Baltic Cable ägerav
Svenska kraftnät samtliga svenska utlandsförbindelser.större Av
Sveriges del förbindelsen till Själland, består två luft-av som av
ledningar och sjökablar, Svenska kraftnät luftledningamaäger och
hälften kablarna medan Sydkraft resterande del kablarna.ägerav av

Jylland kopplad till UCPTE-systemetär via växelströmsförbindel-tre
till Tyskland. Östeuropa.Norden har vissa kopplingar tillävenser

Dessa består några mindre växelströmsförbindelser mellan Nordnorgeav
och Ryssland och mellan Finland och Ryssland, främst används försom
lokalt kraftutbyte, och likströmsförbindelsestörre mellan Rysslanden
och sydöstra Finland.

Systemet för överföring mellan de nordiska länderna ständigtärav
under utveckling, bl.a. till följd efterfrågan på förändras. Underattav
åren 1993 och 1994 utökades överföringsförbindelsema inom Norden
kraftigt bl.a. kapaciteten på förbindelsen mellan Sydnorgeatt ochgenom
Sverige ökade från l 400 MW till l 800 MW. Ytterligare Skagerak-en
förbindelse mellan Sydnorge och Jylland med kapacitet på 500 MWen

i drift i septembertogs 1993. Den totala ledningskapaciteten mellan
Sydnorge och Jylland därmed l 040 MW.är

Av den utbyggda kapaciteten delar intecknade via olikaär stora
längre kontrakt Överförings-mellan kraftproducenter i respektive land.
kapaciteten på utlandsförbindelsema visas i tabell 4.5. Därav framgår att
den fria disponibla kapaciteten för längre kontrakt begränsad.ärnya
Däremot finns i allmänhet ledig kapacitet för tillfällig handel.
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Finland ochDanmark, Norge.Förbindelsema medTabell 4.5
årutnyttjande 1995och kända avtalKapacitet om

FinlandSjälland Finland NorgeJylland
TotaltSydNorr
+/-1+/-515 700+750Kapacitet +640 +1 500

300 -950-670
Avtal/Normalförhållanden

+620+80kraftavtal -300Fasta
andra +750andelar hosEgna

650SvKän
+/-582enligtAbonnerat

särskilt avtal
fram- +350Avtal om

låterleverans, -300
pumpning

+/-50 -/+50Transitering mellan +200
-200grannländer

Återstår +448+700 +435+550+290
-868-5 l 5-650 -900-70

Avtal/bristsituationer m m
+300Kompensations- och
-500reservkraft vid störning

Tillbudskraftz -600
-500+600Torrårssäkring

+448+/-0 +550 +400 +0Disponibelt för ny
-868-400 -515-650överföring

olika slag baseras påför överföringartörbindelsemaAngivet utnyttjandeAnm. avav
till och frånkrañleveranserFörhandlingarvad känt 1994-11. omsom var

inte avslutade.grannländema dåvar
avtalen kanutnyttjas oavbrutet och dessutominteoverföringsrattemaEftersom

betydandetidvis skeriktning samtidigt, kan deti olikainnebära leverans
tid.för längregaranterad överföringsrättdeöverföringar att motsvarasutan av

driñ-beroendeöverföringsmöjlighetemaförbindelsemafleraFör är avav
nonnalför-given kapacitetnationellaanslutande Ansituationen depå näten. avser

hållanden.
Källa: Svenska kraftnät

MW.överföringsförmága 2 900förbindelsemasde enskildaSumman ärav
överstigaöverföringen totalt inte kunnaberäknasSammanlagt ca

delbetydandeMW under året.l 700 av
uppgjorda villkor.tillfällig kraft i förhandtill utbyteInnebär pårätt av



SOU 1995:14 Utrikeshandel med el 103

Beslutade överföringsförbindelser

På grund överföringsmöjlighetema från de nordiska länderna tillattav
Europa Jylland begränsade har utbyggnaden överfö-ärgenom av nya
ringsforbindelser till del kommit inriktas på direkt anslutning tillstor att
kontinenten se tabell 4.6. likströmskablarEtt antal redan beslutadeär
och fler har diskuterats.

Tabell 4.6 Beslutade överföringsförbindelser inom Norden och mellan
Norden och andra länder, MW

Överföringstörmåga, MW Ledningslängs, km
Totalt kabelvarav

Danmark Från Till
-Tyskland Danmark Danmark

aeverskov 600 600 181 166
-Rostock
Kontek

Norge Från Norge Till Norge
-Tyskland

Lista 600 600 500 500ca ca
-Unterweser

Norge 600 600 500 500ca ca
-Holland

Danmark
-Danmark

Själland 600 600 70 70
-Jylland

Källa: Nordel.

Likströmskabeln Kontek mellan Själland och Tyskland underär
byggnad och planeras komma i drift hösten 1995. Kabeln kommer att
anslutas i Rostock i Tyskland.östra

En likströmsforbindelse under Stora Bält med kapacitet påen
600 MW planeras komma i drift år 1997. Med denna kabel kommer de
båda danska bolagen ELSAM:s och ELKRAFT:s områden knytasatt
ihop. Jylland kommer dock fortsättningsvis köras synkront medatt
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UCPTE och Själland med Nordel.
km lång kabel mellan Sydnorge och TysklandEn 500 har beslutats

och beräknas klar år kommer bolag,2003. Den ågasatt ettvara av
Viking Cable, i vilket Norska tyskaStatnett och PreussenElektra ingår
med % vardera. Vidare har länk mellan och Holland50 Norgeäven en
erhållit koncession. beräknas klarDen år 2001.vara

Planerade överföringsfärbindelser Nordeninom

Förbindelsen mellan Sverige och Finland består idag trenorra av
växelströmsledningar med överföringsförmåga 950 MW.en om
Diskussioner pågår mellan Svenska kraftnät och finska intressenter om

höja överföringsförmågan med Studier pågår300 MW. ävenatt ca om
bygga fjärde ledning mellan Sverige och Finland.att en ny norra
Mellan södra och Sverige studeras växelströmsledning,Norge en ny

skulle öka överföringsförmâgan med Kraftiga400-500 MW.som
förstärkningar i Norge skulle krävas i detta alternativ.

Diskuterade förbindelser till kontinenten

Ytterligare kabel mellan Sverige och Tyskland, Baltic Cable haren
diskuterats. Denna installation snarlik Baltic Cable l medär en
utbyggnad strömriktarstationema ytterligare kabel. Till-samtav en
ståndsfrågorna skulle problem, eftersomsannolikt begränsatettvara

bygger på ianspråktagen mark. Luftledningen tekniskt förbereddärman
kabeldelen kräver nydragningar. Kostnaden för andra kabelmen en

torde bli något lägre för den första. Några aktuella planer påän att
bygga Baltic Cable föreligger emellertid för närvarande inte.2

likströmslänk mellan Sverige Polen också dis-En och underär
kussion. Kostnader och kapacitet för sådan länk bedömsen vara av

storleksordning Baltic Cable Svenska intressenter kansamma som
förväntas behöva huvuddelen investeringen.försvara av

såväl Baltic Cable för länken Sverige-Polen krävsFör 2 som
följdinvesteringar i form förstärkningar svenskadet stamnätet,av av
vilket ökar totalkostnadema. ledningsutbyggnader skulle krävasDe som
kan bli mycket komplicerade från tillståndssynpunkt och därmed komma

lång tid. Detta gäller särskilt båda kablarna skulle byggas.att ta om
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grannländerSverige och i våraElpriser i4.3

för handelSkillnader i kostnader och priser central betydelseär attav
vilka kostnadermellan olika länder. väsentlig frågaskall uppstå En är

beroende vilkenrelevanta. Svaret huvudsakligenoch priser är är avsom
och vilka aktörerhandel det sig fast eller tillfällig,rörtyp somom,av

deltar i handeln.
rörligaskillnader itillfällig kraft drivkraftenVid handel med är
länderdet mellanproduktionskostnader. Som tidigare beskrivits finns

skillnaderoch användningsmönstermed olika produktionssystem stora
kanoch året. Deti produktionskostnader för dygnetrörliga över

år till år,produktionskostnader frånockså förekomma skillnader istora
långvariga oplaneradevattentillgång ochberoende på variationer i

kraftverk.avställningar av
prisetmellan elföretag bestämsVid utlandshandel med fast kraft att

erhålla i betalningalternativt kanvad det exporterade företagetdels av
betala förskulle behövaför elen, och dels vad importören attav

Båda dessaifrån.köpa den någonproducera elen själv eller annanstans
exempelvisförhållanden i respektive land,faktorer beroendeär av

underskottssituation kan importtillgång på marknaden.till I aven
betal-produktionskapaciteten ochtillalternativ bygga utett attvara

Omkraftverk.kostnaderna iningsviljan bestäms därigenom nyaav
dedettillräcklig kapacitetimportören däremot har är snarastegen

kraftverkproduktionskostnademai befintligagenomsnittliga rörliga som
de relevanta.är

tillgång tillfårså elanvändarnaOm regelverken ändras ävenatt
importera el. Intressetkunder själva kunnakommernäten större att

olika länderfokuseras på skillnader mellankommer då sannolikt näratt
Förindustrier och distributörer.gäller elpriser till elkrävandedet

eftersom priserdock svårelintensiv industri jämförelse göra,är atten
lång tidofta löper påspecialkontrakt,och andra villkor regleras i som

Även svåratill distributörer kanoch hemliga. priserna attär vara
uppskatta.

ipriserelintensivaindustri denFör än rapporterasmestannan
pristransparensdirektiv. Icke-medlemmarenlighet med EG:s som

januari Detden 1995.omfattas EES-avtalet började 1att rapporteraav
måttmissvisandestatistiken dock någotpris redovisas i är ettsomsom

mellanpå detmarknad. berorpå drivkraften för handel på fri Det atten
påläggmängdoch priset till slutkunden finnsproduktionskostnader en

koncessions-distributionskostnader,överförings- ochi form skatter,av
nedanstående figur.avgifter, sem.m.
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Konsumentpris exkl. skatt

Övrigt

Koncessionsavgifter

Nätkostnader

Produktionskostnad-
importpris

Eftersom importerad belastas med avgifter för nättjänster,samma
koncessioner inhemskt producerad det produktionskost-ärm.m. som
naden i importlandet eller priset på import från landannat ärsom
relevant för exportören.

4.3.1 Kostnader och priser i dag

I appendix redovisas produktionskostnader och priser i Norden och i
Tyskland. En jämförelse mellan länderna skälflera svårär göra.attav

kanDet för det första svårt hitta tillförlitliga källor förattvara
produktionskostnader, räkraftpriser priserna till elverk ochsamt
elintensiva industrier. detFör andra den statistik finns ofta inteär som
jämförbar mellan olika länder då typkundema specificeras på olika sätt.
Vidare jämförelsen känslig för ändringar i växelkursen. Relationenär
mellan svenska och utländska elpriser har exempelvis förändrats
drastiskt efter den svenska kronans fall hösten 1992.

Produktionskøstnader

De länder här behandlas har elproduktionssystem bestårsom som av
olika anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar, ochtyper av
de har därmed också helt olika kostnadstrukturer. Som framgår av
nedanstående figurer har anläggningar med låga rörliga kostnader också
höga fasta kostnader och omvänt.

Figuren nedan visar rörliga kostnader, direkt kan isom anges
öre/kWh. Dessa främst bränslekostnader s.k. rörliga drift-utgörs samtav
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och underhållskostnader. Vattenkraft har mycket låga, i princip
försumbara, rörliga kostnader medan gasturbiner har mycket höga
rörliga kostnader.

Figur Rörliga produktionskostnader4.6

Öre/kWh

Gasturbiner

Oljekondens

Kolkondens

Kärnkraft

Vattenkraft

I figur visas fasta kostnader4.7 ränta, avskrivningar, fasta drift-
kostnader oberoende anläggningen används för produk-ärsom av om

Äldretion eller inte. anläggningar har mestadels låga kapitalkostnader
beroende på avskrivningstiden för investeringarna ofta kortareatt är än
anläggningens faktiska livslängd. medför de totala produktions-Detta att
kostnaderna i exempelvis äldre Vattenkraftverk för det betydligtärmesta
lägre iän nya.
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Figur 4.7 Fasta produktionskostnader

kr/KW,år

Vattenkraft

Kärnkraft

Kolkondens

Oljekondens

Gasturbiner

sammansättningen olikade ländernas elproduktionssystem kanav
således till del förklara de skillnader i elproduktionskostnaderstor som
beskrivs i appendix. Sammanfattningsvis kan det konstateras Norgeatt
med sitt vattenkraftbaserade under normala förhållanden har desystem
lägsta produktionskostnadema, såväl totalt på marginalen. Dämästsom
kommer Sverige med till hälften baseras på vattenkraftett system som
och till hälften på kärnkraft.

Även Finland har med sitt blandade relativt låga genomsnitt-system
liga produktionskostnader. Normalt har dock Finland högre marginal-
kostnader och Sverige,Norge eftersom det kolkraft eller dyrareän är
kraftslag utnyttjas på marginalen.som

Så fallet i ochDanmark brânslekostnadema för kol bestäm-är även
där, liksom i Finland, de marginella produktionskostnadema undermer

året.del De totala produktionskostnadema ligger i Danmarkstoren av
högre i de övriga nordiska ländernaän

Produktionkostnadema högre i Tyskland. Det beror delvis påär ännu
de omfattande investeringar i reningsutrustning har genomförts i desom

Ävenkoleldade kraftverken i Tyskland. tvånget för kraftverkenvästra
använda viss mängd inhemskt kol, gånger dyrare3-4att är änen som
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importerat kol, bidrar till produktionskostnadema höga. Deäratt
marginella produktionkostnadema dock, i den mån det importeratär är
stenkol eller brunkol används på marginalen, inte väsentligt högresom

i Danmark eller Finland.än

Råkraftpriser och till distributörerpriser

råkraftprisMed här det genomsnittliga priset på stamnätsnivå. Detavses
innefattar således enligt denna definition avgifter för överföring på

inte de regionalapå Råkraftpriser i de nordiskastamnätet näten.men
länderna och i Tyskland behandlas i appendix. Om till råkraft-man
priserna adderar överföringsavgifter för regionnäten erhålles prisdet

betalas distributörer och industrier direkt anslutnaärstorasom av som
till regionnäten.

tabellI 4.7 sammanställning de priser distributöreriges en av som
olika länder betalar till producentema. För belysa effekten deatt av

årens växelkursförändringar har priser i års växelkur-1992senaste även
Siñroma i tabellen bör tolkas med försiktighet eftersom deangetts.ser

inte helt jämförbara. Exempelvis det i vissa fall oklart vilkaär är
övertörings- och andra avgifter ingår. Tysklands fallI är gapetsom
mellan produktionkostnadema och priset till distributörerna påfallande
stort.

Tabell Pris till4.7 distributörer och producentskatt år 1994
svenska kWhöre per

växelkurs växelkursårs1993 års1992

25-273Sverige

Norge 16+2 l3+l

Finland 23+3 22+3

Danmark 32 25
504Tyskland 40

l mittpriser1993 NOKårs 1,10, FIM 1,36, DKK 1,20, DEM 4,71.;
2 mittpriser;1992 NOKårs 0,94, FIM 1,3, DKK 0,96, DEM 3,73.
3 Gäller 1993. Källa: i överföringår NUTEK, Nátkostnader och distribution

el.av
"Gränslös el", utredningar elmarknadsreformen, DS l994z2om
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därefter kommeri ochdistributörerna lägst NorgeElprisema till är
Om undantarnivån ungefär densamma.Finland och Sverige där är man

på lägre prisertillgängliga uppgifternaproducentskatten pekar dock de
överföringskost-vilket kan förklarasdistributörerna i Finland,för attav
Efter delägre i Sverige.på regionalanadema de än senastenäten är

distributörer-prisnivån for de danskaväxelkursföråndringar liggerårens
övrigt. tyska elverksprisema allrai Norden i Debetydligt högre äränna

högst.

Elpriser till industrin

nordiska ländernaindustrikunder i devisas priser till olikatabellI 4.8
tabellen skiljer sigkommentarerna tillTyskland. Som framgåroch i av

länderna. börstorleksklassema mellan Detdeñnitionema de olikaav
betydligtfinns industrierdet i Sverigespåpekas äratt mersom

storleksklassen i tabellen.denelintensiva än största



SOU med el1995:14 Utrikeshandel lll

exklusive skatt,Tabell Industrins elpriser år4.8 1994,
öre/kWhsvenska

Pris till elinten- Pris till mellan- Pris till mindre
industri industria industrisiv stor

Sveriges 23 28 32

Norge 10 13 35

Finland 4527 -

Danmark 42- -

Tyskland 62 71 85

elpriserRangordningen de olika länderna det gäller industrinsnärav
varierar beroende på kundens storlek. och mellanstoraFör stora
industrier har de lägsta priserna. mindre industrier liggerNorge För
priserna i och Sverige på i nivå, medanNorge stort sett samma

industrinDanmark och Finland har högre priser. tyska elpriserna tillDe
för alla storleksklasser betydligt högre i de nordiska länderna. Förär än

mycket elintensiv industri hemliga kontrakt dock skillnadernamed är
sannolikt betydligt mindre.

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter i insats- eller producentledet påverkar förut-
sättningarna för elhandeln. gäller dock inte skatter i konsumtionsle-Det
det, lika.eftersom de drabbar importerad och inhemskt producerad

mittpriser;1993 NOK 1,10, FIM 1,36, DKK 1,20, DEM 4,71.års
2 Sverige GWh/år genomsnitt for industri140 och 20 MW, Norge 70över

GWh/år, Finland Danmark500 GWh/år och Tyskland 75 MW,70 MW,
saknar denna typkund.

3 Sverige 50 GWh/år och GWh/år, Tyskland10 MW, Norge 50-70
GWh/år och Danmark och Finland saknar denna typkund.50 10 MW.

4 Sverige GWh/år, GWh/år, Finland GWh/år,2 Norge 1,25-2,0 2 Dan-
mark GWh/år.l

5 År Källa. Energirapport,1993. NUTEK, Bl994:9
° Uppgifter för 1992år
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Även påverkar elproduk-kraftslag eller bränslensubventioner till olika
EG-rätten,grunden oförenliga medSubventioner itionskostnadema. är

SådanaEG-kommissionen.speciella fall beviljastillstånd kan i avmen
energikällor,subventioner till förnybarahar för det gällttillstånd mesta

subventioneratillåtetockså i praktikenexempelvis vindkraft. Det är att
primär-totala behovetenergikällor till % detinhemska 20 avavupp

elproduktion.:energi för
påskatternaDanmark och Tyskland liggerSverige,I Norge,

i producent-Finland har skatterkonsumentledet, medanhuvudsakligen i
iavgifteröversikt skatter ochimportskatt.ledet och En gesaven

appendix.

Miljörestriktioner

såväl nationellapåverkasElproduktionssystemen i olika länder somav
hand beröremmissionsmål, i förstamiljökrav ochinternationella som

tillmånga fallleder iproduktion från fossila bränslen. Kraven att
befintliga produktionsan-måste iinvesteringar i reningsutrustning göras

ned-snabbareproduktionskostnaderna. Enläggningar, vilket ökar
ocksåhade skett, kananläggningar vadläggning äldre än annarssomav

betydelse förhar miljökravenanläggningarbli följden. För nya
ochframtida kostnaderpåverkar därmedinvesteringskostnadema och de

elproduktionsys-påpåverkas beror främstför el. olika länderpriser Hur
sammansättningtemets

förmiljökravsamtliga nationellaländer här studeras hardeAv som
seEU:seller likaanläggningar strängaär strängarestora somsomnya

fulltinfört miljönormemaTyskland har redanappendix. Danmark och
EU-länder,kväveoxid övrigautsläppskrav påoch har änsträngareut

påkravTyskland har dessutomoch Finland.förutom Sverige an-
kraven.Sverige har deläggningar från MW.l strängaste

anläggningar harfrån befintligautsläppbeträffar reduceringVad av
nöd-genomförtredanTyskland och Danmark ii settvästra stortman

anläggningari äldreproduktionskostnademavändiga investeringar, och
skrivs Iinvesteringarnaminska i takt medkommer attattsnarast av.

tillledatill miljöreglernakommer anpassningTyskland attöstra en
produktionsanläggningar vilket innebäroch nedläggningsanering av

2 minska till 2000.siffra skall 15 %Denna är
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ökade kostnader i elsystemet nyinvesteringar.p.g.a.
När det gäller utsläppsnormer för anläggningar skillnadernaärnya

mellan de studerade länderna inte så de borde upphov tillstora att ge
några kostnadsskillnader.större

Möjlig4.3.2 framtida utveckling

Den nuvarande överföringskapaciteten mellan länderna utgör en
begränsning möjligheterna handla Specielltmed el. gäller dettaattav
handeln mellan de nordiska länderna och kontinenten, sedan Balticäven
Cable fardigställts. Med tanke på det tid bygga ledningar,att tar att nya
inklusive förstärkning inom Sverige, det intressenätet är stort attav av

försöka uppskatta kostnader och priser på morgondagensnärmare
elmarknader. Utgående från dagens situation kan antal faktorerett
identifieras, kan komma påverka den framtidanärmasteattsom
utvecklingen. Nedan diskuteras några dessa faktorer. Liksom allaav
framtidsbedömningar diskussionen behäftad med osäkerhet.är stor

Förändringar regelverken och utrikeshandeli

avregleringEn elhandeln kan medföra förändringar.betydande Förav
Sveriges del ökad konkurrens mellan producentema ledaväntas atten
till dolt kapacitetsöverskott frigörs och priserna sjunker.att ett att
Vinstema kommer därmed omfördelas från tillproducenter konsu-att

krympande vinstmarginalemaDe inom såväl produktionmenter. som
försäljning samtidigt ökade incitament till kostnadssänkningar.ger
Avregleringen förväntas leda till ökad effektivitet med avseendeäven en
på investeringarna, och därmed på längre sikt totalkostnaderlägre än

elmarknaden inte rcformeras.om
Reformen i Finland sker i situation utbudsöverskott, vilketutanen

medför effekterna på prisnivån i Finland kanske inte blir såatt stora
i Sverige. frånIntresset finska kunder köpa kraft från ochNorgeattsom

Sverige En ökad till Finland kan leda till deär stort. export att
förväntade prissänkningama i Sverige blir något mindre. För att

till Finland skall kunna öka måste emellertid utbyggnadexporten en av
överföringskapaciteten ske.

ökadEn integration den nordiska elmarknaden följdav som en av
elm arknadsrefonnema skulle få effekter i Sverige framför allt ettgenom
ökat handelsutbyte med RedanNorge. det faktum norska producenteratt
får möjlighet komma in på den svenska marknaden kommeratt att

den ökade konkurrensen verka pressande på den svenskagenom
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elprisnivån. Dessutom finns, på grund elproduktionenatt ärav
vattenkraftbaserad i underNorge, de flesta år elöverskott och därmedett

marknadennormalt lägre priser på den svenska ökadEn nordiskän
integration kommer leda till utjämning elprisema och därmedatt en av
till nedåt på de svenska elprisema.en press

Handeln mellan Norden och Tyskland kan öka i omfattningväntas
i takt med överföringsförbindelserna byggs Med Baltic Cable haratt ut.
Sverige överföringskapacitet till Tyskland på 600 MW.numera en
Kabelns överföringskapacitet %2 den svenskamotsvarar ca av
elproduktionskapaciteten.

Inverkan på elpriserna i Sverige ökad handel med Tysklandav en
sker indirekt via den norska elmarknaden den norska handelnäven när
med Tyskland ökar. eventuellEn till Tyskland från Sverigeexport av
och Norge kommer verka prishöjande eftersom utbudet på denatt
nordiska elmarknaden minskar. iDetta gäller främst för fast kraft men

för tillfällig kraft väsentligt överstiger importen.även exportenom
En reformering elm arknaden i Tyskland kan med tiden komma attav

bli verklighet se avsnitt 4.2.3 ökad konkurrensEn då leda tillväntas
sjunkande elpriser till följd effektivisering och elimineringav av
monopolvinstema. kanDärutöver ökad import från Frankrike,en
Norden och eventuellt Polen prisnivån ytterligare. Enäven pressa
avreglering den tyska marknaden kan således leda till lägreväntasav
priser för de tyska elkonsumenterna och dagens prisskillnader kommer
i den situationen därför inte relevanta.attnya vara

framtida elförsärjningenDen

kostnaderHur och priser kommer ändras i framtiden beror bl.a. påatt
de olika ländernas framtida kraftbalans, dvs. förhållandet tillgångmellan
och efterfrågan. Utvecklingen kraftbalansen i sin främstär turav
beroende efterfrågetillväxten eventuell tillkommandesamtav av
kapacitet och nedläggningar.

En utbyggnad produktionskapaciteten kan försvåras olikaav av
politiska och miljömässiga restriktioner, exempelvis kansom vara
beroende ländernas nationella och internationella åtaganden detnärav

Vid regnfattiga torrår kan dock priserna iår Norge bli höga, eftersom man
under dessa importera frånår mäste Sverige och Danmark eller ta
flerårsmagasin i anspråk.
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Ävengäller koldioxidutsläpp. energi- och miljöpolitiska avvägningar
påverkar befintliga anläggningar har betydelse. I appendixsom stor

finns beskrivning hur elförsörjningen förväntas utvecklas i olikaen av
länder, kort sammanfattas här.som

Enligt tillgängliga förväntas eleñerfrågan i de nordiskaprognoser
länderna, med undantag Finland, och i Tyskland öka medvästra attav
cirka 1 % år under den tioårsperioden. Finlandnärmaste I bedömsper
efterfrågan öka med cirka %3 år. Det överskott idag finns iper som
Sverige, Norge och Danmark kommer krympa slutet seklet.att mot av
Därigenom förväntas elpriset stiga successivt i samtliga länder. I
Finland, i dag inte har något överskott, kommer behovetsom av ny
produktionskapacitet och/eller ökad import bli påtagligtatt när
elhandelsavtalet med Ryssland löper år 2000. ökadEn integrationut av
de nordiska elmarknadema kan dock medföra utbyggnadsbehovenatt
och pristegringama kan skjutas framåt i tiden. Prisnivån på en gemen-

nordisk elmarknad kommer utjämnas.attsam
I Tyskland förväntas denvästra stigande elefterfrågan täckasatt

ökad import och utbyggnad anläggningar med produk-genom en av
tionen baserad på främst importerat kol och En omläggningnaturgas.

kolsubventionema planerad, skulleär sänka produktionskost-av som
nadema i de stenkolseldade kraftverken. Elprisema förväntas falla realt.

I Tyskland har den kraftigaöstra nedgången i elefterfrågan mattats
Åroch förväntas vända till uppgång. 2005 bedöms elanvänd-av en

ningen ligga på ungefär nivå åratt 1989. Eftersom storsamma som en
del de gamla brunkolseldade anläggningarna kommer läggas nedav att

miljöskäl, behovet produktionskapacitetär relativtav stort.av ny
Investeringar förväntas ske i brunkolsanläggningar och inya an-
läggningar använder importerat stenkol och naturgas.som

4.4 nordiskEn elmarknad

Sedan många år elsystemen i Norden knutnaär till varandra. Samarbete
har i första hand skett mellan de kraftproducentema i de olikastora
länderna. Riktlinjer för samarbetet Nordelfhar ofta skett inom Detta
samarbete har varit nödvändigt tekniska skäl eftersom Sverige,av
Norge, Finland och Själland sammankopplade medär växelströmsför-
bindelser, vilket innebär förändring i elproduktionen elleratt en

4 Nordel samarbetsorgan främst förett deär elproducentema i dcstora
nordiska länderna.
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andrai deåterverkningarfåromedelbartlandielkonsumtionen ett
ekonomiskagälltocksåharföretagenmellanSamarbetetländerna.

prissättnings-deöverenskommelserfunnitsbl.a.och det harfrågor, om
mellan länderna.handelntillfälligas.k.för denskall gällaprinciper som

enbartdetdock begränsatsharbra,fungerat attSamarbetet har avmen
produktionsföretagen.gällt de stora

i syfteförändringargenomförtåren attdeharNorge storasenare
ökavidtagits föråtgärder harrad attelmarknaden. Eneffektivisera

konkurrensdärområdenpå de ärkonkurrensförförutsättningarna
omfattandeblivitharregleringenstatligadensamtidigtmöjlig mersom

varitharreformenSyftet medområden. attpå andraeffektivareoch
reformennorskadenföljdställning. Tillelkonsumentemas attstärka av

förutsättningarnaharnordiska länderandraitidigaregenomfördes än
förändrats.elkraftutbytetnordiskadenför

trädaskallregelverkdetSverige ochilagförslagetvilandeDet som
norskadenmedlikheterharårunder 1995Finlandikraft i stora

nordiskai deregelverkenharmoniseraGenomellagstiftningen. att
deutnyttjandeeffektivareförutsättningar förskapasländerna ett avnya

lagstiftningen iändrarSverigeinteOmresurserna.gemensamma
risk förfinnsländerna,i de andragäller attvadriktning mot ensom

förkonsekvensernegativamedförsvåraskanhandelnnordiskaden
och miljön.driftekonomin

elmarknadnordiskintegreradmedFördelar4.4.1 en

produktionsresursernautnyttjandeBättre av

andelmedelsystemkopplamedfördelar storfinnsDet attstora samman
detOrsakenvärmekraft.andelmed är attvattenkraft med elsystem stor

produktionenökavattenkraftproduktion, dvs.billigt regleraofta attär att
produktion. Ibortfallellerbelastningsvariationerför mötaatt annanav

risknågonsällanvattenkraft finns detandel attmedelsystem storett en
finnstill.räcka Däremotinte skallproduktionensamladeieffekten den

produceratillskall räckaintemängdentotaladen attrisk för vattenatt
densituationenvårmekraftsystemenergi behövs. I ärall den ettsom

omvända.
vattenkraftsystemochvärmekraftsystemintegrera ettGenom ettatt

fördelar:uppnås flera
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Bättre bränsleekonomi i värmekraftverken vattenkraftenattgenom-
utnyttjas för reglera belastningsvariationer.att
Lägre utsläpp miljöskadliga ämnen värmekraftverkenattav genom-
kan köras jämnare och under kortare tid året.av
Befintlig vattenkraft utnyttjas i stället för bygga värmekraftatt- som
enbart skulle komma utnyttjas under fåtal timmaratt ett som
topplast. Om nyinvesteringar krävs det ofta billigareär detatt, om

möjligt, höja effektenär i befintliga vattenkraftstationer än att
investera i värmekraft.
I stället för investera i dyr reservproduktionatt eller investera i-
flerårsmagasin för kunna utnyttjasatt befintligvatten värme-spara
kraft detnär är ont vatten.mer om
En marknad för med betydande och lättillgängligagemensam-
reglerresurser den billigast tillgängligagaranterar reglerresursenatt
utnyttjas vid varje tidpunkt. Eftersom vattenkraften i de nordiska
länderna har olika egenskaper lättare reglera i Norge minskar deatt

kostnaderna for reglering vid samordning.gemensamma en

Förbättrad konkurrens

Elmarknadsreformerna i Norge, Sverige och Finland delvisär en
anpassning till förändringar på elområdet sestora underlagspromemoria
I, vilka har medfört ändrat beteende hos elmarknadensett aktörer;
producenter, distributörer och slutförbrukare el. Den nuvarandeav
ellagstifiningen förutsatte andel offentligt ägande inomstor kraftindu-en
strin och distributionen för fungera tillfredsställande ochatt detge
konsumentskydd eftersträvades.som

kraftföretagEtt med andel produktionskapacitetenstor ochen av
marknaden har flera olika möjligheter utnyttja situationen till sinatt
fördel. Detta gäller speciellt i den situation råder i dag, riskensom men
finns på reformeradäven elmarknad koncentrationen i produk-en om
tionen för hög. Förutsättningarnaär för fungerande konkurrens ökaren
betydligt på nordisk elmarknad. På norsk-svensken gemensam en
elmarknad kommer exempelvis Vattenfalls andel de sammanlagdaav
produktionsresursema reduceras till knappt %,att 30 vilket ungefär

Statkrafts andel denmotsvarar norska produktionen. Påav en gemensam
norsk-svensk-fmsk elmarknad Vattenfalls andel drygtär %.20
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Stabilare priser

denförutsägasvårtdeti Norgevattenkraftsystem är attI rentett som
produktionskostnadenrörligadenOrsakenprisnivån.kortsiktiga är att

Åöre/kWhmycket lågt, 2prisgolvetlåg, dvs. ärfor attär cavatten
befararaktörernanivåertill höga attstigaprisernasidan kanandra om

framöver.blidet kommer vattenontatt om
prisernainteriskerarvärmekraftandelmedkraftsystem störreI ett en
bestämsvattenkraftsystemetfrånskillnadTillpå sätt.svängaatt samma

detbedömningarproduktionskostnaderfaktiska änpriserna avavmer av
vattenmagasinen.iinnehålletframtida

iveckomarknadenochpåprisnivån dygns-bestämsidagRedan
DanmarkSverige,iprisernakraftsituationen ochdeltillNorge stor av

Finland.och
alltid någonstansanvändskraftsystemetnordiska nästandetI

öre/kWh.på 13kolkraft liggerförkostnadenrörligakolkraft. Den ca
falletsällanvilketnätbegränsningar ärinte finnsdetFörutsatt att

öre/kWh vidundersjunka 13normaltiprisnivån Norgeintekommer att
betydandedetfinnsmotsvarandeelmarknad. På sättnordisköppenen

på under 30kostnadrörlighari Nordenproduktionmängder ensom
inte böraffärerkortsiktigavidprisnivånbetyderöre/kWh. Det att

överstiga 30och inte öre.understiga 13 öre caca
kortsiktigaprisnivån påkommerpå kraftbli bristdet riskerarOm att
in ellerproduktionfinnsinte sättaOm detstiga. attaffärer omatt mer

elkonsu-ske hosanpassningenkraften måstehåller påproducentema
väljakommer attmånga konsumenterfinns attDetmentema. som

Sådanhöga.blirprisernaelanvändningsinminskatillfälligt om
allt inomframförhushålleninomfinnsförbrukningpriskänslig men

destoprisforändringarnakännerkonsumenterindustrin. flerJu avsom
prisfluktuationerdeDettaanpassningen.blir göroch lättare attsnabbare

mindremarknad blirnordiskpåuppståkommer att gemensamensom
marknadernanationellade ärprisfluktuationermotsvarandeän om

isolerade.

