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Till statsrådet Andersson

Genom beslut den 30 juni 1994 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet tillkallaatt parlamentariskten sammansatt
kommission med uppdrag granska de pågåendeatt energipolitiska

för omställning ochprogrammen utveckling energisystemet ochav
analysera behovet förändringar och ytterligare åtgärder.av

En förteckning kommissionensöver ledamöter, sakkunniga och
dessexperter sekretariat bifogas.samt

Kommissionen har antagit Energikommissionen.namnet
I tilläggsdirektiv den 3 november 1994 fick kommissionen i uppdrag
med förturatt analysera möjligheterna genomföraatt den vilandenuelmarknadsreformen på intesätt låserett kommissionens fortsattasom

arbete. Vi får med anledning härav överlämna delbetänkandet SOU
1995:14 Ny elmarknad.

I arbetet med detta delbetänkande har ledamöter deltagitsom
landshövdingen Gunnar Brodin, ordförande, riksdagsledmötema Inge
Carlsson s och Dan Ericsson kds, filosofie kandidaten Pär Granstedt
c, kommunalrådet Nina Jarlbäck s, riksdagsledamoten Birgitta
Johansson s, teknologie licenciaten Tom Kåberger mp, läraren Gunas
Larsson v, direktören Per-Richard Molén m, förutvarande statsrådet
Rune Molin s, oppositionsrådet Birgitta Nilsson fp riksdags-samt
ledamöterna Martin Nilsson s och Mikael Odenberg m.

Som sakkunniga har deltagit generaldirektören Alf Carling,
departementsrådet Håkan Heden, generaldirektören Kjell Jansson,
professorn Arne Jemelöv, direktören Sven Erik Malmeblad, utrednings-
sekreteraren Jan-Erik Moreau, chefen för Statens byggforskningsråd
Bertil Pettersson, verkställandesamt direktören Bengt Söderström.

Kommissionens huvudsekreterare kanslirådetär Sten Kjellman. För
arbetet med detta betänkande har avdelningsdirektören Christina
Oettinger-Biberg förordnats sekreterare. I sekretariatetssom arbete har
vidare deltagit assistenten Lena Eklund, filosofie kandidaten Peter Fritz
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och kammarrättsassessom Ronald Liljegren.
Till delbetänkandet fogas reservationer ledamöterna Tomasav

Per-Richard Molén och MikaelKåberger, Birgitta Nilsson samt
Odenberg. Särskilda har lämnats ledamöter Dan Eriksson,yttranden av

Granstedt, Per-Richard Molén, Birgitta Nilsson och MikaelPär
ErikOdenberg, ledamoten Gun sakkunnige Jan Moreau.Larsson samt

Kommissionens fortsätter enligt direktiven.arbete

Stockholm i februari 1995

Gunnar Brodin

Carlsson Ericsson GranstedtInge Dan Pär
KåbergerNina Jarlbäck Birgitta Johansson Tomas

MolinGun Per-Richard MolénLarsson Rune
Mikael OdenbergBirgitta Nilsson Martin Nilsson

/Sten Kjellman
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SAMMANFATTNING

Bakgrund och utgångspunkter

Energikommissionen fick tilläggsdirektiv i november 1994genom
uppdraget med förtur analysera möjligheternaatt genomföraatt
elmarknadsreformen på inte låser kommissionenssätt fortsattaett som
arbete. Kommissionen skulle redovisa sina förslag i denna frågasnarast
och därvid också föreslå de förändringar eller kompletteringar denav

ellagstiftningen eventuellt bedöms nödvändiga.nya som vara
Kommissionen skulle också särskilt behandla konsekvenserna av en
ökad utlandshandel med och vissa regionalpolitiska frågor i
anslutning till elmarknadsrefonnen.

Föreliggande delbetänkande är.kommissionens redovisning dettaav
uppdrag.

Kommissionens uppdrag i övrigt dels granska de pågåendeär att
energipolitiska för omställning och utvecklingprogrammen av
energisystemet och analysera behovet förändringar och ytterligareav
åtgärder, dels lägga fram förslag .med tidsangivelser förom program
omställning energisystemet.av

års1991 riktlinjer för energipolitiken skall utgångspunkt förvara en
kommissionens överväganden energipolitikens utformning. Därmedom

uppgiften utforma politikär för energisystemets omställningatt en som
syftar till på kort och lång sikt tillgången påatt ochtrygga annan
energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor, och därvid utgåatt
från vad och miljö kan bära. Kommissionens analysnatur av
elmarknadsrefonnens konsekvenser skall relateras till detta breda och
krävande energipolitiska uppdrag.

Riksdagen beslöt i december 1994 den ellagstiftningensatt nya
ikraftträdande skulle uppskjutas för kommissionen möjlighetatt attge
genomföra bredare konsekvensanalys reglerna för elmarknadenen av
innan reformen träder i kraft.

Kommissionen har sin uppgift särskilt granska densett attsom
vilande ellagstiftningens konsekvenser elförsöijningsperspektiv. Enett
huvudfråga hur deär elmarknadsreformen skulleramar, som genom
etableras för aktörerna på elmarknaden, kan beräknas komma att
påverka leveranssäkerheten och försörjningstryggheten i det svenska
elsystemet på både kort och lång sikt. Ytterligare central fråga ären om
reformen skulle förändra möjligheterna för statsmakterna utnyttjaatt
tillgängliga styrmedel på energi-, miljö- och näringspolitikens område.
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utrikeshandeln medocksåutgångspunkter behandlasUtifrån dessa
utveckling.elförsörjningen och elprisemaspåverkan påoch dess

glesbygds-betydelse förelmarknadsreformensVidare behandlas
angelägetfunnit detKommissionen har dessutomkundernas situation.

aktualiserats vidfrågor harytterligare någrasärskilt taatt somupp
lagstiftningen.den vilandegranskningen av

vilka energipolitiskastadium bedömainte möjligt på dettaDet är att
förslag.kommissionens slutligaingå istyrmedel kommer attsom

därför skett medkonsekvenser harelmarknadsreformensAnalysen av
möjlig-påverkanmarknadsorganisationensavseende på den avnya

styrmedel.energipolitiskautnyttja slagheterna allaatt av
sinahar begränsatkommissionenockså understrykasDet bör att

vilandegällande och denmellan denöverväganden till jämförelseen
ikraftträdandeFrågor inte beroendeellagstiftningen. är ett avavsom

inte tagitslagstiftningen harden vilande upp.

Innehåll och slutsatser

disposition ochdelbetänkandetsredovisningKapitel kort1 är avaven
organisation.utredningsarbetets

förutgångspunktemaredogörelse förKapitel innehåller2 en
bakgrunds-innehåller kortKapitletöverväganden.kommissionens en

viktiga för detgenomgång vissa beslutbeskrivning och ärsomaven
legat tillavvägningar harredovisas deuppdraget. Slutligenaktuella som

i denna fråga.för kommissionens arbetegrund
överväganden ochkommissionensKapitel redovisning3 utgör aven

förändringarbetydelsefullaavsnitt beskrivskapitlets förstaförslag. I
ändratharochår,har inträffat under sammantagnasomsenaresom

ochdistributöremasväsentligt för producentemas,förutsättningarna
utvecklingenkonstaterasagerande på elmarknaden. Detkundernas att

ändratharhos företagen,marknadsorienteringmedfört ökadhar somen
konkurrens.kundanpassning ochinriktning ökadverksamhetens mot
konkurrens,ökadutvecklinghar ocksåInternationellt ägt motrumen

svenskaförmöjligheterna denochhar påverkat villkorenvilket
utvecklingen isammanhangviktigt i dettaelförsörjningen. Särskilt är

våra nordiska grannländer.
således iharsvenska elförsörjningenför denFörutsättningarna
fall frågai fleraåren. Detändrats under deviktiga avseenden ärsenaste

denFråganberäknas fortsätta.kanförändringsprocesser att omsomom
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gällande ellagens ändamålsenlighet i framtiden har därför också varit av
betydelse för kommissionensstor överväganden och slutsatser.

Avsnitt 3.2 behandlar frågan statsmakternas möjligheterom att
använda energi- och miljöpolitiska styrmedel skulle påverkas väsentligt

elmarknadsrefonnen. De möjliga effekterna påav olika styrmedels
effektivitet övergång till det vilande regelverket diskuteras.av en I
sammanhanget berörs hur den ändrade rollfordelningen på elmarknaden
i vissa fall skulle kunna förstärka eller försvaga styreffektiviteten.

Förutsättningarna för driva aktivatt energipolitik förefaller inteen
bli den vilandeatt sämre ellagstiftningen träder i kraft. Det finnsom

däremot anledning vissa energipolitiskaatt vänta att styrmedel kommer
kunna utnyttjas medatt ökad kraft med det regelverket.nya
Det följande avsnittet 3,3 behandlar elmarknadsreformens effekter

på försöijningstryggheten. Frågan behandlas med avseende på både
elsystemets leveranssäkerhet och den långsiktiga forsörjningstryggheten.
En god leveranssäkerhet innebär låg risk för avbrott i elleveransemaen
till följd tekniska fel eller på grund kapacitetsbrist i produktionenav av
eller överföringssystemet. Den långsiktiga försörjningstryggheten gäller
främst framtida tillräcklighet.systemets Iförsöijningstryggheten ligger
också på lång sikt tillgång på påtryggen med omvärlden
konkurrenskraftiga villkor.

En betydelsefull fråga kraftproduktionär kan tillkomma iom ny
tillräcklig omfattning för tillgodose behovetatt el, och den kanav om
byggas prisfluktuationer.ut utan I försöijningstrygghetenstora ligger
vidare elförsörjningssystemet skallatt uthålligt och robust i detvara
längre tidsperspektivet, och därför det också skall uppfylla viktigaatt
miljö- och säkerhetskrav.

Kommissionens bedömning reformen inteär skulle påverkaatt
förutsättningarna för investeringar i elproduktion eller effektiviseringny

elanvändningen på sådant kommissionensav ett sätt fortsattaatt arbete
låses.

I detta sammanhang påpekas grundläggande osäkerhetatt deten om
framtida investeringsbehovet i elförsörjningen hänger medsamman
kämkraftsfrågan och under vilka förutsättningar de enskilda företagen
kommer kunna verka underatt omställningen energisystemet.av
Kommissionens breda energipolitiska uppdrag därför mycketär
betydelsefullt. De framtida besluten omställningen och utvecklingenom

energisystemet måste sådanaav fastlagda mål förattvara
energipolitiken framstår trovärdiga tiden.översom