5 närvarandeförproduktionsskattenhuvudsakligenbestämsPrisgolvet somav
kWh.norska1,5 öreär per
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Effektivare investeringar

Ett viktigt motiv till den ellagstiftningen i Norge, Sverige ochnya
Finland skapa bättre investeringsincitament.är att Med en gemensam
nordisk elmarknad ökar förutsättningarna för investeringar genomförsatt
där det billigast och deär genomförs de företagatt bästär ärav som
lämpade genomföra investeringen.att

integreradEn nordisk elmarknad kommer innebära ökad handelen
både på kort och lång sikt och därmed ökat behov överföringska-ett av
pacitet. Eftersom de ökade möjligheterna till handel leder till deatt
befintliga produktionsresursema kommer utnyttjas effektivare kanatt
investeringar i kraftproduktion till del skjutas på framtiden. Ettny en
optimalt utnyttjande befintlig produktion och optimal lokaliseringav en

produktion förutsätter dock överföringstjänstema riktigtav attny är
prissatta.

4.4.2 Miljökonsekvenser

Som tidigare beskrivits medför producenter ochöppna kundernät att
kan handla fritt vilket i sin leder till effektivare utnyttjandetur ett av
befintliga och effektivare investeringar.resurser

En öppning elnäten ökar förutsättningarna för det kraftslagav att
vid varje tidpunkt kommer utnyttjas har de lägsta rörligaatt som
kostnaderna. Följande effekter kan då inträffa:väntas

Vattenkraften kommer utnyttjas effektivare. Vid våtåratt kan-
vattenkraftsproducenter lättare få avsättning för sin och risken för

måste spillas minskar.att Hurvatten miljöeffekterna blir berorstora
på vilket kraftslag Vattenkraften Som det nordiskaersätter.som
produktionsystemet utformat det underär normala förhållandenär
kolkraft har de högsta rörliga kostnaderna och därförsom som
kommer minska i volym tillgångenatt på vattenkraft god. Omärom
vattenkraft kolkraft minskarersätter utsläppen miljöfarliga ämnen.av

Värmekraftverken kan köras jämnare vattenkraftens regleregen-om-
skaper kan utnyttjas till fullo handel. Genom undvikaattgenom upp-
och nedregleringar produktionen i värmekraftverken blir bränsle-av
ekonomin bättre och utsläppen därmed lägre.

Eftersom kärnkraft har lägre rörliga kostnader kolkraft kan denän-
vid ökad handel komma viss kolkraft baslast,ersätta vilketatt som
medför reduktioner i de samlade utsläppen.
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reservanläggningaranvändaundvikakanbristsituationerI attman-
delSverigesFörmiljöskadligautsläpp ämnen.stora avsom ger

oljekondensanlägg-och äldregasturbinerreservkapacitetenbestår av
falli de flestakommerkostnader. Detmed höga rörliganingar att

nordiskintegreradpåkostnadertillgå till lägrekraftfinnas att en
marknad.

situatio-i vissasannoliktframtidenSverige idag kommerLiksom i att
vi redanDanmark. Somkol frånframställt medimporteraner

förmånkolanvändningen tillreducerai Danmarkbeskrivit önskar man
medkombinationielframställning,biobränslen vidochför gärnagas-

miljöpolitiknordiskintegreradbelyser viktentjärrvärme. Detta av en
koldioxid.och kvävesvavelvad gäller utsläpp samtav

medproduktionresursemautnyttjandeeffektivtuppnåFör ettatt av
tillåtasmiljökostnademamåstemiljöpåverkantill deras atthänsyn tagen

avgifterochdvs. skatterför el,produktionskostnademapåslå igenom
elproduktionen.bränslen ipåmåste läggasmiljöskadligapå ämnen
varandra,medinte handlarländernagällerDetta även menom

integration.ökad Detvidblir ärutsläppenreduceringen större enav
skiljerinteproduktionsanläggningarförockså viktigt utsläppsnormeratt

länder.mellan olikasig väsentligt
olika formerförför kompenserapåimportskatteranvändaAtt att

ochenligt EGtillåtetintemellan ländernamiljöavgifteroch nivåer ärav
ikoldioxidskattinföraexempelvis skulle ävenOm SverigeGATT.

förhindraimportskattinte möjligtelproduktionen det attattär genom en
ökar.fossilbaseradimporten av

miljöskadligakommer utsläppensikt ämnen attPå längre av
produk-ikommervilka investeringarpåverkas görasatt nyasomav

vidbättreutnyttjassamladedetionsanläggningar. Genom att resurserna
värmekraftanläggningariexempelvisinvesteringar,handel kanökad nya

senareläggas.undvikas ellerför topplast
nödvändig kommerproduktionskapacitetenutbyggnad ärDen somav

dettabilligast. Idetske därintegrerad marknadpå äratt samman-en
anläggningarföroch utsläppsnormermiljöavgifterhang kan varanya

viktigtdärföranläggningarna byggs. Detför i vilket land äravgörande
får konkurrens-land intesåharmoniserasochavgifter att ettatt normer

appendixibeskrivsmiljökrav. Somlägrepå grund närmarefördelar av
ländema. Inordiskai derelativt likaanläggningarpåkravenär nya
intematio-bedrivsområdetarbete pådetbeskrivsappendix även som

nellt.
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svårtDet kvantiñera effektema på miljöutsläppenär utrikes-att av
handeln med och de försök i detta avsnitt fårgörs närmastsom
betraktas räkneexempel. Ett problem härvidlag bestämma hurär attsom

utsläppen i elsektom skulle i respektive land i avsaknadstora vara av
handel. Vidare förekommer variationer i handeln mellan destora
nordiska länderna från år till år. Dessa beror främst på årsvisa skillnader
i nederbörd på varierande tillgänglighet i kärnkraftverken.ävenmen

Om vi betraktar effektema på kort sikt har vi redan pekat på hur
för kraftutväxlingen mellan de nordiska ländernamönstret möjliggör

minskade utsläpp från elproduktionen. De miljövinstema härrörstörsta
från och kärnkraft handel kan produktion iatt vatten- ersättagenom
fossilbaserade anläggningar. För uppfattning storleksord-att ge en om
ningen kan varje TWh från konventionelltnämnas att ersatt ett
kolkraftverk minskar utsläppen koldioxid med i genomsnitt 0,9av

ton°.miljoner För kolkraftverk motsvarande siffra 0,7 miljonerärnya
koldioxid. Utsläppen svavel och NO, minskar medton 0,5 tusenav ca
vardera TWh.ton per

På längre sikt, efterfrågan på behövs produktionska-växer,om ny
pacitet. Om miljöavgifter tillämpas i elproduktionen kommer miljökost-
nadema påverka investeringsbesluten och effekterna miljöav-att av
gifterna förstärks den nordiska elmarknaden integreras. Modellbe-om
räkningar visar med avgift på knappt 400 SEK koldioxidatt tonen per
350 NOK skulle de samlade utsläppen på den nordiska elmarknaden
vid handel reduceras med miljoner7 koldioxid åröver 2000 jämförtton

handel.7med fall Motsvarande siffra för år 2010 miljonerett 20utan är
ton.

4.4.3 Konsekvenser olika marknadssystem iav

Sverige, Norge och Finland

Om det vilande lagförslaget i Sverige inte införs kommer Sveriges
elmarknadssystem skilja sig väsentligt från vad gäller i Norgeatt som
och Finland. Detta skulle innebära betydande nackdelar eftersom en
integration den svenska elmarknaden med de övriga ländernasav

Energi- CDi-avgifter klimatpolitiske virkemedel i Norden. Nordiskog som
Minister-räds ad hoc för klimatstrategier energiområdet.pågruppe
EK-EN E 1/94-6.
Statistisk Sentralbyrå 1994. cOz-utslipp det nordiske elektricitets-og
markedet. En modellanalyse.
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då inte möjlig.elmarknader är
kan välja orientera sig kontinenten denNorge att mot ommer

ochsvenska reformeringen inte blir Fler kablar kan byggas Norgeav.
överskottlångsiktiga avtal binda del sitt tillkan storen avgenom

kontinenten.
Möjligheterna för Sverige bedriva handel med de övriga nordiskaatt

reformeringen inte fullföljs. fårländerna kommer försämras Dettaatt om
resursutnyttjandet,antal negativa följdverkningar för bl.a.i sin tur ett

driftsäkerheten, konkurrensen och miljön.

fortsatt integration4.4.4 Vägen mot en

pågående med ellagstiftning i Finland, Norge och SverigeDet arbetet ny
frågan hur förbindelsema mellan de nationellahar aktualiserat om

i framtiden och hur det hittillsvarandeelmarknadema skall utnyttjas
elområdet skall vidare. arbetsgruppnordiska samarbetet på föras En

under Nordiska ministerrådet avlämnade i augusti 1994 "Detrapporten
behandlar förut-nordiske kraftmarkedet under utvikling" bl.a.som-

utveckla det nordiskasättningarna för och behoven åtgärder för attav
energiministrama beslöt i novemberelsamarbetet. nordiska 1994De att

rekommendationsitt på Nordiska Rådetsöverlämna rapporten som svar
9/1993 "Nordels framtid".nr. om

konstaterar de ekonomiska ochI arbetsgruppenrapporten att
nordiska ytterligaremiljömässiga vinsterna det elsamarbetet kan ökaav

vidareutvecklas. den situationen, regelverkensamarbetet I närom nya
nättillgång, prissättning ochför elhandeln ändras på områden som

omorganiseras. Särskiltrollfördelning på marknaderna, bör samarbetet
i nordiska elsyste-bör vidare samarbete driftkoordineringen detett om

Ändringama för centralaprioriteras. medför bland attmet annat ansvaret
aktörer.funktioner i elsystemet i flera länder förläggs till Denya

ochsystemansvariga i de enskilda länderna bör därför utarbeta de avtal
riktlinjer säkra systemtekniskt samarbete mellankrävs för ettattsom

i nordiska frekvensområdet.länderna det
tekniskapåpekar samtidigt de grundläggandeArbetsgruppen att

förutsättningarna goda utveckling den nordiska elhandeln.förär en av
utvecklingenGruppen pekar på bland följande viktiga inslag iannat av

nordisk elmarknad:en

systemtekniskt samarbete, nordisk regler-effektivtett t.ex. enmer-
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kraftsmarknad,
principer förochöverföringssystemetiflaskhalsarhantering av- ellersnedvriderinteöverföringsförbindelsemautnyttjande somav

handeln,hindrar
handelnsnedvriderinteavgiftssystemochnättillgångregler för som-

aktörer,vissadiskrimineraeller
kostnaderna. Ettreellapå debaserasövertöringstariifer som-

handel,effektivbidrar tillpunkttariffsystem meren
demellaninformationsutbyte systeman-ömsesidigtochregelbundet- enskildadeiinfrastrukturplanemalångsiktigadesvariga om

länderna,
avräkning,ochmätningförmetoderstandardiserade-

effektiviserarmarknaderorganiseradeochbörserhandelsformer som-
förbättratransaktionskostnadema,reducerabl.a.handeln attgenom

möjlighetermarknadsaktöremas attförbättraochprisinformationen
osäkerhet,ochriskhantera

fleramarknader iorganiseradeochbörseretableringenvid avav-
samordnas,handelsådanförregelverkenbörländerna

tillbidrakanländernamellanavtallångsiktigatillmöjligheten mer-
Ommiljöfördelar.ochelproduktioninvesteringarirationella mange

energiresursemanordiskadeutnyttjandemöjligabästaönskar ett av
upprätthållasvarje landi strängt.självförsörjningmåletintekan om

tillprissignalemafastställas såstyrmedlen börmiljöpolitiska attde-
konsistenta.blirkraftmarknaden

Bilaga5-0269,l5-
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situationGlesbygdskundemas5

maj 1994ibeslötriksdagenellagstiftningenvilande omDen som
överföringenfrånskiljsförsäljningochproduktion avinnebär avatt

blirelleveransemadetbetyderelkunden attnätverksamhet. För
avtalochinköp ettavtalavtaltvå ettberoende avseparata omav -

på elnätet.uttagspunktkundenstillöverföring avom
elleverantörenellerelproducententillbetalardåkundenprisDet som

Kundensfrån nätet.elenlandeti utoberoende tasprincipiär varav
ochpå elnätettillhandahållaskallsäljarenreglerarinköpsavtal när
sittkundendetske,skall ärdetvillkor genomvilka somunder men

frånkanelen nätet.till uthar tasnätföretag attmedavtal attett se
medavtalhakraftproducent attkommer ennormalfalletI en

tillkraftstationenfrånöverföringmöjliggörnätägare avsom
anslutenhantill ärnätmed denavtal nätägareKundens varsstamnätet.

utmatningpåöverföring nät,och nätägarenstillanslutninginkluderar
Detmellanliggande nät.eventuellapåöverföringochfrån stamnätet

producentvilkenmedinköpavtalakanköpareinnebär att omaven
kundensoberoendeblirElprisetlandet.helst isäljare vareller avsom

betalarkundenpristotaladetdelenbelägen. Denuttagspunkt somär av
glesbygdidenintepåverkas utenergin taselektriskadenför omav

nättjänsterprissättningförreglernaalltså dei Deteller avärtätort. nya
situation.glesbygdskundemasavseende påmedgranskasmåstesom

denbeskrivainriktad pådärförframställningen attföljande ärDen
regelverk,gällandemedtillämpatshartariffsättningen,ipraxis nusom

regelverket,enligt detutformningnättariffemasförplaneroch de nya
framställningenbakgrund tillSomföretag.någraredovisatshar avsom

ochgällandei denbestämmelserdemellanjämförelseocksågörs en
kundernavadförbetydelsefullalagstiftningen ärvilandeden som

elöverföringen.förbetalar
viktiganågrainnebördenredovisasavsnittetföljandedetI av

Avsnitt 5.2lokaltregionalt nät etc.koncession, nät,begrepp som
leverans-prissättning,bestämmelsernagällandedebehandlar omnu

påelöverföringprissättningenaktuellaoch denskyldighet avm.m.
och lokalaregionala nät.från nätelleveranserochstamnätet av

ochanslutnings-förreglernavilandebeskrivs deavsnitt 5.3I
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överforingsskyldighet, nättarifTer på olika ledningsnivåer.m.m. Med ettregelverk den vilande ellagen friläggssom priset för elöverföringen.
Lagen innehåller bestämmelser tariffsättning ochom särredovisning avnätverksamhet avseddaär i huvudsaksom att bibehålla gällandenupraxis for tariffering överföringstjänster. Beskrivningenav kompletteras
med redovisningen preliminära nättarifferav för år 1995, somutarbetades vissa företag under höstenav 1994.

Därefter avsnitt 5.4 analyseras behovet ändringar i den vilandeav
lagstiftningen i syfte stärka glesbygdskundemasatt situation. Några fall
identifieras där det vilande regelverket under villkor skulleogynnsamma
kunna leda till försämringar för glesbygdskunder. Det bör understrykas

dessaatt möjligheter ändra kostnadsfördelningenatt mellan kunder
också finns med den gällande ellagen.nu

5.1 Några viktiga begrepp
En glesbygdskund i likhetär med övriga elkunder antingen ansluten- -till regionaltett elnät kund med betydande förbrukning eller till ettlokalt elnät övriga kunder. Några få mycket elkrävande industrier kan

sin direktta ut från Stamnätetstamnätet. utgörs samtliga 400 ochav
220 kV ledningar i Sverige inklusive tillhörande ställverk, trans-
formatorstationer, Staten äger Svenskam.m. kraftnätgenom delenstörre

ochstamnätet disponerarav avtal de övriga ledningargenom och andra
anläggningar ägs enskilda företag.som Nätetav utnyttjas i dag deavkraftföretagenstora för överföring mellan områden i landetav och till
och från utlandet. Utlandsledningama omfattar ledningar och kablar
mellan Sverige och våra grannländer. De direktär förbundna med
stamnätet.

Begreppet ellerregionnät regionalt inte definieratnät är i sigvareden gällande eller vilande lagtexten. Med sådantett brukarnät förstås
ledningar på huvudsakligen spänningsnivåema 130-20 kV inom ett
sammanhängande område förvaltas företag.som De regionalaav samma
ledningarna innehas och drivs de kraftföretag inomav regionensom
levererar högspänd till kunder med förbrukning.större I figur 5.1
illustreras uppbyggnaden regionaltett Nätetav nät. iär eller fleraenpunkter anslutet till Kundernastamnätet. A-F påtar olikaut
spänningsnivåer, och inom regionnåtet transformeras i flera led ned
från stamnätsnivån 400-220 kV.
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regionnätPrincipskissFigur 5.1 ettav

kVstamnätet, 400-200

kV130-70

130-70 kV
ê5.1;

V.:Vc
kV50x10

återförsälja-antingenregionalafrån det ärnätetkunderDe uttarsom
elförbrukning.medkunderdistributionsföretag eller storlokaltre

uttagspunktkundenstillöverföringkostnad förRegionnätsägarens av
leveransentransformeringsledantaldetgrad påhögiberor som

överföraförkrävsledningsnätpå det attlängdenochgenomgår som
kompliceradvanligendock änKostnadsbildenkunden.elen till är mer

bestämdatillkostnaderallahänföraentydigtdå svårtdetså, och attär
i sinledning,utmedkunderflertalförsörjsOftakunder. somett samma

punkter.i fleraspänningsnivâerhögremedförbundenärtur
skerlokaltlokalnät ellerdvs. pådistributionsområdena, nät,ettInom

överföringsnätetñnfördelning samtgeografiskfortsattdärefter aven
påhushållförleveransspänningentillända nedtransformeringar

distributions-lokaladrivsochinnehaslokalavolt. De230/400 näten av
företag.

krävssledningarstarkströmelektriskaanvändaelleruppförafåFör att



128 Glesbygdskundernas situation SOU 1995:14

tillstånd eller koncession. Enligt gällande lag förekommer två typer av
koncessioner. Linjekoncession meddelas för viss ledning med ien
huvudsak bestämd sträckning och områdeskoncession för ledningsnät
inom visst område. Linjekoncessionett används för stamledning
400-220 kV, regionledning 130-20 kV i mindre utsträckning församt
fördelningsledning 20-3 kV. Områdeskoncession används för hög- och
lågspänningsledningar och andra närdistributionsledningar, regelsom
med spänning högst 20 kV, inom geografiskt begränsaten ettom
område. Den har områdeskoncession behöver inte söka särskiltsom en
tillstånd för varje ledning under viss spänning.en

I den lagtexten det nuvarande begreppetersätts koncession mednya
begreppet nätkoncession. Därmed markeras den koncessions-att nya

endast överföringtypen nätverksamhet. Nätkoncession föravser av
linje den äldre linjekoncessionen.motsvarar Nätkoncessian för område

den äldre områdeskoncessionen.motsvarar Liksom idag skall den senare
koncessionen ledningsnät inom visst område.ett Lagändringenettavse
innebär förändringar vad gäller koncessionshavamasstora skyldigheter,
vilket redovisas i avsnitt 5.3 nedan.

De kraftledningar tillsammans bildar och utlands-stamnätsom
ledningar omfattas således många linjekoncessioner. Enligt detav
vilande lagförslaget skall de i framtiden omfattas nätkoncessioner förav
linje. Också i regionalt omfattas ochett ledningarnanät var en av av
linjekoncessioner, i framtiden nätkoncessioner för linje. För ledningarna
inom lokalt krävs däremot inteett nät linjekoncession för varjeen
ledning, koncessionshavaren fårutan dra fram ledningar inom det
geografiska område Ävenför vilket områdeskoncessionen gäller. i detta
avseende deöverensstämmer nuvarande och de bestämmelserna.nya

denI vilande lagstiftningen ingår också lag handel med el,en om
Den innehåller bl.a. bestämmelser särskild leveranskon-m.m. om en

för el.cession Denna koncession dock inte, de tidigareavser som
nämnda koncessionstypema, uppförandet eller driften kraftledningarav

levererarättenutan särskild mätning inomatt visst område,utan samt
skyldighet leverera till samtliga abonnenteratt inom området.en I

leveranskoncessionärens skyldigheter ingår också köpa från småatt
producenter inom området. Leveranskoncessionen kan omfatta ellerett
flera områden omfattas nätkoncession för område.som av
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gällandemedElöverföringspriser5.2 nu

regler

leveransskyldighet,bestämmelserVissa5.2.1 om

prisreglering m.m.

principilaggällandeenligtområdeskoncession harinnehavareEn nuav
inomabonnenterFörområdet.inom atteldistributionentillensamrätt

ålagtskoncessionshavarenharelleveransertillförsäkrasskallområdet
distribution.yrkesmässigkoncessionenleveransskyldighetviss avserom

distributionyrkesmässig ärområdeskoncession förharDen ensom
förbehöverområdetinomallatilltillhandahålla somskyldig att

intedockföreliggerLeveransskyldighetförbrukningsändamål.normala
tilltillgångharområdeNärundantag.skäl till ettsärskildafinnsdetom

dessahandi förstameningendet atteller ärfjärrvärme naturgas
byggnader. Leverans-uppvärmningtillanvändasskallenergiformer av

alt intedärförföreliggeruppvärmningsändamålför normskyldighet av
förområdeskoncessionInnehavareförhållande.sådantunder av

mindrefrånköpaskyldigvidaredistribution attyrkesmässig är
området.inomfinnselproduktionsanläggningar som

harskyldigheter ävensinafullgörakunnaskalleldistributörenFör att
detOmskyldigheter. ärvissalinjekoncession ålagtsinnehavare av

linjekoncessionhardenändamålkoncessionens ärmedförenligt som
områdeskoncession,hardenöverföraellerlevereraskyldig somatt

enligtförpliktelsersinafullgörakunnaskalldenneförbehövsdet attom
"ärverksamhetförbrukaregällerskyldighet motSamma varsellagen.

för denomöjligtblirdetOmallmänna".detför sombetydelsestörreav
fullgörakanhansåskaffaavtal attområdeskoncessionhar att genom

denåläggasåledeskoncessionsmyndigheten somkanskyldigheter,sina
el. Leverans-överföraellerlevereraantingen attlinjekoncession atthar

kankoncessionshavarenrättighetsåledesskyldigheten är somen
ellerkansjälvintehanledningsinupplåtamåstehanutnyttja, ommen

leveransen.förvill svara
tillhandahållakoncessionhar attför denskyldighetFrågor somom

NUTEK.elförordningengällandedenenligt avköpaeller prövas nu
kammarrätt.tillöverklagasfårbeslutSådant

koncessionssystemetmonopolsituationdenförhindraFör att somatt
mindreochkunderelföretagensförförfångtillutnyttjasmedför

underkastaskyldighetålagts attkoncessionshavarenharleverantörer, en
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sig reglering pris och övriga villkor för leverans, överföring ellerav
inköp el. Enligt lagtexten ändamålet medär denna skyldighetav
"åstadkommandet skälig prissättning". Villkorsreglering kan begärasav

den använder eller önskar använda från anläggningen.av som
Reglering kan också begäras den levererar eller önskar levereraav som

till anläggningen från sådan mindre elproduktionsanläggning inomen
området den har områdeskoncession skyldig köpaärsom som en att
från. Anläggningens innehavare kan begära ändring i eller upphävande

beslut prisreglering. Ett avtal striderav beslutom motsom om
prisreglering verkan.är utan

Frågor prisreglering avseende leverans, överföring eller inköpom av
NUTEK.prövas Frågorna beslutandeavgörs nämnd inomav av en

NUTEK, Prisregleringsnämnden för elektrisk Nämnden bestårström. av
ordförande och andra ledamöter. Ordföranden juristen medärsex

domarerfarenhet. I avgörandena deltar fem ledamöter. Förutom
ordföranden deltar vanligen två ledamöter företräder förbrukarin-som

och två ledamötertresssen företräder eldistributörema. Omsom ett
ärende gäller priset för leverans från mindre kraftverk deltarettav
ledamöter företräder sådana kraftverkägarna i stället försom av
forbrukarföreträdama. Nämndens beslut kan enligt 31 § ellagen inte
överklagas.

Frågor rörande skadestånd, betalningstvister, tvist avläsningsfelom
eller leveransvägran på grund utebliven betalning behandlas inteav av
nämnden, inte heller frågor huruvida avtal kommit till stånd. Inteom
heller har nämnden hittills gjort bedömningar enligt den kommunala
självkostnadsprincipen.

Svenska Elverksföreningens tariffkommission skallär ett organ som
försöka förlika före den slutliga behandlingenparterna i prisreglerings-
nämnden. Tariffkommissionen består nio ledamöter företräderav som
eldistributörer eller konsulterande ingenjörer.är En ledamöterna ärav
jurist. Vid sidan förlikningsuppgiften fungerar tariffkommissionenav

utredningsorgan prisregleringsnämnden.som
När framställning pris- eller avtalsreglering inkommit skeren om en

förberedande skriftväxling NUTEK:s försorg. Därefter överläm-genom
ärendet till prisregleringsnämnden, vidarebefordrarnas det tillsom

tariffkommissionen. Där sker förlikningsförsök. Omett försöket
misslyckas återgår ärendet till nämnden för prövning. Under perioden
1939-1980 inkom 477 ärenden till prisregleringsnämnden. 278 ärenden
förliktes Åreninför tariffkommissionen 58 %. 1980-1990 åstadkoms
förlikning i 113 ärenden och återlämnades 44 ärenden till prisreglerings-
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nämnden.
Prisregleringsnämnden enligt praxis helhetsbedömning detgör en av

aktuella avtalet, och behandlar alltså inte endast något enskilt villkor,
exempelvis priset. Om villkoren oskäliga föreskriveranses som
nämnden rättelse. Några rättsliga befogenheter därutöver har inte
nämnden. Nämnden kan exempelvis inte byta oskäliga villkorut mot
andra lämpligare.

Nämndens beslut går inte överklaga. Distributören inte helleräratt
följa nämndens beslut. vill driva igenom beslutDentvungen att ettsom

nämnden fattat inte godvilligt tariffenändrarmot part ärsom en som
därför hänvisad frågan i allmän domstol. Nämndens beslut haratt ta upp
inte heller någon rättsverkan i förhållande till andra abonnenter denän

begärt prövning. Eldistributörema har dock i allmänhet visatsom en
betydande vilja generellt följa nämndens utslag.att

prisregleringsnämndenFörutom löser allmän i vissadomstol och fall
förvaltningsdomstol tvister mellan elabonnenter och deras distributörer.
Allmänna reklamationsnämnden också denna tvister, dockprövar typ av
endast värdet vad yrkas överstiger tvistenl 000 kronor ochom av som
inte gäller elräkningar förbrukning el. Konsumentverketsom avser av
har tillsyn avtalsvillkorslagen 1971:112enligt lagen oskäligaöver om
avtalsvillkor i konsumentfcirhållanden. Verket förhandlar standard-om
villkor och kan Konsumentombudsmannen föra talan i Mark-genom
nadsdomstolen för förbjuda oskäliga avtalsvillkor.att

Prissättningen5.2.2 på stamnätet

På har transiterandede kraftföretagens avgifter varit istamnätet stor
utsträckning avståndsberoende. Enligt stamnätsavtalet, tillämpadessom

år hade1991, de företag överförde på betalat.o.m. stamnätet attsom
antal s.k. basavgifter. Bland dessa fanns avståndsberoendeett en

överföringsavgift 90 kr/MWkm svarade för betydande delsom en av
ÅrVattenfalls intäkter drygt hälften1990stamnätet. togsav av

intäktema i form sådana överföringsavgifter.ut av
Från år 1992 har stamnätsavtalet kraftnätsavtalet. Iersatts av

kraftnätsavtalet inträdesavgiften, årligade fasta avgifterna och denär
fasta delen terminalavgiftema borttagna för företag önskarav nya som
överföra kraft. Fortfarande de avgifter beror på överförings-svarar som
avståndet för del intäkterna från överföringen påstörre nätet.en av

Eftersom elproduktionen i Sverige betydligt överstigernorra
förbrukningen där, stamnätskostnadema för elkonsument iär en norra
Sverige lägre i Sydsverige. följdDet de avståndsberoendeän är en av
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överföringstariffema den förbrukas i överförs regelmässigtsom norr-
korta distanser. Därigenom har det kostnadselement i kundernas
eltariffer hänförligt till överföringen på blivit mindreär stamnätetsom
för kunder i Sverige för kunder i de södra delarna landet.ännorra av
Elpriset i de nordligaste områdena i landet bland dennaär annatav
anledning genomgående några lägre kWh i landetsören änper
sydligaste områden.

5.2.3 Prissättningen regionalapå nät

Högspänd elenergi säljs från de regionala till industrier, återdistri-näten
butörer och andra storförbrukare el, vilka i allmänhet har starktav
varierande belastningsförhållanden. Tillgängliga uppgifter visar att
högspänningskundemas tariffer har varit differentierade med avseende
på förbrukningens omfattning och kundens belastningsproñl, inte med
avseende på kundens läge i förhållande till och inmatnings-uttags-
punkterna på Kunder med inom regionnätsområde vidnätet. uttag ett

spänningsnivå har erbjudits i pris på råkraften.stort settsamma samma
prisetI har nätkostnaden för överliggande varit inkluderat.nät

Vattenfall landets råkraftproducent, och därför har dessär största
prissättning varit vägledande för övriga säljare högspänd elkraft.av
Vattenfalls normaltariff för högspänningsleveranser för perioden 1989-

tariffelementz1991 följandesammansattvar av

fastEn avgift kr/år avspeglade de kostnader oberoendeärsom som-
elkonsumentens förbrukning mätning, debitering, kundtjänst,av

etc..
årligEn abonnemangsavgift kr/kW skulle avspegla den delsom av-

effektkostnaden den lokala effektberoende nätkost-motsvararsom
naden.

högbelastningsavgiftEn kr/kW skulle avspegla effektkost-som-
naden i produktionen och i det centrala Den under denätet togs ut
fem månader och under den del dygnet på effekt-grundav som av
situationen bedöms kräva högre avgift vardagar kl. 06-22 under

1 Fram till för sedan kraftföretagensnågra år tariffer allmänt tillgängliga.var
Under de har företagen, vanligenåren med hänvisning till densenaste
ökade konkurrensen kunderna, hemlighållit priserna för tredje part.om
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kundernaför deDebiteringsgrundenars. störrenovember-mtiden var
från skildatimmepereffektvärdenahögstademedelvärdet treav

avgiftskomponenthand dennai förstamånad. Detdagar under varen
skulletotala intäkterVattenfallsjusterades förbehovvid attsom

avkastning tillinklusivekostnader,företagets staten.motsvara
levereradedenavspeglaskulleöre/kWhenergiavgzftEn som-

överföringsförluster.produktionskostnaderrörligaenergins samt
avgiftenförbrukningen,medvarierade såledesEnergiavgiften men

Avgiften fördelar.veckansårets ochockså undervarieradekWhper
tillnovemberi månadernakl.på vardagar 06-22högstkWh varen

augusti.maj tillmånadernahelger iochunderoch lägst nättermars,

den strukturenligtuppbyggdanonnaltariffema,Utöver somsom var
ocksåhögspänningskunderVattenfallshadebeskrivits störreovan,

huvudsakligenskiljde sigPLUS-tariff. Dens.k.väljamöjlighet att en
påbaseradeshögbelastningsavgiftennormaltariffemafrån attgenom

kundenOmhögt belastat.då elsystemetunder de dagareffektuttaget var
reduceradesdagarunder dessaeffektlörbrukningsinminskakunde

kostnaderna.
utsträckningitariffertillämpatharkraftföretagAndra storsom

Vattenfalls.liknade
spänningsnivå harvidregionnätsområdeinomKunderna ett samma

varierathar docktariff. Tariffemaerbjuditsi allmänhetsåledes samma
i figur 5.1Principen illustrerastransformeringar.till antaletmed hänsyn

direkt vidAframgår kundenexempelvis trans-där det tar utatt
kunden Bspänningsnivå, medankVfonnatorstationen vid 130-70 uttar

tarifferbjuds då högreispänningsnivå Bpåsin nätet.ute ensamma
sinkV-nätet,belastar 130-70C och FKunderna tar utA.än men

Kunden DkV.spänningsnivån 50-30till den lägretransformeringefter
tariffdärför högreoch erbjudskV-nätet, änbelastar dessutom 50-30 en

C och F.
avvikelserovanligt medvaritinte hardetdockbörDet attnoteras

utgångspunkter fördå varithartariffema.generella Dessafrån de
situationindividuellatagits till kundernasharvarvid hänsynjusteringar,

uppgiftenligtprisvariationer harSådanaförhållanden.historiskaeller till
andrakringverksamhet ellerangåendefrån avtalhärrörtvanligen

också påfinnsExempelintressen.bindningar ibilaterala gemensamma
exempelvisförhållanden,historiskapåavtal berott attsärskilda mansom

avståndsele-Någotproduktionsanläggningar.ellertidigare nätsamägt
erhållit lägrekundertillämpats,normalt intedäremothar attutomment

avståndinom kortdirekt vid ellerbelastninganslutit sintariffer deom
transformatorstationen.från
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5.2.4 Prissättningen lokalapå nät

El levereras från lokala säljs efter tariffer bestäms varjenätsom som av
enskilt distributionsforetag. Företaget köper råkraft från den råkraftsleve-

inom region det lokalarantör ligger. Många distributions-nätetvars
företag har dessutom viss elproduktion. Företaget levererar tillegen
förbrukarna inom området, kan såväl hushållskunderutgörassom av

relativt elkrävande industrier.som
Bland distributionsforetagets kostnader utgifter för elinköpär

inklusive överföringen på och regionnät och normaltstamnät storen
dominerande del. En kartläggning distributionsföretagens kostnaderav
år 1991 visar den i genomsnitt utgjorde två tredjedelar eldistribu-att av

kostnader. Figur visartörens 5.2 kostnadsfordelningen.

Figur 5.2 Kostnadsfördelningen i eldistributionsföretagen år 1991

Kapltaltjänst-
kostnader
12%

Råkraftanskaffnlng
67%

Rena distribution:-
kostnader
7%

Adrrlnlstrdlon
6%

Övriga
Kalla: NUTEK dmgkosmade,

8%

De priser distributionsforetaget debiterar sina kunder innefattarsom
både själva elpriset och priset for överföringen på Före-näten.av

tariffer for detta kan betraktas olika gradertagets förenklingarsom av
tariffen för råkraftinköp se avsnitt 5.2.3. Distributionsföretagetsav
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förekommer,effektenmätningvid vilkaleveranser,tariff för större av
högspännings-liknaruppbyggnadoch hareffekttaritferkallas somen

tariffen.
förenklad. Denstarktdäremottariffenelkonsumenterflertalet ärFör

tillsammanslagenabonnemangsavgiften dåochavgiften ärfasta en av-
högbelastnings-ochstorlek,huvudsäkringenspågift, baserassom

såledesförekommerEffektmätningenergiavgiften.inkluderas iavgiften
effektbegränsningstegvistillämpasställetiinte, genomutan en

säkringstariffkallas därförTarifftypendimensionering.mätarsäkringens
schablontariff.eller

påabonnentermellanpraxis inteenligtskiljer sigtarifferSådana
innebärdistributionsområde. Detinom attsäkringsnivå sammasamma

kunderochi tariffen,elementavståndsberoendenågra attinte finnsdet
tariffstruktur.koncessionsområdeochinom möterett sammasamma

finnskundenoberoendealltsåerbjudskundentariñ ärDen av omsom
Områdetsdistributionsområdet.inomellerglesbygdi tätort samman-

förbetydelseglesbygdskunder har däremotochsättning stortätorts-av
tillämpastariffstrukturocksåförekommernivå. Dettariffens att samma

ellerdensamma,koncessionsomrâdenangränsande äri ägarenflera om
dock i denfinnsföretag. Detochhandhasdriften ett nusammaavom

tariffereldistributörhindraringet sättaellagen attgällande somensom
avståndsberoende element.innehåller

områdeskon-prövningarmedsambandhar ilång tidUnder avman
blandninglämpligmedområdenåstadkommasöktcessioner avatt en

Medtariffema.utjämningnåförglesbygdskunderoch atttätorts- aven
ändrakoncessionsmyndighetenkanellagenstöd 2 § 5 mom.av

ändamålsen-fördet behövsområdeskoncessionförgränserna enomen
synnerligskedet kandockförutsättningdistribution. En utanlig är att

koncessionshavaren.olägenhet för



136 Glesbygdskundernas situation SOU 1995:14

Figur 5.3 Vattenfalls koncessionsområden i Norrbotten

Klruna kommun

så
Gällivarelandsbygd
Gällivaretätort
Pajalakommun
Överkalixkommun
Jokkmokk kommun
Arjeplog kommun
Arvldslaure kommun
Älvsbyn landsbygd. Älvsbyn10. tätort

11. Haparandakommun
12. Kalix EnergiAB

t
Kallk kommun-

m

Figur illustrerar5.3 den betydelse sammansättningen ochtätorts-som av
glesbygdsdistribution kan ha för den genomsnittliga överförings-
kostnaden inom område. Figuren visar Vattenfalls koncessionsom-ett
råden i företagets Norrbottendistrikt. Distriktet omfattar omkring
dussinet koncessionsområden, vilka flera under årens lopp övertagitsav
från enskilda lokaldistributörer. Några koncessionsområdena omfattarav
huvudsakligen tätortsdistribution, medan andra i omfattarstort ren
glesbygdsdistribution. Nätkostnadema för hela distriktet, räknat per
Överförd kWh el, ligger i paritet med genomsnittet för hela landet.
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distriktetinom nät-koncessionsområdena ärenskildadepåRäknat
4-5glesbygdsområdenai deöverförskWhkostnadema renasomper

högadubbelt såomkringoch detätortsområdena, ärihögregånger än
landet.förgenomsnittetsom

distributionsföretagenskartläggninggenomförtharNUTEK aven
den1991-1993. visarUndersökningen attperiodenundernätkostnader

öre/kWhfrån 13,4ökadeöverföringförkostnadengenomsnittliga av
ocksåvisarKartläggningen attår 1993.öre/kWhtill 14,6år 1991

inköpenspänningsnivåvilkenvidpåberoendevarierarnätkostnadema
Förspänningsnivâer.högrevidlägrenätkostnadentotala ärDengörs.

16,0kostnadenspänningsnivâerpå lägreabonnentertillöverföring var
på högreöverföringförår 1993,öre/kWhoch 17,3öre/kWh år 1991

och1991åröre/kWh både6,9kostnadenkVspänningsnivå l var
omfattarallmänhetiområdeskoncessionbör betonasår 1993. Det att en

bådesåledeshardärunder. DessaochkVpå 20spänningmednät en
högspänningstariffer.ochlågspännings-

ochabonnentledningslängdenmellansambandfinnsDet perett
kartläggningi sindefinierarNUTEKkWh el.nätkostnaden uttagenper

där denområdendeglesbygdsdistribution genom-medområden som
dennaMedöverstiger 85abonnent meter.ledningslängdensnittliga per

ochtätortsdistributörerföretagenundersöktade%53definition är av
deförnätkostnadengenomsnittliga ärDenglesbygdsdistributörer.%47

tätortsdis-medför företagdenöre/kWh, medan16,3företagensenare
alltså 3,5glesbygden öreiNätkostnaden äröre/kWh.12,8tribution är

i% högreeller 27 än tätorten.
desammanställningfördeladregionaltgjorthar avNUTEK en

nätkostnaderföretagensochtill abonnentförsäljningsprisemaredovisade
skapadeRegionematabell är5.1.iåtergesöversiktDennaår 1993.

sinharföretagendärområdendepostnummerindelningenutifrån av
Storstock-region linnebär ärvilketdistribution, atthuvudsakliga

Skåne,omfattarhuvudsakregion i2holmsomrâdet, osv.

landets 273omfattade 238Undersökningen2 november 1994.NUTEK av
eldistributörer.lokala
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Tabell 5.1 Genomsnittligtförsäljningspris till abonnent, genomsnittlig
nätkostnad för låg- och högspänd distributionslöre-samt

genomsnittliga inköpskostnadtagens år 1993 öre/kWh

Region Försäljning Inköps- Nätkostnad Antal
hög- låg- kostnad hög- låg- företag
spänning spänning spänning spänning

1 29 41 26 3 15 19
2 37 44 27 10 17 26
3 35 44 27 8 17 18
4 34 46 27 7 19 21
5 33 43 27 6 16 42
6 33 45 27 6 18 31
7 32 44 27 5 17 32
8 31 44 26 5 18 23
9 30 40 26 4 14 13

Källa: NUTEK.

Nätkostnaden for abonnenter vid de högre spänningsnivåema leverans-
spänning på 1 kV eller därutöver varierar relativt mycket mellan
regionerna. I Storstockholmsområdet den betydligtär lägre i övrigaän
regioner, medan den ligger betydligt genomsnittet iöver Skåne,
Blekinge och södra Småland regionerna 2 och 3.

För överföringen till lågspänningsabonnentema leveransspänning
understiger kV1 skillnadenär mindre mellansom de lägsta och högsta

kostnaderna. Också här finns de lägsta kostnadema i Storstockholmsom-
rådet, följt region 5 Västergötland, Småland ochav södranorra
Östergötland. Därnäst redovisas också låga nätkostnader för region 9
Väster- och Norrbotten. Den dyraste distributionen återfanns i region

Bohuslän.4
De genomsnittliga inköpskostnader for el, så de redovisas isom

tabellen, varierar relativt lite mellan regionerna. Skillnaden mellan lägsta
och högsta inköpskostnad 1,5 öre/kWh.är ca

De genomsnittliga försäljningsprisema, alltså inkluderar såvälsom
det egentliga elpriset priset for överföring elen, lägst isom ärav
Storstockholmsområdet och i nordligaste Sverige regionerna 1 och 9.
På de högre spänningsnivåema betalar kunderna i Skåne, medanmest
lågspänd dyrast i regionernaär 4 och 6 sydvästra Sverige.



139Glesbygdskundernas situationSOU 1995: 14

variera mellanelprisemakanenskilda regionernainom deOckså
mellan dejämförelserinnehållerTabell 5.2distributionsföretagen.

prisspridningenoch illustrerartypkundervissabetalaselpriser avsom
börjanmedelpris ivisar detTabellendistributionsområden.mellan som

distributionsområden ii vissatypkunderbetaladesår 1994 treavav
ochsäkringsavgifterSmåland, varvid deochStorstockholmNorrbotten,

öre/kWhtillräknatstillämpar harföretagenenergipriser omsom
har vissföretagSmåland finnsNorrbottensåvälI störreett somsom

landsbygds-omfattandehardessutomtätortsdistribution, enmen som
Kraft harOckså SmålandsSydkraft.respektiveVattenfalldistribution

distributionsföretagenövrigaglesbygdsdistribution. Deomfattandeen
tätortscentreradlokalanknutna medregioneri dessa är en meramer

betalagenomgåendekunder fårföretagensdistribution. De största mer
distri-lokalaskillnaden dekWhräknatel, ochför sin är motper

lägen-törbrukningsnivånvid den lägstakunderbutöremas störst
harde företagenbl.a. störrehetskunder. förklarasDetta störreatt enav

destoförbrukningkundenslägreglesbygdskunder, ochandel äratt
täcka bl.a.princip skalltariffen, iden fasta delenvägertyngre somav

medföretagenunderstrykas dedocknätkostnadema. börDet störstaatt
lägenhetskunder.liten andel s.k.harglesbygdsdistributionomfattande en
distributionsiöre-och mindremellan deskillnadernaVidare störreär

hushållskunder medförpåfallandeinte lika störreprisertagens
med elvärme.i småhusförbrukning, dvs. kunder

3 Tariftbok 1994.ElverksföreningensSvenskafrånUppgifterna har hämtats
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Tabell 5.2 Medelpris i öre/kWh for typkunder i vissa företags eldistri-
butionsområden år 1994

Lägenheter Småhus
Företag 2200 kWh/år Utan elvânne Med elvärme

5 kWh/år000 20 000 kWh/år

Norrbotten:
Vattenfall Norrbotten AB 62,59 58,10 38,58
Skellefteå Kraft 51,92 48,50 33,80
Kalix Energi AB 55,87 54,60 36,51
Töre Belysningsñrening 51,03 50,18 33,95
Bodens Energi AB 50,14 47,70 32,10
Luleå Energi AB 43,55 41,00 31,75
PiteEnergi AB 52,68 49,22 36,76

Storstockholm:
Vattenfall Mellansverige

Energi AB 76,10 65,54 47,36
Botkyrka Elverk AB 52,30 50,70 36,30
Drefvikens Energi AB 50,36 46,20 36,78
Huddinge Energi AB 52,58 51,20 38,44
Stockholm Energi AB 56,26 51,06 44,01
Nacka Energi 52,99 50,70 33,77
Boo Energi ek för 51,26 48,26 35,42
Jårñlla Energi AB 51,17 47,80 40,50
Huvudsta Energi AB 52,95 53,56 40,62
Lidingö Energi AB 45,30 42,02 33,80
Sollentuna Energi AB 46,44 45,60 34,80
Täby Energi AB 45,87 52,60 35,27
Upplands Väsby Energiverk 44,65 42,20 32,09

Småland:
Sydkraft AB 67,20 60,46 43,79
Ljungby Energi AB 49,17 47,68 36,85
Alvesta Energi AB 61,11 55,52 41,73
Växjö Energi AB 51,68 47,18 36,55
Emmaboda kommuns Elverk 64,41 58,42 43,21
Nybro Energiverk 50,15 49,10 37,60
Kalmar Energi AB 51,26 46,10 39,06
Borgholm Energi AB 58,55 57,82 33,00
Smålands Kraft AB 81,17 70,22 50,26
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redovisade vadtidigaredenbildungefärTabell 5.2 somsammager
framgåri landet. Dessutomregionerjämförelsen mellangäller större

skillnaderfinnsregionvarjeockså inomdet storatabellen störreattav
prisernahögstakWh el. Debetalarkundernaprisermellan de persom

ocksåfinnsdärSmålandsområdet,ii fallockså dettaåterfinns men
i flerapriserbetalar lägrekundernadär ändistributionsområden

Stockholmsområden.
utnyttjasinte börtabell 5.2uppgifterna iockså påpekasmåsteDet att

sinaändrarDistributionsföretagenlångtgående slutsatser.alltförför
priserderasmellanskillnadernavarförtillfällen,olikavidtariffer

tids-längrebetraktadesdemindre översannolikt skulle enomvara
tidpunkt.enstakavidstället förperiod, i ensom nu

innefattarförkunder betalardistributionsföretagenspriserDe som
Överfö-el.överföringenpris fördelselpriset,egentligadels det ett av

ochlokalabåde detpåöverföring nätetinkluderarringspriset av
uppgiftertillgängligaSammanfattningsvis visar attöverliggande nät.

utjämnade,relativtråkraftsanskañhingenkostnader för ärföretagens
nätkostnader kost-i landet. Företagensregionermellanåtminstone

förkostnaderhörandedärtillinklusiveel,överföringnaderna för av
jämförelseviddäremottransformering varierarexempelvis peren

20-30%genomsnittinätkostnademalokalakWh. De utgörlevererad
mellankostnaden sambandtydligtfinnsDettotalaföretagens ettav

gårnätkostnader. Detföretagetsochabonnentlängdledningsnätets per
områdenikundernakWh förkundprishögreockså utläsa ettatt per

medhos företagkundernajämfört medglesbygdsdistributionmed stor
tätortsdistribution.huvudsakligen

påskerSomentydiga.dock intesamband nämntsDessa är ovan
kundermellan dekostnadsutjämningarelöverföringeninomnivåerolika

lokalområdeskundemasinnebärDetöverföringenvilka atttill äger rum.
dis-i detkundsammansättningenberoendegradi högpriser är av

ikundstrukturenliksomsin el,detributionsområde där äventar ut av
ochråkraft,sindistributörenvarifrånregionala utdet tarnätet, av

uttagspunkt påregionnätsägarens stamnätet.

inkluderasregionnätochöverföring är4 for påkostnaderna stamnätOm aven
%.andelen 40-50
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Elöverföringspriser5.3 med den vilande

lagstiftningen

5.3.1 bestämmelserNya

vilandeDen lagstiftningen innebär vissa principer för elmarkna-att nya
dens funktionssätt införs. Den grundläggande förändringen kon-av
cessionssystemet gäller skyldighetema för dem och driverägersom
ledningar eller ledningsnät för överföring el. Enligt gällande lagav nu
har koncessionshavare vissa skyldigheter leverera el. Medatten
innehavet koncession följer samtidigt monopolställning iav en
försäljningen till dem anslutna till ledningsnätet. denIärav som
vilande lagstiftningen leveransskyldigheten borttagen och medär ersatt

skyldighet för koncessionshavaren ansluta anläggningar ochatt atten
överföra el. Koncessionshavarens leverera har såledesensamrätt att
tagits bort och rättighet har införts för den ansluten tillären som en
kraftledning utnyttja hela elnätet för överföring el. Köp och för-att av
säljning kan därmed ske oberoende ägandet elnäten.av av av

Det övergångssystem med leveranskoncession kompletterar densom
vilande ellagen innebär det inom leveransområde skall finnasatt ett
någon har koncession för leverera krav på särskildatt utansom
mätning och avräkning. Den innehar leveranskoncession skallsom vara
skyldig leverera och inom leveransområdet. Skyldighetenatt var en
gäller dock inte leveranser för uppvärmning inom område därettav
fjärrvärme eller distribueras eller bli distribuerat.naturgas avses

inneharDen leveranskoncession skall också skyldig attsom vara
köpa från elproduktionsanläggning belägen inom områdetären som
och kan leverera effekt högst kW.l 500som en om

Såväl i den gällande i den vilande ellagen finns bestämmelsersom
reglerar priser och övriga villkor för de tjänster koncessionshavarensom

erbjuder. Enligt den äldre lagtexten regleras pris och andra villkor för
levererad el, medan den reglerar anslutningsavgift och priset förnya
överföring andra villkor för anslutning och överföring. Prisetsamtav
på regleras däremot inte i den vilande lagstiftningen, vad gällerutom
leveranser från den innehar leveranskoncession. Det vidareärsom en

skillnad mellan lagtextema vad gäller övervakningens organisa-storen
tion och innehåll.

Den vilande ellagen innehåller betydligt detaljerade bestämmel-mer
de principer efter vilka priser och andra villkor för nättjänsterser om
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skyldigheterkoncessionshavamas attocksåochutformas,kan om
be-lagensövervakningenförkrävsunderlagdetredovisa avsom

lagänd-tillsynsfunktionenkanAllmäntstämmelser. sägas att genom
skälig-förgrundernaochkraftbetydligtgivitshar attringen mera

specificeratsharvillkorandraochöverföringstjänsterhetsprövningen av
noggrant.mer

prissättningenbestämmelsengrundläggandedenEnligt avom
sakligapåutformadeochskäliganättarifferskallnättjänster vara
övrigaochavgifterdedefinierasnättariffgrunder. Begreppet som

ledning.tillanslutningochöverföringgäller förvillkor avsom
användasskallkriterierockså vilkavilande lagenI den somanges

möjliggöraskälighet. Förnättariffsbedömningen attvid enenav
ocksålageninnehållerefterlevsbestämmelserdessakontroll attav

generellaskall redovisas. Förutomnätverksamhethurbestämmelser om
ochnättariffemasföreskrifterdetaljeradeocksåfinnsregler ommer

påberoendeskiljer sig nätägarenutformning,redovisningens omsom
område.ellerlinjenätkoncession förinnehar

nättarifferpåKrav

denättariffbegreppetdefinieraslagstiftningenvilandedenI som
och anslut-överföringförgällervillkoroch övrigaavgifter avsom

sakligapåutformadeochskäligaskallNättariiferledning.ning till vara
lagensbeträffandetillsynsmyndighetNätmyndighetengrunder. är

NUTEK.påhar lagtsnätmyndighetsfunktionenförefterlevnad. Ansvaret
verksamheten.förNUTEKavdelning inomsärskildEn svarar

skallkriterierockså vilkalagstiftningenvilandeI den somanges
viktigas-Som denskälighet.nättariffsbedömningenvidanvändas av en

konsumenter-förtydligaskonsumentintresset,faktorn somte somanges
Även tillåtsandra faktorernättariffer. attstabilaochlågaintresse avnas

isammanfattasfaktorerskälighetsbedömningen. Dessainverka på
nätverksamheten.avkastning irimligpåkravetlagtexten ensom

tyngd dessavilkendåfallet fårenskildai det avgöraOmständighetema
specialmotiveringenskälighetsbedömningen. Ifå vidskallfaktorer

investeringarföljdtillnätföretagförkostnaderökadeunderstryks att av
tariffema.påhöjandeinverkabör kunnakvalitetshöjningareller

skallnyckeltalvissapubliceraårligenskallNätmyndigheten som
inteblirnyckeltalskälighetsbedömningen. Dessagrund förtillligga

bedömningen.vägledning vidskall tjänaföreskrifterbindande utan som
omständigheterandragrundpåfrångåskan kommaNyckeltalen att av

beaktas.också skallsom
nättarif-grunder innebärsakligapåutformas attnättariff skallAtt
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fema skall objektiva och icke-diskriminerande. Kunder får indelasvara
i efter kostnadsbild, kunder med elvärme eller tidstariff.t.ex.grupper
Kunder inom kundkategori skall däremot ha nättariff.samma samma

Ett mycket viktigt krav på nättariffema den har betalatär att som
avgift for anslutning skall ha använda det elektriskarätt att näteten
inom landet, med undantag för utlandsförbindelsema. Denna be-
stämmelse innebär krav på tillförsäkra denett nätägaren anslutsatt som
tillräcklig överföringskapacitet till såväl underliggandeöver- nätsom
och betala nättariff för överföring. En anslutningatt innebär alltså att

har tillgång till hela det elektriska och kunden därmed kannätetman
träffa avtal köp med vilken elleverantör helst i landet.om av som
Denna regel gäller dock inte utlandsförbindelsema. Tillgång till utlands-
forbindelsema för överföring till eller från Sverige förutsätter särskilt
avtal med utlandsforbindelsen.ägaren av

Särskilt nätkoncession för områdeom

Vid skälighetsbedömningen nättariff skall varje koncessionsom-av en
råde behandlas för sig. Detta innebär det prisutvecklingen i detäratt
aktuella området skall beaktas.som

En kundindelning inte tillåten på lokalatyp är Nättariñ förnät.av
område får inte utformas med hänsyn till inom områdetvar en
anslutning belägen. Det innebärär geografiska indelningar inte fåratt

med tariffgöras, för och fört.ex. kringliggandetätorten en annan
landsbygd. Zon-indelningar efter avstånd från viss punkt inteären
heller tillåtna. Ett undantag från detta förbud för avståndsberoende
avgifter engångsavgifter skallär täcka merkostnader vidsom en
anslutning. Engångsavgiftens storlek skall på så kunnasätt motsvara
merkostnader för nybyggd anslutning.t.ex. en

Särskilt nätkoncession för linjeom

denI vilande lagstiftningen finns inga särskilda regler för hur nättariffer
för regionledningar skall Den lagregleringen finnsut. är attse som
tariffen skall skälig och utformad på saklig grund, konsumentin-attvara

särskilt skall beaktas vid skälighetsbedömningentresset och hänsynatt
dessutom skall till kraven på rimlig avkastning i nätverksamheten.tas en

I propositionen Handel med i konkurrens prop. l993/94:162om
behandlas nättariffemas utformning och skälighetsbedömningen dessaav
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propositioneniuttalandeantalredovisasNedanställen.på flertal ettett
problematik.dennabelysersom

57:följandebl.a.nättjänster anförstariffer förBeträffande

dennättariffer börutformningenför attprincipEn somvaraav
för detta. Dennaskall betalaocksåförförorsakar kostnader nätägaren

varjekostnadsriktiga förbörtariffemainnebärprincip att vara
kostnads-efterdennaviktigtdockkundkategori. Det strävanattär

stå förbehöveri glesbygdelkonsumentermedförriktighet inte att
ellagen börmedför. Itill demelöverföringenkostnadersamtliga de

överfö-såinte konstruerasområdenättariff för attdärför attanges
kundenkoncessionsområdet ärpå inomringsavgifter beror var
kunder vidskall alltså intekoncessionsområdeansluten. Inom ett

bordeavgifterbetala högreexempelvis områdets ängränser som
praxisdenmediområdet. Dettacentralt i settöverensstämmer stort

Även nätkost-utjämningförmed dettatillämpas. system avsom nu
glesbygd-utprägladeinättariffemaundvikasintekan detnader att
emellertidSåtätortsområden.i utprägladehögre ärsområden blir än

områdeskoncessioner.mednuvarandemedförhållandet systemäven

inomtariffemautjämningsikte påenbart ettstycketciteradeDet tar av
storkraftnätetlinjenätkoncession förgällernärområde. detNärlokalt

59följande:bl.a.regionnåten anförsoch

förnätkoncessionnättariffer förEllagstiftningsutredningen attanser
anslutningspunktentill ärmed hänsynvarierakunnalinje bör var

storkraft-pådetutredningenenligtinnebärbelägen. Detta att t.ex.
ioch lägreSverigei södratariffermed högretillåtetkannätet vara

Även tillåtetbör detregionalt attinomSverige. nätett varanorra
Så falletkostnadsmotiverat.det äri de falltariffemavariera ärsom

Även på detariffematillämpas.högspänningstariffermed de som nu
ochskälighetutifrånkunnahittillsbör liksomregionala prövasnäten

motiverade.sakligtde ärom

Ellagsstiftningsutredningenvadtillstycket refererasdet citeradeI nu
utläsaskanregeringenockså deladesåsiktdennaansåg. Att urav

följande:där detellagentillspecialmotiveringen 2§ 7 angesmom.

tillmed hänsynvarieralinje fårnätkoncession förNättariffer för var
storkraft-exempelvis påalltsåbelägen. Detanslutningspunkten ärär

ochSverigei södrakraftavgifter förhögretillåtet med uttagnätet av
Även avståndsberoendefårregionalapåSverige.i nätlägre norra
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förekomma.taxor

Av propositionen 59 framgår vidare utgångspunkten föratt
fastställande skäliga avgift- och tariffnivåer för överföring börav av

gällande praxis.vara nu

Redovisningskrav för nätverksamhet

För lagens bestämmelser taritfsättning skallatt kunna övervakasom
krävs priser och övriga villkor för nättjänster redovisasatt Lagenöppet.
innehåller därför bestämmelser dels nätverksamhet skallattom
särredovisas, dels hur redovisningen skall ske. Dessa skyldigheter gäller
alla juridiska inklusive och kommun, driver nätverk-statpersoner, som
samhet.

Nätverksamhet skall ekonomiskt redovisas skilt från verksam-annan
het. Därvid skall bestämmelserna i bokföringslagen tillämpas i största
möjliga utsträckning, liksom bestämmelsemai kap. aktiebolagslagen.ll

detaljeradeMera föreskrifter redovisningen kommer utfärdasattom av
regeringen.

I 1993/94:l62 vissa riktlinjer för föreskrifterna avseendeprop. ges
bl.a. enhet för särredovisningen. Nätverksamheten bör, den inte ärom
koncessionshavarens enda verksamhet, redovisas avgränsadsom en
rörelsegren. Den har nätkoncession för område bör särredovisasom
varje sådan koncession för sig.

Nätmyndigheten bör dock det finns särskilda skäl kunna medgeom
undantag från kraven på redovisning varje nätkoncession förseparat av
område för sig. gällerDet i de fall där koncessionshavaren har antalett
nätkoncessioner for område ligger geografiskt varandra ochnärasom
för vilka denne inte differentierar tariffema.

Lagen innehåller inga särskilda regler för redovisning linjeverk-av
samhet. Kravet på särredovisad nätverksamhet gäller således. Ien
propositionen dock därutöver 105:attanges

Den har nätkoncession för område bör särredovisa varje sådansom
koncession för sig. Den har nätkoncessioner för såväl områdesom

linje kan redovisa linjeverksamheten samlat. Nätägaren börsom
kunna redovisa för nätmyndigheten hur kostnaderna har beräknats för

och linjekoncessionema. Om flera företag inom koncernvar en av en
har nätkoncession för linje bör nätverksamheten redovisas förseparat
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varje företag.

ocksåLagen de särskilda uppgifter revisorerna hos företaganger som
med nätverksamhet skyldiga utföra. Företagens revisorer skallär att

särskilt intyg skall innehålla utlåtande i fråganupprätta ett ettsom om
redovisningen nätverksamheten har enligt gällande be-upprättatsav
stämmelser. Detta intyg skall revisorn årligen in till nätmyndighetenge

på grundval intyget kan vidta åtgärder nätföretagmot ettsom av som
inte uppfyllt kraven på redovisning nätverksamheten. Regeringenav
kommer meddela särskilda föreskrifter revision nätverksam-att om av
het.