Det finns i sammanhanget osäkerhet Vattenfalls roll ien om
samband med energisystemets omställning. Kommissionen betonar att
ägaren, de riktlinjerstaten, riksdagen fastställde i sambandgenom som
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börVattenfallfastslagitharbolagisering attföretagets ageramed
kraftföretagen.övrigadegrundprinciperutifrån somsamma

långsiktigadenföljaanledningfinns attDet noga
Behovetelmarknaden. ärpå stortförsörjningstryggheten prognoserav

energi. Genomochtillförselnanvändningensåvälför annanavsom
detbl.a.bedömningar närsäkrare göraskanenergiprognoserutvecklade

uppgifterOckså andrakraftanläggningar.behovet somgäller av nya
informationaggregeradinnehåll ochvattenmaktuella data om

börmarknadsinfomiationviktig tashandelsavtalbilaterala är somenom
energimyndighetcentralbörNUTEKkontinuerligt. ansvarafram som

för detta.
prisersåväl dagensförändringarnainformationfortlöpandeEn avom

elkundersåvälförväsentligprisutvecklingenframtida ärden somsom
el,medhandelorganiseradel. Enoch leverantörerproducenter enav

ochinformationbetydligt bättresäljareochköpareskulles.k. elbörs, ge
ocksåbilateralt. Denenbarthandeln sker ärbeslutsunderlag enän om

kraftnätSvenskadrift.effektivaför elsystemetsinstitutionnödvändig
kortsiktigapåprismarknadsbestämtkontinuerligtbehöver ett

dvs.balansändamål,förprissättakunnaförelleveranser att
iförbrukningsavvikelsemaoch systemet.produktions-

med våraHandelnel.medutlandshandelnbehandlasavsnitt 3.4I
produktionskostnaderlägreformfördelar imedförgrannländer stora av

särskiltUtlandshandeln stormiljöpåverkan. ärminskadoch aven
omställningperspektivetaktuellai detSverigebetydelse för avav en

nytillskottbehovsituation störreI närenergisystemet. ett aven
tillbidrautlandetfrånimport attkantillförselsidanpåuppkommer

följandeoch däravproduktioneninhemskavariationer i denutjämna
besvärande.synnerligenblikunnaskulleprisfluktuationer, annarssom

medelmarknaderfinnsFinlandikortoch inomI Norge även
denikraftträdandeEttförsäljning.ochproduktionikonkurrens av

svenskadå innebäraskulleellagstiftningen attsvenskavilande
länder.i dessakundertilldirektsäljakunnaskulleelproducenter

godafinnssiktPådär.upphandlaskulle kunnakunderSvenska
Dåmarknad.integreradalltmerutvecklasNordenmöjligheter motatt en

totalaoch deeffektivareutnyttjasproduktionresursemasamladedekan
reduceras.miljöskadligautsläppen ämnenav

svenskomfattandenågonanledningintefinns i dag väntaDet att
utlandsförbindelserna ärsvenskaDeeffekter.prishöjandemedelexport

någrafåinte kan väntastill elsystemkoppladehuvudsakligen som
Påelmarknaden.svenskapå deninfluenserprishöjandeavgörande
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längre sikt ökar dock osäkerheten utvecklingen i omvärlden.om
Den vilande ellagen möjligheter viss kontrollutövastaten attger en

utrikeshandeln med el. Kommissionen föreslår den vilandeöver att
lagstiftningen kompletteras i detta avseende. bedömningskriterier förDe
prövning nätkoncession för utlandsförbindelse, iav som anges
förarbetena till den vilande ellagstiftningen den allmänna tillgången till
överföringskapacitet till utlandet, driftsäkerheten i det svenska
elsystemet och den långsiktiga leveranssäkerheten bör föras in i
lagtexten.

Vidare föreslås särskild koncesssion för och importatt exporten av
införs. sådanEn kraftutväxlingskoncession skall kunna denges som

uppvisar ingånget avtal och/eller import el. Det börett exportom av
finnas presumtion för koncession beviljas, regeringen skallatten men
ha möjlighet kunna avslå sådan begäran allmän hänsyn tillatt en om
landets försöijningstrygghet talar beviljande sådanemot ett av en
koncession.

Genom de ökade möjligheterna till övervakning och kontroll av
utrikeshandeln kommissionen föreslår skapas möjligheter försom
samhällsekonomiska konsekvensanalyser tilltagande handel. Inteav en
minst i samband med omställning energisystemet kan sådanaen av
instrument behövas för kunna säkra försöijningstryggheten.att

Avsnitt behandlar3.5 glesbygdskundemas situation. konstaterasDet
det främst utformningen det vilande regelverket för nättjänsteräratt av

betydelse i denna fråga. Den del kundens total elprisärsom av av som
gäller den elektriska energin och inte elöverföringen, påverkas däremot
inte elen i glesbygd eller i tätort.tas utav om

Enligt den vilande lagstiftningen skall nättariffer skäliga ochvara
utformade på sakliga grunder. Tariffemas skälighet skall kunna prövas
utifrån bl.a. kostnader för verksamheten. Nätägamanätägamas är
skyldiga lämna ekonomisk redovisning föratt separaten
nätverksamheten.

Det krävs varje koncessionsområde behandlas för sig vidatt
prövning nättariff. Kostnaderna inom det enskilda koncessions-av en
området blir därigenom grunden för tariffprövningen. I dag finns på
flera håll i landet angränsande koncessionsområden med ägare,samma
för vilka enhetlig eltariff tillämpas. Om nättariffema där skulle sättasen
utifrån kostnaderna för nätverksamheten i varje enskilt område skulle
tariffema för de områden har andel glesbygdskunderstörresom en
komma höjas medan de skulle sänkas i områden.övrigaatt

Kommissionen föreslår därför tillägg till den vilande ellagenett som
innebär varje koncessionsområde skall redovisas för sig,att attmen
nätmyndigheten, NUTEK, under vissa villkor skall kunna medge
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undantag från detta krav. Om fårområdena redovisas ihop skall de
också vid skälighetsbedömning nättariffen område.ettav ses som

Vidare konstaterar kommissionen inte finns någondet regelatt som
förbjuder avståndsberoende tariffer tillämpas på regional nivå. Enatt
konsekvens detta NUTEK, bakgrund principenbl.a.äratt att mot av om
kostnadsriktighet i tariffsättningen, i samband med prövningen av
tariffer skulle kunna tvingas fatta beslut leder till ökatatt ettsom
avståndsberoende i tariffsättningen.

denna anledning föreslårAv kommissionen den vilande lag-att
stiftningen kompletteras så huvudprincipen i tariffsättningen bliratt att

avståndsoberoende tariff för skall tillämpas för nät-uttagen av
koncession för linje med spänning understigande kilovolt220en
regionledning. Undantag från huvudprincipen dockbör kunna
meddelas bakgrund existerandei dag särskilda avtal mellanmot av
koncessionshavare och kunder. Vidare skall nätföretagets samtliga
nätkoncessioner för linje på spänningsnivå grunden förutgörasamma
skälighetsbedömningen tariffen.av

I avsnitt 3.6 behandlas antal särskilda frågor och flera förslagett
läggs fram kompletteringar den vilande lagstiftningen.om av
Kommissionen föreslår bl.a. följande:

innehavare elproduktionsanläggning kan effektlevereraav som en-
högst kW skalll 500 erlägga förenklad nätavgift endastom en som

engångsavgift anslutning och avgift mätning,för förmotsvarar
avräkning och mätutrustning.
elproducent ersättningskall ha tillrätt nätägaren motsvararav som-
dels minskningden energiförluster produktionen medför iav som

dels den reduktion avgifter förnätägarens nät, nätägarens attav vara
produktionenansluten till möjliggör.nätannat som

lagstiftning skall utarbetas reglerar organiserad handel meden som-
el, elbörsverksamhet.
det med leveranskoncessioner ingår i den vilandesystem som-
lagstiftningen skall i år, i för i år.gälla fem stället tre

Kommissionen konstaterar vidare det för viss fjärrvärme- ochatt
naturgasverksamhet kan bli svårt den konkurrensen,mötaatt nya som
elmarknadsreformen innebär, sänka tariffema. Kommissionenattgenom

därför återkomma förslag skydd för sådanamed kanatt ettavser som ge
verksamheter. så kanKommissionen lämna förslag detattatt ettavser
träda ikraft samtidigt med den vilande lagstiftningen.

vilande ellagstiftningenKommissionen bedömer den svenskaatt
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innebär minst lika långtgående refonnering elmarknaden deten av som
direktivförslag diskuteras inom EU. Ingenting talar därför emotsom nu

Sverige skall kunna tillämpa den vilande ellagstiftningenatt när ett
EG-direktiv med tiden antas.

I avsnitt 3.7 sammanfattar kommissionen sina överväganden.
Kommissionen har funnit förutsättningarna driva aktivatt att en

energipolitik inte skulle försämras den vilande ellagstiftningen, medom
de föreslagna kompletteringama, trädde i kraft.

Kommissionen sammanfattande bedömning avgörande skälär att
talar för elmarknadsrefonnen bör träda i kraft. vilandeDenatt
lagstiftningen bör därför i kraft med de ändringarsättas av
lagstiftningen kommissionen föreslår.som

Det angeläget den lagstiftningen kan träda i kraft såär att snartnya
möjligt. Kommissionens bedömning den bör träda i kraft denär attsom

januaril 1996. Det med hänsyn till förberedelsetiden, angelägetär, att
beslut härom vårenkan fattas under 1995.

Under de första åren efter det lagstiftningen har börjat gällaatt att
bör NUTEK ha särskilt uppdrag övervaka elmarknadensett attsom
funktion och fortlöpande till regeringen och lämna förslagrapportera om
de åtgärder eventuellt kan bedömas nödvändiga.som vara
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Summary

Background and starting-points.

In November the1994 Energy Commission given additionalwas
directives instructing give priority analysis of the possibilitiesto to an
of carrying the reform of the electricity market in suchout a manner
that the continued work of the Commission "locked" innotwas any one
particular direction. The Commission its proposalsto presentwas on
this question possible and the time suchat suggestas soon as same
changes in completions the electricity legislation whichtoor new
might consider warranted. The Commission also give specialtowas
consideration particular connected the reform of theto two aspects to
electricity market, i.e., the of increased foreign tradeconsequences an
in electricity well number of special relating regionalissues toas as a
policy.

The preliminary constitutes the Commissions findingspresent report
regarding the questions had thus been commissioned study.to

The remaining tasks of the Commission consist the hand ofon one
analysis of policy for the reorganizationcurrentan energy programmes

and development of the of the need forwellsystem,energy as as
changes and additional On the make proposalsother tomeasures.
regarding for the reorganization of the systemprogrammes energy
specifying schedule with time-limits for this reorganization.a

The guidelines intended starting-1991 for policyenergy as aare
point for the Commissions deliberations formulationthe appropriateon
of policy. The task draw for the reorganizationpolicytoenergy up a
of the which aims the and longer-both short-system toenergy secure

supply of electricity and other whichterm tenns competeenergy on can
with those prevailing in surroundings. Another essential starting-our
point should knowledgebe of what and the environmentnatureour can
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tolerate. The Commissions analysis of the of the reformconsequences
of the electricity market should be related the broad and demandingto

policy task thus assigned toenergy
Parliament decided in December 1994 that the date which theon

electricity legislation into force should be postponed.tonew was come
This in order give the Commission the chance of carryingto outwas a
broader analysis of the of the regulations relating thetoconsequences
electricity market before the reform into force.came

The Commission has taken itself make in-depthtoupon an
examination of the of the resting electricity legislationconsequences
from the point of view of the electricty supply security. One of the main
issues discussed how the framework established by the reform of the
electricity market for the this market affectactors toon may come
delivery and supply security the Swedish electricity in bothsystem
the short and longer Another central question whether thetenns.
reform alter the possibilities afforded authorities of makingto statemay
appropriate of available control in the fields ofuse measures energy
policy, environmental policy and trade policy. Bearing these starting-
points in mind, the issue of foreign trade in electricity also treated,

well the question of the effects of such trade both theas as on
electricity supply security and electricity price developments.

The question of what the reform of the electricity market entailmay
for the situation of rural also dealt with. CommissionThecustomers
has also found important special attention number of otherto topay a
issues which have arisen during its examination of the restingnow
legislation.

this possible detennine what politicalnot at stage to energy
control be included in the Commissions final proposals.measures may
The analysis of the of the reform of the electricity marketconsequences
has therefore been based the market organizations effects theon new on
possibilities of utilizing all kinds of political controlenergy measures.

should also be underlined that the Commission has limited its
considerations comparison between the Electricity Actto currenta now
in force and the proposed, and resting, electricity legislation. Issuesnow

connected with the enforcement of the legislation have beennot new
omitted.

Contents and conclusions

Chapter 1 provides short presentation of the disposition of thisa
preliminary ofand the the investigation organized.report way was
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starting-points for theof theChapter contains2 accountan
description of theshortCommissions deliberations. includes a

of decisions consideredof numberbackground and presentationa a
thewhich formedFinally, the trade-offsrelevant the tasks hand.to at

presented.this questionbasis of the Commissions work on are
of Commissionspresentation theChapter consists of3 a

chapter describesThe first section of thedeliberations and proposals.
and whichinthe major changes which have occurred recent years,

governing the actionsthe conditionstogether have significantly altered
market.the electricityof producers, distributors and customers on

orientationincreased marketnoted that developments have led to an
activitiesof thefirms, has changed the directionand thismanyamong

wellcustomer-orientedthey in and made them moreas asengage more
there been developmentcompetitive. international hasIn terms too, a

affected both thethis has alsotowards increased competition, and
supply and its developmentconditions governing the Swedish electricity

ofcountriespossibilities. in neighbouring NordicDevelopments are
particular importance in this context.

thuselectricity supply haveThe conditions governing the Swedish
thein Inchanged in certain crucial respects recent years. many cases

befact of which be expectedchanges in topart on-are processes may
Electricitygoing. The question of how appropriate the Actpresent may

Commissionscentral thein the future has therefore also been toappear
deliberations and conclusions.

authorities‘theSection discusses the question of whether3.2 state
andpossibilities of political controlusing measuresmeasuresenergy

considerablepolicy would be affectedrelating environment toto any
possible effectselectricity market. Theby the reform of theextent on

transition theofthe efficiency of various control tomeasures a
of theThe issue howregulations consideration discussed here.under are

variouselectricity marketaltered role distribution the casesmayon
with in thisdealteither reinforce weaken the efficiency of controlsor

context.
policy wouldThe preconditions for pursuing active notenergyan

legislationsuffer from introduction of the electricitytheto nowappear
certainfor expectingunder consideration. There however reasonsare

strength from thegain increasedpolicy control toenergy measures
introduction regulations.of the body ofnew

reform ofeffects of theThe following section 3.3 deals with the
treated inelectricity market security. The issuethe supply termson
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of both the electricity systems delivery reliability and long-term supply
security. Reliable deliveries lead small risks for delivery intemiptionsto
due technical capacity shortage in eitherto productiontoerrors or or
the transmission Long-term supply security mainly involves thesystem.
future adequacy of the The of supply security alsosystem. concept

long-term electricity thatto termscovers secure access on are
competitive with those prevailing in the surroundings.

An important issue whether sufficient generationnew power can
be created electricity requirements and whether productionto meet can
be expanded without major price fluctuations. The of supplyconcept
security involvesalso the idea that the electricity supply shouldsystem
be enduring and robust in the long-terrn perspective, and should
therefore satisfy major environmental and safety requirements.

The opinion of the Commission that the reform would affectnot
the conditions governing investments in electricity generation innew or
the effectivization of electricity consumption in such that thea way
continued work of Commissionthe blocked.

should in this be pointed that basic uncertainty existscontext out a
about future investment requirements in the electricity supply. This
uncertainty withconnected the issue of nuclear and with thepower
conditions individual companies will be working under during the
reorganization of the The broad policy tasksystem.energy energy
assigned the Commission therefore extremely important.to Future
decisions relating the transformation and development of theto energy

be such that the objectives detennined for policysystem must energy
remain credible time.over

thisIn there uncertainty the ofrole Vattenfallcontext tosome as
in connection with the reorganization of the Thesystem.energy
Commission wishes emphasize that Vattenfalls theto state,owners,
have asserted in the guidelines by Parliament regarding theset out
reorganization of Vattenfall in the form of limited thata company
Vattenfalls actions should be based the basic principleson same as
those of other companies.power

There good for following the long-term supply securityare reasons
the electricity market with The need for forecasts relatinggreaton care.

both consumption and supply of electricity and otherto great.energy
With the help of advanced forecasts, such questions forenergy as
example the need for plants be assessed with greaternew power can
certainty. Other information such data the of thecontents wateras on

and aggregated infonnation bilateral trade alsostores agreementson
constitute important market information which should be produced
continuously and kept date. As the central authority,toup energy
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The Swedish Industrial and TechnologicalNUTEK National Board for
Development should responsible for the monitoring of suchbe
information.

Continuous and information about both changes inup-to-date current
prices future price essential electricityand developments to

distributors of electricity.well the producers and Ancustomers, toas as
organized trade in electricity, electricity exchange, wouldso-calleda
give buyers and sellers considerably information and betterbetter a
foundation which their decisions than trade simplybasetoon were

operationbilateral. Such institution also for the efficientan necessary
national gridof the electricity Svenska kraftnät the Swedishsystem.

needs have by the market forcontinuous the pricesto to setaccess
short-tenn price electricityelectricity deliveries in order be able toto
for balance variations production andi.e., balancetopurposes,
consumption within the system.

section foreign discussed. Trade withIn 3.4, trade in electricity
neighbouring countries leads considerable advantages in the formtoour

of Foreignlower production and reduced environmental impact.costs
perspectivetrade of particular significance Sweden in the currentto

of reorganization of the situation whereIn greatersystem.a energy a a
need for additional side, imports fromcapacity arises the supplyon
abroad contribute variations domestic productioneveningto outcan
and the which would otherwise beprice fluctuationsconsequent
extremely troublesome.

competition in bothNorway has electricity market withan
production Finland will alsoand sales, and the electricity market in

legislationshortly be similar. The introduction of Swedish electricitythe
ableunder discussion then lead Swedish producers beingwould tonow

Swedishsell countries.electricity directly in theseto to customers
the longwould also be able buy electricity from them. Incustomers to

inthere good chance that the Nordic countries will developterm a
willthe direction of integrated electricity market.anda more more

efficientlythen be possible utilize total productionto resources more
and pollutants betotal emissions of environmentally dangerous can
reduced.

electricityThere extensive Swedishat present to expectreasonno
prices. Swedish connections abroadwhich might increase Theexports

price-mainly which expected have decisiveto systems not toare are
increasing influences Swedish electricity market. the longerthe Inon

however uncertain.developments in the world aroundterm us are more
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exercisingpossibility ofresting electricity law gives the theThe state
electricity. Theof foreign incertain control tradeamount overa

incompletedthat the legislation should beCommission proposes new
considering networkThe criteria used forthis respect. assessment

preliminarytheconcessions for foreign connections and described in
transmissionelectricity legislation generalwork the toaccesson new
the Swedishoperational safety withincapacity other countries,to

should bedeliveriesand long-term reliability ofelectricity system
legislation.introduced into the of thetext

ofandspecial concession for importsThe introduction of exportsa
couldconcessionalso proposed. Such exchangeelectricity a power

intothose they have enteredbe granted able agreementto to anprove
shouldconcessionsand/or import of electricity. Suchfor the export as

righthave thebe granted, but thegeneral rule togovernment musta
securitysupplyapplication general for nationalrefuse an concerns

require
of foreign tradepossibilities of monitoring and controlThe increased

which facilitateCommission conditionsproposed by the create
increasingoffor societyeconomic analyses of the anconsequences

supplyrequired in order thattrade. These instruments be to ensuremay
reorganizationconnection with thesecurity maintained, least innot

of the planned.systemenergy now
rural Theof inSection deals with the situation3.5 customers areas.

of thechiefly the formulationobservation made that new
shareThewhich central this issue.regulations for network services to

ratherrelated electricalof the customers total electricity price to energy
whetherunaffected byelectricity transmission remains howeverthan

electricity consumed in rural urban areas.or
should betariffsthe legislation, networkAccording to new

possibleshould beformulated grounds.reasonable and concreteon
otherbasis,tariffs reasonable theexamine whether" amongstto onare

networkThefor their operations.things, of the network owners‘ costs
foreconomicalsoobliged accountsto present separateowners are

network operations.
separatelytreatedconcession required beEach individual toarea

reasonable. Thetariffswhen considering whether networknot areor
basis forform theindividual concession thuswithincosts areas

of thereasonable. severalwhether tariffs Inassessing partsnotor are
which haveneighbouring concessionthere at presentcountry areasare
applied. Iftariffsingle electricitythe and where asame owner

forthe basis of thetariffs there be determinednetwork coststo onwere
withtariffs for theeach individual thenetwork operations in areasarea,
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larger number of rural would increase while decreasing incustomersa
the remaining The Commission therefore addition toareas. proposes an
the resting Electricity Act whereby be drawnseparate accounts toare

for each concession but the network authority NUTEKup area, can
under certain conditions make exceptions from this requirement. If

drawn for several together, they should also beaccounts are up areas
regarded single when examining whether the tariffsnotas a area or are
reasonable.

The Commission has also observed that there regulationno
forbidding the application of distance-related tariffs regional level.at a
One of this that NUTEK, against the backgroundconsequence

other things of the principle of strict in tariffamongst cost correctness
setting, in connection with its tariff be forced takeassessments tomay
decisions which lead increased of distance-related tariffs.to an use

For this the Commission that the resting legislationreason, proposes
should be completed that the main principle for tariff settingso as
follows: distance-unrelated tariffs should be applied for network
concessions for lines with voltages below kV regional220 lines.
should however be possible make exceptions from the main principleto
against the background of special existing betweenagreements
concession holders and The network companys total networkcustomers.
concessions for lines the voltage level should format same moreover
the basis for the of whether the tariffs appliedassessment notor are
reasonable.

Section 3.6 deals with number of special and severalaspects,a
proposals made for completions the resting legislation. Amongsttoare
others the Commission has the following proposals make:to

of electricity generation plants who supply effect ofowners can an-
maximum of kWl 500 should simplified network chargea pay a

corresponding than non-recurring charge for connectionto no more a
well charge for metering, settlement and metering equipment.as as a

electricity producers should have the right compensation from theto-
network corresponding the reduction in lossestoowner energy
which production leads in the network owners network, wellto as

the reduction brought about by production the network ownersas
fees for connection other networks.to
legislation should be formulated regulate organized trade into—
electricity, so-called electricity exchange.
the involving delivery concessions included the restingsystem-
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legislation should be valid for five instead of three.years

The Commission also that for certain district—heating and natural-note
operations be difficult the competition entailedto meetgas may new

by the reform of the electricity market lowering theirby tariffs. The
Commission therefore intends make proposals which alsoto new
provide protection for operations of this The Commission intendstype.

make proposal which be introduced the time theto ata can same as
electricity legislation passed.new

The Commission believes that the Swedish electricity legislationnew
under consideration implies reform of the electricity market thatnow a
least extensive that implied by the directive proposalat as as now

being discussed within the EC. There thus believe thattono reason
Sweden would be able apply its electricity legislation whennot to new

EC-directive in time adopted.an
Section 3.7 summarizes the deliberations Commission.of the
The Commission has found that the conditions governing the pursuit

of active policy would deteriorate the electricitynotan energy new
legislation, including the proposed completions, be passed.towere

To summarize the Commissions findings, there decisiveare reasons
why the reform of the electricity market should be carried Theout.
resting legislation should therefore be passed with the alterations in the
legislation proposed by the Commission.

important that the legislation should into forcenew come as
possible. theIn opinion of the Commission, the date for itssoon as

introduction should be for 1st January the lengthy1996. Dueset to
preparation time, important that decision this should bemattera on
taken during the spring of 1995.

During the first after the introduction of the legislation,years
NUTEK should be specially commissioned monitor the functioningto
of the electricity market and back continuously theto report to

should also make proposals regarding thegovernment. measures
considermay necessary.