Koncessionshavaren har enligt lagen skyldighet lämna uppgifteratt
olika slag. Nättariffer skall och tillgängliga för allaöppnaav vara som

önskar del dem. Uppgifterna skall finnas i skriftlig form och deta av
skall lämnas dröjsmål. Uppgifter villkor i enskilda fall,utanut t.ex.om
för anslutning, skall lämnas inom skälig tid. Koncessionshavarenny
skall i den skriftliga uppgiften också möjlighetenupplysa göraattom
anmälan hos nätmyndigheten och prövning.begära

Leveranskoncession

inneharDen leveranskoncession blir skyldig tillhandahålla tillattsom
alla kunder inom området. Leveransskyldigheten gäller, i likhet med
nuvarande regler leveransskyldighet, för normala förbruknings-om
ändamål. Kunden har, till skillnad från det nuvarande eftersystemet, en
viss uppsägningstid byta leverantör och köpa frånrätt änatt annan
koncessionshavaren. En förutsättning för kunna byta leverantör äratt att
de krav på mätning och avräkning förknippade med bytet kanärsom
tillgodoses.

Koncessionshavaren skyldig underkasta sig reglering prisetär att av
på levererad på begäran inomden leveransomrâdet köperav som
eller vill köpa sin koncessionshavaren. bestämmelseDennaav

bestämmelserna prisreglering i den gällande ellagen,motsvarar om nu
prisregleringen endast skäligheten priset för leverans ellermen avser av

inköp inte ochpris övriga villkor överföring el, förrörav som av
vilka de tidigare redovisade bestämmelserna skall gälla.

I specialmotiveringen till lagen vid skälighetsbedömningenattanges
bör möjligt jämförelse ske med priser inom andra koncessionsom-om
råden. utgångspunkt bör vidareEn det pris för vilket elen har köptsvara
eller hade kunnat köpas för vid tillfället för kontraktstecknandet. Ett

alternativ kan vad det har kostat producera elen.annat attvara
Därutöver tillkommer rimligt påslag för övriga kostnader kon-ett som
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skäligt vinstpåslag.sin verksamhetcessionshavaren har i samt ett
småför inköpt frånSkälighetsbedömningen vad gäller priset

på koncessionshavarenselproduktionsanläggningar bör baseras
kWh året minskat medgenomsnittliga försäljningsintäkter överper

skälig vinst-administrationskostnaderavdrag för skäliga samtm.m.
marginal.

leveranskoncessioninnehavareprisregleringFrågor rör avsomom
fårSkälighetsbedömningen elprisetnätmyndigheten.skall prövas avav

regleringhelhetsbedömning i det enskilda fallet. Enske utifrån aven
från eller inköpts innehavarepriset på har levererats avavsom

skalldvs. myndighetenleveranskoncession skall ske endast på begäran,
sådan begäranpå initiativ. harinte De rätt göraatteget ensomagera

kon-köper eller vill köpa frånde leveransområdetinomär som
cessionshavaren.

planer avseende prisregleringNätmyndighetens5.3.2

angående hur prisregleringdetta avsnitt redovisas planerI NUTEK:s av
sammandragskall utformas. Redovisningennättjänster är ett av en

NUTEKS.skrivelse från
självständig tillsynsmyndighet förharNUTEK ett ansvar som

med verksam-på den avreglerade elmarknaden. Syftetnätverksamheten
heten är:

högre prissäkerställa elkunden inte behöver betala änettatt att-
nättariffer, och avräknings-nödvändigt for nättjänster och mät-att

ochunderlättar handeln medutformas på sättsystem ett somm.m.
konkurrens,gagnar

till samhällsekono-till nätutbyggnad sker med hänsyn tagenatt attse-
miljö,mi, markintrång och samt

sådana incitament i nätverksamhetentill det finns attatt attse-
kostnadseffektivitetintressen leveranssäkerhet ochelkundernas av

kan tillgodoses.

koncessionsansökningar skall verka förVid prövning NUTEKav
skerrationell struktur.effektiv och säker eldistribution Dettasamt en

5 E76A/94. bör påpekasSkrivelse 1994-12-22 Dnr. Det att expertgruppen
tagit ställning till skrivelsen.för elmarknadsfrágor inte har
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ömsesidig dialog mellan myndigheten och branschen därgenom en
myndigheten information angående distributionens villkor.ger

Regeringen eller nätmyndigheten,efter regeringens bemyndigande,
för vilka regler ska gälla for ekonomisk redovisning inomsvarar som

nätföretagen vilka krav ska ställas på mätning och avräkning.samt som
bedömer också skäligheten i tariffer och leveransvillkor, främstNUTEK

i samband med klagomål från enskilda vissa fall tvister mellanoch i
olika också på initiativ.nätägare, egetmen

kommer för löpande uppfölj-NUTEK utarbeta rutiner/systematt en
ning nätföretagens verksamhet bl.a. sammanställningar avav genom
nyckeltal, särskilda effektivitetsanalyser statistik avseendesamt
leveranskvalitet. NUTEK skall också varje år utarbeta rapport omen
utvecklingen i nätföretagen for aktiv tillsyn deattsamt svara en av
följer gällande lagar och regler.

Reglering nättariffenav

kommer vid sin bedömning skäligheten i nättariffNUTEK attav en
utgå från följande aspekter i enlighet med riksdagens beslut:

Pristaksreglering beaktandeunder av

Sakligt grundad och Avkastning på kapitalskälig
Inte diskriminerande Avbrottsfrekvens
Kostnadsriktig Teknisk standard
Konsumentintresset
Initialt pris baserat på tidiga-

års kostnader och tarifferre
Varje koncessionsområde
behandlat för sig
"Generell" rationaliserings-
faktor

tariffema tidenEn utgångspunkt det gäller utvecklingen över ärnär av
enligt i konkurrens tariffema1993/94:162 Handel med attprop. om

kostnadsutvecklingbör prisutvecklingstak baserat påstyras ettav en
effektivitetsförbättringsbe-enligt index med avdrag för nonnativtett ett

hov. Indexutveckling och effektiviseringskrav för viss period kommeren
råd.redovisas i allmännaatt

konstaterar nättarifferna i Sverige skallNUTEK närmastatt styras
med s.k. pristaksreglering och inte med renodlad avkastnings-en en
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nätmyndighetenfinns i Norge,reglering den äventyp t.ex. omsomav
inockså skallviss tariffskäligheten ivid bedömning väga enenaven

kapitalet.bundnanätanläggningamapå det irimlig avkastning
tariffsprövningvid NUTEK:sviktig utgångspunktEn enav

nätmyndighetenvilket innebärkonsumentintresset,skälighet också attär
priser.och stabilalågaintressetillvara konsumenternasskall ta av

ochfrån de avgifts-utgåvid sin prövningskall ocksåNätmyndigheten
elmarknaden.reformeringentaxenivåer gällde före avsom

vidläggasvidare viktskälighetsbedömning kommerVid atten
leveranskvali-Vad gällerleveranskvalitet.på ochteknisk standard nätet

förminiminivå villkorkrav på vissställakommer NUTEK atttet som
ocksåVarje kommernätkoncession. atttvungennätägare att vara

Därtillleveranskvaliteten.bl.a.belyserredovisa s.k. nyckeltal som
elm arknadreformeradleveranssäkerheten påkonstaterar NUTEK att en

sannolikt kommermarknaderpå andravad skeri likhet med attsom --
civilrättsliga avtal.regleras via

förviktig grundnätverksamheteniDå kostnaderna utgör en
denkapitalkostnademaskälighet ochtariffemasbedömning utgörav

kapitalkost-frågan huruppstårnätkostnademadelenstörsta omav
beräknas.naderna skall

räntabilitetenjämförelseranalyser ochkommer i sinaNUTEK av
nyckeltaldevärdena. Iutgå från de bokfördanätföretagmellan olika att
räntabili-såvälårligen kommersammanställakommerNUTEK attsom

värdenpå bokfördapå kapital baseratpå totalt attegettet som
enligt NUTEKvärdenanvända bokfördafördel medredovisas. En äratt

andraavkastningen imedjämförelserdet det möjligt göragör attatt
SCBstatistikbokslut densåväl företagensbranscher, eftersom somsom

på bokförda värden.publicerar bygger
medreglerasprimärtemellertid inteNättariffema kommer att
be-i Videxempelvis Norge.avkastningen på det görssätt ensom

vidvikt i stället läggastariff kommerskäligheten idömning stor enav
klaraförvad krävsenskilda falletfördjupad analys i det attav som

detiOmständighetemainvesteringar.erforderligafinansieringen av
bedömnings-olikatyngd deockså vilkenenskilda fallet får avgöra

skälighetsbedömning.sådanskall få vidgrunderna en
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5.3.3 Prissättningen på stamnätet

Svenska kraftnäts kostnader för miljarder1,9 kronorstamnätet är ca per
år. huvudsakligaDe utgiftspostema kapitalkostnader ca mdkr,1,25är
rörelsekostnader inklusive drift, underhåll och inköp energiförlusterav
ca mdkr.0,65

Kostnaderna for utlandsförbindelsema miljoner230 kronorär ca per
år. utlandsförbindelsemaFör Finland och Danmark gäller tillsmot
vidare tariffsystem grundat på den s.k. kanalprincipen. Förett ärsom
utlandsförbindelsema Norge gäller för närvarande Övergångsbe-mot
stämmelser i huvudsak grundat på punkttariffprincipen. Enärsom
arbetsgrupp med deltagare från Svenska kraftnät och Statnett arbetar
med målsättningen skapa tariffsystem för de svenskaatt ett gemensamt
och norska inklusive utlandsförbindelsema.stamnäten

På gäller fr.o.m. år 1995 punkttariffsystem beståendestamnätet ett
i huvudsak två delar, effektavgift och energiavgift. sällsyntaIav en en

fall kan också investeringsbidrag kommaett att tas ut.
Effektavgijien differentierad mellan ochl 35 kr kW och år.är per

Differentieringen speglar den dominerande effektriktningen på stam-
dvs. från till söder. Avgiften för inmatning såledesnätet, är störstnorr

i 35 kr och lägst i söder l kr. Motsatsen gäller för uttag.norr
Effektavgiften baseras på abonnemang för kalenderår och gällerett

maximal inmatning och maximalt i och de 150uttag var en av ca
stamnätsterminalema. Abonnemanget tecknas normalt tillägare nätav

anslutna till regionnät och till produktionsan-är stamnätet ägaresom
läggning ansluten tillär stamnätet.som

Effektavgiften beräknas Svenska kraftnät % de intäkter50ge ca av
behövs för täcka kostnaderna foratt stamnätet.som

Energiavgiften skall spegla de marginella energiförlustema vid
överföring på Energiavgiften således marginalförlusten undernätet. är

timme vid inmatning/uttag i terminal multiplicerad med kraftvär-en en
det. Marginalförlustema varierar mellan % och+10 -10% förändring-av

nyttjandet Som kraftvärde används tills vidare värdenätet. etten av av
grundat på Svenska kraftnäts kostnad för inköp förlusterna. I ettav

skede kan kraftvärdet erhållas från elbörs. Energiavgiftensenare en
beräknas täcka 50 % Svenska kraftnäts kostnader för stamnätet.ca av

Om anslutning produktionsanläggning eller regionnätetten av en
medför kostnader, inte kan täckas via det ordinarie tariffsystemet,som
kan särskilt investeringsbidrag sådantEtt investeringsbidrag,ett tas ut.

skall täcka de merkostnader inte täcks via ordinarier avgifter,som som
kan engångsavgift eller årlig avgift.tas ut som en som en
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stamnätstariffer.Exempel påTabell 5.4

Uttag, norr
GWhMW, 350Porjus, 50Gruvindustri

tkr/år1002 00050Effektled
tkr/år000-7-8% 250Energiled 350 000

öre/kWhtkr/år -1,979006SUNIIV1A

GWh400Bandsjö, 50 MW,Pappersindustri
tkr/år7500001550Effektled
tkr/år000-2-2% 250Energiled 400 000

öre/kWhtkrlår -0,3l250SUMMA

Inmatning, norr
GWh240MW, 2945Harsprânget,

tkr/år185000 31945 33Effektled
tkr/år44 8002508%Energiled 240 0002

öre/kWh3,39tkr/år98575SUMMA

söderUttag,
GWh232MW,Söderâsen, 53ElverkHöganäs

tkr/år174933 00053Effektled
tkr/årl 740" 2503%000Energiled 232

öre/kWhtkrlår 1,503 489SUMMA

söderInmatning,
TWhMW, 21Ringhals, 3 500

tkr/år000000 21500 63Effektled
10° tkr/år250250 -26-0,5% -vEnergiled v21

öre/kWh-0,025tkr/år-5 250SUMMA

tillanslutendenmeningenpunkttariff i ärs.k.Tariffen attär somen
kostnad. Dettillhelsthandla medpunkt kaninätet sammasomvemen

anslut-mellanutmatningskostnaderochinmatnings-iskillnadernaär
bibehållsprinciptariffen. Iiavståndsberoendetningspunktema som ger
medstamnätstariffengamlai den ut-skillnadernanord-sydligade

någratabell 5.4Itariffsystemet.gällandei dettagskostnadema gesnu
såvälmedtypkundernågraslår förtariffernaaktuelladeexempel på hur

utmatning påin- stamnätet.som
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5.3.4 Prissättningen regionalapå nät

i den vilande lagstiftningen vad tariffering och särredovis-Kraven avser
harning från kraftföretagen uppfattats i huvudsak börattsom man

fortsätta tillämpa de hittills principerna för tariffering.tillämpade Detatt
gäller också ifrågan tariffernas tillskall varieras med hänsynom var
inom området genomgåendeabonnentema befinner sig. Det är en
uppfattning ledvis punkttariff lägesberoende den endaäratt utanen
administrativt rimliga prissättningsprincipen. räkna fram individuellaAtt
avgifter för överföring på regionalt där varierar starktnät,ett uttagen

tiden, skulle kräva arbetsinsatser och kanske ändå inteöver stora
uppfattas kostnadsriktiga. de flesta fall skulle det ocksåIsom vara
omöjligt på skallrättvist bestämma vad avstândsberoendetsättatt ett
relateras till. Flertalet regionala stamnätspunkter. Medhar fleranät
lägesberoende tariffer skulle dessutom stamnätspunkt inomen ny
området medföra samtliga kunders tariffer måste arbetasatt om.
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ochhögspänningstariffmellan dagens separataFörhållandetFigur 5.4
nättarifferelpriser och

NyaGällande
prisereltaxor

avgifterFasta

Abonnemangs- .
avgift

Nättariff
Hogbelast- .
ningsavgitt

Energiavgifter Ewas

m

innebärtarifferlägesoberoendetillämpamedräknarföretagenAtt att
bli desammakommergenomgåendeavgifterkundernas attdock inte att

mellanfördelningentariffema hartillämpadehittillstidigare. I desom
och denkostnadstrogen,varit heltinteelementoch rörligaolika fasta

nätkostnaderochförsäljningskostnaderochproduktions-uppdelning i
kundkategoriermångamedföratordenödvändingblir attsom nu

råkraftstariffensåväl nät-förändringarupplevakommer somatt av
tariffen.

högspänningskundför äreltaxanschematiskt hurvisasI figur 5.4 en
relationungefärligaoch dessbestämmelsernuvarandemedkonstruerad

vaddelenrespektive elpris. Dennättariffframtida störstatill somaven
betalasuppdelningenefterenergiavgift kommer atttariffnuvarandei är

dedelmindremedanelpris, motsvararelleverantörentill ensom
tillerläggasskallochpåöverföringsförlusternamarginella nätet

högbe-delenoch denAbonnemangsavgiften störstanätägaren. av
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nätförlustema.nättariffen, tillsammans med avgifterna för
regionnätstaritfer förVattenfalls planeradetabell redovisasI 5.3

Tabellensoch Södra tariffområdet.tariffområdena Västerbotten
i anslutning till figurtidigare berörtskundkategorier desammaär som

tariffni-till kV,tariffnivån direktanslutningar 130-705.1, dvs. B avser
nedtransformering frånanslutningar vid kV eftervån C 50-30avser

till kV-nätet,tariffnivån övriga anslutningar 50-30130-70 kV, D avser
osv.

Tariffen har kostnadselement:tre

mätning,regionnåtets kostnader förKundavgiften skall täcka-
administra-debitering och övriga kundrelaterademätvärdesinsamling,

tionskostnader.

abonnemangsavgift ochfast avgift,Effektavgifterna består av en en-
abonnemangsavgiften skallhöglastavgift. fasta avgiften ochDenen

kapacitetskostnader kunden itäcka de delar regionnätets somav
täckahuvudsak dimensionerande för. Höglastavgiften skallär ensamt

dimensioneradekapacitetskostnadema för de centrala nätdelar ärsom
överföringsbehov, anslutnings-för flera kunders antagna samtsamm

kostnaderna till överliggande nät.

kostnader för förluster.Energiavgifterna täcka regionnätetsattavser-
förluster, vilket medförHäri ingår också kostnader för stamnätets att

negativ, kunden krediteras.energiavgiften kan dvs. attvara

Vattenfallde tariffer redovisas i tabellen planerarFörutom attsom
tillämpa antal specialtariffer. Vidare bör det observeras dessaett att

harkunder från inmatningskundertariffer Förnätet.tar utavser som
några tariffer föreslagits. Vattenfallinteännu att attman avseranger

tillämpa individuell prissättning för varje inmatningspunkt.en
Vattenfall har med detta förslag till regionnätstariffer försökt att

efterlikna dagens högspänningstaxa. övriga regionnätsägamaDe större
till del tillämpa grundläggandetycks synsättatt stor samma somavse

Vattenfall.

Bilaga5-0269.6 Io-
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Tabell Vattenfalls preliminära regionnätstaritfer för Västerbotten5.5
tariffområdet, inklusive stamnätskostnader.och Södra

Tariffom råde Västerbotten

Kundkategori C E F XB D

tkr/årKundavgift 35 35 25 25 35 25

Effektavgifter
avgift tkr/år 600 0Fast 800 600 200 100

kr/kW 93 52 9320 33 60Abonnemangsavgift
Höglastavgift kr/kW 151 88 15155 83 127

Energiavgifter
öre/kWhVinter, höglast -1,05 -0,85 -1,34 +1,42-1,60 -1,48

Övrig öre/kWhtid -0,66 -0,59 -0,42 -0,29 -0,51 +0,52

Södra tariffområdet

C XKundkategori B D E F

25 35 25Kundavgift tkr/år 35 35 25

EtTektavgifter
600tkr/år 800 600 200 100 0avgiftFast

Abonnemangsavgift kr/kW 60 93 52 9322 33
173kr/kW 77 106 148 173 112Höglastavgift

Energiavgifter
öre/kWh+l,47 +1,60 +2,07 +2,30 +l,75 +4,57Vinter, höglast

Övrig öre/kWh +1,02 +0,7s +1,s4tid +0,62 +0,70 +O,88

välstruktur kommer sannolikt relativtregionnätstariffemasDe attnya
fördelning i de nuvarande hög-överföringskosmademasåterspegla

olikheter kanfinns dock punkter därspänningstariüema. Det ett par
uppstå:
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Svenskaprinciper för hurolikavälja tillämpakan1 Nätägarna att
regionnätstariffen.iåterspeglastariff skallkraftnäts

kapital-kostnadernätforetagensdelmycket2 En utgörsstor avav
kommerkapitalkostnadersinaberäknarkostnader. företagenHur

regionnätstariñemas nivå.förbetydelsefå mycketdärför storatt en
frånskiljsnätverksamhetfrågasärskilt viktigDetta närär en

denmedi sambandförsäljningochproduktion att nyaav
för avsikthasig företagenallmänhetlagstiftningen införs. I säger

påavkastningrealpå basiskapitalkostnademaberäknaatt av
NUAK°.nyanläggningskostnadema

lokalaPrissättningen på5.3.5 nät

tariffutjäm-tillämpad praxistidigarelagstiftningen harden vilandeI om
in explicit. I 2 § 7koncessionsområdena skrivitsning inom mom.

anslutning,engångsavgift förområde,"Nättariffer forstadgas utomatt
anslutningområdettill inomutformas med hänsynfår dock inte envar

belägen".är
område finnsnättariffema förskälighetsbedömningengällerVad av

sig från reglernaskiljerbestämmelse i lagen,också uttrycklig somen
nättariffenskälighetsbedömningen skallVidnätkoncession for linje.för

enligtfor sig. Likaså skall,koncessionsområde bedömasvarjeför
särredovisa varjenätkoncession for områdeharpropositionen, den som

sig.koncession försådan
avseendettillämpad praxis i detfrånkrav innebärDessa avstegett

har tillämpatområdeskoncessioner tidigaremed fleraföretagatt
koncessionsområden eller försinatariffer for allaenhetliga grupper av

geografiskt angränsandevanligt förhar varitkoncessionsområden. Detta
också tillpropositionen har hänsyn tagitsområden.eller närliggande I

105:föreskriftenförhållandendessa genom

medgesärskilda skäl kunnadock det finnsNätmyndigheten bör om
redovisning varje nätkoncessionfrån påundantag kraven separat av

koncessionshavaren hari de fall därområde for sig. gällerfor Det

6 för detför kostnadernaNyanskaffningskostnadema att ersättanat är
Kostnaderna för hämtasmed heltnuvarande ett nytt nätett nytt nät.nätet

Elverks-Svenskakatalog EBR-katalogenfrån upprättas avsomen
liknandeföretagens erfarenhetereller baserasföreningen på avegna

investeringar.
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nätkoncessionerantal för område ligger geografisktett närasom
varandra och för vilka denne inte differentierar tariffema.

I propositionen understryks också det bör ligga i företagens intresseatt
lägga angränsande koncessionsområden. Hittills har intedetatt samman

funnits särskilda skäl så, eftersom regler gällt forgöraatt samma en
koncessionsområden för område. Med de reglernaettgrupp av som nya

har sådana skäl uppkommit.
Vad gäller nättariffer for lokala har inga förslag tillnät ännu

nättariffer i enlighet riktlinjernamed i den vilande lagstiftningen
redovisats. I kan påpeka punkterstort sett attman samma som
redovisats i avsnitt 5.3.4 kritiska också prissättningenvad gällerär
de lokala Avgörande alltså dels hur kostnaderna fornäten. är över-
liggande fördelas mellan kundkategoriema, dels hur kapitalkost-nät
nadema beräknas i samband med elverksamhet och nätverksamhetatt
separeras.

5.4 Behov förändringar det vilandeav av

lagförslaget

De potentiella problem behandlas i detta avsnitt inte någonärsom
direkt följd den vilande lagstiftningen. har den vilandeDäremotav
lagstiftningen uppenbarat såväl den gällande den vilandeatt som
lagstiftningen tillkan leda effekter kan oönskade regional-som vara av
politiska skäl. finns, å andra sidan, ökade möjligheterDet förhindraatt
sådana oönskade effekter med det vilande regelverket där överförings-
prisema Vidare leder vanligen uppdelning komplexsepareras. en av en
verksamhet i flera till kostnadernaled synliggörs möjlig-ochatt att
heterna till rationaliseringar därmed ökar.
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för områdeför nätkoncessionSärskilt

sammandrag:Förslag i

pånätmyndigheten,föreslåsför områdenätkoncessionVad attavser
påfrån kravetmedge undantagkankoncessionshavarens begäran, att

redovisas för sig.koncessionsområde skallvarje
områdenberördakrävsbeviljasskall kunnaundantagFör attatt

nättariffenhetliggeografiskt varandra,ligger nära att avsesen
lämplignåtverksamhetenförområdenatillämpas utgörattsamt en

nätkoncessioner fårmedgivitharOm nätmyndighetenenhet. att
skälighetsbe-också vidkoncessionerskall dessasamlatredovisas

område.nättariffendömning utgöra ettansesav

ocksåkostnader förförorsakardenHuvudprincipen nätägarenär att som
undantagdockhuvudregel kanFrån dennaför detta.skall betala

därområdeskoncessioner,uttryckt vad gällerexplicitmedges. Detta är
geografis-till derasmed hänsynmellan kundertariffen inte får varieras

tarifferingsregler.ocksåbelägenhet. Samtidigt införska nya
tillledersärredovisningtariffering ochbestämmelsernaDe omnya

motiveratvadkostnadernauppdelningdetaljerad ärän somavmeren
utifrån gällande praxis:

koncessionsområdevarjenättariff krävsVid prövning attav en-
bedömningenförreducerar grundenbehandlas för sig. Detta enav

ochkoncessionsområdet,enskildainom det görtariff till kostnaderna
kon-angränsandefleraprövning behandlaomöjligt viddet att

nätmyndighetengällerenhet.cessionsområden Detta trots attsom en
förområderedovisa varjefrån skyldighetenmedge undantagkan att

sig.

nätföretagetvilketkoncessionsområde, förkund inomEn ett-
medområden, kanutjämnad fleratarifftillämpar överärsomen
medtariffenprövningkrävatill lagtextendirekt hänvisning av
kon-enskildaför detkostnaderfrån nätföretagetsutgångspunkt

denförutsättasel. kansin Detcessionsområde där kunden attuttar
koncessionsområdebelägen inomprövningsådanbegär är ettsom en

genomsnittet.kundstrukturmed äntätare

sammanläggningfall undvikassituation kan i mångaDenna avgenom
villintekoncessionshavarenanledning tillkoncessionsområden. En att
villframtidengång inågondennesammanslagning kan attgöra varaen
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ha möjligheter ändra sitt koncessionsinnehav i syfte strukturratio-att att
nalisera, varvid det kan till nackdel för honom ha alltföratt storavara
koncessionsområden. Frågan uppkommer inte kostnaderna inomom en
samlad nätverksamhet eller inom koncessionsområdenen grupp av
borde medges grund för tariffsätmingen och redovisningensom av
verksamheten.

Detta skulle kunna lösas nätmyndigheten, på koncessions-attgenom
havarens begäran, kan medge undantag från kravet varje kon-att
cessionsområde skall redovisas för sig.

För undantag skall kunna beviljas krävs berörda områdenatt att
ligger geografiskt varandra, enhetlig nättariff tillämpasnära att en avses

områdena för nätverksamheten lämplig enhet. Omutgörsamt att en
nätmyndigheten har medgivit nätkoncessioner får redovisas samlatatt
skall dessa koncessioner också vid skälighetsbedömning nättariffenav

samlat område.utgöra ettanses

Särskilt nätkoncession för linjeom

Förslag sammandrag:i

Med undantag for engångsavgift för anslutning föreslås att en
nättariff för linje med spänning understigande kV, inte får220
utformas med hänsyn till uttagspunkten belägen i förhållandeärvar
till ledningens anslutning till andra nätkoncessioner for linje.
Nätmyndigheten kan dock medge undantag följande gäller:om
a Den aktuella uttagspunkten fanns vid lagens ikraftträdande
b För uttagspunkten ifråga fanns vid lagens ikraftträdande en

särskild uppgörelse avgiften med nätägaren.om
c begärdaDet undantaget får inte förmånligt, för denvara mer som

från uttagspunkten, den uppgörelseströmtar ut än som anges
under

Vid skälighetsbedömning nättariff för linje skall koncessionshava-av
samtliga nätkoncessioner for linje vid spänningsnivårens samma

bedömas samlat.

detNär gäller nätkoncession för linje, till skillnad för nätkoncession för
område, har sannolikt lagstiftaren svårighet i kräva heltsett atten
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exempeldå det finnsregionområden,tariffer inomavståndsoberoende
främstsådan principfrån störreundantagpå motiveradeväl en -

regionnätet.tillnedtransformeringenutnyttjarendastförbrukare som
fortsättningenipraxisnuvarandesig påförlitathar ävenMan att

avståndsberoendeinförandedåinte minsttillämpas,kommer ettatt av
kostnadsökningar.adminstrativabetydandetorde medföratariffer

starkpå finnsprissättningenförhar utbildatspraxisdenI ensom
till harTillgångenmellan elkundema.prisutjämningförambition -

postgångtill telefon ochexempelvis tillgångi likhet med setts som en-
skettprisutjämningen inteelsektom harinomrättighet, genommen

utbildats.hartariffsättningspraxissådanlagstiftning attutan engenom
delvisdendelvis, medanpraxisdennalagstiftningen lagfästsdenI nya

förblir oreglerad.
regleringåstadkommamålsättningenhaftLagstiftaren har att somen

stabila.ochblir låganättariffematillhuvuduppgifthar till attatt se
och följakostnadsriktigamåni möjligasteskall tariffemaSamtidigt vara

tariffstruk-ochprisnivåavseendeutvecklatspraxis hartidigareden som
glesbygdensbeaktaomfattningtillräckligtariffema iVidare skall atttur.

tillelöverföringenkostnadersamtliga destå förinte behöverkunder
erhållermöjliggöraslutligen nätägarendem medför, attävensamt en

kapital.arbetandepå i verksamhetenavkastningskälig
bedömningsgrunderolikagranskning deVid närmare somaven

kandemvissasvårfrånkomligttorde detangivits att avvaraovan
härpå kanexempelSomvarandra. nämnaskonflikt medkomma i

kostnadsriktig-till glcsbygdsintresseförhållandekostnadsriktighet i samt
utvecklad praxis.förhållande till tidigarehet i

särskildhuruvidabestämmelserlinje saknasnätkoncession förFör en
på vilketsig ellernätkoncession forvarjegälla för annatnättariff bör

uppdelning.sinfårföretagen görasätt som
rubrikenunderpropositionenfinns ienda vägledning ärDen som

bl.a.anförs105. Härsärredovisningenutformningenl0.3.1 av
följande:

redovisalinje kanområdesåvälnätkoncession förharDen somsom
redovisa förkunnabörsamlat.linjeverksamheten Nätägaren

ochförberäknatskostnaderna harhurnätmyndigheten en avvar
nätkon-harinom koncernföretagOm fleralinjekoncessionema. en

varjeförredovisasnätverksamhetenför linje börcession separat
företag.

nättariffenden slutsatsenkunna dratordeuttalandeAv detta attman
myndighetennätkoncessioner,omfatta flerakunnanormalt bör attmen
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kaninte undgå skälighetsbedömning för varje linje för siggöraatt en
någon särskilt begär detta.om

Det med utgångspunkt från vad anförts i propositionen svårtär som
bedöma hur nätmyndigheten kommer förfara i konkret fall.att att ett

inteLagtexten vägledning nättariffen skall skäligän attger annan vara
och saklig konsumentintresset skall träda i förgrunden vidsamt att
skälighetsbedömningen.

Ett exempel kan möjligen belysa viss del problematiken.av
Man kan tänka sig sammanhängande regionledning beståren som av

två nätkoncessioner for linje. Regionledningen förser elintensiven
industri och lokalt distributionsområde glesbydskaraktär med el.ett av
Industrin ligger och överföringen dit utnyttjar endastnära stamnätet en

de två nätkoncessionema för linje. Nätägaren har nättariff försattav en
hela den sammanhängande ledningen.

Nättariffen utformad beaktande avståndet tillär utan stamnätet.av
enkelhetensFör skull utgår vi ifrån båda kunderna sina påatt gör uttag

spänningsnivå. Industrikunden klagar och hävdar nättariffensattsamma
utformning felaktig, i första hand beroende på varje nätkoncessionär att

linjeför bör bedömas for sig och i andra hand tariffen inte äratt
Ävenkostnadsriktig. tidigare har gjort viss kostnadsutjämning.nätägaren

Nätmyndigheten och domstolarna får härvid inte vägledningannan
bedömningenför förstahandsyrkandet de uttalanden haränav som

gjorts angående hur redovisning linjekoncessioner skall ske. På siktav
kommer det naturligtvis utvecklas någon slags praxis. Omatt man
finner inget hinder konstruera nättariff för fleramöteratt mot att en
koncessioner så återstår frågan tariffens kostnadsriktighet iom
förhållande till hur tidigare och eventuella kostnadsök-nätägaren agerat

forningar glesbygd. frågaEn inte heller besvaras i propositionensom
begreppet konsumentintresse skall det olikaär vägas ärmot attom

kundkategorier köper från industrikundnätägaren, t.ex. storsom en
eller med många anknutna hushållskunder.nätägareen annan

Om prövningsinstansema skulle finna, bakgrund principenmot av
kostnadsriktighet och avståndet till storkraftnätet mindre,äratt attom

industrikunden skall betala mindre avgift innebär detta denatten
regionala han skall få täckning för sina kostnader, måstenätägaren, om

högre avgift den lokale Denne måste i sinut nätägaren.ta turen av
höja tariffema för sina kunder.