SOU24 1995:14

örfattningsförslagF

Förslag till lag ändring i lagen 1994:617om

ändring i lagen l902:7l sl, innefattandeom

vissa bestämmelser elektriska anläggningar.om

föreskrivsHärigenom i fråga lagen 1994:617 ändring i lagenom om
1902:7l s.1, innefattande vissa bestämmelser elektriska anlägg-om
ningar.

dels och skall ha följande lydelse2 § 2 7att mom
dels idet skall införas och2 § 2 § 10 11att tre moment,nya mom

följande lydelse.av

Antagen lydelse Föreslagen lydelse

2§2m0m

Nätkoncession får fårmeddelas Nätkoncession meddelas
endast anläggningen anläggningenendastär ärom om
lämplig från allmän lämplig från synpunkt.synpunkt. allmän

Vid meddelande nät-av
koncession utlands-som avser
förbindelse skall dessutom
särskilt beaktas förbindelsens
allmänna betydelse för landets
elförsärjning.

Nätkoncession för linje får finns särskildaendast det skäl med-om
för ledningdelas för spänning inte överstigeravseddärsom som

tillåtna spänning områden nätkoncessionhögsta för de be-med som
ledningen.rörs av

Nätkoncession för område får områdetbara meddelas utgörom
till Nätkoncessionmed hänsyn nätverksamheten lämplig enhet.en

får inte för område delvis sammanfallermeddelas helt ellerett som
koncessionsområde.med ett annat

Nätkoncession får beviljas frånendast allmän synpunktden som
lämplig Nätkoncession för område fårär nätverksamhet.utövaatt

beviljas lämplig bedrivaendast den dessutom nät-är attsom
verksamhet inom området.det begärda

Nätkoncession får inte strida detaljplan ellermot en
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områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna
inte fårmotverkas, dock mindre avvikelser göras.

Vid prövning frågor meddelande nätkoncession skallav om av
lagen l987:12 hushållning med tillämpas.naturresurserom m.m.

Nätkoncession får inte överlåtas tillstånd regeringenutan av
eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten. Vidav
prövning ansökan överlåtelse nätkoncession skall fjärdeav om av
stycket tillämpas.

2§7mom

Nätverksamhet skall ekono- Nätverksamhet skall ekon-
miskt redovisas skilt från omiskt redovisas skilt från

verksamhet. Nätverk- verksamhet. Nätverk-annan annan
samhet skall redovisas i enlig- samhet redovisasskall i enlig-
het med bestämmelserna i het med bestämmelserna i
bokföringslagen 1976:125 bokföringslagen 1976:125
och 11 kap. aktiebolagslagen och kap. aktiebolagslagen11
1975:1385. Regeringen eller 1975:1385. Vid redovisning
efter regeringens bemyndi- nätverksamh grundasetav som
gande, nätmyndigheten får på nätkoncession för område
meddela ytterligare före- skall, inte nätmyndighetenom
skrifter redovisning på koncessionshavarens be-om av
nätverksamhet. Regeringen medger undantag, varjegäran
får därvid föreskriva undan- område redovisas för sig.

från bestämmelserna itag Sådant undantag skall med-
bokföringslagen och 11 kap. delas berörda områdenom
aktiebolagslagen. ligger geografiskt nära varan-

dra och områdena samman-
för nätverk-utgörtaget en

samhet lämplig enhet. bevi-Ett
ljat undantag för sinär
giltighet beroende attav en
enhetlig tariff tillämpas för
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undantagetsamtliga om-av
konces-fattade områden. När

denågotsionstiden för av
detomfattasområden avsom

löperbeviljade undantaget ut
nåtmyndighskall omprövaeten

Regeringen ellerundantaget.
efter regeringens bemyn-

fårnätmyndighetendigande,
föreskrift-ytterligaremeddela

redovisning nätverk-aver om
Regeringen får där-samhet.

frånföreskrivavid undantag
i bokförings-bestämmelserna

aktiebolags-och 11 kap.lagen
lagen.

särskilt granskabedriver nätverksamhet skallRevisor hos den som
iårligenRevisorn skallnätverksamheten.redovisningen ettav

redovisningeni frågan nät-utlåtandesärskilt intyg ett avomavge
skallIntygetbestämmelser.enligt gällandeverksamheten skett av

före-får meddelanätmyndigheten. Regeringenin tillrevisorn ges
nätverksamhet.revisionskrifter avom

villkor förövrigaAvgifterför ochAvgifter övriga villkoroch
ochöverföring strömöverföring ochström avav

ledning nät-anslutning tillanslutning till ledning nät-
skäliga ochtariffer skalltariffer skäliga ochskall varavara

sakligautformade påsakligautformade på grun-grun-
område,Nättariffer förNättariffer för omrâde, der.der.
förengångsavgiftengångsavgift för utomutom an-an-

inteslutning, fär dockfår inteslutning, dock
tillutformas med hänsyntillutformas med hänsyn varvar

anslutninginom områdetområdet anslutninginom enen
Nättariff för linjeNättariffer för belägen.ärbelägen.är

spänningsnivå under-medöverföring skallströmav en
kilovolt region-avgift stigande 220utformas så, betaldatt

engångsavgiftledning,för anslutning rätt att utomgeren
får inomför anslutning,elektriskadetanvända nätet sam-
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inom landet, med undantag spänningsnivå intema ut
för utlandsförbindelserna. formas med hänsyn till var en

uttagspunktfär belä-ström är
i förhållande till ledning-gen
anslutning till kon-ens annan

cessionshavares ledning som
omfattas nätkoncession förav
linje. Tillstånd till avvikelse

från vad i föregåen-som anges
de mening meddelas i enlighet
med vad i 9som anges mom.
Nättariffer för överföring av
ström skall utformas så, att
betald avgift för anslutningen

rätt använda det elekt-attger
riska inomnätet landet, med
undantag för utlandsförbin-
delserna.

Vid bedömning nät- Vid bedömningav nät-en av en
tariffs skälighet skall särskilt tariffs skälighet skall särskilt
beaktas konsumentintresset. beaktas konsumentintresset.
Hänsyn skall dessutom till Hänsyntas skall dessutom tilltas
kravet på rimlig avkast- kravet på rimligen avkast-en
ning i nätverksamheten. Vid ning i nätverksamheten. Vid
skälighetsbedömningen skall skälighetsbedömningen skall
nättariffen för varje konces- nättariffen för varje konces-
sionsområde bedömas för sig. sionsområde bedömas för sig.

Om nätmyndigheten, enligt
första stycket, har medgivit att

antal nätkoncessioner förett
område får redovisas samlat
skall dock vid skälighetsbe-
dömningen dessa utgöraanses

område. Vid skälighetsbe-ett
dämningen nättariff förav
linje, med spänningsnivåen
understigande 220 kilovolt,
skall koncessionshavarens
samtliga nätkoncessioner för
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vidlinje, spän-samma
samlat.ningsnivå, bedömas

kon-Kostnaderna ensom
omfattascessionshavare som
linje harförnätkoncessionav

tillanslutenför att annanvara
ledningkoncessionshavares

detutsträckningdenskall i är
samlat. Förbedömasskäligt

medlinjeförnätkoncession en
kilovolt ochspänning 220om

koncessionsha-skalldäröver
medlinjer,samtligavarens

utlandsförbindel-förundantag
samlat.bedömasserna,

dröjsmål lämnapå begärannätkoncession skall utanDen harsom
överföringförvillkorövriganättariffer ochuppgiftskriftlig om

uppgiftenskallanslutningVidanslutning. begäraneller omnyom
inne-skalluppgiftenskriftligaskälig tid. Deninomvillkoren lämnas

nätmyndigheten begäramöjligheten hosupplysninghålla attomen
sista stycket.enligtprövning 4 mom.

första ochenligtskyldigheterkoncessionshavarensFrågor om
nätmyndigheten.femte styckena prövas av

§ 9m0m.2

enskild kundNättariffen för en
skall,regionledningpå omen

till-meddelatnätmyndigheten
medutformashärtill,stånd

regionled-påtillhänsyn var
be-uttagspunktdenningen är

kundenvarifrånlägen tar ut
regionledningen.frånström

konces-ansökanPå av
kundberördellersionsh avaren

meddelanätmyndighskall eten
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tillstånd följande förutsätt-om
ningar uppfyllda.är

uttagspunk-Den berörda
fanns den I januari 1996.ten

avtal, innebärandeEtt att
priset för överföringen av

bla. baseras påström uttags-
punktens belägenhet, fanns
den januari1 1996.

Om tillstånd meddelats
skall, vid fastställande nät-av
tariff för kunden, uttagspunkt-

belägenhet beaktas iens sam-
utsträckning gjorts ima som

det avtal före-inämnssom
gående stycke, punkt

Tillstånd skall gälla från
viss dag meddelas församt
bestämd tid, högst trettio år.

Om lägeuttagspunktens
eller effekt ändras eller avses
bli ändrad skall koncessions-
havaren anmäla detta till nät-
myndigheten. sådanNär en
anmälan har gjorts skall nät-
myndigheten tidigarepröva om
meddelat tillstånd alltjämt skall
gälla och i så fall i vilken
utsträckning. Vid sådanen om-
prövning skall dighetenätmynn
med beaktande ändringensav
omfattning bedöma ettom
fortsatt tillstånd framstår som
skäligt. Om nätmyndigheten
beslutar fortsatt tillståndom
skalli beslutet längehuranges
tillståndet gäller.
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2 § 10 mom.

elproduktions-Innehavare av
kan levereraanläggning som

effekt högst 500Ien om
inmatningkilowatt skall för av

delinte erläggaström annan
nätavgiften engångs-änav

och avgiftavgift för anslutning
mätningförför mätare samt

och avräkning.

2 § ll mom.

produktions-Innehavare av en
enlighet medanläggning har i

vad i punkterna 1som anges
ersättningoch nedan till2 rätt

deninnehavaren nät-avav
ledn ingsnkoncession till ätvars

ansluten.anläggningen är
skallErsättningen motsvara:

minskningvärdet denI avav
produktionergifärlusteren som

anläggningenfrånströmav
medför i koncessionshavarens

ochledningsnät
reduktionvärdet den2 avav

avgifterkoncessionshavarens
tillför anslutenatt annanvara
lednings-koncessionshavares

möjliggörsnät attgenomsom
produktionsanläggningen är
ansluten till ledningsnätet.

under punktenVärdet I



SOU 1995:14 31

skall beräknas utifrån den
minskning förlusterna iav
koncessionshavarenslednings-

uppstår på grundnät som av
anläggningen inatt matar

på och iström nätet ersättas
förhållande till mängden in-
matad dennaström närsamt
inmatning sker. Vid beräkning

värdet under punkten 2av
skall följande bedömnings-
grunder beaktas.
a Produktionsanläggningens
effektleveransförmåga,
b Produktionsanläggningens
diftsäkerhet och den överens-
kommelse kan finnassom
mellan koncessiønshavaren
och anläggningshavaren om

produktionsanläggningennär
planeras i drift,vara
c Mängden inmatad ström

denna inmatningnärsamt
sker.

Frågor ersättning enligtom
detta prövas nät-moment av
myndigh eten .
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Övergångsbestämmelser

i kraft, iträderDenna lagi kraft, i1.’ lag träderDenna
och 31 §§15afråga 15.§§15. 15a och 31fråga omom

och ijanuari 1995,i den 1januari 1995, ochden l
januari 1996. Deövrigt den Iregeringendagövrigt den

medföreskrifterna skall,före-Debestämmer. nyanya
iundantagmed det detskrifterna skall, angessom

på konces-tillämpasi ävenundantag angessom
beviljats föresioner harpå konces-tillämpas även som
Därvid skallföre ikraftträdandet.beviljatssioner harsom

linjekoncession nät-Därvid skallikraftträdandet. anses som
linje ochkoncession förlinjekoncession nät- om-anses som

rådeskoncession nät-linje ochförkoncession som
område.koncession förområdeskoncession nät-som

ärendeniBeslutområde. 2.förkoncession som
7enligt 2 §hari ärenden prövatsBeslut2. mom.som

får intelydelsei äldredessenligt § 72har prövats mom.
får inte överklagas.lydelsei dess äldre

ansökandärI ärenden3.överklagas.
ikraftträdan-gjorts föreansökan hardärI ärenden3.

6 och 7skall 2 §ikraftträdan- detgjorts förehar
lydelseäldrei dess76 och§det skall 2 mom.

tillämpas.lydelsei dess äldremom.
tillämpas.

l lydelse 1994:1801Senaste
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Förslag2 till lag ändring i lagen 1994: 1801om

ändring i lagen 1994:617 ändring iom om

lagen 1902:71 l, innefattande vissas.

bestämmelser elektriska anläggningar.om

Härigenom föreskrivs 31 § lagen 1994:1801att ändring i lagenom
1994:617 ändring i lagen 1902:71 1, innefattande vissaom s.
bestämmelser elektriska anläggningar skall följandeha lydelse.om

Antagen lydelse Föreslagen lydelse

31§

Beslut enligt 2 § 7 får Beslut nätmyndighetenmom. av
inte överklagas. enligt 2 § eller9 11

Beslut ersättning till eller §3 eller beslutom mom. om
den enligt 15 § tredje ersättning tillsom den enligta som
stycket beordrats öka elleratt 15 § tredje stycket beord-a
minska produktionen öka eller minskarats attav

fårström överklagas hos produktionen fårströmav
allmän förvaltningsdomstol. överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Nätmyndigheten
får inträda i måletpartsom

myndighetens beslutnär prö-
Ändrasdomstol. nät-vas av

myndighetens avgörande i sak
beslut länsrätt ellergenom av

kammarrâtt, får nätmyndig-
heten överklaga beslutet.

Föreskrifter överklagande myndighets beslut enligt 23om av en
24 § första eller andra stycket, 25 § eller 26 § eller med stöd ettav
bemyndigande enligt lagen meddelas regeringen.av

Föreskrifter överklagande beslut riksprovplatsettom av av en
meddelas regeringen.av

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januaril 1996.

15-0233Z
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1994:618i lagändringtill lagFörslag3 om

el,handel med m.m.om

med1994:618 handel el,föreskrivs 7 § lagenHärigenom att om
följande lydelseskall ham.m.

lydelseFöreslagenlydelseAntagen

7§

från allmäntill denfår endastLeveranskoncession syn-somges
leveransområdet.inomlämplig leverera strömpunkt är att

förLeveranskoncessionförLeveranskoncession engesenges
år.femtid, längstår. bestämdtid, längstbestämd tre

regeringentillståndöverlåtasfår inteLeveranskoncession utan av
prövningVidregeringen bestämmer.myndighetdeneller av

första stycketskallleveranskoncessionöverlåtelseansökan avom
tillämpas.

Övergångsbestämmelser

kraftiträderlagDennai kraft1 träderlagDenna1
januari 1996.Idenbestäm-regeringenden dag

mer

till någonikraftträdandeti samband medleveranskoncessionGes2.
områdes-med stöd1994,vid utgångendenän avavsomannan

vissainnefattande1,1902:7lenligt lagen2 § 4koncession s.mom.
före den 1lydelsei dessanläggningarelektriskabestämmelser om

inom leverans-distributionsverksambetbedriverjanuari 1995,
stårtill honomområdeskoncessionshavaren eller denområdet som

följande.i gäller3i förhållande angessom

2 1994:1802lydelseSenaste
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a Den får leveranskoncession inom området har skyldighetsom att
leverera i enlighetström med vad i 9som anges
b Leveransskyldigheten enligt omfattar dock inte elkonsumentera
inom området vid ikraftträdandet har tidsbestämda avtal ellersom
avtal med reglerad uppsägningstid längreär änen som sex
månader med tidigareden innehavaren områdeskoncession inomav
området.
c Det under b angivna undantaget från leveransskyldigheten gäller
till utgången år 1996. Avtal under blirb ogiltigt vidav som avses
utgången år 1996.av
d Annat avtal mellan elkonsument tidigareoch innehavare av om-
rådeskoncession än under b blir ogiltigt vid ikraft-som avses
trädandet denna lag.av

Vid tillämpningen3. 2 skall med områdcskoncessionshavarenav
likställas
a denne direkt eller indirekt har bestämmandepersoner som ett
inflytande över,

b direkt eller indirekt har bestämmandepersoner ettsom
inflytande över områdeskoncessionshavaren och

c någon med sådant inflytande ipersoner bsom som avses
direkt eller indirekt har bestämmande inflytandeett över.

Sådan4. skriftlig anmälan i första12 § stycket fårsom anges
förstgöras vid ikraftträdandet denna lag.av
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ochdispositionBetänkandets1

organisationutredningsarbetets

dispositionBetänkandets1.1

ellag-vilandedenfråganbehandlarbetänkandeFöreliggande nyaom
Energikommissio-försvåraskulleallvarligtikraftträdandestiftningens

huvuddragsinai övrigt. Iuppdragsittgenomföramöjligheter attnens
följande:enligtdisponeratbetänkandetär

aktuellaför detutgångspunktemaredovisaskapitletföljandedetI
energipo-viktigaöversiktkortinnehåller bl.a.Kapitletuppdraget. aven

principiel-åren. Defemtondetagits underharbeslutlitiska senastesom
liksomredovisas,riktlinjerenergipolitiskaårsi 1991huvuddragen

elmarknads-avseendetilläggsuppdragkommissionenstillbakgrunden
kommissionensförutgångspunktemasammanfattasDärefterrefonnen.

intepågenomföraskan sättreformenfrågan ettiöverväganden som0111
arbetet.fortsattadetlåser

och förslag.övervägandenkommissionensredovisaskapitel 3I
svenskadenutvecklingenöversiktkonmedinledsKapitlet aven

inneburit, ellerharförändringardesärskiltochelmarknaden, somav
hushållen.ochföretagenförvillkorändradeinnebära,beräknaskan

styrmedlen. DeenergipolitiskadegenomgångAvsnitt 3.2 är aven
påavseendemedfrämstgranskasochbeskrivsstynnedlentillgängliga

medutnyttja demmöjligheterstatsmaktemasskillnader i atteventuella
avsnitt 3.3lagstiftningen. Ivilande tasdenrespektivegällande ellagnu

vilandedengenomförandehurfråganväsentligamycket ettden avupp
elförsörj-itrygghetenpåverkakommaberäknaskanellagstiftningen att

försörjningstrygg-långsiktigadenleveranssäkerhetenSåvälningen. som
elmarknadsrefonnenhurfråganbetydelsefullaDenbehandlas.heten om

investeringarframfåmöjligheternapåverkakomma attberäknaskan att
energisystemetomställning ägnasunderkraftproduktioni avenny

uppmärksamhet.särskilddärvid
övervägandensinakommissionenredovisaroch 3.5avsnitten 3.4l

Utrikeshandelnssituation.glesbygdskundemasochutrikeshandelnom
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betydelse för försörjningstryggheten beskrivs; särskilt det nordiskastora
samarbetet på elområdet. Kapitlet utrikeshandeln i övrigt inriktatärom
på bedöma finnsdet några potentiella problem med ökandeatt om en
utlandshandel. I avsnitt 3.5 redovisar kommissionen förslag till
kompletteringar den vilande ellagen gäller skälighetsbedömningav soi11

nättariffer och nätföretagens ekonomiska redovisning. Förslagenav
syftar till förhindra utveckling med ökade prisskillnader föratt en
överföring mellan och glesbygdskunder.tätorts-av

I avsnitt 3.6 kommissionen antal särskilda frågor dentar ettupp om
vilande lagstiftningen. Där motiveras och redovisas förslag till komplet-
terande lagstiftning främst lokal och regional elproduktion.rörsom
Kommissionen behandlar också behovet stärkt skydd for fjärrvänne-ettav
och naturgasverksamhet. Kommissionen föreslår vidare förlängden

giltighetstid för leveranskoncessioner i det systemet samt attnya
särskilda regler skall utarbetas för organiserad elhandel. Slutligen
redovisas kommissionens överväganden beträffande den vilande
lagstiftningens förenlighet med de bestämmelser på elområdet försom
närvarande behandlas inom EU.

Avsnitt innehåller3.7 kommissionens sammanfattande bedömning av
möjligheterna låta den vilande ellagstiftningen träda ikraft.att

kapitelI lämnas kommentarer4 till de författningsändringar som
föreslås.

So111 särskilda bilagor finns fogade kommissionens direktiv och
tilläggsdirektiv bil. l och och förteckning2 ledamöter,överen
sakkunniga, och sekretariat bil. 3.experter

Det underlagsmaterial har framtagits under utredningsarbetetsom
har samlats i underlagspromemorior återfinns i separatsex som en
underlagsbilaga. finnsDär också appendix elpriser, produktion-ett om
skostnader, skatter Sverigei och i våra grannländer.111.111.
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organisationArbetets1.2

genomföras underomfattande och skallKommissionens uppgifter är
kommissionens behov till sigUtredningsarbetets bredd ochkort tid. att

områdena har nödvändiggjortexpertis inom de berördaknyta en
övervägandenför kommissionensarbetsorganisation där underlaget

första utredningstiden harflera Under denbehandlas i expertgrupper.
kommis-biträttfyra vardera bestående 10 16 experter,avgrupper, -

medhar regelbundetsionen. Expertgruppema sammanträtt en av
förteckning desakkunniga ordförande. Enkommissionens översom

återfinnsvarit involverade i kommissionens arbeteharpersoner som
bilagasom

uppgiften ställa under-Kommissionens sekretariat har att samman
flera omgångar diskuteras i ellerlagsmaterial, sedan i eller ensom en

fångaDärigenom har möjlighet givitsflera attexpertgruppema.av
skilda uppfattningar ifrån många håll och också slitasynpunkter att

har inkallats specialister ivissa frågor. Till mötenexpertgruppemas
antal inbjudnasärskilda frågor, och antal seminarier med störreett ett

ocksåhar arrangerats grupperna.av
delbetänkande har underlagsprome-Under arbetet med föreliggande

elmarknadsfrågor.förmorior främst diskuterats i expertgruppen
materialet, och har bidragithar i flera omgångar tagit delExperterna av

Även ikritiska synpunkter.med såväl underlag experternasom
energitillförsel respektivekraftproduktion ochför sam-grupperna

synpunkter på delaroch miljö har haft möjlighet lämnahällsekonomi att
underlagsmaterialet.av

har utarbetats medunderlagspromemorior på dettaDe sättsom
återfinns i den underlags-bistånd från kommissionens seperataexperter

synpunkterpåpeka har lämnatbilagan. viktigtDet är att experternaatt
vidbistått sekretariatet desspå underlag och i övrigt på olikadetta sätt

promemorior-haft ställa sig bakomutarbetande, de har inte attattmen
slutliga innehåll.nas

kommissionensbehandlats vidUnderlagspromemorioma har
förutgjort del underlagetsammanträden och har där över-en av

funnit anledninghar dock inteläggningama. Kommissionen att ta
innehåll i alla detaljer.ställning till promemoriomas
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2 Utgångspunkter för kommissionens
överväganden

l Uppdraget

Den uppgift redovisas här till kommissionen tilläggs-som gavs genom
1994.‘direktiv dir. i1994:120 november

Kommissionens tidigare uppdrag i korthet granska de pågåendeär att
energipolitiska för omställning och utveckling energi-programmen av

och analysera behovet förändringar ochsystemet ytterligare åtgärder,av
och lägga fram förslag med tidsangivelser föratt om program om-

1994:67ställning energisysteniet dir.av
De riktlinjer för energipolitiken riksdagen beslöt år 1991som om

skall grunden för kommissionensutgöra arbete. Enligt den centrala
målforniuleringen i riktlinjerna energipolitikens mål "att på kort ochär
lång sikt tillgången på och energi på med omvärldentrygga annan
konkurrenskraftiga villkor. Härigenom främjas god ekonomisk ochen
social utveckling i Sverige. Energipolitiken skall utgå ifrån vad natur
och miljö kan bära".