Ett lösa detta potentiella problem lagstiftningenändrasätt äratt att
vad regionalade nättariffema. skulleDet kunna göras attavser genom
skriva in i lagen nättariff för linje med spänning understigandeatt en
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fårinteanslutning,engångsavgift förförmed undantagkV,220
tillförhållandeibelägenuttagspunktentillhänsyn ärmedutformas var

linje.förnätkoncessionertill andraanslutningledningens
förkunnadock undantagmåste göras atthuvudregelFrån denna

Nätmyndig-praxis.dagenstillanslutertariffsättningmöjliggöra somen
gäller:följandeundantagmedgekunnabör såledesheten om

ikraftträdandevid lagensfannsuttagspunktenaktuellaa Den
särskildikraftträdandevid lagensfannsifrågauttagspunktenb För en

medavgiftenuppgörelse nätägaren.om
för denförmånligt, tarfår intebegärda undantagetc Det sommervara

underuppgörelsedenuttagspunkten,från än angesström somut
kon-linje,nättariff förskålighetsbedömningvidbör,Dessutom av

vidlinjeförnätkoneessionersamtligacessionshavarens samma
samlat.bedömasspänningsnivå
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Övriga frågor6

frågortill vissa övrigasamlats underlagdetta kapitel harI som
avsnittbehandla. Iangelägnahar funnitEnergikommissionen attvara

produktionsanläggningar. Inättariffer förfråganbehandlas6.1. om
avsnittelproduktion. I 6.3nättariffer för småskaligbehandlasavsnitt 6.2
Fråganorganiserad elhandel.regelverk förbehovetdiskuteras ett omav

avsnitt 6.5,i avsnitt 6.4. Ilängd behandlasleveranskoncessionens
ellagstiftningenvilandesituation. denbehandlas fjärrvärmens Hur

islutligenbehandlasutvecklingen inom EUmedstämmer överens
avsnitt 6.6.

anslutningföroch ersättningAvgifter6.1

tilloch inmatning nätet

Förslag sammandrag:i

ha tillelproduktionsanläggning skallinnehavareEn rättav en
ledningsnättillnätkoncessioninnehavaren denersättning varsavav

skallansluten. Ersättningenanläggningen är motsvara:
produktionenergiförlusterVärdet den minskningl avsomavav

koncessionshavarensmedför ifrån anläggningenelektrisk energi
ledningsnät.

avgifter förkoncessionshavarensminskning2 Den att varaav
ledningsnät,koncessionshavaresfråntill ochansluten ta ut annan

anslutenproduktionsanläggningen finnsmöjliggörs attgenomsom
till nätet.

ochbåde producenterskall nätkunder,handel medunderlättaFör att
medavtalaellagstiftningen bara behövavilandekonsumenter, enligt den

kunden harpå vilkendetnämligen nätägarennätägare, enaven
regionledningansluten tillproducentanslutningspunkt. En är ensom

förutsättsregionledningen. Detnättariff tillskall alltså betala ägaren av
denochbetalt avgift tilli sinregionnätsägaren stamnätet attturatt
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in i nättariffen för regionnätet. En konsument harkostnaden lagts som
motsvarande sin nättariffuttagspunkt på lokalt betalar på sättnät,etten

tariffen ingår lokalnätsägarenstill det lokala I denägaren nätet.av
ochkostnader för utnyttjande regionnät stamnät.av

enbart in-producent tecknar således enligt dettaEn system ett
matningsabonnemang. Enligt tidigare nättariffer, stamnätstariffent.ex.

tecknade producent såväl inmatnings-före januari 1995,l en som
tariffsättningöverföringsabonnem föroch Det systemetuttags- ang. nya

punkttariff.har fått benämningen
punkttariffnättariffen utformasEn konsekvens är attatt som enav

el. Alla anslutna någonstansdet blir lättare handla med äratt som
lokalnät kan handla med de villstamnät, regionnät ellernätet vem

nättariffden skull ändra sitt nätabonnemang. Denförattutan som
handelsrelationer.påverkas inte heller sådanaerläggs till nätägaren av

elektrisk energikonsekvens punkttariffsystemetEn är attavannan
lika mycket oberoende i denkommer kosta systemetatt av var

transportavgiften redan betalad. Så inte fallet i dag.produceras; är är
billigare i södra Sverige, och därigenomSverige kraftenI änärnorra

Orsaken det finns överskott på kraftmindre värd för producent. är atten
underskott i södra Sverige. Producenter hari Sverige och somnorra

således räkna med betalakrafttillgångar i Sverige måste att ennorra
delar produk-transportavgift till Svenska kraftnät för åtminstone av

fördelaktigt ha produktion-tionen. På motsvarande detsätt är attmer
eftersom den elektriska energinstillgångar på lokala på stamnätetnät än

spänningar.säljs till högre pris på lägreett
kostnadsfördelarPå elmarknaden bör motsvarandeden reformerade

till nätsynpunkt avspeglas iför produktion ligger gynnsamt ursom
påför in kraftpunkttariffen. betyder kostnadernaDet nätetmataatt att

stamnätsnivåi Skåne och högre på påskall högre i Norrland änänvara
lokala nät.

atning ordentligt viktigt förnättariffema för inm utformasHur är utom
och mellan olika kraftslag skallkonkurrensen mellan kraftföretagenatt

påverkar ocksåriktig. Utformningen nättariffema för inmatningbli av
därför också detta skällokaliseringen produktion. Det är avav ny

kostnadsriktigtviktigt inmatningstariffema utformas på sätt.ettatt
naturligtvisuttagspunkter det ocksåVad nättariffer för är avavser
emellertid andrautformas kostnadsriktigt. finnsvärde dessa Det ävenatt

skäligbeaktas uttagstariffema utformas,hänsyn måste när som ensom
beskrivits utförligt iutjämning och glesbygd, vilket harmellan tätort

underlagspromemoria
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lagstiftningenvilande6.1.1 Den m.m.

förvillkorövrigaochavgifterframgårellagen§ 7Av 2 attmom.
skallnättariffertill ledninganslutningochöverföring varaav

ochobjektivadvs.grunder,sakligautformade påochskäliga vara
kostnadsbildefterifår indelasKundericke-diskriminerande. grupper

Grundprincipenlika.behandlasskallkategorikunder inom sammamen
kostnader.sinaskall bäravarje kundgruppär att egna

uttagstarifferinmatnings-såvälfårregionnätochPå stamnät som
lagstift-vilandedenändradockfinnsFörslagindividuellt.utformas att
innebärFörslagetunderlagspromemoria 5.sepunktpå dennaningen

förnätkoncessiontillanslutnakunder,uttagstariffer för äratt ensom
med hänsynutformasfårkV, inteunderstigande 220med spänninglinje

anslutningledningenstillförhållandeibelägenuttagspunktentill ärvar
linje.förnätkoncessionomfattasledningsnättill avsomannans

förindividuelltutformasförslagetdock enligtInmatningstariffer får
varje punkt.

områdeförnättarifffår intelagstiftningenvilandeEnligt den
belägen. Dettakundområdetinomtill ärmed hänsynutformas envar

vadbegränsningnyanslutning. Dennaengångsavgift fördock integäller
inmatnings-detgällerlokalatariffsättning på ärnät oavsett enomavser

uttagspunkt.ellerpunkt en
gällerdetvägledningspeciellingen näri övrigtLagstiftningen ger

inmatningstarifferna.utformningen av

stamnätsnivåInmatningsavgzft på

beräknatstorkraftnätettariff föri sinkraftnät harSvenska ennya
uttagspunkt.varjeförochinmatningspunkttariff för varjeindividuell

mellanvarierarabonnemangsavgiftårligtvå delar. EnTariffen består av
landetipåberoendeoch år,kilowattimmekronoroch 35l varper

dvs.energiled,s.k.Till detta finnsanslutningspunkten belägen. ettär en
faktisktmyckethur matasberoendetariffkomponent är somavsom

negativkomponentstamnätstariffen dennafrån I ärin eller nätet.uttas
Svenskadvs.inmatningspunkter,vissaoch iuttagspunktervissai

el. Enellerinavgift till den uttarbetalarkraftnät matarsomen
under-återfinns istamnätstariffkraftnätsSvenskabeskrivning nyaav

lagspromemoria
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Inmatningsavgifter på regionala nät

På regional nivå har flertalet aviserat denätägare att att sättaavser
individuella tariffer för varje inmatningspunkt. I de avtal reglerarsom
villkoren for produktionsanläggningar anslutna tillär regionala nätsom
kan därmed hänsyn till varje enskild anläggningstas påverkan på

kostnader.nätägarens vissaI fall kan denna påverkan sådan attvara
bordenätägaren producenten förersätta denne in reduktionatt matar

energiförluster och minskade energiavgifter till Svenskaav kraftnät
eller för denne kan produktionatt under de periodergarantera stamnätet

hårt belastat eventuellär reduktion abonnemangsavgiftema påav
stamnätet.

6.1.2 Förslag till förändring den vilandeav

lagstiftningen

Ett problem med vissa bestämmelser i den vilande lagstiftningen är att
de uttryckligen reglerar avgifter för överföring och anslutning tillav
ledning nättariff. Som beskrivits kan produktionsanläggningovan en

ansluts till ledning innebära fördelar för I sådantsom nätägaren.en ett
fall borde avgiften betalas och intenätägaren Det docktvärt ärav om.
tveksamt den vilande lagstiftningen vid formell prövning medgerom en

tolkning innebär betalar avgiftatt nätägaren till producentenen som en
och inte tvärt om.

Om den vilande lagstiftningen innebär begränsningar i detta
hänseende det olyckligt. Den princip bör vägledandevore ärsom vara

eventuella fördelar föratt det finnsnätägaren produktion påatt nätetav
bör tillfalla producenten. Konsekvensen inte utforma tariffen iattav
enlighet med denna princip skulle konkurrenskraften för vissattvara
produktion, speciellt produktion ansluten till lägre spänningsnivåer,
försämras jämfört med i dag. På motsvarande skall naturligtvis desätt
eventuella nackdelar för sådannätägaren produktion medför belastasom
den aktuella producenten.

För förtydliga lagstiftningenatt på detta område föreslås att en ny
bestämmelse införs i ellagen reglerar eventuell ersättningsom som

skall betalanätägaren till innehavaren produktionsanläggningen.av
Innebörden den bestämmelsen producenter harärav attnya rätt att

från innehavaren det till vilken produktionsanläggningennätav är
ansluten få ersättning i huvudsak värdet förmotsvarar nätägarensom av
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tillOmtill dennes rättenansluten nät.finnsproduktionden som
vilkaefterocksålagstiftningenidetmåstelagfästsersättning anges

beräknas.skallersättningsådankriterier en
produktionsanläggningförfördelen attnätägarenDen största enav

betalaravgiftden nätägarenitorde liggatillansluten attfinns nätet som
denblir lägreangränsande änfrån nätochanslutenför uttaatt vara

såledesskallbetalasnätavgiftfaktiskaDenskulle somvara.annars
produktionsanlägg-betalasskulleavgiftdenmedjämföras omsom

desigvisarjämförelsesådan attviddetOmfunnits.inteningen en
medblir lägreangränsandetill nätägareerläggasbehöveravgifter som

produktionsanläggningeninnehavarnaskallanslutenproduktionen av
produktions-finnsOm det änbelopp.motsvarandemed enersättas mer

skallangränsandetillnättariffen nätsänkabidrar tillanläggning attsom
ochmyckethurtillrelationidessamellanske enfördelning varen

avgiften.sänkatillbidrarfaktiskt att
det finnsfördelar för attnätägarenockså uppkomma enkanDet av

frånproduktiontillansluten attproduktionsanläggning nätet genom
Värdetpå detenergiförlustema nätet.reduceraranläggningen avegna
uppskattasmotsvarandepå sättkan,fördetta ovan,nätägaren som

produktionenmeddelsberäknasienergiförlustema nätetattgenom
medlägreblirpåförlusternautsträckning nätetdendels Iansluten, utan.

produktionsan-tillfalladettavärdetskall ägarnaproduktionlokal avav
tillbidrarfaktisktochmyckettill hurrelationiläggningarna envar

förlustminskningen.
produktions-innehavarenersättningpå denStorleken avsom

varjeförindividuelltberäknasmåstetillberättigadanläggningen är
beroendeblirstorlek nämntsErsättningensinmatningspunkt. nysssom

bestämmabörkriteriermedför. Deproduktionenden somnytta somav
denna är:nytta

ske.kaninmatningdennaenergielektriskinmatad närMängden samta
effektleveransförmåga.Produktionsanläggningensb

eventuellaochdriftsäkerhet överens-Produktionsanläggningensc
producenten närochkoncessionshavarenmellankommelser om

drift.iplanerasproduktionsanläggningen vara
sker,inmatningenochenergiinmatad närmängdenpunkten,förstaDen

Mängdeni detförluster nätet.förkostnaderpåverkar egnanätägarens
energiav-också depåverkarskerinmatningenochenergiinmatad när

förbetalarhögbelastningsavgifter nätägareneventuelladegifter och som
angränsandetillansluten nät.att vara

tillanslutningförnättariffenpåpekas an-börDet ävenatt om
energiinmatadmängdenpåverkasskulledirektintegränsande nät av
bordefördelarinnebäraindirektproduktionsanläggningen somkan
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resultera i kreditering. Ett exempel på sådan situation skulleen en vara
regionnätsägare tillämpar uttagstariff saknarom en energi-en som

avgifter, dvs. uttagsavgiftens storlek påverkas inte det faktiskaav
inteDet rimligt krediteringuttaget. är till innehavarenatt den lokalaav

produktionsanläggningen uteblir till följd detta, eftersom nyttanav av
den lokala produktionsanläggningen bör oberoende hurvara av
regionnätsägaren väljer konstruera sin tariff. I dettaatt exempel får en
speciell beräkning visar hurgöras ersättningen till den lokalastorsom
producenten bör vara.

Produktionsanläggningens effektleveransfcirmåga kan också påverka
ersättningens storlek punkt b. Det dock inte självklartär att en
anläggning med produktionsfönnågastor värdefullär nätsyn-mer ur
punkt mindre anläggning,än vilket framgår punkt.nästaen av

Enligt punkt c måste också anläggningens driftsäkerhet invägas när
ersättningens storlek bestäms. För skall kunnanätägaren sänkaatt en
abonnemanget till överliggande måste det i månganät fall finnas
speciella överenskommelser mellan ochnätägaren till produk-ägaren
tionsanläggningen reglerar produktionsanläggningennär skallsom vara
i drift och vad de ekonomiska konsekvenserna blir inte producentenom
lever till sina åtaganden.upp

Det har i sammanhanget diskuterats kan hanätägaren nyttaom annan
den lokala produktionen vad redogjorts foränav Fördelar försom ovan.

anslutennätägaren produktion skulle kunna uppstå till följdt.ex.av av
tacknätägaren, detatt finns produktion anslutenatt till intenätet,vara

behöver bygga så starkt hadeett varitnät nödvändigt. Isom annars
praktiken det dock inte troligtär sådan situation kanatt uppstå. Deten
skulle också mycket svårt för domstol fastställa storlekenvara atten

eventuell ersättning. I den utsträckning uppleveren detnätägaren att
finns ytterligare fördelar det finns produktionsanläggningarattav
anslutna till finns det ingetnätet hindrar tecknarnätägarenattsom
speciella avtal med producentema där eventuell ersättning regleras.

Denna bestämmelse bör utformas for gälla alla produktions-att
anläggningar oberoende anläggningen ansluten till ledningsnätärav om

omfattas nätkoncession för linje stamnätet, regionnät ellersom av om
produktionsanläggningen ansluten tillär omfattasnät nätkon-som av
cession for område lokalnät. Frågor rättigheter enligt dennaom
paragraf bör kunna nätmyndigheten.prövas av



Övriga frågor 171SOU 1995: 14

medelproducenterförSituationen6.2 en

kW500på högst 1produktionskapacitet

sammandrag:Förslag i

effektkan levereraelproduktionsanläggningInnehavare ensomav
inmatningnätavgift förerläggaskall intehögst 500 kW1 annanom

mätning ochavgift förochför anslutningengångsavgiftänav
avräkning.

leveranskoncessionärenför denersättningenVad somavser
så hänsynbör den utformasfrån de små producentemaköper tasatt

inmatning sker.under årettill när

påsituationelproducentemasde småavsnitt behandlasdettaI en
möjligheterhakan inte förväntaselmarknad. Dereformerad attsamma

Detproducenter.marknaden ärden reformeradepå störresomagera
oftasmåskaliga, ochgoda för denförutsättningarnaviktigt äratt

småskaligadenkommerDärtillproduktionen.miljövänliga, att
Även produktionstill-regional synpunkt.viktigelproduktionen är omur

intekan deti dagsåanläggningar intefrån dessaskottet är stort
betydelse i detfårproduktionensmåskaligauteslutas den störreatt en

energisystemet.framtida
sammanlagdmedvattenkraftsanläggningarsmåfinns l 200Det enca
på cirka 1,5normalårsproduktionochomkring MWeffekt på 400 en
kraftverkenhälftendrygtbedömningarEnligt NUTEK:sTWh. ägs av

övrigaverken medan%25privata bolag. Kommunersmå äger avcaav
privatpersoner.ägs av

medvindkraftanläggningaromkringdet 160Vidare finns en
på 0,08produktionvilketpå cirka MW,sammanlagd effekt 35 cager en

distributörer,vindkraftverken%år. Knappt 20TWh ägs avavper
föreningarekonomiskaövrigaochkraftproducenter%knappt 10 avav

m.m.
MW. Dessa5småskalig kraftvärmeiinstallerade effekten ärDen ca

TWh år. Merpartenproduktionsförrnåga 0,02anläggningars är perca
kommunaladrivsochkraftvärmeanläggningamasmåde ägs avav

uteslutande i deförbrukasproducerasenergiverk och den egnasom
anläggningarna.

endastproduktionsanläggningarfrån småinmatningenNormalt utgör
någradockfinnskraftinköp.totala Deteldistributörensnågra procent av

områden.sinainomsmå producenterhar mångadistributionsföretag som
elenergi frånsin%% 30får 40ochLjusnarsberg Fagersta avresp.ca
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små vattenkraftverk.

6.2.1 Nuvarande ellag

Enligt nuvarande ellag den innehar områdeskoncessionär skyldigsom
köpa från produktionsanläggningar belägna inomatt områdetärsom

och kan leverera effekt högst l 500 kW. För åstadkom-som atten om
skälig prissättning distributören skyldigär underkasta sigma atten

reglering pris och övriga villkor för inköp från sådanaav av
produktionsanläggningar. I proposition 1986/87:167, där mottagnings-
skyldigheten föreslogs, framhölls prövningen bör utgå frånatt att
mottagande kraft från lokal producent inte skall medföraav en
merkostnader för distributören jämfört med inköp motsvarande kraftav
enligt de råkraftpriser tillämpas inom området.som

Svenska Elverksforeningen har sedan 1978 utgivit rekommendationer
för ersättning inmatas till distributör från mindreav som en en
produktionsanläggning. Dessa rekommendationer har fått stort genom-
slag och tillämpas föreningens medlemmar. Denmerpartenav av

utgåvan dessa rekommendationer utkomsenaste l januari 1989,av
EKOVISAM 89. Det i EKOVISAM redovisade for avräkningsystemet

leveranser från mindre produktionsanläggningar relativt komplice-ärav
och för tolkningstvister. Trots det harrat endastutrymme treger

ärenden avgjorts prisregleringsnämnden för elektrisk Orsakenström.av
till ersättningssystemets komplexitet det ställs höga påkravär att
rättvisa i varje enskilt fall.

6.2.2 ekonomiskaDe villkoren enligt EKOVISAM

Grundprincipen distributören denär lokale producentenatt ersätter med
utgångspunkt från energiavgiftemai den tariff efter vilken distributören
köper sitt normala behov råkraft, dvs. altemativkostnadsprincip.av en
Därtill kommer skäligt tillägg for de minskade överföringsförlustema

kan härledas till varje enskild inmatning.som
Med beaktande ovannämnda grundprincip kan ersättningen förav

inmatad energi enligt EKOVISAM 89 beräknas enligt två likvärdiga
metoder.

I alternativ A beräknas ersättningen med utgångspunkt från energav-
gifterna i altariffen för den spänningsnivå vid vilken den inmatadenorm
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minskadevärdetnyttiggöras. innebärelektriska energin kan Detta att av
ersättning föroch särskildi energiersättningenenergiforluster ingår att

motiverad.inteförluster därför är
tariff vid vilkenenergiavgifter i denalternativ tillämpasBI

för värdetoch ersättningsin ordinarie råkraftdistributören köper ges av
ersättning.med årlig fastminskade energiförluster en

höglasttid kan i vissaunder vinternssmå kraftverkenProduktion i de
högbelastnings-betalabehöver lägredistributörenfall innebära att

ordinarie råkraft-effektförluster till sinavgifter föroch lägreavgifter
i ersättning tillskall detta resulteraEnligt EKOVISAMleverantör. en

i formde små producentema av:

högbelast-distributörenslika med minskningeneffektersättning aven-
anläggningar, ellerstörreoch effektförlusterningsavgifter

under den egentligaför energi inmatadenergiersättningförhöjden-
anläggningar.högbelastningsperioden mindre

garantierlämnarlokala producentenförutsättning denUnder att om
ersättninghöglast kan dessutomeffektinmatningen underpåstorleken

abonnemangsavgifter ochdistributörensminskninglämnas för av
anläggningar.effektförluster större

för dedistributörenskall docklokale producentenDen ersätta
produktion.producentensfördenne åsamkaskostnader ta emotattsom

kostnaderDessa utgörs av:

för-eventuell nätförstärkninganslutning ochförkostnader som-
tillkomst skall bärasproduktionsanläggningensorsakas avav

engångsavgift,och erläggasproducenten som
avräkning,för mätning ochkostnader-

distributörensbelastningkostnader förundantagsfalli nätav-
abonnemangsavgifter för dennormalamotsvarande högst hälften av

dvs.inmata påberäknaseffekt producentenhögsta nätet,som
belastning,produktion ochdifferensen samtegenav

eventuellt kan kommakostnader råkraftleverantörende attsom-
krafttillgångarprim producentensförpåföra distributören av

maskinskadekraft.reservkraftfor eventuelloch kostnader
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Exempel på ersättning till lokal produktion, Sydkraft 1994.

kV10-20 0,4 kV

HL 45,6 öre/kWh HL 46,9 öre/kWhnov mars-
LL 21,6 LL 22,6

april, sept-okt HL 21,6 HL 22,6
LL 18,2 LL 18,5

maj- HL 15,9 HL 16,5aug
LL 13,2 LL 13,6

I priserna ingår ersättning för effekt med 13,0 öre/kWh nov-mars samt
ersättning för reducerade energiförluster.
HL måndag-fredag klockan 06.00-22.00
LL övrig tid

6.2.3 vilandeDet lagförslaget

Leveranskoncession

Ellagstiftningsutredningen föreslog i sitt betänkande SOU 1993:68 att
bestämmelsen skyldighet för innehavare områdeskoncessionom attav
köpa från mindre produktionsanläggningar skulle slopas. Utredningen
menade bestämmelserna köpskyldighet inteatt förenligaärom m.m.
med principerna för elmarknadsreformen, nämligen produktion ochatt
försäljning skall konkurrensutsättas. Flera remissinstansenaav av
avstyrkte dock utredningens förslag, däribland Naturvårdsverket,
Boverket och NUTEK, med motiveringen Ellagstiftningsutredningensatt
förslag kunde få negativa konsekvenser för små elproducenter.

Regeringen instämde delvis i kritiken Ellagstiftningsutredningensmot
förslag. Man menade övergången till reformerad elmarknadatt en
kort sikt kan innebära vissa problem för den småskaliga elproduktionen,

det får förutsättas investeringar iatt denna anläggningaratt typmen av
sker med avsikten de skall lönsamma i längre tidsperspektiv.att ettvara

Regeringen föreslog därför de små elproducentema tillsvidaeatt
skulle avsättning för sin produktion. Enligtgaranteras den vilande
ellagstiftningen den har leveranskoncessionär skyldig köpaattsom
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ochområdetinombelägenproduktionsanläggningfrån är somsomen
små elproducentemakilowatt. Deeffekt högst 1 500kan leverera omen

koncessions-erbjudsersättning defå denmöjlighetocksåhar att avsom
nätmyndigheten.prövadhavaren av

regeringenkonstateradestorlekersättningensgällerdet attNär
kraftproduktionsmåskaligförersättningsregler ärEKOVISAM:s

pådetaltemativkostnadspiincipen, öppenbaserade på att enmen
deneftersomaltemativkostnaden,fastställasvårtelmarknad kan attvara

fleraråkraftavtal medkan haleveranskoncessioneninneharsom
påbör baserasersättningeni ställetföreslogRegeringenproducenter. att

kWhförsäljningsintäktergenomsnittliga överkoncessionshavarens per
ochadministrationförkostnaderför skäligaavdragåret med m.m.

försäljningsintäkterMedkoncessionshavaren.vinstmarginal förskälig
leveranskoncessionsinnehavarentarifferdeavsåg regeringen som

förbrukare.andra mindrehushållskunder ochtillämpar för
året.varieraråkraftpriset kandockkonstaterar överRegeringen att

små elprodu-till deersättningberäkningriktlinjer förnämndaOvan av
sommartid,året, främstdelardessa underinnebäratorde attcentema av

dåråkraftprisdetväsentligt högreersättningfår änär somsomen
producentemaersättningdendelar året kommerandragäller. Under av

naturligtvisdetbetonadeRegeringenråkraftpriset.får lägre attänvara
leveranskoncessionärochproducenthindrarfinns någotinte enensom

detansåg ocksåRegeringeninnebörd. ärträffa avtal med attatt annan
beräkningförrådutfärdar allmännanätmyndighetenlämpligt att av

små elproducenter.ersättning till
framförtshar detproducentemade småföreträdare förFrån

leveranskoncessionärenersättningfåde börönskemål att somavenom
inmatning sker.under årethänsyn till närtar

leveranskoncessioninnehavaren ärstår endastlagtextenI att av
påinköptpriset förregleringsig strömunderkastaskyldig att av

denna.den levererarbegäran somav
föreslås härönskemålproducenternastillmötesgå de småFör enatt

redovisasochpropositionenanfördes iden principändring somsomav
så hänsynutformassmå producenter börtillErsättningen tasattovan.

endastlagtextensker. Eftersominmatningunder årettill när anger
förändraslagtexteninteprissättning behöverskälig attkriteriet

påbör ankommaåret.varierar Detersättningenmöjliggöra överatt
fråga.råd i dennaallmännautfärdanätmyndigheten att

leveranskon-förinköpsskyldighetinföramedAvsikten att en
grundtrygghet.fåskulleelproducentemasmådecessionären att envar

gälla förlagstiftningenföreslås den viladeiLeveranskoncessionen tre
leveranskoncessionen,detutvärderas. OmskallDärefterår. närsystemet
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och därmed mottagningsplikten, upphör gälla föreligger behovatt av
fortsatt garanterad avsättning till skäligt pris för från den småskaliga
elproduktionen bör enligt förslaget lämpliga åtgärder vidtas.

Näringsutskottet delade regeringen bedömning övergången tillatt en
fri elmarknad på kort sikt kan innebära vissa problem för småskalig
elproduktion. Man delade också bedömningen det föreslagnaatt

med mottagningsplikt tillfredsställandesystemet skydd för deettger
små producentema. Utskottet underströk betydelsen konsekvenser-attav

för den småskaliga elproduktionen belyses i samband medna attnoga
med leveranskoncessionsystemet efter år. Utskottetöver ansågtheses

vidare den småskaliga elproduktionen böratt skydd motsvarandeettges
den regeringen föreslagna mottagningsplikten i ytterligare två år,av

det efter utvärderingäven beslutas med leveranskon-attom systemeten
cessioner bör avvecklas.

Nätprissättning

betydandeEn skillnad jämfört med dagens förhållande de småär att
producentema enligt det vilande lagförslaget kommer ha affärs-att
relationer med såväl innehavaren leveranskoncession medav som
innehavaren nätkoncession för område. Det ekonomiska utbytetav som
producenten får sin verksamhet således skillnadenär mellan deav
intäkter han får från leveranskoncessionären och och denätägaren,
avgifter han betalar till nätägaren.

Vad intäkterna från elförsäljningen dessa i särskild ordningäravser
reglerade i den vilande lagstiftningen, enligt vad beskrivitssom ovan.
När det gäller nättaritfema kan de små producentema få dessa prövade
på andra nätabonnenter.sätt Det kan bl.a.samma som prövas ärsom
tariffens skälighet och saklighet. finnsDet dock ingen speciell reglering

det gäller nättariffen för denär små elproducentema.
Utformningen nättariifema för lokal produktion kommer fåav att en

avgörande betydelse för lönsamheten i de små kraftverken. Det finns en
risk för de nättaritfema kommeratt missgynna de lokalaattnya
producentema jämfört med dagens EKOVISAM-regler. Problemet har
redan delvis behandlats i avsnitt 6.1. I enlighet med det förslag som
lämnas där har lokal elproducent till ersättningrätten motsvarar:som

l Värdet den minskning energiförluster produktionav av som av
elektrisk energi från anläggningen medför i koncessionshavarens
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ledningsnät.
anslutenavgifter, förkoncessionshavarensminskning2 attDen varaav

ledningsnät,koncessionshavaresfråntill och ta ut somannan
tillfinns anslutenproduktionsanläggningenmöjliggörs attgenom

nätet.

fåproducentenlokalaskulle denkombinationiförslagMed dessa en
med vissaleveranskoncessioninnehavarenfrånersättning som,av

Tillmindre elanvändarc.försäljningspris tilldennesavdrag, motsvarar
frånersättningfårproducentenlokaladenkommerdetta att en

ersättningbör dennaSammantagetenligtnätkoncessionären ovan.
EKOVISAM.enligtdag erhållsersättning idenmotsvara som

anslutaförskall erläggalokala producentenavgift den attHur stor
lagstiftningenvilandei denreglerasöverföraoch förtill nätet att av

behovfinnasdet inteGenerellt torde attparagraf § 72 avmom.
inmatning skall Dennättariffema förhurprecisera sättas.ytterligare

lokaltariffer förändamålsenligaförlagstiftningenvilade utrymmeger
produktion.och regional

dockfinns detkW,mindre 1 500elproducentema,de småFör än
schabloniserad nättariff.ochförenkladfördelar med en

nättariff för småförenkladFörslag till6.2.4

producenter

denenkla ochbörproduktiontill lokalersättningförReglerna gevara
förverkliga värdetdetersättningproducentenlokala motsvarasomen

frånersättningenOmproduktionen.lokaladenelkonsumentema av
innebär detförmånligblirochleveranskoncessionären attnätägaren mer

lokaladesubventioneraområdet kommerielkonsumentema att
producentema.

elproduktionsanläggninginnehavareninnebärFörslaget att somav
skall erläggaintekWhögst l 500effektkan leverera annanomen

nyanslutningengångsavgift förinmatning samtnätavgift för än en
mätningkostnader förtäckaskalladministrationsavgift nätägarenssom

avräkning.och
frånersättningerhållalokale producentendenskalldettaUtöver

i avsnittredovisas 6.1riktlinjerenlighet med deinätägaren som
falli de flestaproducentemade småkommerförslag attMed detta

förkostnadernaårligaDelokalafrån denersättningerhålla nätägaren.
avräkning,ochmätningkostnader förtillbegränsasnåtanslutningen

sammanhanget.kostnad imåttligvilket är en
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kombinationI med förslaget i den vilande lagstiftningen om
köpskyldighet för innehavaren leveranskoncession torde de småav
producentema med detta förslag erhålla lika skydd i dag.ett gott som
En fördel med den vilande lagstiftningen jämfört med dagens lagstift-
ning dock den lokalaär producentenatt fri sälja sin påär att
marknaden. kanDet finnas köpare beredda betalaär förattsom mer

miljövänlig och lokaltär producerad.som
Vid eventuellt borttagande leveranskoncessionemaett börav

konsekvenserna för de små producentema utredas. Förpliktelser om
inköp och visst inköpspris börett eventuellt finnas kvargaranterat även

med leveranskoncession bort.systemet tasom
Från de små elproducentemas sida dock inte de här föreslagnaanses

åtgärderna tillräckliga. Man det inte tillräckligt medatt ärvara menar
bibehållen stödnivåjämfört med i dag, ersättningssystemen utan att ett

bör utformas betydligt högre ersättning till den småskaligasom ger en
produktionen.