Kommissionens bedömningar elmarknadsreformens konsekvenserav
skall således ske med avseende på hur refonnen påverkar möjligheterna

utifrån 1991 års energipolitiska riktlinjer utformaatt energipolitiska
åtgärder och utarbeta med tidsangivelser för omställningenett program

energisystemet.av
I de följande avsnitten lämnasnärmast bakgrund till års1991en

energipolitiska beslut och kort beskrivning dess principiellaen av
innehåll. Därefter redovisas de grundläggande utgångspunktema för
kommissionens arbete i frågan elmarknadsrefonnens konsekvenser.om

I Tilläggsdirektiven återfinns i bilaga

Z Se bilaga
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Bakgrund2.2

funnits politiska dagordningenEnergifrågan har den under de senaste
första energipolitiken fattades årtjugo åren. samlade beslutetDet om

oljekrisen bet. Underbakgrund prop. 1975:30, NU30.1975, mot av
följande årtiondet mål för energipolitikendet därefter centraltett attvar

minska importberoendet, i första hand oljeberoendet.
Reaktorhaveriet amerikanska kärnkraftverket Three Milevid det

fick återverkningar påIsland utanför Harrisburg i 1979 storamars
energidebatten i Sverige. Bland beslutade riksdagen årannat samma om

rådgivande folkomröstning i kämkraftsfrågan. genomfördesDennaen
år På grundval folkomröstningsresultatet lade regeringenett senare. av

förslag riktlinjer för energipolitiken ocksåfram till allmännanya som
godkändes riksdagen 1979/802170, bet. 1979/80:NU70, rskr.prop.av
1979/802410. Riksdagen uttalade kärnkraften skall avvecklas i denatt

elektrisk kraft förtakt möjlig med hänsyn till behovetär attsom av
upprätthålla Vidare riksdagensysselsättning och välfärd. påangav
förslag Näringsutskottet det bör slås fast den sista reaktorn iatt attav
Sverige skall år 2010.stängas senast

Från mitten åttiotalet frågan förbereda och säkerställastod attav om
avveckling för intresset. års energipolitis-kämkraftens i I 1985centrum

beslut 1984/85:120, 1994/85:NU30, rskr. 1984/852362ka prop. bet.
detta till åtgärder för bl.a. främjande effektiv elanvändning.ledde av en

Genom oljeanvändningen i början 1980-talet minskade snabbtatt av
akut. föruppfattades problemet med oljeberoendet mindre Insatsersom

ingick viktigt led i energipolitiken.oljeersättning dock alltjämt ettsom
år också hushållningRiksdagen 1985 lag medantog naturresurseren om

rskr. 1986/87:34. denna lag1985/86:3, bet. 1986/87:BoU3, Iprop.
föreskrivs älvsträckor skall undantas från vattenkrafts-bl.a. antalatt ett

vattenöverledning förutbyggnad. Vattenkraftverk, vattenreglering eller
kraftändamål fick inte utföras i de fyra orörda huvudälvama och i ett
antal mindre vattenområden.
År fastställdes riktlinjer för energipolitiken inför 1990-talet prop.1988

avsågbet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375. Riktlinjerna1987/88:90,
elproduktionskapacitet.bl.a. frågor elhushållning och behov av nyom

samband därmed fattades beslut kämkraftsavvecklingen skulleI attom
två drift, första år ochinledas med reaktorer 1995att togs enur en

årandra 1996.
också riktlinjer för naturgasanvändningen iRiksdagen beslöt om

deSverige. Tillförsel skall ske i överensstämmelse medav gas
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ske efter striktVidare skall inköpenergipolitiska riktlinjerna. gasav
kraft konkurrera på denprinciper så kankommersiella att egengasen av

svenska energimarknaden.
fattades beslutenergipolitiska beslutetSamtidigt med det ett om

l987/88:85, bet. 1987/88:JoU23,miljöpolitiken inför 1990-talet prop.
avseendenRiksdagen genomdrev därvid i vissarskr. 1987/88:383. mer

föreslagit. förstarestriktioner regeringen hade Förlångtgående än
risken för långsiktigauppmärksamhet frågangången storgavs om

vid förbränningtill följd bl.a. koldioxidutsläppklimatförändringar avav
klarläggauppmanade regeringenfossila bränslen. Riksdagen att

i atmosfären. Someffekter koldioxidhaltenenergianvändningens ett
bordekoldioxid inte ökasdelmål utsläppennationellt attangavs av

års nivå.1988utöver
nationelltkämkraftsavvecklingens ochbeslutDe start ettomom

förändras efter denfattades år komkoldioxidmål 1988 attsenaresom
energiöverenskommelsen.s.k.

energipolitiska riktlinjerårs2.3 1991

överenskommelse energipolitikenjanuari träffades15 1991Den omen
och Centerpartiet.Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalernamellan

Överenskommelsen propositionligga till grund förkom attsenare en
iför följande riksdagsbeslut juni 1991 prop.energipolitiken och ettom

1990/91:NU40, rskr. 1990/912373.l990/91:88, bet.
energisys-och utvecklingenpolitik för omställningenEn trovärdig av

stabil och tillräckligkonkreta åtgärder förenarförutsättertemet som en
1980-taletövriga mål. Undertillförsel energi med energipolitikensav

åtgärder och mål,fattats energi- och miljöpolitiskahade flera beslut om
olika starkt prioritera-uppfattades svårförenliga ellermångasom av som

års energipolitiska beslutgrundläggande motiv förde. Ett 1991 attvar
påbör grundasutvecklingen energisystemetomställningen och av

sådanaBesluten måstelångsiktigt hållbara politiska beslut. attvara
tiden.trovärdigamål energipolitiken framstårfastlagda för överson1

programmatisktmedEnergiöverenskommelsen inleds ett
utgångspunkter Någraenergipolitiskaavsnitt, i vilket vissa anges.

avsnitt här.centrala meningar detta angesur

påtillgångenpå och lång siktEnergipolitikens mål kortär att trygga
konkurrenskraftiga villkor.på omvärldenoch energi medannan

isocial utvecklingfrämjas god ekonomisk ochHärigenom en
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utgå ifrån och miljö kanSverige. Energipolitiken skall vad natur
bära.

Landets elförsörjning skall energisystemetttryggas genom som
inhemskai möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helststörsta

energihushållning.och förnybara, energikällor effektivsamt en
Stränga krav skall säkerhet och miljön vidställas omsorg om
användning och utveckling all energiteknik.av

Omställningen måste, vid sidan säkerhetskra-energisystemetav av
upprätthållan-ske med hänsyn till behovet elektrisk kraft förven, av

de sysselsättning och välfärd. kämkraftsavvecklingen kanNärav
i vilken takt kan ske resultateninledas och den avgörs av av

från kraft-hushållningen med el, tillförseln iniljöacceptabelav
produktion och möjligheterna bibehålla internationellt konkurrens-att
kraftiga elpriser.

koldioxid vidframhålls i överenskommelsen utsläppDet att av
förbränning fossila påverkar klimatet och det därförbränslen ärattav

sådana möjliga utsträckningangeläget eldning med bränslen i störstaatt
undviks. Biobränslen har bakgrunden viktig uppgift fylladen attmot en

kommai omställningen och fömyelsen energisystemet. Det kan attav
krävas särskilda åtgärder bl.a. teknikutveckling för främjaavseende att

på sikt ökad användning på kommersiella villkor biobränslen ochen av
andra förnybara energislag för storskalig elproduktion.

avsnitt åtgärder för kraftproduktion uttalas principielltI ettett om ny
vilken på fossilastöd för tanken på energiskattesystem i skattenett

förbränningen upphov tillbränslen beroende de utsläppär som gerav
till. Emellertidvad den producerade energin används sägsänsnarare

också svenska elproduktionen och för dentotalkostnadema i denatt
åtgärderelintensiva industrin därigenom skulle höjas. Därför bör mot

ikoldioxidutsläpp från elproduktion samordnas med övriga länder
avvaktan på sådan samordning måste andra styrmedelEuropa. I änen

förnybara energislagen ochkoldioxidskatten utnyttjas för främja deatt
kraftvännen. ingick flera sådana styrmedelöverenskommelsenI att

investerings-infördes, bl.a. generell skattelättnad för kraftvänne ochen
bidrag till biobränsleeldade kraftvänneverk.

årsEtt viktigt inslag i energiöverenskoininelsen 1988attvar
nationella mål för begränsning koldioxidutsläppen medersattes ettav

föråtagande tillsammans övriga EFTA-länder och EG, verkamedatt,
den då aktuella nivån ochde totala utsläppen år 2000 inte överstigeratt
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därefter minskar.
Vidare berörs i överenskommelsen frågan konkurrensen mellanom

och biobränslen, fråganaturgas hade aktualiseratsen som genom
planerna på utbyggnad i Mellansverige. Det framhållsett naturgasnätav

bakgrund den rådandeatt starka kraftbalansenmot inte kanman av
förutse någon nämnvärd utvidgning naturgasområdet i södra ochav

Sverige under tidenvästra fram till mitten l990-talet. Genom deav
åtgärder till stöd för biobränslen ingår i överenskommelsen kansom
dessa bränslen under perioden få etablerad ställning på vämie-en mer
och kraftvännemarknaden.

Det betonas de orörda älvarna och de älvsträckoratt riksdagensom
har undantagit från utbyggnad skyddas fortsättningsvis.även

I samband med riksdagens behandling de energipolitiskaav
riktlinjerna beslöts åtgärder för energitillförsel och energihushållningom
under femårsperiod med medelsbehov på 3,8 miljarder kronor.etten ca

Regeringsskiftet hösten 1991 innebar inte någon ändring deav
riktlinjer för energipolitiken ingick i energiöverenskommelsen. Isom
regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 uttalades bl.a. följande:

Den så kallade energiöverenskommelsen ligger fast. Omställningen
energisystemet måste, vid sidan säkerhetskraven, ske medav av

hänsyn till behovet elkraft. Det viktigt Sverige harär in-attav
ternationellt konkurrenskraftiga elpriser.