6.3 Behovet regler för organiseradav

elhandel

Förslag sammandrag."i

Regeringen bör initiativ till med inriktningsnarast ta översyn atten
skapa lagstiftning skall gälla för organisationer bedriveren som som
handel med i börslika former.

I tidigare underlagspromemoria har behovet organiserad elhandelav en
berörts. Som pågår också arbetenämnts med förbereda sådanatt en
verksamhet. Ett problem därvid aktualiseras det saknasär attsom
lagstiftning på området.

En organiserad elhandel kan omfatta flera former handel. Enav
balanstjänst används för snabb och nedregleringatt kraftgenom upp- av
säkerställa stabiliteten frekvensen i Vidare används balans-systemet.
tjänsten för reglera obalanser för de s.k. balansansvarigaatt aktörerna
producenter och distributörer/elkunder väljer själva hantera sinattsom
balans mellan förbrukning och leverans/produktion. Dessutom kan
balanstjänsten användas för s.k. motköp undvika överbe-att genom
lastning i nätet.
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och konsumenterfrämst för producenterspotmarknadEn sättär ett
krafttillgångar och minska produk-användningen sinaoptimeraatt av

tillfällig kraftsådan handel medanskaffningskostnadema. Entions- eller
aktörer,lika villkor för allaelhandel kunna ske påvidbör öppenen

kraftproducenter.distributörer och elkundersåväldvs. större som
elhandelsplats kanorganiseradtredje delEn utgöras av enenav

riskhantering standardiseradehandel med ochderivatmarknad för av
kontrakt.

funktioner detta slagi England har centralasåvälI Norge avsom
säkerställaled i arbetet för denmyndigheternainrättats attettsomav

statligt ägd ochfunktion. handelsplatsenelhandelns I Norge äröppna
har organise-i landet. StatnettStatnett hardrivs systemansvaretsomav

därvidMarked A/S och giviti dotterbolag Statnettverksamheten ettrat
England hanterasoch påverkan på regelverket. Iinsynaktörerna stor

enligtNational Grid Company avtalThe Pool,handelsplatsen, ettav
med aktörerna.

medorganiserad handelSverige har fråganI utrettsen avom
förredovisades i HandelsplatsSvenska kraftnät. Utredningen rapporten

svensk Svenska kraftnätförutsättningar för elbörs.utredning enom-
handelsplats förfinns förutsättningar förkonstaterade där detatt en

reglerkraftmarknad bordebalanstjänsti Sverige, och föreslog att en
handelsplats medVidare rekommenderadeinrättas attsnarast. man en

andra ispotmarknad, borde inrättas itillfällig el, gärnaett steg,en
nordiska länder.samverkan med andra

behandlades iorganiserad handelsplats förFrågan avom en
organiseradl993/94:l62 framhöllsregeringen i där det att enprop.

effektivisera elhandel.kraftbörs, kan ytterligare Dethandel, en
vinna med sådan, bl.a.finns flertal fördelarpåpekades det attatt ett en

transaktionskostnademahandeln med el, minskningförenkling avenav
och synlig prisbildning.och effektiven

sitt syfte åtnjutaframtida handelsplats måste för fyllaEn ett stortatt
utnyttjar innebär bl.a. den måsteförtroende hos alla den. Detta attsom

måste följainte kunna vissa aktörer. Denneutral och styras avvara
sida.underkastad tillsyn från det allmännasgivna regler ochvissa vara

det tveksamtSom framgår Svenska kraftnäts ärrapport omav
tillsynvärdepapperslagstiftningen och reglernabörs- ochnuvarande om

Elhandel skiljer sigfinansiella området lämpar sig för elhandel.på det
och bör därförhänseenden från finansiell börshandeli väsentliga

särregleras.
verksamhetentillkomsten och vidlagstiftning, reglerarEn som avny

tillträde,bl.a. innehålla regler neutralitet, fritthandelsplats, bör omen
finnsinformation, sekretess och tillsyn. regelverk i daginsyn, Det som
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för finansiell börsverksam het bör kunna lämplig utgångspunkt.utgöra en
Det gäller bl.a. lagen 1992:543 börs- och clearingverksamhet, lagom
1991:980 handel med finansiella instrument och lagen 1991:981om

värdepappersuppgörelse.om
Regeringen bör initiativ till med inriktningsnarast ta översyn atten

skapa lagstiftning skall gälla för organisationer bedriveren som som
handel med i börslika former.

6.4 Förlängning giltighetstiden förav

leveranskoncession

Förslag sammandrag:i

Systemet med leveranskoncessioner sådant värde det redanär attav
inledningsvis bör gälla för längre tidsperiod år. Enän treen
förlängning till fem år framstår lämpligt.som

detI vilande lagförslaget finns bestämmelser i fall undervartsom en
övergångsperiod skydd för konsumenter med liten elförbrukningettger

för småskalig produktion. I promemorian Allmäntsamt stegvisom en
avreglering, publicerad i departementsstencilen Utredningar om
elmarknadsreforrnen Ds 1994:2, analyserades olika övergångslös-tre
ningar. I 1993/94:162 anfördes skäl för införa leverans-attprop. som
koncessionssystemet blaföljande, 69s.

Det finns enligt regeringens uppfattning goda skäl för över-en
gångslösning i syfte skapa stabilitet i avregleringen. Underatt en
övergångstid bör de elkunder önskar kvarstå i förett systemsom
elhandel med i huvudsak villkor de råder. Undersamma som som nu
övergångsperioden, då allt fler kunder kan söka sig till denväntas

marknaden, kan också institutionellaöppna förändringar skeväntas
successivt kommer underlätta för mindre kunder påatt attsom agera

marknaden. Det gäller, tidigare avanceradnämnts, att mätutrust-som
ning blir tillgänglig till lägre priser. Likaså kan med tiden en
omställning ske inom elförsörjningen innebärväntas avsevärtsom en
förbättrad kundorientering. leder tillDet informationenatt om
möjliga avtal för olika kundgrupper kommer öka, ochatt att
leverantörer med särskild kundinriktning kommer inträda påatt
marknaden. Det troligt marknadsföringen först inriktas deär att mot
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sökanågon tid börjarsäljarna efterkunderna, attstörre attmen
därmedtiden kommermindre förbrukare. Medkunder också bland

marknadenpåhushållskunder kunna störreutanäven att agera
information.relevantoch med tillgång tilltransaktionskostnader

bordeleveranskoncessionssystemetvidarepropositionenI attangavs
övergångstidens längdinte behöver låsastatsmakternautformas så att

kanövergångslösningen fortlöpandebehovet prövas.attutan av
leveranskoncessionssys-förönskemål tidenhar framförtsDet attom

tills-ordning medgälla tills vidare. Enförlängas ellerskulletemet
dessaförsvåra avvecklingenskullevidarekoncessioner avsevärt av om

framståranledning inte längrenågonframdelessystemet somav
tvånginte finns någotockså påpekas detändamålsenligt. skallDet att

Värdet leverans-leveranskoncession.någon sökaför att av enen
kunder med litenligger ikoncessionsinnehavarenkoncession för att

relativt högapå grundkvar hos denneförbrukning kommer att stanna av
förmätutrustningkvalificeradfrämst i formtransaktionskostnader, av

kostnaderdessamarknaden. Ompå denvillden öppnasom agera
frånköpaför alla kunderså blir det lättareminskar påtagligt att vem
leverans-och behovetminskar också värdetvill och därmedde av en

koncession.
påskyndaockså kunnatillsvidare skullekoncession gällerEn ensom

leveranskoncessions-köpervertikal integration, dvs. producenteratt upp
för sinsäkrare avsättningförsäkra siginnehavaren för därmedatt om en

be-producententroligtlång tid.produktion under Det görär om
små förbrukare iinnantiddömningen det kommer avsevärttaattatt

byta leverantör.kommernämnvärd utsträckning att
tillsvidarekoncessioner såmöjligt medvadTill skillnad från ärsom

tidsbe-omkoncessioneringeventuellsamband medkan i avenman,
dettakoncessionensjälvainföra villkor ikoncessioner,stämda om

har införti lagendockförutsätterönskvärt. Dettaskulle att mananses
koncessionen.särskilda villkor iuppställamöjlighet atten

tidsbe-intetalarantal faktorersåledesfinnsDet emot attett som
skäl till förlängaflerakan det finnskoncessionema. Däremot attstämma

år.tidenförslaget, längstaenligt det vilandeden, treom
tidsperiod. Enomregleringsperspektiv kortår iTre är ett en

innehar leverans-denår skulle leda tillförlängning till fem attt.ex. som
då, medskulleplaneringsförutsättningar. Dennekoncessionen får bättre

kanske kunnaleveranskoncessionen innebärbasden tryggare varasom
förkoncessionshavaremed andragåbenägen attatt pressasammanmer

och kompetentetablera bättreför kunnainköpspriser och att meren
tillgodo.kundernakommasäljorganisation, vilket borde även
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Med så kort koncessionstid år finns det risk förtre atten som
kunderna alltför kort tid för förbereda sig för den situatio-attges nya

kan bli särskilt påtagligtDetta beslut, innebärett attnen. om som
koncessionema inte förlängs, kommer koncessionstidens utgång.nära
Genom förlänga koncessionstiden tillförsäkras kunderna underatt en
relativt tidlång möjlighet till priskontroll själva produkten el,en av
vilket kan värdefullt under inledningsskede kanske inteett närvara
informationsspridningen hunnit utvecklas på helt tillfredsställandeett

Därtill kommer utvärderingen måste påbörjas redan innansätt. att
hunnit ikraft i två år, vilket kan medföra resultatetsystemet attvara av

utvärderingen inte blir tillfredsställande.
Näringsutskottet uttalade i sitt betänkande, 1993/94:NU22 Handel

med i konkurrens, den småskaliga elproduktionen böratt ettges
skydd jämförbart med den för innehavaren leveranskoncessionav
föreslagna mottagningsplikten i ytterligare två år vidäven om man
utvärderingen leveranskoncessionssystemet finner detta börattav
avvecklas, och regeringen därför bör anmodas återkomma medatt att
erforderliga förslag för säkerställa detta. Utskottet föreslog riksdagenatt

uttalande angiven innebörd. Riksdagen biföllgöraatt ett av nu
utskottets hemställan.

måsteDetta uttalande tolkas på så riksdagen givit regeringensätt att
i uppdrag tillförsäkra småskalig produktion skydd denatt ett av
omfattning framgår vilandedet lagförslaget under minst fem årsom av
från regelverkets ikraftträdande. En förlängning leveranskoncessionenav
till fem år således i linje med riksdagens uttalande småskaligär om
produktion.

Vad gäller problemet med vertikal integration så innebär förlängden
tid viss risk för ökning. Detta torde dock kunna motverkas atten en av

vid eventuell omkoncessionering särskilt skulle kunna undersökaman en
den vertikala integrationen har ökat eller utgjort någotom annars

problem for de kunder finns inom integrerade leveransområden,som
och i så fall införa kriterier innebär detta särskilt skulle kunnaattsom
beaktas vid omkoncessioneringen.

Sammantaget med leveranskoncessioner sådant värdeär systemet av
det redan inledningsvis bör gälla för längre tidsperiod år.att än treen

Som redovisats finns det dock påtagliga nackdelar med attovan
koncessionema gäller tillsvidare. förlängningEn till fem år framstår som
lämpligt. fårDet ankomma på regeringen i god tid inför utgångenatt av
koncessionstiden utvärdera särskiltmed beaktande småsystemet av
konsumenters och producenters situation. Om regeringen därvid finner
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på lämpligtskäl förlänga koncessionstidema bör regeringen sättatt se
synvinkelpå administrativtill omkoncessionering kan göras ettatt uren

på tillfredsställande tillgodoserlätthanterligt och sättsätt ettsom
konsumentintresset.

situationj6.5 F ärrvännens

Förslag sammandrag:i

skydd ochbibehålla motsvarande för fjärrvärmeFör naturgasettatt
nätkoncession,föreslås innehavareni dagens lagstiftning att avsom

år, skyldig medgeunder övergångsperiod på inte skall atttre varaen
inommöjliggör värmeförsörjning mednätabonnemangett som

eller distribueras.områden där fjärrvärme naturgas
företag bedriver fjärrvärme-Vidare föreslås kommunalaatt som

skallunder motsvarande tillverksamhet eller distribuerar naturgas
likställighet ochkommunalrättsliga principernaomfattas deav om

självkostnad.

regler6.5.1 Dagens

skyldighetEnligt bestämmelser har eldistributören inte någonnuvarande
ellerleverera uppvärmning inom område där fjärrvärmeför ettatt

regeldistribuerat. Genom dennadistribueras eller bliattnaturgas avses
frånnaturgasverksamhet från konkurrensskyddas fjärrvärme- och

naturgasverksam-elverksamheten och fjärrvärme- ochelvänne i de fall
elverksamheten harheten har Om änägareägare. en annansamma

naturgasverksamheten har elleverantören lagligfjärrvärme- och rätt att
uppvännningsändam ål.leverera också för

områden omfattas inteEl för drift i fjärrvärmdavärmepumpar avav
leveransskyldighet gällerovanstående regel. Områdeskoncessionärens

Om kommunfullmäktige har beslutatsåledes till attvärmepumpar.
leveransskyldig-inte bör finnas i området gäller dock intevärmepumpar

heten.
kommunaladag omfattas fjärrvärme- och naturgasverksamhet medI

självkostnadsprincipen.bl.a. likställighetsprincipen ochhuvudmän av
särbehandlaLikställighetsprincipen innebär kommunen inte fåratt
princip harpå objektiv grund.kommuninnevånare Dennaänannat

innebärtaxesättning. Självkostnadsprincipenbetydelse för kommunens
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avgifter för nyttigheter kommunen tillhandahåller f°arinteatt sättassom
kommunenså de tillför vinst. Syftet med denna princip bl.a.att ären

hindra från missbrukakommuner monopolsituation. Dessaatt att en
kommunalrättsliga principer oberoendegäller i vilken företagsformav

kommunala verksamheten bedrivs.den
dag ocksåI finns andra regler skapar särskilda förutsättningarsom

värmemarknaden.på Lagen 1981:1354 allmänna värmesystemom
innehåller regler i praktiken skulle förhindra vârmekund bytaattsom en
uppvärmningssystem anslutning till fjärrvärme eller naturgasom en
redan skett. har begärt fåFöretag anläggning allmänförklaradattsom en
måste dock underkasta sig prisreglering och kontroll. Hittills harannan

allmänförklarats.ingen anläggning

lagstiftningenvilande6.5.2 Den

vilande lagstiftningenDen innebär, den införs förändringar,utan attom
konkurrensen mellan uppvärmningsformema skulle kunna öka. Ett visst
skydd för fjärrvärme och behålls dock.naturgas

Leveranskoncessionären se underlagspromemoria l enligt denär
lagstiftningen intevilande skyldig leverera för värmeförsörjningatt

byggnad inom område där fjärrvärme eller dis-ett naturgasav en
tribueras eller bli distribuerad. Leveranskoncessionären dockäravses
skyldig leverera till förutsatt kommunfullmäktigevärmepumparatt att
inte bestämt sådana inte bör förekomma i området.att

Detta visst skydd för fjärrvärmen och för i falldeett naturgasenger
det huvudman för leveranskoncessionen för fjärrvärme-är samma som
och naturgasverksamheten. Eftersom enligt den vilandenätägaren
lagstiftningen inte får neka anslutning det finns kapacitet på näteten om
finns det emellertid inget hindrar fastighetsägaren köper denattsom

behövs för uppvärmningsändamål någon elleverantör. Ettsom av annan
byte elleverantör förutsätter dock fastighetsägaren bekostarattav en mer
avancerad mätutrustning vad behövs. Omän nätägarensom annars
saknar kapacitet på kan denne neka abonnemangshöjning tillsnätet en
dess har förstärkts. Nätägaren dock skyldig inom skälignätet åratt att
tid förstärka nätet.

Genom elnätet för konkurrerande elleverantörer ökaröppnasatt
sannolikt konkurrensen värmekundema. Enligt den vilandeom
lagstiftningen undantas kommunala företag därför från självkostnads-

likställighetsprincipemaoch vid produktion och distribution av
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skall skeoch vilket innebär sådan verksamhetfjärrvärme attnaturgas,
affärsmässig grund. förutsättning för så skall skepå En äratt att

naturgasverksamheten bedrivs i privaträttslig form ifjärrvärme- och
regel aktiebolag.

Möjligheterna allmänförklara fjärrvärme- elleratt naturgas-en
påverkas inte det vilande lagförslaget.anläggning av

förstärka skyddet för fjärrvärmeBehov6.5.3 attav
och naturgas

långUtbyggnad fjärrvärme och har sedan tid stöttsnaturgasav av
förbättrats i främststatsmakterna. Genom dessa utbyggnader har miljön

områden. Tidigare skedde uppvärmning i fossileldadetätbebyggda
inom respektive hus eller i värmecentraler förvärmepannor en grupp av

fjärrvärme dag förbränning ihus. Genom introduktion sker i störreav
anläggningar ekonomiskt kan bära högre grad rening.som en av

harMöjligheterna utnyttja miljövänliga och förnybara bränslenatt
därigenom också ökat.

Vid omställning energisystemet kommer kraftvärme atten av vara
därför rimligtekonomiskt och miljövänligt alternativ. Det är attett

säkerställa inom fjärrvärmerörelsen intedet värmeunderlag finnsatt som
utbyggnadgår förlorat återgång till enskild uppvärmning. Engenom en

kraftvärme skulle i sådant läge försvåras.ettav
värmekunderSå konstaterats tidigare kommer konkurrensen omsom

fjärr-öka det vilande lagförslaget genomförs. allra flestaDeatt om
och naturgasföretag har tariffer innebär de klararvärme- attsom en

emellertidökad konkurrensen från elvärme. Vissa anläggningar kan få
måste kraftigt förekonomiska problem tariffema sänkas attom

skall kunna behållas.värmekundema
framgår figuren nedan varierar medelintäktenSå änsom av mer

och% mellan de fjärrvärmeverk har de högsta tariffema de100 som
har de lägsta.som
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Genomsnittliga fjärrvärmeavgifter år öre/kWh, exkl.Fig. 6.1 1993

moms

60,0
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konkurrensen frånfjärivärmeverk kommer denDe störstamötaattsom
tariffema. Huruvidaelvärme naturligtvis de i dag har de högstaär som

och har svårastdessa verk också har den lönsamheten därigenomsämsta
tariffema inte självklart.ökad konkurrens sänka ärmötaatt attgenom

påEftersom avgifterna för fjärrvärme i de allra flesta fall baseras
försjälvkostnaden för verksamheten torde dock i allmänhet utrymmet

inledningsskede.prissänkningar begränsat under åtminstone ettvara
påEfter tid dock rationaliseringar och avskrivningar investe-bören

konkurrenskraftiga priser.ringar öka möjligheten sättaatt mer
ochnivån på ijärrvärmetaxomafinns visst samband mellanDet ett

sorterade så deföretagens storlek. figuren nedan företagenI är att
i bilden.minsta företagen återfinns längst till vänster
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Figur Genomsnittlig fjärrvârmeavgift6.2 år öre/kWh1993 exkl. smom
sorterade efter iöretagsstorlek de minsta företagen längst till

i bildenvänster

finns däremotDet inget samband mellan ñärrvärmeföretagens tariffer
och i Sverige verken belägna. figurI 6.3 företagen indelade iär ärvar

områden. Områdell l omfattar Kristianstad och Malmöhus län och
återfinns längst till i figuren. Av figuren framgår högkost-vänster att
nadsforetagen jämnt fördelade landet.är över

Figur Genomsnittlig6.3 fjärrvärmeavgift år öre/kWh exkl.1993 moms
sorterade efter verkens geografiska placering de södra
området längst till i bildenvänster

1 713 19 25 3137 5543 49 6157 73 79 35 91971IB1@1151211271381$145

Bilaga-15-0269.7
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samband med elmarknadsreformenI införs kan elleverantöremaatt
försöka finna marknader. Fjärrvärmeabonnentema kan dåatt utgöranya

intressant kundgrupp, eftersom kostnaden för investera iatten en ny
elpanna ganska liten. Om litet fjärrvärmeverk därigenomär ett tappar

antal betydelsefulla kunder hamnar det i besvärlig situation. Närett en
väl kontrakt tecknats med elleverantören och investeringen i elpanna

gjord, kan det svårt vinna tillbaka kunderna tillär attm.m. vara
fjärrvärme fjärrvärmetariffema sänks. tidenUnder kanäven om
dessutom förstärka elnätet för klara denätägaren tvungen att attvara
ökade elleveransema. sådan utveckling skulleEn kunna leda till
långvariga ekonomiska problem för vissa üärrvärmeverk och dessutom
innebära totalekonomiskt dålig lösning det samlade uppvärm-en av
ningsbehovet i kommunen. Utvecklingen kan i sådana fall också vara
negativ energipolitiskt perspektiv, eftersom fjärrvärmeunderlagetettur

viktigt för produktion och tillfördaDeär värme.gemensam av
bränslena utnyttjas då effektivare och värmeproduktion skerän om
i separata system.

Även konkurrenskraften för vissa fjärrvärmeföretag kanom
försämras på kort sikt den allmänna bedömningen konkurrenskraf-är att

på längre sikt kommer stärkas. I takt med behovetten att att av ny
elproduktion ökar elpriset komma stiga, vilket stärkerväntas att
fjärrvärmens konkurrenskraft. kommerDessutom det då bliatt mer
intressant bygga fjärrvärmeverken till kraftvärmeverk, vilketatt om
skulle ytterligare stärka fjärrvärmebolagens konkurrenskraft på
värmemarknaden.

I dagens lagstiftning den innehar områdeskoncession inteär som
skyldig leverera för uppvärmning fastighet inom områdeatt ettav en
där fjärrvärme eller distribueras eller bli distribuerad.naturgas avses
Den ökade konkurrensen från elvärme följer vilandedensom av
lagstiftningen gäller i första hand den bebyggelse redan i dag ärsom
ansluten till fjärrvärme eller till Den konkurrensennaturgas. största
torde, vad nyanslutning, komma från oljeeldning och inteavser
elvärme. förhållandeDetta bedöms inte komma förändras till följdatt

elmarknadsreformen. För närvarande sker det inte heller storaav samma
expansion fjärrvärme i början l980-talet. Om någonav som av
fjärrvärme- eller naturgasleverantör önskar monopolställning på denen
lokala värmemarknaden finns möjligheten med hänvisning till lagenatt
1981:1354 allmänna ansöka få anläggningenvärmesystem attom om
allmänförklarad.

dagensI lagstiftning områdeskoncessionären skyldig levereraär att
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kommunfullmäktige har uttalattill såvida intevärmepumpar att
i första förfinnas i området. regel tillkom handsådana inte bör Denna

kommunfullmäktige underlätta expansionmöjliggöra för attatt en av
förhindra investeringar iGenomfjärrvärme. värmepumparatt att

till fjärrvärmegenomfördes i fastigheter inom kort skulle anslutassom
ionödiga investeringar i såväl de enskilda fastigheterna detskulle som

förelnätet kunna undvikas. Risken denna typ avgemensamma
små i inte hellerfelinvesteringar torde emellertid dag. Det ärvara

möjlighet tillmånga kommuner hittills har utnyttjat dennaspeciellt som
förhindra investeringar i värmepumpar.att

inte lagstiftning fullständigtSå beskrivits tidigare dagensgersom
frånoch konkurrens elvärme.skydd för fjärrvärme naturgas mot

ochfjärrvärme- eller naturgasdistributörenSkyddet bygger på att
Under år harområdeskoncessionären har huvudman. senaresamma

handsålt sin eldistributionsrörelse till i förstamånga kommuner
dock fortfarande huvudmanelproducenter. de flesta fall detI år samma

områdenför eldistributionen. finns därför fjärrvärmen Det 50casom
eldistributionen inte har de fallfjärrvärme- och Iägare.samma

fjärrvärmeverksamhet sålt eldistributionsverksam-kommuner med har
minskar ochhar de varit medvetna skyddet för fjärrvärmenheten attom

har haft möjlighet in detta i beslutet.vägaatt
konkurrensen påSammanfattningsvis kan det konstateras att

elmarknaden i enlighetvärmemarknaden ökar vid reformeringen av
kunnavilade lagstiftningen. Kraftföretagen skullemed förslaget i den

till lågautnyttja den konkurrenssituationen till sälja elvärmeattnya
fjärrvärmeverkpriser i har fjärrvärme. vissai områden dag Försom

konkurrenssituationskulle det svårt dennamöta attatt genomvara nya
övergår tillsänka fjärrvärmetariffema. Om några värmekunderstörre

vissa fjärrvärmeföretag bli svåra. Påelvärme kan konsekvenserna för
elvärme stärkas.dock fjärrvärmens konkurrenskraftsikt torde gentemot

lagstiftningenmotiverat den vilandedenna bakgrund detMot är att
iinnebär motsvarande skyddkompletteras med regler att ett somsom

övergångsperiod.kan gälla för fjärrvärme och underdag naturgas en

skydd för fjärrvärme ochFörslag till bibehållet6.5.4

naturgas

påfjärrvärme och måste byggabibehållet skydd förEtt naturgas en
förbegränsning skyldighet ansluta kundernätägarens att upp-av

inte medkonstaterats tidigare räcker detvärmningsändamål. Så attsom
sälja el.leveranskoncessionärens skyldighetbegränsa att
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Med skyldighet ansluta kund i den vilandenätägarens att en menas
lagstiftningen såväl skyldighet ansluta helt elkonsumenter tillatten nya

skyldigheten höja effektabonnemanget redannätet attsom om en
ansluten elkonsument så begär. Begreppet överföra ström avser
elkonsumentens inom för anslutningsabonne-rätt att ta ut ramen

oberoende levererar den elektriska energin.manget av vem som
deI allra flesta fall krävs det utökat abonnemang för kundett att en
i dag har fjärrvärme skall kunna övergå till elvärme. Om intesom

skyldig erbjuda sådant abonnemang skulle såledesnätägaren är att ett
kunden kunna hindras från byta uppvärmningsform. Med sådanatt en
regel skulle fjärrvärmen och få skydd inaturgasen ett stortsom

det skydd finns i dag.motsvarar som
I den vilande lagstiftningen har kommunala fjärrvärme- och

naturgasföretag undantagits från de s.k. likställighets- och älvkostnads-
principerna. I stället skall dessa företag efter affärsmässigaagera
principer. Syftet skapa förutsättningar för fjärrvärme- ochattvar
naturgasföretagen den ökade konkurrensen på värmemarknadenmötaatt

skulle kunna följa elmarknadsrefonnen. Med det förslag tillsom av
förändringar lagstiftningen redovisas här har inte dessa företagav som

behov affärsmässigt. Tvärt torde detattsamma av agera om vara
motiverat behålla de nämnda kommunalrättsliga principerna föratt ovan

därigenom värmekunderna det skydd de har i dag.att ge som
Så tidigare har kommer fjärrvärmens ochnämnts naturgasenssom

konkurrenssituation på värmemarknaden sannolikt förbättras på någraatt
års sikt. föreslagnaDet skyddet konkurrens från elvärme ärmotnu
därför endast motiverat under övergångsperiod. Eftersom mångaen
fjärrvärmeföretag positivt på utveckling ökad konkurrens påmotser en
värmemarknaden och ökad affärsmässighet, bör inte heller över-en
gångsperioden för lång. En övergångsperiod på år tordetrevara vara
lämplig.

I den vilande lagstiftningen inte leveranskoncessionären skyldigär
leverera för uppvärmning fastigheter inom områden haratt av som

fjärrvärme eller undantagDetta från leveransskyldighetennaturgas.
påverkas inte dessa förslag.av nya

Från branschen har framförts bland de fjärrvärme-50 ochatt ca
naturgasföretag inte skyddade konkurrens från elvärme medär motsom
dagens lagstiftning, finns de företag har det behovetstörstasom av
skydd. situationDeras kommer inte förbättras med den här förslagnaatt
lagstiftningen. Samtidigt har majoritet fjärrvärme- och naturgas-en av
företagen så konkurrenskraftiga priser på ökad konkurrensvärme att
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således inte betjäntaföretaginte reellt hot. Dessafrån elvärme ärär ett
reglerna i denkonkurrens. Tvärtomspeciellt skyddnågot ärmotav

eftersomregler,dessa företag dagenslagstiftningen bättre förvilande än
möjlighetenha haftlagstiftningen skulleenligt den vilandede att agera

affärsmässigt.
frånskydd konkurrensselektivtför någon formtalarDetta motatt av

skyddet.föreslagna Ettinföras i stället for detskulle kunnaelvärme nu
faktiskt harde företagskydd borde innebärasådant selektivt ettatt som

ordning, medan de företagi särskildfår ansöka dettaskyddsbehov om
möjlighetpå värmemarknadenökad konkurrensvälkomnar gesensom

sådantutformningengrunder. Vidpå affärsmässiga ettatt avagera
1981:1354 allmännalagenselektivt skydd skulle värmesystemom

utgångspunkt.kunna vara en

Utvecklingen inom EU6.6

marknad förefter inre6.6.1 EU:s strävan en

brytafunnitssedan slutet 1980-talethar detInom EU strävan attenav
skapa inreochhandel med mellan ländernahindren for att enupp

relativt snabbt ienergi. Arbetet resulterademarknad för antogatt man
energimar-inreförstatvå direktiv, vilka kan ett steg mot enses som

underlättaeltransiteringsdirektivets.k.knad. Det gräns-attavser
ochålägger el-Direktivet pristransparensöverskridande elhandel. om

priser ochredovisa kontrakteradeskyldighetgasleverantörer atten
direktiv, liksomslutforbrukare. Dessaavtalsvillkor for industriella ett

trädde i kraft år 1992.transiteringsdirektiv för gassektom,motsvarande
på uppnåkoncentreratsambitionerna främstUnder år har attsenare

tillgångtredje skall haTPA, dvs.Third Accesss.k. Party även partatt
direktivfebruari förslag tillEG-kommissionen lämnade i 1992till näten.

och gasmarknader-förändringar på el-långtgåendeskulle innebärasom
följande:innebar i huvudsakpå elområdetKommissionens förslagna.

bestämmelser för investe-harmoniserademöjligheter till ochökade-
elproduktionringar i

tillstånd uppföra kraft-bestämmelser foricke-diskriminerande att-
ledningar

transitering på elnätenombesörjaunder vissa villkorskyldighet att-
PAså begär Tför den som

produktions-,ekonomisk redovisning fordrift ochåtskiljande av-
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överförings- och distributionsverksamhetema i vertikalt integrerade
elföretag s.k. unbundling.

Åtgärderna avsågs genomföras stegvis och nationella variationeratt
skulle medges inom de förslaget innebar. TPA skulle införasramar som
för vissa från år och för hela1993 marknaden från år 1996.grupper

För de flesta länder skulle det ursprungliga förslaget ha inneburit ett
kraftigt ingrepp på elmarknaden och motståndet liberaliseringspla-mot

har varit Efter det Europaparlamentet behandlat förslagetstort. attnema
i första läsning och formulerat vissa ändringsförslag lade kommissio-en

i februari 1994 fram omarbetat direktivförslag avseendeettnen
elmarknaden.