Dämied ställde sig Moderata Samlingspartietäven och Kristdemokratis-
ka Samhällspartiet bakom 1991 års energipolitiska riktlinjer.
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år 1991efterbeslutviktigaNågra2.4

Klimatpolitiken

år 1992BrasilieniutvecklingochmiljökonferensVid FN:s om
klimatkonventionSverige,däriblandundertecknade 153 somstater, en

våren 1993beslutadeRiksdagenklimat.jordensskyddasyftar till on1att
klimatpolitiskavissainnefattande bl.a.klimatpåverkan,åtgärdermot

bet.bil.1992/932179energiområdet prop.inominsatser
bl.a.innebarBeslutet362. att1992/93:rskr.1992/93:NU28, en

fossilafrånkoldioxidutsläppeninnebärstrateginationell attantogs som
årsklimatkonvention till 1990med FN:senlighetistabiliserasbränslen

minska.därefterförnivå år 2000, att
energisektorninomsvenska insatsernaskall debeslutetEnligt

demonstrationochutvecklingforskning,områden:tvåtillkoncentreras
energikäl-förnybarautnyttjateknik förochteknikenergieffektiv attav
förnybaratillövergångochenergieffektiviseringSverigelor i samt

Östeuropa.övrigaochPolenBaltikum,ienergikällor
bl.a.energiområdetinnefattade inom ettbeslutetklimatpolitiskaDet

utnyttjandeoch ökatenergieffektiviseringsåtgärderför avprogram
Östeuropa.ochBaltikumenergislag iförnybara

EuropaDet nya

i bl.a.deltaaktivt kanSverigeinnebärmedlemskap i EUSveriges att
energian-minskaråtgärderframmedarbeteunionens att ta som

sökamedarbetetfrågaviktig attmiljöpåverkan. En ärvändningens
angelägetvilketenergi,förkoldioxidbeskattning äruppnå gemensamen

inomEUbedriverVidarekonkurrenssynpunkt.internationellbl.a.från
utvecklingsverksamhet.ochforsknings-omfattandeenergiområdet en

november 1994ienergiministramamedministerrådsmöteVid ett
elmarknadinreskapamedarbetetdet fortsattabl.a.behandlades att en

skallriktlinjer,energipolitiskagrönbokens.k.med denoch somom
år 1996.regeringskonferenseninförbred debattförtill grundligga en

i juni 1995.planerasenergirådsmöteNästa
Östeuropa harochCentral-iförändringarnapolitiskasnabbaDe

handel ochoch förenergiförsörjningenförförutsättningarmedfört nya
Europeiskamed denArbetetenergiområdet.påsamarbeteannat

viktigt.sammanhangetäri detCharterEnergyenergistadgan European
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år förhandlingarSedan energistadgan undertecknades i Haag 1991 har
rättsligt bindande tilläggsavtal Charterförts Energy Treaty.ettom

första tilläggsavtaletFörhandlingarna har avslutats i del närnumera en
i decemberundertecknades flertalet Lissabon den 16-17 1994.parterav

omfattar för energivaror, investeringar,Tilläggsavtalet regler handel med
transitering, konkurrensfrågor, iljöaspekter och Övergångsbestämmelserm

Östeuropa. förhandlingar eftersträvasför transitionsländema i fortsattaI
land.bl.a. utvidgningar skyddet för investeringar i annatav

påNorden har antal betydelsefulla förändringar skettInom ett
förutsättningarna för handelnelmarknaden, redan har ändrat översom

och Sverige har centrala ochI Norge detgränserna. systemansvaret
för utlandsförbindelsema, skilts fråninklusivestamnäten,ansvaret

företag/affärsverkkraftproducentema och förts tillöver utan egen
kraftproduktion.

trädde energilag i kraft den januari 1991 bl.a.I Norge l so111en ny
konkurrens..öppnade handeln för svenska vilande elmar-med Den

knadsreformen och det lagförslag i Finland har överlämnats tillsom
riksdagen innehåller liknande ändringar. Sedan tid tillbaka pågår etten
samarbete direkt mellan nätföretagen Finland, och Sverigei Norge som
gäller bl.a. hur mellanlandsförbindelsema skall utnyttjas för skapaatt

förförutsättningar nordisk elmarknadöppen samten gemensamma
metoder för mätning och avräkning.

energipolitiska beslut1994 års

riksdagens våren behandlades bl.a.I beslut energipolitiken 1994om
omställningen energisystemet bet. 1993/94:NU rskr 1993/94:356.lav
Riksdagen föreslog kommission med parlamentariskatt en sammzm-

för pågående energipolitiskasättning skulle tillsättas granska deatt
för utveckling energisystemet ochomställning ochprogrammen av

analysera behovet förändringar och ytterligare åtgärder. Kommissio-av
bör också lägga fram förslag med tidsangivelser förnen om program

omställningen energisystemet. utgångspunkt för kommissionensEnav
iarbete bör omställningen och utvecklingen energisystemetattvara av

enlighet med 1991 års energipolitiska överenskommelse kan grundas
på långsiktigt hållbara politiska beslut.

Sommaren tillkallade regeringen Energikommissionen.1994
sammanfattning enligt direktivenKommissionens uppdrag i är att:

pågåendegranska de energipolitiska för omställning ochprogrammen-
utveckling energisystemet behovet förändringaroch analyseraav av
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och ytterligare åtgärder,
avbakgrund elmarknadens avreglering följa utvecklingen på denmot-

svenska elmarknaden och föreslå de åtgärder kansom anses vara
motiverade för säkerställa effektiv elförsörjning. Kommissio-att en

bör särskilt behandla utlandshandeln och de regionalpolitiskanen
frågorna,
lägga fram förslag med tidsangivelser för omställningom program-

energisystemet.av

Kommissionens bedömningar avseende utlandshandeln ochmed
regionalpolitiska frågor skulle enligt direktiven redovisas med förtur

den 30 november och arbetet1994 skulle i sin helhet slutredovi-senast
den december31 1995.senastsas

Den 3 november 1994 beslöt regeringen tilläggsdirektiv tillom
Energikommissionen. Tilläggsdirektiven innebär kommissionen medatt
förtur skall analysera möjligheterna genomföra den vilandeatt nu
elmarknadsrefonnen på inte låser kommissionens fortsattasättett som
arbete se nedan. Tidpunkten för kommissionens slutredovisning
tidigarelades till den september1 1995.senast

Elm arknadsreforzn en

Riksdagen beslöt våren 1994 refonnering elmarknaden prop.om en av
l993/94:162, bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/942358. Beslutet in-
nefattade dels ändringar i lagen 1902:7l sl, innefattande vissa
bestämmelser elektriska anläggningar ellagen, dels lagom en ny
1994:618 handel el,med Enligt beslutet skulle detom m.m. nya
regelverket träda i kraft den januaril 1995.

Förslaget elmarknadsrefonn låg i linje med flera tidigareom en
beslut i syfte skapa effektivare elmarknad. Våren 1991 beslötatt en
riksdagen överföra huvuddelen verksamheten i Statensatt vatten-av
fallsverk till aktiebolag, Vattenfall AB, och avskilja verksamhetenett att
i storkraftnätet till särskild organisation prop. l990/9l:87, bet.en
l990/9lzNU38, rskr. 1990/912318 1991/92:49, bet.samt prop
1991/92:NUl0, rskr. 1991/92:92. I regeringens proposition attangavs
det viktigaste motivet till föra huvuddelen Vattenfallsöveratt av
verksamhet från affärsverk till bolag effektivisera förvaltningenattvar

kapital. Vattenfall borde möjligheter utvecklas inomstatens attav ges
de konkurrensutsatta områdena verksamheten bedrivs iattgenom
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aktiebolagsform. Det vidare kraftkonsumentemas ställningattangavs
bör stärkas åtgärder ökar konkurrensen mellan producentergenom som
i Sverige mellan svenska och utländska producenter. Dessutomsamt
borde småskaliga producenter tillförsäkras goda möjligheter säljaatt
till marknaden.

januariDen 1 1992 började Vattenfall AB sin verksamhet. Samtidigt
inrättades Affärsverket svenska kraftnät Svenska kraftnät driversom
och förvaltar storkraftnätet.

Våren beslöt1992 riksdagen mål och strategier för refonne-om en
ring den svenska elmarknaden och riktlinjer för verksamhetenav om
med storkraftnätet prop. 1991/922133, bet. 1991/92:NU30, rskr.
1991/92:322. Målet för refonneringen den svenska elmarknadenav

ökad konkurrens nå rationelltatt änettangavs vara genom mer
utnyttjande produktions- och distributionsresursema och till-attav
försäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser.

Regeringen tillkallade i månad 1992 särskild utredare för attmars en
förslagutarbeta till lagstiftning på elområdet. Ellagstiftningsutred-ny

ningen redovisade ijuli 1993 den första sitt arbetet i del-etappen av
betänkandet Elkonkurrens med nätmonopol SOU Utred-1993:68.
ningens lagförslag och remissinstansernas synpunkter låg till grund för

förslagdet till ellagstiftning riksdagen våren 1994.antogny som
Elmarknadsrefonnen innebär förändringar elmarknadens funk-av

tionssätt Den grundläggande förändringen ligger i aktörernasatt ansvar
på marknaden ändras och preciseras. Huvudprincipen produktionär att
och försäljning skall ske i konkurrens, medan nätverksamhetenav

naturligt monopol skall och påregleras övervakas särskiltär ettso111
Det samlade för drift och leveranssäkerhet systemansva-sätt. ansvaret

ret åläggs Refonnen innebär dock inte någon förändring destaten. av
grundläggande principerna för elsystemets drift.

Riksdagen har i december beslutat skjuta elinarknads-1994 att upp
reformens ikraftträdande för skapa möjligheter för Energikoinmissio-att

genomföra bredare konsekvensanalys de reglerna förattnen en av nya
elmarknaden innan reformen träder i kraft prop. 1994/95:84, bet.
1994/95:NU10, rskr. 1994/952141. Bakgrunden till refonnens senare-
läggning och kommissionens uppdrag behandlas i avsnitt.nästa

3 En kortfattad översikt elmarknadsrefonnens innehåll återfinns iav
underlagspromemoria avsnitt 1.5.
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Kommissionens2.5 uppdrag avseende
elmarknadsreformen

Bakgrund

Vid riksdagens behandling våren 1994 förslaget refonneringav om en
elmarknaden konstaterades reformen innebär genomgripandeattav

förändringar det gäller elmarknadens funktionssätt och det liggernär att
i sakens konsekvenserna reformen i dess svåraalla delarnatur att ärav

förutsäga i detalj. Näringsutskottet uttalade därför det väsentligtatt äratt
utvecklingen följs och statsmakterna har hög beredskapatt att närnoga

det gäller komplettera och modifiera föreslagnadet regelverket. Enatt
viktig arbetsuppgift för Energikommissionen, utskottet tidigaresom
föreslagit regeringen tillsätta bet. l993/94:NUl7, bordeatt attvara

följa utvecklingen på elin och föreslå de åtgärder kannoga som
motiverade för säkerställa effektiv elförsörjning.attanses vara en

Utskottet pekade också på kommissionen särskilt borde analyseraatt
konsekvenserna utökad handel med till kontinenten och belysaav en
konsekvenserna för det svenska elförsörjningssystemets långsiktiga
leveranssäkerhet utökad handel. Vidare kommissionenborde medav en
förtur behandla frågan elmarknadsrefonnen kommer leda tillatt0111
ökade prisskillnader mellan glesbygd och tätortsområden.

I reservation från den dåvarande oppositionen yrkades avslag påen
regeringens förslag med hänvisning till därmed skulleatt utrymme

förskapas låta Energikommissionen analysera konsekvenserna deatt av
föreslagna reglerna för elmarknaden.nya

Regeringen beslöt i juni 1994 tillkalla Energikommissionen.att
Kommissionens bedömningar avseende utlandshandeln med och
regionalpolitiska frågor skulle enligt direktiven redovisas förturmed

den 30 november 1994.senast
I oktober 1994 överlämnade den nytillträdda regeringen förslagett

till riksdagen skjuta elmarknadsrefonnen för skapaatt attom upp
möjligheter för analyser konsekvenserna de reglerna förav av nya
elmarknaden prop.l994/95:84. Enligt förslaget skulle endast de
föreskrifter i ellagen träda krafti den lsystemansvaretsom avser
januari 1995, medan ikraftträdandet för de lagar riksdagen beslötsom

våren 1994 i övriga delar skulle ändras till den regeringendagom
bestämmer. Riksdagen biföll i december 1994 förslaget och förutsatte
därvid regeringen återkommer till riksdagen innan de aktuellaatt
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lagarna i kraft.sätts
I november 1994 beslöt regeringen tilläggsdirektiv till Energi-om

kommissionen. Kommissionen fick i uppgift med förtur analyseraatt
möjligheterna genomföra den vilande elmarknadsrefonnen påatt ettnu

inte låser kommissionens fortsatta arbete.sätt Kommissionen skallsom
in frågan elmarknadens avreglering iväga energi-, miljö-störreettom

och näringspolitiskt perspektiv. Om kommissionen finner det vara
möjligt genomföra reformen skall den till regeringenatt snarast
överlämna sitt förslag i frågan med de eventuella ändringar i regelverket

bedöms nödvändiga.som vara
Tidpunkten för kommissionens slutredovisning tidigarelades genom

tilläggsdirektiven till den septemberl 1995.senast

illäggsuppdragetT

Genom tilläggsdirektiven vidgas kommissionens ursprungliga uppgifter
avseende elmarknadsrefonnen och de kopplas direkt till kommissionens
breda energi-, miljö- och näringspolitiska uppdrag.