Kommissionens reviderade förslag innehåller ändringar syftarsom
till öka graden frivillighet och föratt störreutrymme ett ettav ge
hänsynstagande till de skilda förutsättningar finns inomsom resp.
medlemsland. viktigEn justering förslaget villkoren förattav var
tillämpning TPA skulle fastställas i förhandling med nätägarenav en
"negotiated TPA". Vidare skall elföretagen kunna åläggas s.k. public
service obligations avseende elleveransemas säkerhet, regelbundenhet,
kvalité och pris. Sådana förpliktelser för elföretagen kan innebära att
deras skyldigheter upplåta samtidigt begränsas.nätenatt

Under våren 1994 föreslog Frankrike ensamköparsystem singleett
buyer system medlemsländerna enligt förslaget ansågs kunna väljasom

alternativ till GrundprincipenTPA-system. i ensamköpar-ettsom
särskilt företag skall för elproduk-ärsystemet att ett utsett attansvar

tionskapacitet och överföringskapacitet byggs på lämpligt sättut samt
för all överföring till eldistributörer och andra köpare. Detta skallav
dock ske under myndighetstillsyn aktören, på icke diskrimineran-attav
de villkor, låter alla så önskar anbud på byggande elproduk-som ge av
tionsanläggningar, leveranser Till skillnad från TPA-systemetav m.m.
skulle med det franska således inte bli principielltnätägarna systemet
skyldiga upplåta tredje Systemet innebär vidarenätenatt part. en
stark centralisering och statlig styrning.

Under den utdragna behandlingen direktivförslaget har med-av
lemsländemas uppfattningar i vissa avseenden sig varandra. Tillnärmat

del beror det på bestämmelserna i det ursprungliga förslagetstor att
efterhand har mjukats allt inslag har förts instörreattupp genom av
valfrihet för de enskilda länderna reglemas tillämpning tillatt anpassa
de förhållandena.egna
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aktuella läget6.6.2 Det

vid flerahar behandlatsdirektivforslagKommissionens omarbetade
viktigasteDeunder hösten 1994.rådets energiarbetsgrupptillfällen i

skall hagällermotsättningarnaprincipiellaåterstående rätt attvem som
ländernahandeln mellanreciprocitet ioch hur behovetutnyttja näten av

tillgodoses.skall kunna
beslutadesnovember 1994den 29Vid energiministramas möte om

innehåll:huvudsakligaföljandeställningstagande medett

energimarknad genomförs,inrebekräftar viktenRådet att somenav-
historisktmarknaden, och deinreväsentlig del den attaven

kräver flexiblaelmarknadermellan ländernasbetingade skillnaderna
lösningar.

huvud-enighet i flera deråderdetRådet konstaterar att avnumera-
regler förbl.a. avseendehar identifierats,frågor gemensammasom

elproduktionen.ifrämja konkurrensatt

direktivetkrävs i fråganfortsatt diskussionVidare framhålls att omen
möjligheternasärskilt det gällertillgång tillbör medge attnärnäten,

ochalternativen TPAbådavälja mellan demedlemsländernalåta
ensamköparsystemet.

och såovanstående principerbedrivas enligtArbetet bör att en-
under år 1995.ståndpunkt formellt kan antasgemensam

studieRådet, inlettpå uppmaningEU-kommissionen har nyligen, enav
regelverk innebärkonsekvensernamed syfte belysa ettatt somav

skallKommissioneni fråga TPA och ensamköparsystemet.valfrihet om
ömsesidig-till behovetalternativen, med hänsynanalyserabl.a. avom

tilloch tillgångekonomiska effektertill likartadekan ledahet, anses
i Romfor-bestämmelsernaförenliga meddeelmarknader ärsamt om

draget.
tilli anslutningvissa frågoringår granskauppdragetI ettäven att

behandlarStudienelproduktion.anbudsförfarande formedsystem ny
förmarknad kan innebärasärskilda problemvidare de öppensom en

eldistributionsområden.små
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6.6.3 svenskaDen elmarknadsrefonnen i förhållande

till EU:s regler

I propositionen Handel med i konkurrens prop. l993/94:162
framhölls det tidigare direktivförslaget från EG-kommissionenatt inte
strider de föreslagna svenska lagändringama. Vidaremot anfördes att
det, med hänsyn till de förändringar därefter föreslagits frånatt som
Kommissionen och Parlamentet bl.a.syftar till ökad hänsyn till deatt ta
olika förhållandena i medlemsländerna, inte finns skäl deatt anta att

reglerna på den svenska elm arknaden skulle strida komman-motnya ett
de EG-direktiv.

Den vilande svenska ellagstiftningen innebär minst lika långt-en
gående reformering elmarknaden det direktivförslagav som som
diskuteras inom inteEU, minst sedan förslagets regler mjukats efterupp
parlamentsbehandlingen. Det har hittills inte bedömts det skulleatt
kunna innebära några principiella problem för Sverige EU:som
direktivförslag skulle fastställas.

Eftersom det fortfarande inte klart med innehållet i de slutligaär
textversionema verkar Sverige för utformning reglerEU:s såen av som
långt möjligt liknar den svenska refonnen. Relativt omfattande

arbetningar direktivtextema återstår dock och eventuellt behovom ettav
justering svenska regler fortfarande svårt bedöma. Ingentingärav attav

talar därför Sverige kommer kunna tillämpa principerna iemot att att
den planerade reformeringen elmarknaden.av

Sverige har till Kommissionen, inför uppläggningen nämndaav ovan
studie konsekvenserna regelverk innebär valfrihet detett närom av som
gäller TPA och ensamköparsystemet, framhållit betydelsen attav
reformeringen den svenska elmarknaden inte hindras kommandeav av
regler inom EU. En förutsättning för konkurrens skall kunna uppnåsatt
på den svenska marknaden köpare och säljare kan utnyttjaår att av
ledningsnäten på skäliga och icke- diskriminerande villkor. Vidare har
anförts studien bör belysa effekterna länderatt även väljerattav som
TPA-systemet tillämpar varierande grad "public service obligations".av
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miljö-skatter,priser,Kostnader,Appendix:
ochSverigeirestriktioner grann-m.m.

länderna

priserochKostnader1

elproduktions-beskrivningkortfattatnedanstående avsnittI avenges
tillelpriserjämförelseländer. Eni olikaoch elpriserkostnader av

ivaluta,svensktillomräknade görsindustrin,och tilldistributörer
underlagspromemoria

länderolikapriser iKostnader och1.1

Sverige

kraftvärme,kärnkraft,vattenkraft,påelproduktion baserasSveriges
kostnads-inyttjasdagoljekondenskraft och gasturbiner. I resurserna
underkärnkraft vilkaochvattenkraftanvändsSom baslast ettordning.

elproduktionen%respektive 50omkring 45förnonnalår avsvarar
tillräckligakraftslagfrån dessaelproduktionen är tasvardera. Om

elanvändningenspetslast,drift. Vid s.k.ikraftvärmeanläggningama när
Gasturbineroljekondensanläggningama.elproduktion iskerhög, ävenär

förVattenkraften användsreservkapacitet.huvudsakanvänds i som
och högproduktion underlåginnebärvilketdygnsreglering, natten

under dagen.produktion
ochkraftslagberoende påvarierarProduktionskostnadema

produktionskostnaden kWhproduceraförrörligabränsleval. Den att en

1 beräknat 1993underhåll årsoch päför driftingår kostnaderdessaI
bränslepriser.

8-15-0269,Bilaga
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örefför vattenkraft omkring kärnkraft2är 6 9 kraftvärme iöre, -
industri 8-11 och för kraftvärme i fjärrvärmenätet 12-20öre öre
beroende på val bränsle. Kostnaden för oljekondenskraft 24-29är öreav

kWh. Gasturbinkraft har mycket höga produktionskostnader påper
omkring 50 öre/kWh.

Det svenska råkraftspriset, dvs. det genomsnittliga priset på stam-
19933.nätsnivå, ungefär 22 kWh år Elpriser för någraörevar per

storleksklasser industri- och hushållskunder visas i tabell Det börav
påpekas det inom industrin finns kunder med elförbrukningatt större än
de här valts typkunder för elintensiv industri.som som

Tabell Elpriser för1 svenska typkunder inklusive punktskatter och
år 1993, kWhöremoms per

3 Elvärme HushállselsElintensiv Mellanstor Småindustri
industri industri

Elpris 23 28 32 40 59
Punktskatt 0 0 0 8,5 8,5
Elpris inkl. 23 28 32 60 85
punktskatt och

5moms

Årsförbrukning Årsförbrukning1 140 GWh och abonnerad effekt 20 MW. 2
Årsförbrukning Årsför-GWh och abonnerad50 effekt 10 MW. 3 2 GWh. 4

Årsförbrukningbrukning MWh.25 5 2 MWh. 6 elvärme-Moms ochavser
hushållskunder.

Källa: Energirapport Price of1994; NUTEK. electricity l January 1994;atas
UNIPEDE.

2 Inklusive kärnkraftskatt avgiftoch för slutförvaring utbränt kärnbränsle.av

3 Källa: Energirapport 1994, NUTEK.
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Norge

vattenkraft.uteslutande påelproduktionen baserasnorska nästanDen
delentillbestårnorskai det störstaProduktionskostnaden systemet av

kostnadenMarginalkostnaden, dvs.kapitalkostnader.vattenkraftverkens
norskatilluppgår endastkWhytterligareproduceraför ettatt paren

ore.
TysklandNorden och iielmarknademaandraskillnad från deTill

kanelanvändareochelproducenterbådebörs därifinns det Norge en
norskaprisbildning på denerhållskraft. Härigenomutbyta öppenen

Även via Statnettshandel skermarknaden." all%endast 15-20 avom
bilateralainverkan på denbetydandehandelså har dennamarknader, en

elbörsen.utanförhandeln
rådandedelsmarknaderna bestämskortsiktigapå dePriserna av

för import.kostnadervattentillgång, delsnederbördsförhållanden och av
Ändradeprisema regler,ivariationertill kraftigahar bidragitDetta

dekännetecknatharturbulensdenel,bl.a. för export samt somav
utveckling.bidragit till dennaharavregleringenåren efterinledande

varieratiproducentledet Norgeidock elprisemaHistoriskt harsett
markantadärför intefluktuationerårens änstarkt. De ärsenaste mer

tidigare år.
prisnivåerfrån deutgår bl.a.kontraktpå längrePriserna som

bestämningsfaktomviktigastemarknader. Den ärpå Statnettsetableras
produktions-ochframtida efterfrågandenförväntningardock om

kontraktslängd ochpåvarierar beroendekontraktenPriserna ifönnågan.
omförhandlades.tecknades ellerkontraktentidpunkten när

tillbetalareldistributöremapriserengrosledet, dvs. deiPriserna som
inklusivekWh,norskai snitt 14,2produktionsföretagen, öre pervar

1994.6 för gamla,genomsnittår Dettaproducentskatt, vägtär ett
påkontraktslängder. Prisernaallakontrakt ochochomförhandlade nya

ochårenmellan 1993sjunkit medi snitt 8kontrakt har procentnya
1994.

marknaden harpåkonkurrensentilltagandetakt med denI
priser förbättrats,kontrakt till fastalångsiktigavillkor videlanvändamas

spotmarknad,marknader, bl.a.flera olikaadministrerarSFStatnett
reglermarknad.veckomarknad och

kWh.från tillvarierat 2 48spotmarknaden harPriset örepå per

6 NVE.Kraftmarkedsundersökelse 2 1994,nr
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vilket har medfört ökad volym i denna handel. Under år 1994typen av
minskade genomsnittspriset på sådana kontrakt mellan distributörer och
industri/näringsliv kWh.7med %8 till 12,6 norska öre per

Den elintensiva industrin i Norge köper till priser bestämda detav
norska stortinget. Denna handel uppgår till ungefär %15 den totalaav
användningen i Norge. De elprisema till industrin finnssenaste attsom

1992.8tillgå från år Då uppgickär det genomsnittliga priset till
elintensiv industri mer 70 GWh till 10,8 norskaän kWh,öreca per

skattinklusive För industriföretag med årsförbrukning på 50-70en
GWh år uppgick priset till 14,2 norska inklusive skatt. Prisnivånöreper
varierar mellan till3 16 kWh, beroendestort, på tidpunktenöreca per

kontrakten tecknades.när kontraktenNär löper kommer denut
elintensiva industrin få köpa kraft på villkoratt andrasamma som
användare. Vissa kontrakten löper inte förrän bortom sekelskiftet.utav

Finland

Den finska elproduktionen relativt jämnt fördelad mellan kärnkraft,är
vattenkraft och konventionell värmekraft. Den konventionella
värmekraften står för den produktionsandelen, 45 %, därefterstörsta
kommer kärnkraft, %,32 och vattenkraft, %.23 Av den konventionella
värmekraften kraftvärme för knappt fjärdedelar ochtresvarar
kondenskraft för De bränslen används i storleksordning;resten. ärsom
inhemska bränslen främst torv, kol, och olja. De rörliganaturgas
produktionskostnadema för kärnkraft drygt 3 kWh, förär penny per
kol- och torveldad elproduktion 10-11 kWh, förgas penny per
oljekondens och gasturbiner respektive13 39 kWh. Till dessapenny per
kostnader kommer skatter i produktionsledet.

Priserna på högspänd framgår tabell Råkraftpriset inklusiveav

7 Kraftmarkedsundersökelse 2 1994, NVE.nr

Statistiska Sentralbyrå.

Elskatten för1992 elintensiv industriår 2,1 norska kWh ochörevar per
4,15 för övriga användare.öre

° Källa: IVO.
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tillkWh och prisernapåstamnätsöverföring ligger 18 perca penny
producentskattinnefattarRåkraftprisetdistributörer på 19 enca penny.

kWh.på 2ca penny per

kWhElpriser i Finland år 1994,Tabell 2 penny per

penny/kWh
15Kraftverkspris

2Producentskatt

1,5påTransporter stamnätet
18,5stamnäisöverföringinkl skatt ochRåkraftpris

0,5regionalapåTransporter nät

19till distributörerPris

industriministerium.Finlands handels- ochKälla:

och 38mellan drygt 19Industrins elpriser varierar pennypenny
i delenPriserna nedretypkundberoende på vilken avsom avses.

industrikundindustrin. Förtill elintensivaintervallet hänför sig den en
kWabonnerad effekt på 500GWh ochårsförbrukning påmed 2 enen

genomsnittspriset 33är penny.
NågraFinland elpriset knappt 40hushållskunder iFör små är penny.

däremotkonsumtionsledet,punktskatter förekommer inte i moms.men
hushållskunden 47Inkluderas betalar penny.momsen

Danmark

Kostnadenpå kolkraft.till % baseradelproduktionen 95danskaDen är
danska för deknapptvarierar idag från 9producera kWhför öreatt en

för dedanskakolkondensanläggningama till knappt 22billigaste öre
dieseleldadeochanläggningarna. Vissagaseldadedyraste gas-

kWh." Dessaproduktionskostnad på 30-40anläggningar har öre peren
reservkapacitet.utnyttjas dock endast som

skallEnligt ellagenföremål för reglering.Danmark elprisetI är

förutsättningarolika anläggningarsberäknade utifrånKostnaderna är som
arbetskraftskostnader.bränslepriser ochdriftförhâllanden,

Elverksförening.DanskElforsyning, StatistikKälla: Dansk 1993,
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priset till nivåden där det ackumulerade resultatet ligger noll,sättas runt
vilket i princip innebär självkostnadsprissättning. Syftet uppnåär att
balans för enskilda år och så kostnadsriktig prissättning möjligten som
både för kraftverk och distributörer.

Kraftverkspriset, dvs. det pris distributörerna betalar kraft-tillsom
kWhverken, i genomsnitt 26,3 danska den januari1 1994.örevar per

Kraftverksprisema skiljer mellan kraftbolagsig och regioner. De
varierar också med spänningsnivån. Genom prisregleringen påverkas
priserna dessutom företagens ekonomiska och underskott frånöver-av
tidigare år, vilket bidrar till variationer i kraftverksprisema. Kraftverks-
priset i svenska råkraftprisetdet plus överförings-motsvarar stort sett
kostnader på regionnäten.

Även priserna till industrin varierar kraftigt mellan olika kraftbolag
och regioner. Det genomsnittliga priset för industri meden en
årsförbrukning på GWh danska kWhl 35 den januarilörevar per
1994. ochLägsta högsta pris 26,6 respektive danska50 örevar per
kWh.

genomsnittligaDet elpriset exklusive skatt för hushåll årundervar
kWh.omkring danska1993 45 Med elskatt, koldioxidavgiftöre per

och ovanpå detta priset 106 danska kWh.öremoms var per

Tyskland

Tysklands elproduktion består till delar kolkraft. I västrastora av
Tyskland används framför allt stenkol och i Tyskland brunkol. Iöstra
förhållande till den totala produktionen kolet för ungefär %.60svarar

andra kraftkällan kärnkraftenDen med ungefär % den30stora är av
totala produktionen. sammanlagda elproduktionenDen år 1993 var

TWh491 i hela Tyskland.
tabell visas elproduktionensI 3 sammansättning i respektivevästra

12 Källa: Energiprisorientering Elprisudvalget,1994; Konkurrensrâdet
Danmark.

13 Källa: Energiprisorientering Elprisudvalget,1994; Konkurrensrâdet
Danmark.

14 Källa: ELSAM:s verksamhetsberättelse 1993.
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tyskaåret de bådadvs. efterårTyskland 1990, staternasöstra
fortfarandedåde kärnkraftverkpåpekasböråterförening. Det att som

lades ned.Tyskland sedermerai drift i östravar

Västtyskland ochf.d.sammansättning iProduktionensTabell 3
Östtyskland år 1990.i f.d.

ÖsttysklandVästtyskland

TWh85produktionTotal TWh450 caca

%:andelar i

8618Brunkol
131Stenkol
48Gas
22Olja
533Kärnkraft
14Vattenkraft
33Biobränslen

Lundsinstitutionen vidFöretagsekonomiskaelmarknad,Källa: Framtidens
Universitet, 1992

den högaTill del kanhör till de högsta i Europa.Tysklands elpriser en
Tysklandiför kraftverkentvångetprisnivån förklaras västra attav

väsentligt dyrareinhemskt stenkol,mängd änvissanvända ärsomen
produktionskostnademafaktor drivitYtterligareimporterat. uppsomen

lett tillharmiljökravdecenniet de striktadetunder ärsenaste som
DEM, renings-imiljarderomkringinvesteringar, 75omfattande

Till dettaTyskland.kraftverken ide koleldadeutrustning i västra
återverkar påvilkettillkoncessionsavgifter kommunerna,högakommer

elpris.slutförbrukamas
elproduktions-uppgifterfå tillgång tillsvårtmycketDet är att om

5 Tekniska Attachéer, 9002.SverigesfrånUtlandsrapport
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kostnader undersökningTyskland. Enligt beräknas de genomsnitt-en
liga totala produktionskostnadema i Tyskland för kärnkraft liggavästra
på 7,3-8,8 pfennig kWh. För producerad med importerat kol ärper
kostnaderna 5,9-6,6 pfennig kWh och med inhemskt kol 13,3-per

pfennig14,0 ländemakWh. Av de undersökta har Tyskland deper
högsta produktionskostnaden för baserad på såväl importerat som
inhemskt kol. När det gäller kärnkraften ligger produktionskostnadema
i Tyskland genomsnittet för ländernaöver i undersökningen, dock inte
allra högst.

Bränslekosmadema år 1993 för importerat kol pfennig2,8var per
kWh och för inhemskt kol 10,5 pfennig kWh. Av skillnaden iper
bränslekostnad mellan inhemskt och importerat kol kan räknagrovtman
med kraftföretagen kWhsjälva får betala 2 pfennigatt medanca per
subventionerna täcker För kämbränsle, brunkol ochresten. naturgas var
bränslekostnadema 2,5, 3,5 respektive 5,8 pfennig kWh.per

Efter kompensation till kraftföretagen blir enligt ovanstående
beräkningar de totala produktionskostnadema för baserad på inhem skt
kol 7,6-8,3 pfennig kWh och bränslekostnaden 4,8 pfennig kWh.per per
Den nuvarande utformningen kolsubventionerna bidrar i hög grad tillav
svårigheten överblicka kostnads- och prisstrukturenatt på den tyska
elmarknaden. Merkostnaderna för det inhemska kolet måste täckas

högre elpriser. Men eftersom viss mängd måste användasgenom en
under alla omständigheter saknar de betydelse för de marginella
kostnaderna och därmed för incitamenten handla med el.även att

Den genomsnittliga produktionskostnaden ligger enligt ovanstående
beräkningar efter kompensation i intervallet 6-9 pfennig kWhper

16 Undersökningen utförd Organisation des Producteursär dEnergieav
Nucleaire, 1991 förår anläggningar i drift 1987 iår antal europeiskaett
länder. Rapportens uppgifter korrigerade för den faktiska utvecklingenär

bränsleprisema i Tyskland under perioden 1987-1993. Lägsta och högstaav
kostnader i intervallet 5 respektivepå 8 %.räntaavser en

Belgien, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland.

18 Vereinigte Deutsche Elektrizitätswerke, VDEW.

19 Räknat produktionpå TWhpå 135 och kostnad för företagen 2,6påen en
miljarder DEM.
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produktionenstanke påproduktionsslag. Medpåberoende samman-
pfennigomkringpå 7-8råkraftpriset liggatyskasättning borde det per

behäftad meduppskattningdettabör påpekaskWh. Det storäratt en
osäkerhet.

pfennigår 1370 GWhindustrikunderförPriset är runtstörre per
faktumsannolikt detbidrarelprisemakWh. Till de höga attper

konces-tidigare nämndamonopoliserad. Dealla ledelmarknaden i är
konkurrens,bristandeutslagsjälvai sigsionsavgiftema, är ett avsom

ochdistributionsföretagelprisema. Förpåslag påockså deinnebär ett
koncessionsavgiften 1,2tillåtnahögstadenindustrikunder ärstora

kWhpfennigtariffkunder den 2,6-4,7pfennig kWh. För är perper
kommunstorlek.beroende på

industri-och mindremellanstoraelpriser förtabell visasI 4 stora,
Tyskland.olika delarkunder av

Tyskland,industrikunder ijan förElpriser den 1 1994Tabell 4
kWhpfennigskatter,exklusive per

Industrikund,Industrikund,IndustrikundRegion
GWh/årGWh/år 2GWh/år 5070

18,9515 512,76Düsseldorf nordvästra
Tyskland

19,5617,63Tyskland 15,26Hamburg norra
18,2415,88Tyskland 14,08Hannover norra
17,9713,83Tyskland 11,39regionen västravästra

217,315,01centrala Tyskland 13,48Frankfurt
18,6115,34Tyskland 13 4södraStuttgart
16,4514,78Tyskland 13,64sydöstraMünchen
16,2514,18Tyskland 13,04regionen södraSödra
18,4514,56Tyskland 12,43Leipzig östra
17,7014,3112,34nordöstraRostock

Tyskland

17,9515,0113,12genomsnittOvägt

Källa: Euro stat

20 Januarund Gas. VomKonzessionsabgaben für StromüberVerordnung
1992.
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Prisvariationema mellan olika områden i Tyskland markanta.är
Skillnaden mellan det lägsta och högstadet redovisade priset ungefärär
35 %. Den lägsta prisnivån finns i regionen och den högsta pris-västra
nivån i Hamburg. Generellt ligger priserna i de delarnanorra av
Tyskland något högre motsvarande priser i de och södraän västra

Östtysklanddelarna. Prisnivån i f.d. skiljer sig inte från den de i västra
delarna landet.av

hushållskundFör medelstor elpriset i Tyskland årvästraen var
1993 ungefär 114 kWh exklusive skatt. Med Kohlepfennigskattöre per
och priset kWh.140 öremoms var per

Elprisema till tariñkunder reglerade i federal förordning.är en
Tariffema måste offentliga och får bara ändras efter fråntillståndvara
delstatemas näringsministerium. finnsDet regler förbjuder bl.a.som
korssubventionering mellan tariftkunder och specialkunder.

2 Energi- och miljöskatter

I Sverige bränslen för elproduktion befriade från såväl energi-är som
koldioxidskatt. finnsDet dock producentskatter på i Sverige i form

l-Zskatter och avgifter på vattenkraft och kärnkraft, respektiveav
2,1 kWh. Elkonsumtionen, med undantag for tillverknings-öre per
industrin, dock behäftad med skatt frånpå kWh. El9är öreen per
vindkraftverk får speciell miljöbonus motsvarande skatten till hus-en
hållen. Investeringsstöd förekommer för investeringar i vindkraft, bio-
bränsleeldad kraftvärme och solvärme.

Norge har tills helt nyligen haft konsumtionsskatter påendast el.
År 1993 infördes dock producentskatt för uppgår tillnärvarandeen som
1,5 norska kWh för vissa äldre Vattenkraftverk. Syftet medöre per
skatten bl.a. behålla så mycket möjligt det ekonomiskaär att som av
överskottet från vattenkraften inom landet låta utländskaävenattgenom
köpare betala skatt. Vid införandet sänktesproducentskattenav
konsumtionsskatten för del industrin. elintensivaDenstoren av

21 Årsförbukning 3 500 kWh, Eurostat.på

n Skatten varierar beroende anläggningens ålder.på

23 Skatt 0,2 avgift för avfallshantering 1,9 kWh.+öre öre per
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skattelättnader.tidigare fåttindustrin hade redan
kärnkraft ochel.producentskatt på FörFinland har endast
konventionellpåmedan skattpå producerad el,vattenkraft utgår skatt

år 1994används. Underbränslevärmekraft utgår från det som
kraftiginnebarskatteomläggninggenomfördes omfattande ensomen

avfallsenergivind ochpå energi. Ved,höjning miljöskattema ärav
motsvarande skatt%koldioxidskattmedan 30skattefria ärtorvens av

bränslenpå fossilaskattenenergibeskattningen harkol. Med denför nya
höjdes1994/95Vid årsskiftetminskat.ökat och beskattningen av

%ytterligare omkring 50skatterna med
. påslagför åri Finland 1994produktionsledet innebarSkatterna i ett

kWh.öre Förgenomsnitt ca 3med i 2på råkraftpriset attperpenny
importeradskatt påsnedvridas finnsskallinte konkurrensen även en
kWh.höjdes från till 2,2efter årsskiftet 1,3att perpennysom

elsektom läggsiinte. SkatterElproduktionen i Danmark beskattas
hushållskunder 10Koldioxidavgiften förkonsumtionsledet.i stället i är

på mängdenberäknadelkraft. avgiftkWh Dennadanska äröre per
bränslevilketelproduktionkolbaseradkoldioxidutsläpp vid oavsett som

%pånedsättning 50företag fårMomsregistreradefaktiskt används. en
industri kanEnergiintensivdanska kWh.och betalar således 5 öre per

betalarHushållskunderreduktion till %.få 100dessutom även enupp
reducerasyftekWh elkraft. Ipå danskaelavgift 27 attöre per

förnybaraochanvändningenoch främjakoldioxidutsläppen naturgasav
kWhpå danskaenergikällor bidrag 10 öre naturgas-ett perges

och danskakraftvärmeverken 17centralaproducerad elkraft från de öre
biobränslen, främstvindkraft ochelproduktion frånkWh i bidrag tillper

halm.
%,på all på 7-8konsumtionskattTyskland finnsI västra en

användningensubventioneraför"Kohlepfennig", används att avsom
kol.importeratgånger dyrarestenkol. till fyrainhemskt Detta änär tre
vissanvändamåstegår till kraftföretagen,Skatteintäktema ensom

fårinte fulltkol. Kraftföretagen kompenserasmängd inhemskt utanut
KraftföretagensDEM.miljarderbidra med sammanlagt 2,6själva

inhemskatill denstödetdärför på grundproduktionskostnader ökar av
kolindustrin.

iska införasocksåKohlepfennigskatthar beslutats östraDet att en
följd%,nivå, 4,25dock på lägreTyskland. Skatten läggs avensomen

invändningarhaft starkamarknaden harpå östtyskaaktörerna denatt
i ihögreelprisema redanförslaget, därför västraöstra änärattmot

Tyskland.
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förekommerDet skatter på och olja i elproduktionen i Tyskland,gas
vilket påverkar konkurrenssituationen för dessa bränslen. Skatten på olja

55 DEM och skattenär på 0,36ton DEM 100 kWh.naturgasper per

Koldioxidbeskattning översikten-

tabellI 5 samlad bild koldioxidbeskattningen i de nordiskages en av
länderna. Tyskland saknar så länge koldioxidskatter,än detmen
förekommer diskussioner införa sådana.attom

Undantag från eller reducering koldioxidskatten för vissav
konkuirensutsatt verksamhet, dvs. elproduktion och industri, har i
Sverige motiverats med konkurrenssituationen och växthus-att
problematiken globalt problem kräverär internationellaett som
lösningar. Ett ensidigt tillämpande koldioxidskatt för konkurrens-av en

branscher i Sverige skulle kunna få tillutsatta följd utsläppen ökadeatt
i något land på grund ökad importannat producerad medav en av
fossila bränslen eller elintensiv industri flyttar produktionenatt till andra
länder.
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svenskaår 1994,KoldioxidskatterTabell 5 öre

AnmärkningUndantagi öre/kg C02Skatt

betalarIndustrinElproduktion. IckebränslenAllaSverige
energiskatt.energiändamål. ingentorvutom

Industri 8,3
Övrigt 33,3

EnergiskattMotorbränslen utgårbränslenAllaFinland
Industrinenergi-Icke på torv.torvutom

betalarändamål
energiskatt.

KoldioxidskattenEnergiintensivIndustriDanmark
fåindustri kan påHushåll är en

konsumtionsskatt.tillreduktion upp
%.100

Energiskatt påioch KolBensin 37Norge
olja. Nivånindustriprocesser. ärnaturgas

industrinförlägreAnvändning av
hushållen.förpå ännaturgas

fastlandet.

llOlja

Kol 13

Tyskland

InitiativesPolicyClimate ChangeKälla: IEA,

energiskatteförslagkoldioxid- ochEUcs

koldioxid-tillförslag tillårpresenterade 1992EG-kommissionen ett en
väsentligtenergiskatt. genomfördes,skulle, detFörslagetoch om
medLänderelproduktionskostnader.olika ländernas storpåverka de
skulle fåTyskland,Danmark ochproduktion,fossilbaseradandel som

2 final.226COM92
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relativt ökningar i produktionskostnadema jämförtstörre med länder
har mycket kärnkraft och vattenkraft.som

Direktivförslaget har diskuterats inom EU något beslut harutan att
tagits i ministerrådet. Under år 1993 diskuterades olika möjligheter till
undantag från skatten för både enskilda medlemsländer och branscher.
En lösning på energi- och koldioxidfrågan enligt kommissionens
ursprungliga förslag tycks dock avlägsen. En möjlighet harvara som
förespråkats påbyggnad mineraloljedirektivet.är en av

3 Milj öpolitiska restriktioner

E Urs emissionskrav

Inom EU ställs vissa miljökrav har betydelse förstorsom
energimarknaderna. Speciellt viktigt för elsektom direktivet frånär
1988 utsläpp MWZS.från förbränningsanläggningar, över 50storaom
Idet dels gränsvärden för utsläpp från anläggningar, dels målanges nya
för befintliga anläggningar.

direktivetl fastslås, för hela och förEU varje enskilt målland, för
åren och1998 2003 avseende reduktion från befintliga anläggningar av
kväveoxider svaveldioxid. Reduktionema i relationen tillär sattaresp.
utsläppen år 1980. Målen anpassade till ländernas skildaär
förutsättningar och situationer, framför allt vad gäller ekonomisk
utvecklingsnivå. Medlemsländema får själva besluta vilka åtgärderom

skall vidtas för uppnå målen. TysklandFör och Danmarkattsom
innebär målen relativt hårda krav. Utsläppen svaveldioxid skall iav
dessa länder reduceras med 70 respektive % till år67 2003. För
kväveoxider gäller krav på reduktion till år på1998 40 respektive %.35

I direktivet specificeras gränsvärden för utsläpp stoft, svaveldioxidav
och kväveoxid för anläggningar byggda efter juli Gränsvärdenal 1987.
visas i tabell För svaveldioxid skiljer sig gränsvärdena för olika
anläggningsstorlekar.

Inom pågårEU arbete med direktivet för utsläppett översynen av
från förbränningsanläggningar. En diskussion förs dels skärptastora om
gränsvärden och hur ska hänsyn till den teknik faktisktaman nya som
finns sedan l980-talet och nyttjas de ambitiösa länderna,mestsom av

25 Dir 88/609/EEC.
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år 1987.förebyggdaanläggningargälla förkraven ävenlåtadels attom
utformandetmedarbetetliggerMWunder 50anläggningarFör av

diskussionsförslag förvidare.tills Detdirektivförslag gör även ettnere
gasturbiner.

svavelprotokollFN :s

minskamedFN/ECE-samarbetetsvavelprotokoll inom attandraEtt
mittenii Osloundertecknadesavståndlångaluftföroreningar avöver

framsvaveldioxidutsläppförländervisa takProtokolletjuni 1994. anger
reduktionsåtagandenanordiska ländernade ärår Förtill 2010.

år 2005.Tyskland tillförochtill år 2000specificerade

svavelprotokolletenligtsvavelutsläppReduktionTabell 6 av

tillförhållandeiMinskningsvaveldioxid1000 ton
%1980,år

2005200020001990Land 1980

80100130507Sverige
80161260Finland 584
8090180451Danmark
763454142Norge

878313005803Tyskland 7494

62690825513EU

ECESOU 1994:140.Källa:

oljor. Ensvavelinnehåll imed reglerpågår arbeteEUInom omnya
skallförbränningsanläggningardirektivetrevidering storaomav

juli 1995.den 1senastpresenteras
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Nationella emissionskrav

Enskilda länder har miljörestriktioner det gäller förbrännings-när
anläggningar helt eller delvis skiljer sig från EU:s. tabellI 7som
visas gränsvärden för fastbränsleeldade anläggningar.nya

UtsläppsnormerTabell 7 för storasvaveldioxid och kväveoxid från
fastbränsleeldade mg/m3anläggningar, och mg/MJnya

Anläggnings- Gränser för svaveldioxid Gränser för kväveoxid
storlek

ing/m mg/m3mg/MJ mg/MJ
EU 5O MW 2000 700 650 230

300 MW 1200 400 650 230
500 MW 400 140 650 230

Danmark 500 MW 400 140 200 70

Finland 50-ISO MW 650 230 430 150
l50 MW 400 140 145

3 3 3 3Norge

Sverige 285 100 145 50

MWTyskland l-300 2000 700 400 140
MW3 00 400 140 200 70

1 Inom EU beräknas utsläppsmängd i milligram förorening normal-per
kubikmeter rökgas. I Sverige används eller milligram megajoulegram per
tillfört bränsle. detI följande växlar vi mellan de olika och iblandmåtten har

omvandling gjorts dem emellan. Denna approximativ och ska endastären ses
jämförelse mellan lagstiftningama. För precisa uppgifter krävssom en grov mer

exakt information olika bränslens och olika anläggningars egenskaper.om
2 Vad med anläggningar skiljer sig mellanstora olika länder. Detsom menas

därför jämförasvårtär mellanatt länderna.normerna
3 Svavelinnehállet i kol används i befintliga anläggningar under 200 MWsom
och anläggningar under 50 MW reducerasmåste till 390 mg/MJ till januarinya
1994.

För anläggningar4 100 MW krävs 60över % svavelreduktion.även
5 Krav 85pâ % svavelreduktion.
Källa: Coal Information 1993, IEA.
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svavelutsläppen skallmålfastslagithar riksdagenSverigeI attsom
vilketnivå,årsjämfört med 1980till år2000med %minska 80

svavelprotokollet.tak enligt andraSverigesmedöverensstämmer
%med 30ska minskadekväveoxidutsläppenMålsättningen för är att

basår.med 1980till år 1995 som
Utsläppvattenkraft.elproduktion påallbaserasI Norge nästan av

sektorerfrån andrauteslutandedärförkommerförsurande nästanämnen
från fallbeslutarmiljökontrollmyndighetstatligkällor.och utländska En

anläggningar. Förfrångälla för utsläppskallvilkatill fall somnormer
påställasbrukar kravanläggningarfrån koleldadesvaveldioxidutsläpp

ochsvavel 0,8viktprocent1,5får innehållabränslet inte änatt mer
andrahar enligtgenomsnittsvärde. Norgeårligtettprocent som

svaveldioxidminska utsläppenförbundit sigsvavelprotokollet att av
nivå.årsår från 1980med % till 200076

med %svaveldioxid 80minska utsläppenmålFinland har att avsom
Finlandsmedmålårs nivå till år 2000. Dettafrån 1980 överensstämmer

kväveoxidutsläppensvavelprotokollet. Förandra äråtagande enligt
år 1998. Enårs nivå till% från 1980medmålet minskning 30en

betänkande lämnati sittharsvavelkommissionsärskild ett
isvavelutsläppenbegränsningarytterligareprogramförslag avom

utsläppsnivån förinnebärFörslagetenergiproduktionen. att nya
sänks tillårsmedeltalibränsleeffekt på 50 MWkraftverk med överen

svenskadetsig Finlandgår igenommg/MJ. Om detta70 närmar
anläggningar.förmg/MJriktvärde, vilket 50gränsvärdet är nya

övriga EU-på kväveoxidutsläppskravDanmark har änsträngare
elsektomhar förFolketingetFinland.Sverige ochländer, förutom

svaveldioxid ochemissionersärskilda kvoter förfastställt av
koleldaderökgasrening. Allakrav påställer högakväveoxider, vilka nya

Enligtavsvavlingsutrustning.medskyldigaanläggningar är att utrustas
till årsvavelutsläppminska sinaDanmarksvavelprotokollet skallandra

%.med 802000
kväve-svaveldioxid ochfördet utsläppsnonnerTyskland finnsI

Anläggningarkraftanläggningar.ochbåde befintligaoxider från nya
installeradavsvavlingsutrustninghamåsteMW300större änärsom

Förbrännings-minst %.med 85svavelutsläppenreducerarsom
installeradelmåste till vissMWanläggningar mellan och 300100

striktaTysklandharår 1984avsvavlingsutrustning. Sedan
innebäranläggningar,kväveoxider iför attutsläppsgränser stora som

Även befintligainstalleras.måstekväverening, SCR,katalytisk
svavelprotokolletkrav. andratill dessa Ianläggningar förväntas anpassas

frånsvaveldioxidutsläppenminskaförbundit sigTysklandhar att av
till år 2005.och %till år 2000 87nivå med %års 831980
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I Tyskland gäller fr.0.m denöstra julil 1990 utsläppsnormersamma
i Tyskland för fossileldadevästra anläggningar. Befintligasom nya

anläggningar skall anpassade till miljöreglema densenastvara
juli1 1996. De anläggningar olika skäl inte sig efter dettarättatsom av

måste nedlagda juliden årl 2001.senastvara

Mål för koldioxidutsläpp

målsättningEU:s nå Stabilisering koldioxidutsläppenär vidatt en
års1990 nivå år 2000. Många medlemsländer, liksom andra OECD-

länder såsom exempelvis harNorge, motsvarande mål för de nationella
utsläppen. Vissa länder, exempelvis Tyskland, har ambitiösa mål.mer
Danmark har mål minska utsläppen med %20 tillatt 2005som
jämfört med 1990 års nivå. Finland efter stabilisera utsläppensträvar att
först i slutet 1990-talet. Målsättningar-na för de olika ländernaav
sammanfattas i tabell

Tabell 8 Mål för utsläpp koldioxidav

Uttalat beträffandemål Anmärkning
utsläpp koldioxid iav

förhållande till 1990år

Land 2000år år 2005
% %

Sverige +/- 0 0 Brutto
Finland Stabilisera från slutet 1990-av-

talet.
Danmark -20 Basär 1988
Norge +/- 0 Basár 1989 Brutto Preliminärt
Tyskland till-25 -30 -25 till -30 Basár 1987 Brutto

EU +/- O Brutto

Källa: SOU 1994:140 ChangeIEA; Climate Policy Initatives, Paris 1994.
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elförsörj ningenframtidaDen4

Sverige

bedömningaruppdragregeringenspåårligenNUTEK avgör
förkraftsystemetförelbalanserredovisningochelanvändningen aven

tioårsperioden.kommandeden

Elanvändning

för år 1993på sektorerfördeladelanvändningenredovisastabell 9I
uppgick denUnder 1993årfor 2005.scenarioNUTEK:s senastesamt

tvåTWh. Detill 140,4 störstaSverigeinettoelanvändningentotala
svaradeindustri,respektiveservicebostäder,användarsektorema, m.m.

användarsektorema ärövrigaTWh. Derespektive 49för 71,2
på 9,5elanvändningmedtransportsektornochfjärrvärmeverken en

uppgickelpannoravkopplingsbaratillTWh. Leveranserrespektive 2,5
TWh.till 7,2

totaladenpå förväntasscenariot byggerantagandenMed de som
TWh årtill 157,8år%genomsnitt 1med iökaelanvändningen per

2005.
medökaberäknasservicesektomochbostads-inomElanvändningen

årTWhtill 82,4år 1993TWhfrån 71,2genomsnitt,år i%1,2 per
öka.förväntaselvärmeanvändningenalltframför2005. Det är som
ellerTWhtill 57,7från 49ökaindustrininomElanvändningen väntas

elanvändning,Transportsektomsår.%genomsnitt 1,4med i somper
dagensfrånbedömningamaenligtökartågtrafiken,påliggerfrämst

år 2005.TWhtill 2,8TWh2,5
elanvänd-minskningdäremotfjärrvärmesektorn väntasInom aven

tillelleveransemapåberorTWh. Dettatill 5,5 attfrån 9,3ningen
dagensföljdminskaförväntas attelpannoravkopplingsbara avensom

successivt reduceras.elproduktioneniöverskott
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Tabell 9 Elanvändningen, 1993 och scenario för år 2005, TWh

1993 Procent år 2005per
Industri 49,0 1 57,7
Transporter 2,5 1,1 2,8
Bostäder, service 71,2 1,2 82,4m.m.
Fjärrvänne, 9,5 -4,5 5,5
raffinaderier

Distributionsförluster 8,4 l 9,4

Total netto 140,4 1,0 157,8
användning

avkopplingsbara 7,2 -15,2varav 1,0
elpannor

Temperaturkorrigerad
prima elanvändning 134,3 1,4 156,8

Källa: NUTEK, Energirapport 1994, B 1994:9

Produktionssystem et

I tabell 10 redovisas elbalanser för åren 1991-1993 NUTEK:ssamt
scenario för år 2005. Elproduktionensenaste har legat på i stort sett
nivå, cirka 141 TWh, under de första åren på 1990-talet.samma

Nettoexporten har pendlat kring l-2 TWh.
Elproduktionen baseras i huvudsak på vattenkraft och kärnkraft.

Under normalår producerar vattenkraftverkenett omkring TWh,63,5
vilket Åromkring 45 % landetsmotsvarar elproduktion. 1993av var
liksom året innan ovanligt vattenår, vilket medfördeett produk-gott att
tionen i vattenkraftverken 10 TWh högre normalt. Produk-änvar ca
tionsförmågan i kärnkraftverken uppgår till omkring 72 TWh och svarar
för 50 % landets elproduktion. Under år 1993 produktionenca av var
i kärnkraftverken ovanligt låg bl.a. på grund några blockattav var
avställda under delar året. Den goda vattentillgången medförde ocksåav

viss nedreglering produktionen i kärnkraftverken.en av
Elproduktionen i kraftvärmeverken i tjärrvärmenätet kraftvärmesamt
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tekniskavardera. Denför TWhhar under år 3-4i industrin svaratsenare
fjärr-kraftvärmeverken iförframför alltpotentialen dock högre,är
cirkaelproduktionsförmåga,också betydandefinnsDetvärmenätet. en

användsfrämstoljekondensanläggningarTWh, i22 reserv-somsom
också gasturbiner.användsi kraftsystemetkraft. Som reserver

med %elefterfrågan öka 1,0bedömsscenarioEnligt NUTEK:s per
ielproduktionentotalamedan denTWh år 2005,år till knappt 158

givnadet vid deinnebäruppgå till TWh. Detlandet bedöms 152,2 att
påeltillskottytterligarebehovföreliggerförutsättningarna ett av

TWh.omkring 5,5
någotökainormalårsproduktion bedömsVattenkraftens prognosen

kvarkärnkraftverken liggeriProduktionsformågantill omkring TWh.64
Kraft-ske.utbyggnad kraftvärmeTWh, medan visspå 72 väntasaven

år 2005industrinoch ivärmeanläggningar i tjärrvärmenätet väntas
GenomTWh.elproduktion på 13,5bidra medtillsammans en
minskaoljekondensverkenproduktionsförmågan iavställningar väntas

produceraendast kommerdessaTWh.till 21 I attattantasprognosen
medde tillsammansvilket innebärTWh år 2005,2,5 att gas-

TWh.på drygt 20turbinerna utgör en reserv
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Tabell 10 Elbalanser åren 1991-1993 och scenario för år vid2005
normal vattenkraftproduktion, TWh

1991 1992 1993 Procent 2005
årper

Total elanvändningnetto 141,2 139,1 140,4 1,0 157,8
avkopplingsbara 8,3 8,4 7,2 -15,2 1,0varav

elpannor

Eltillñirsel

Vattenkraft 62,3 73,2 73,3 -1,1 64,2
Kärnkraft 73,5 60,8 58,9 1,7 72,0
Kraftvärme i industrin 3,1 3,3 3,8 0,8 4,2
Kraftvärme i fjärrvärmenät 3,2 3,5 4,2 6,8 9,3
Oljekondens 0,3 0,6 0,5 14,6 2,4
Gasturbiner, 0,1 0,1annat 0,1 0,0 0,1

Nettoproduktion 142,6 141 140,8 0,6 152,2

Nettohandel/ytterligare -1,4 -2,5 -0,4 5
kraftbehov

Total eltillförsel 141,2 139,1 140,4 1,0 157,8

l Inklusive vindkraft; 31 GWh 1993 ochår 200 GWh år 2005.

Källa: NUTEK, Energirapport 1994, B 1994:9.

Utgångspunkter och förutsättningar

Hur elanvändningen utvecklas beror på mängd faktorer, bl.a. denen
ekonomiska aktiviteten i landet, den tekniska utvecklingen, bränsle-

Ävenpriserna, energi- och miljöbeskattningen utvecklingen påm.m.
tillförselsidan beroende flertal olika faktorer.är bedömningEnav av
den framtida elbalansen betingad vilka antagandenär förgörav man
vissa centrala påverkansfaktorer.
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industri-scenario % ochmed 1,8BNP växerNUTEK:sI antas att
Till-år 2005.tillgenomsnitt frami% årmed 2,6produktionen per

sedanförårenunder derelativt hög attnärmasteförväntasväxten vara
konsumtionenprivata växaperioden. Den antasunder slutetplana ut av

liggakonsumtionenoffentligaår och den%genomsnitti 2,0med per
oförändrad nivå.påkvar en

fatdollartillstiga 28och kolpå råoljaprisernascenariotI perantas
ökadetillsinleder iår Dettatill 2005.dollar turrespektive 52 tonper

medkänslighetsanalysSverige. Enkol ioljeprodukter ochpåpriser
svenskadetpåeffekternabränslepriser visarinternationellalägre att

påfrämstberorsmå.förhållandevis Detta attblirenergisystemet
skatteandelen.högagrund denlitet påSverigeiprisgenomslaget är av

genomsnittligadetdvs.råkraftpriset,kommerbedömningamaEnligt
kWhomkring 32tillöka realtstamnätsnivå, öreelpriset på att per
helaunder% realtomkring 45medökninginnebärvilketår 2005, en

kostnader kommerrörligamed högre attkraftslagGenomperioden. att
prognostiseradedefårutsträckning i dagii driftbehöva änstörretas

förutsättningunderelpriset,genomslag påbränslenpåprisökningarna
tillämpas.kommermarginalkostnadsprissättning attatt

hälftenvilket drygtår,%öka med 1,0 ärElanvändningen väntas per
brutto-ordandraMedökningstakten för BNP. väntasden antagnaav

tillframperioden% undersammanlagt 24mednationalprodukten växa
Skillnaden%.medöka 13elanvändningenmedan väntasår 2005
hadeelanvändningen växtochbruttonationalproduktenmedjämfört om

effekternaochTWh antagen16takti representerar avmotsvararsamma
strukturförändring.ocheffektivisering

redanutgår frånutvecklingenergisystemetsBedömningama av
miljö-ochenergi-innebär förbeslut. Detenergipolitiskafattade

år 1994börjangällde i antasde skattesatserdelskattemas att avsom
de s.k.exempelvisLikasåprognosperioden. atthelabestå under antas

beslutats.omfattningi denlöperomställningsprogrammen som
givnaunder vissalederenergipolitikenfördadenvisarPrognosen vart

tillväxtenekonomiskadenantaganden m.m.om

26 EnergirapportNUTEK,antagandenbeskrivningFör närmare sem.m.av
1994:9.B1994,
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Andra prognoser

I NUTEK:s Energirapport förekom1993 låg- och högaltemativett ett
med BNP-tillväxt på 0,7 respektive 2,7 % år. Elanvändningenen per
bedömdes då ligga i intervallet 154-163 TWh år 2005. Dessa scenarier
visar betydelsen skilda antaganden den ekonomiska tillväxttaktenav om
och kompletterar på så års1994 där endastsätt tillväxtfallrapport ett
studerades.

Förutom NUTEK:s finns inget aktuellt material tillgårapporter att
det gäller bedömningar pånär medellång sikt. KRAFTSAM:s senaste

publicerade från år 1990. Med tillväxttaktär i BNPprognos en
%1,9 elanvändningen enligt dennaväntas öka till TWh150 tillprognos

år 2000. Uppgifterna baseras på alternativ förutsätter realpris-ett som
höjningar på med %30 och effektivisering på 10 TWh. Med hän-en

till osäkerheten bl.a. den ekonomiska utvecklingen bedömssyn om
elanvändningen ligga i intervallet 140-160 TWh. Det svårtär göraatt
någon jämförelse mellan KRAFTSAM:s och NUTEK:s bedömningar på
grund den djupa lågkonjunkturen under början l990-talet. Dennaav av
kunjunktumedgång, KRAFTSAM inte kunde förutse i sinsom prognos,
har visas i tabell 10 medfört nedgång i elanvändningen.som en

Norge

Elanvändningen uppgick till 112,3 TWh år 1993, leveranser tillvarav
avkopplingsbara svarade för knappt 9 TWh. Produktionenpannor var
detta år 120,1 TWh. Norge hade således på 7,8 TWh.nettoexporten
Tre fjärdedelar gick till Sverige och fjärdedelexporten närmareav en
till Danmark. Produktionskapaciteten i Norge motsvarade GW27,2 vid
årsskiftet 1993-1994. Under s.k. nonnalår produceras 111 TWh.ett

Den framtida elefterfrågan i Norge förväntas relativt långsamt.växa
Tillgängliga pekar på ökning i elefterfrågan kring 1,1-prognoser en

% 2005.1,2 år under perioden 1995 till Den samlade efterfråganper
exklusive leveranser till avkopplingsbara elpannor bedöms enligt

komma uppgå till TWh105 år 1995 och 118 TWhattprognosen
2005. Det bör dock betonas elanvändningen i Norgeatt överprognoser

27 NVE 1989. Några officiella den framtida elanvändningenöverprognoser
har inte gjorts sedan dess.
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refereras till härosäkerhet.behäftade med Denstorär prognos som
kommerreformerades. reformenelmarknaden Hurarbetades fram innan

ikunnat innefattashar således intepåverka elanvändningenatt
ipåverkar tillväxtenflexibilitet hos elkunderökadHurprognosen. en

industrinselintensivafaktor. densådan Hurelefterfrågan är en
deförmånliga köpvillkorutfasning depåverkaselanvändning en avav

faktor.hafthittills har är annanen
perioden 1988år underökade med 1-2Elanvändningen procent per

utanför den elintensivaelanvändningenökadeUnder 1993till 1993.
Användningenallmännelig försörjning med 4,6industrin procent.

till dennaanledningkraftigare. Enbedömsunder år 1994 ännuväxa
industrinövergång från olja till inomkraftigutveckling kan envara

till lägre elpriserföljd den möjlighethushållen tilloch somav
reformeringen har gett.

närvarandeförenergiverk, NVE, bedömervassdrags- ochNorges att
vadkommer högreframtida elanvändningenden änatt prognosenvara

år visar.från 1989
vattenkraftproduktion i Norgepotentialen församladeDen är

medelårsproduktionTWhTWh,beräknad till 175 lll ärvarav
TWhproduktion på 35drift. Vattendrag motsvarandeutbyggd och i en

befintliga planerutbyggnad enligtutbyggnad. Möjligskyddad ärär mot
koncessionsbehandlai framtidenfinns möjlighetTWh.24 Därutöver att

TWhVidare har 1,6TWh.TWh. Under uppförande 1,1ytterligare 3 är
dessafärdigställandetVidbeviljats koncession för utbyggna av

utökats tillnormalårsproduktionen haanläggningar kommer närmare
TWh.114

tillgängligabakgrundframstår således,Det mot prognoser, somav
ytterligarebehovsekelskiftet skulle komma hakringNorge attatt av

marginalkostnadenlångsiktigaeller import.eltillförsel produktion Den
kWh.norska Enelproduktion bedöms NVE 23för öre percaav varany

relativtsåledesinnebäromfattning i Norgeutbyggnad större enav
denframhållasdärförböruppåt på priserna. Detkraftig attpress

beaktartill fullointei befintligaframtidsbild målas prognoseruppsom
och detanvändarkollektivetflexibilitet hosökadeffekterna av en

förmånligaelintensiva industrinsavvecklandet denkrafttillskott av
medför.köpeavtal

28 Källa: Nordel.
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Finland

FinlandElproduktionen och elanvändningen år i 58,11993var
Landet importerar från framför allt Rysslandrespektive 65,6 TWh.

%och Sverige. Under de åren har Finland importerat ll 17senaste -
från Ryssland, och tidigaresin årliga elförbrukning. Importen avav

frånfast kraft år.Sovjetunionen, består cirka 5 TWh Importenperav
tillfällig kraft, har varierat mellanSverige, huvudsakligen utgörs avsom

TWh år.3 6 per-
sammanlagt cirka 300 MW.Produktionskapaciten år 1993 l4var

byggande ellerkapacitet antingen underOmkring 800 MW ärny
gaseldat kraftvärmeverkprojektetbeslutad. 450 MWDet ärstörsta ett

Helsingfors, beräknas klart år 1997.i som vara
industriministeriet elefter-från Handels- ochEnligt väntasprognoser

% till drygt TWh 2005.frågan öka med cirka 3 90per
År Ryssland. ökadelhandelsavtalet med Enupphör det finska2000

den ryska elen kommerframtida elanvändning behovet ersättasamt att
produktion och/eller ökad import. Detkräva utökad inhemskatt enen

ochberäknas till MW år 2000 5 000 MWnödvändiga tillskottet 2 000
planeradetäcksdel detta tillskottår 2005. Endast genomen av

utbyggnader.
Industriministeriumochinformation från Finlands Handels-Enligt

kraftpå behovetde näraliggande lösningarnaär mest enav ny
Sverige ochel.utbyggnad kolkondens och/eller import Här nämnsavav

öppenhet införfinnstänkbara importländer, detNorge även ensom men
rysk kraft.fortsatt import av

koldioxidutsläppennågra uttalade mål stabiliseraFinland har inte att
egentliganågraoch har därmed inteförrän i slutet 1990-taletav

åren.elproduktionsteknik under derestriktioner vid val närmasteav
alternativdagsläget inte någotutbyggnad kärnkraften iEn ärav

regeringensförkastadei septembereftersom den finska riksdagen, 1993,
kärnkraftverk.bygga femteförslag att ettom

tillMed hänsyni från Ryssland.sker dagImport naturgasav
fler kraftverkaktuellt byggaförsörjningstryggheten det knappastär att

svensk-Om framtidaanvänder importerad rysk gemensamensom gas.
dettarealiseras kangasimport från skullefinsk satsning på Norge

Finland.gaseldad elproduktion imedföra utbyggnaden av
förväntas detproduktionskapacitetEftersom Finland har behov av ny
sekelskiftet.börja stiga framemotnuvarande förhållandevis låga elpriset

fortsattoch/ellernordiska elmarknadenökad integration denEn av
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import från Ryssland kan medföra prisstegringama skjuts framåt iatt
tiden.

Danmark

Elproduktionen och elanvändning uppgick år i Danmark1993 till 32
respektive TWh. Nettoimporten33 TWh. totala elproduk-1,2 Denvar
tionskapaciteten GW.9 800var

Den framtida elanvändningen bedöms Energistyrelsen ochav
branschen komma uppgå till omkring TWh år36,3 2005 vilketatt mot-

år.genomsnittlig ökningstakt på l %svarar en per
energi- ochDe miljöpolitiska målen har resulterat i den danskaatt

elsektom i dag befinner sig mitt i förändringsprocess.uppe en
Ambitionen kolanvändningen skall minska och utbyggnadär att att en

naturgaseldad kraft och vindkraft skall samtidigtav gynnas, som man
önskar ställa befintliga fjärrvärmeverk till kraftvärmeverk.om
Potentialen i elproduktion, för omställningen till småskaligmätt
kraftvärme, l 200 MW.är ca

framtidenI användningen halm och flis få alltväntas naturgas,av en
betydelse följd de kraftiga styrmedel in.större sattssom en av som

Kraftföretagen försöker därför produktionen och sågöra värmeatt av
flexibel möjligt. deI flesta anläggningar kan idagredan eldasom man
med såväl kol olja och finns beslut till årDetnaturgas. attsom om
2000 bygga produktionsanläggningar med knappt l 000 MWut stora

MW.och mindre anläggningar med 250
Den danska kraftbalansen i dag stark och med tanke påär att

investeringsbehovet lågt kan de danska elprisema förväntasär vara
relativt stabila inom den framtiden. En ökad handel med såvälnärmaste
Norden Tyskland kommer dock påverka de danska elprisema,som men
nettoeffekten svår förutsäga.är att

29 Dansk Elforsyning, Statistik Elverksförening.1993, Dansk

30 Dansk Elforsyning, Statistik 1993, Dansk Elverksförening.
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Tyskland

Tyskland förväntas konsumtionen öka med % år underlI attvästra per
TWh.till stigandeperioden till dvs från 441 TWh 547 Den1989 2010,

ökad inhemsk produktionefterfrågan förväntas till % täckas75av av
Uttryckt TWh innebär detmedan täcks ökad import. i attresten av en

TWh under perioden 1989-2005 ochnettoimporten ökar med drygt 16
år Produktionsökningen frånmed ytterligare TWh fram till 2010. 44110

huvudsakligen ske i anlägg-till TWh förväntas enligt519 prognosen
ochningar baserade på importerat kol naturgas.

politisk fråga i Tysklandframtida energiförsörjningen hetDen är en
allt kol-politiska partierna gäller framförOenigheten mellan de

politiska polariser-subventionema och kärnkraften. På grund denav
kanhur det framtida energisystemetingen osäkerhetenär stor om

komma att ut.se
meningsmotsättningarna degäller kärnkraftens handlarVad om

frågan upparbetningnuvarande kraftverkens livslängd och säkerhet, om
generationoch/eller slutförvaring kriterierna församt en ny

förespråkarkärnkraftverk. Socialdemokraterna och de gröna en
vill ha fortsatt högaavveckling kärnkraften samtidigt desomav

kolsubventionema intekolsubventioner. snabbt avskaffandeEtt ärav
utformningenomfattningen ochaktuellt sysselsättningskäl, avav men

föremål för diskussion.subventionerna är
omläggninghar fram innebärEtt lagförslag lagts avensom

Innebörden i förslagetkolsubventionema fr.0.m. år 1996. är att
stället förbelopp isubventionerna skall bestämmas till givet totaltett

kraftföretagengälla viss mängd kol är atttvungnaatt som nu en som
gruvindustrin itillfallaanvända. Vidare kommer subventionerna att

intesubventionerna ska finansierasstället för kraftföretagen. Hur är
konsumtionsskattkraftföretagens motståndklart, ärmot enmen

blir allmändärför möjligt lösningenkompakt och det är att en
detinte betalas iskattefinansiering. Eftersom full kompensation

sänkaomläggningen subventionernanuvarande kommer attsystemet av
kraftverk Tyskland.produktionskostnadema i stenkolseldade i västra

utvecklaselmarknaden kommerpriserna på den tyskaHur äratt

3 EntwicklungenergiewirtschaftlicheBundesministerium für Wirtschaft, "Die
EinbeziehungBundesrepublik Deutschland bis Jahre 2010in der unterzum

fünf Bundesländer".der neuen
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beroende vilka politiska beslut fattas i Tyskland, ocksåav som men
inom OmEU. den tyska elmarknaden avregleras kommer mellangapet
elpriset och produktionskostnadema ihop. Produktions-att pressas
kostnaderna kommer i sin troligen minska i takttur med miljö-att att
investeringarna successivt betalas och möjligheterna användaattav
importerat stenkol ökar. Enligt bedömningar framtida eltillförsel iav
Tyskland förväntas ökad import vilket kommer verka pris-en att
pressande.

Enligt nämnda det genomsnittligaväntasprognosrapportovan
högspänningspriset till industrikunder sjunka med %19 mellan åren
1995 och 2000 för sedan ligga kvar påatt nivå år 2005. Undersamma
perioden 2005-2010 bedöms priserna stiga med %.12

Åren efter återföreningen sjönk elefterfrågan med mellan 30-50 %
i Tyskland. Denna nedgångöstra har och förväntas såmattatsnu av
småningom följas uppgång. Inte förrän år 2005 dockväntasav en
elanvändningen sig nivån år 1989,närma då den låg på 96 TWh.

En del de gamla brunkolskraftverkenstor kommerav stängas,att
eftersom de inte uppfyller miljökraven i Tyskland. Inkluderasvästra
behovet nedlagda anläggningaratt ersätta kommer GW8av ca ny
kapacitet behövas mellan åren 1991-2005.att

Den brunkolsbaserade produktionen år 1989 svarade för 95 %som
elproduktionen har redan minskat med 40 % och den förväntasöver
minska ytterligare så produktionen i de gamla anläggningarnaatt endast
kommer fjärdedelatt utgöra vad den ursprungligen Nyaen av var.
brunkolsanläggningar kommer kompensera för delatt en av
produktionsbortfallet, det kommer brunkolskraftverkentrots enligtmen

för knappt %60att den totala produktionen årprognosen svara av
2010.

Importerad stenkol och förväntas stå för del denstorgas en av
Årframtida elproduktionen. 2010 förväntas importerat stenkol att svara

för %.25 En markant ökning naturgasanvändning i elproduktionenav
märks redan i dag. Trots VEAG:s medlemmaratt tveksamma tillär

ökar antaletnaturgas naturgaseldade kraftvärmeverk i takt med att
kommunerna i Tyskland byggeröstra kraftproduktion. Någonut egen
framtida utbyggnad kärnkraften förväntas inte till följd politiskav av
oenighet. ÖsttysklandDe kärnkraftverk fanns i f.d. lades ned eftersom
återföreningen.

De omfattande investeringar i produktionskapacitet och över-ny
föringsförbindelser måste genomföras i Tyskland kommeröstrasom att
leda till elsektom Åbelastas med högaatt kapitalkostnader. andra sidan
kommer bränslekostnadema förhållandevis låga jämförtatt medvara

Tyskland.västra De kontraktdsom reglerar förhållandet mellan den
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Tyskland. Detinte igälleroch kolgruvornakraftindustrinvästtyska östra
sitt behovhelafritt importeraösttyska elproducentemaalltså destår att
kraftverkvästtyskalägre detväsentligtprisstenkol till änärett somav

inhemskt kol.får betala för
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