Uppgiften analysera elmarknadsrefomiens konsekvenser i detär att
sammanhang utgångspunkten för kommissionensstörre uppdragärsom

i övrigt. Också de uppdrag utrikeshandeln med och regionalpoli-om
tiska frågor i kommissionens ursprungliga direktiv skallsom gavs
behandlas i detta sammanhang.

Kommissionen skall redovisa sina förslag i frågan densnarast om
finner det möjligt genomföra elmarknadsrefonnen påäratt att sättett

inte låser det fortsatta arbetet. Därvid kan kommissionen föreslå desom
förändringar eller kompletteringar den ellagstiftningen denav nya som
eventuellt finner nödvändiga.vara

En central formulering i uppdragsbeskrivningen kommissionenär att
skall analysera möjligheterna genomföra elmarknadsrefonnen påatt ett

låser kommissionens fortsatta arbete. Därigenom relaterassätt intesom
tilläggsuppdraget till kommissionens uppdrag i övrigt.

Som skall kommissionen i sitt fortsatta arbete dels granskanämnts
de pågående energipolitiska för omställning och utvecklingprogrammen

energisysteniet och analysera behovet förändringar och ytterligareav av
åtgärder dels lägga fram förslag med tidsangivelser förom program
omställning energisystemet.av

Det understryks i direktiven års1991 riktlinjer för energipolitikenatt
skall utgångspunkt för kommissionens arbete. Några centralavara en
fonnuleringar i den energipolitiska uppgörelsen har återgivits i avsnitt
2.3. Med års1991 riktlinjer utgångspunkt kommissionensärsom
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uppgift försåledes utfonna politik energisystemets omställningatt en
syftar till på kort och lång sikt tillgången på ochatt tryggasom

energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor, och attannan
därvid utgå från vad och miljö kan bära.natur

års energipolitiska riktlinjer ställer därtill ytterligare viktiga1991
krav och restriktioner på utformningen energipolitiken:av

det svenska energisystemet skall i möjliga utsträckningstörsta-
grundas på varaktiga, inhemska och förnybara, energikällorhelst

effektiv energihushållning,samt en
krav skall ställas på säkerhet och miljön vidstränga omsorg om-

användning och utveckling all energiteknikav
energipolitiken skall utfonnas så den svenska industrins in-att-
ternationella konkurrenskraft säker tillgång påtryggas genom en
till rimligt prisett
kämkraftsavvecklingens inledning och takt resultatenavgörs avav-
hushållningen med el, tillförseln från miljöacceptabel kraft-av
produktion och möjligheterna bibehålla internationellt konkurrens-att
kraftiga elpriser
de orörda älvarna och de älvsträckor har undantagits frånsom-
utbyggnad skyddas fortsättningsvis.även

Kommissionens nödvändig-överväganden skall bakgrundgöras mot av
heten för samhället ochbegränsa klimatförändringarna tillattav en

hållbar nivå. skallEn utgångspunkt för kommissionens arbetenaturen
därvid de åtaganden Sverige har gjort i enlighet med FN:svara som
klimatkonvention. strategi år innebär koldiox-Den 1993antogs attsom
idutsläppen från års nivå årfossila bränslen skall stabiliseras till 1990
2000, för därefter minska.att

I kommissionens direktiv framhålls dels klimatfrågans komplexi-att
och globala omfattning kräver internationellt samarbete, delstet attett

Sverige kan åtgärdervidta nationella för begränsa utsläppenäven att av
växthusgaser. Inriktningen bör åtgärder föreslås kandeattvara som
genomföras på kostnadseffektivt och klimatpolitiskadesättett att
insatserna inom energiområdet koncentreras de effektivast.bör där är

för års energipolitiska beslutEtt grundläggande motiv 1991 attvar
omställningen påoch utvecklingen energisystemet bör grundasav
långsiktigt hållbara politiska beslut. Besluten måste sådana attvara
fastlagda mål för energipolitiken framstår trovärdiga tiden.översom
Detta skall också utgångspunkten för kommissionens arbete.vara

kommissionens direktiv, liksom års energipolitiska riktlinjer,I i 1991
påpekas "det kraftföretagens uppgift utgångspunkt i denmedäratt att
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statsmakterna fastlagda energipolitiken planera och utvecklaav
kraftsystemet så landets behov blir tillgodosett".att Genomav
energipolitiken skall således de inom vilka marknadensramar anges
aktörer fattar sina självständiga beslut angående produktion, förbrukning

Detta har traditionellt gällt hittills inom den svenska energiförsörj-m.m.
ningen, och således ingen förändringutgör vad gäller dess framtida
organisation.

Kravet på de energipolitiska beslutens långsiktighet och trovärdighet
tiden bör i dettaöver sammanhang. Ett grundläggande krav påses en

marknadsorganisation kan fungera effektivt för på kort och långattsom
sikt tillgodose behovet och energi på konkurrenskraftigaav annan
villkor marknadens aktörerär kan räknaatt med stabila förutsättningar
för sina beslut.

De krav och restriktioner på energipolitiken här har berörtssom
ställer mycket krav på utformningen destora energipolitiskaav
åtgärderna. Elmarknadsrefonnens konsekvenser skall relateras till
kommissionens breda och krävande energipolitiska uppdrag, utformaatt
förslag till åtgärder för konkurrenskraftig och miljöriktig framtidaen
svensk energiförsörjning och till med tidsangivelser förett program
omställningen energisystemet.av
i Kommissionen har sin uppgift särskilt granskasett denattsom
vilande ellagstiftningens konsekvenser i elförsörjningsperspektiv. Enett
central fråga hur deär elin etablerasramar, som genom
för aktörerna på elmarknaden, påverkar leveranssäkerheten och
försörjningstryggheten i det svenska elsystemet på både kort och lång
sikt. I det sammanhanget behandlas också frågan huruvida reformen
skulle förändra möjligheterna för statsmaktema utnyttja tillgängligaatt
styrmedel på energi-, miljö- och näringspolitikens område. Med samma
utgångspunkter behandlas särskilt utrikeshandeln med och dess
påverkan på elförsörjningen och elprisemas utveckling.

Vidare behandlas, i enlighet med kommissionens ursprungliga
direktiv, elmarknadsrefonnens betydelse för glesbygdskundemas
situation. Kommissionen har dessutom funnit det angeläget särskiltatt
granska ytterligare några frågor har aktualiserats i samband medsom
den vilande ellagstiftningen. Det gäller nätavgifter för småskalig
elproduktion, ersättning till producenter från för minskningnätägare av
energiförluster behovet regelverk för organiseradett111.111., av en
elhandel, leveranskoncessionens giltighetstid, fjärrvärmens och

konkurrenssituation elmarknadsrefonnensnaturgasens relation tillsamt
reglerna inom EU.

Inför den slutliga utformningen sina energipolitiska åtgärdsförslagav
kommer kommissionen med säkerhet behöva granska spektrumatt ett
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energiområdetpåanvändsstym1edelstyrmedel. Demöjliga somav
stödavgifter,skatter,i formstyrmedelekonomiskadelsinnefattar av

stadiumpå dettamöjligtinteregler. Detadministrativadels är attmm.,
slutligai kommissionensingåkommerstyrmedelvilkabedöma attsom

måste därförkonsekvenserelmarknadsrefonnensförslag. Analysen av
påverkanmarknadsorganisationenspå denmed avseendeske nya

styrmedel.energipolitiskaalla slagutnyttjamöjligheterna att av
elmarknadsrefonnenuppdragetunderstrykasmåsteDet att om

denjämförelsearbete gällerfortsattakommissionensförbetydelse aven
finnselmarknaden. Detorganisationenföreslagnagällande och den av

frågorviktigafleraframvisas längreockså kommervilket att --
lösning,kräverelförsörjningensvenskarörande den men somensom

Vissaelmarknadsreformen.planeradedenoberoendeaktualiseras av
ochuppdrag,energipolitiskakommissionensinomfrågor liggersådana

frågorandramedansammanhanget,behandlade i det ärbliatt avavses
ordning. I denikunna lösasoch tordeteknisk natur annanmera

huvudfrågan dettillkoncentreratsarbetetharföreliggande rapporten om
konsekvenser.regelverketsvilande
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Kommissionens3 överväganden och

förslag

3.1 Inledning

En granskning konsekvenserna för kommissionens huvuduppgiftav av
genomföra den vilande ellagstiftningen kan jämförelseatt ses som en

mellan två framtidsbilder. bildenDen där den vilande lagstift-ena -
ningen har i kraft skall kontrasteras alternativet lagen inteträtt mot att-
ändras. frågorDe skall besvaras vid jämförelsen gäller i första handsom
försörjningstryggheten med och möjligheterna för statsmakterna att
bedriva aktiv energipolitik. bilden skall ocksåI ligga arbetet meden en
krävande ställning avenergisystemet inkluderar avvecklingenom som av
kärnkraft.

kanDet i förstone förefalla naturligt konsekvensbe-göraatt en
dömning detta slag jämföra de följder detattav genom som nya
regelverket kan beräknas få situationmed den har rått inomatt som

för års1902 ellag. En tillbakablick de föregåendenärmastmotramen
årtiondena visar dock villkoren har påtagligtändrats för den svenskaatt
elförsörjningen, och också skeenden i vår omvärld har haftatt stor
inverkan på utvecklingen. De villkor för eller årtiondenett ettsom par
sedan gällde för den svenska elförsörjningen inte förlängre handen.är

Uppbyggnadsskedet inom svenskaden elsektom varade från slutet
det föregående seklet till 1960-talet. Under denna tid elektrifieradesav

landet och alla de tidiga lokala kraftverken och distributionsföretagen
knöts till effektivt nationellt elsystem. Under uppbygg-ettsamman
nadsskedet hade det fortfarande gällande regelverket med koncessioner

betydelse. Därigenom säkrades avsättningen för demstoren av som
investerade i produktions- och överföringsanläggningar. Staten ocksåhar
haft betydelsefull roll, utövades Affärsverket Vattenfall.en som genom
Verket fick nyckelställning för utbyggnadenatten genom svara av

och elproduktionen och ha detstamnätet merpart atten av genom
för frekvenshållningen.yttersta ansvaret

Under efterkrigstiden har fortlöpandedet skett företagskon-en
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centration. I dag tiotal kraftföretag delen de svenskaäger störreett av
elproduktionstillgångama och för drygt % Sveriges90 totalasvarar av
elproduktion. 1 detaljdistributionen har antalet företag minskat frånav

3000 till knappt 300. Detta resultatet fortgående rationalise-ärca av en
ring i eldistributionen har elkundema.gynnatsom

Genom olika beslut har förutsättningarna för styrningstatens av
Vattenfall ändrats. Dess roll har efter hand blivit alltmer affärsinriktad,
och efter bolagiseringen skall företaget i princip verka på elmarknaden
på villkor övriga kraftföretag. Ansvaret för det nationellaattsamma som
elsystemet fungerar sammanhållet tillfredsställandemedett systemsom
driftsäkerhet ligger kvar hos och Svenskastaten, utövas numera av
kraftnät.

Riksdagen har uttalat Svenska kraftnät skall ochatt staten ägagenom
förvalta tillräckligt del utlandsförbindelsema för svenskastor atten av
producenters och konsumenters möjligheter sluta avtal elaffäreratt om
med aktörer utomlands skall kunna tillfredsställas på neutrala villkor.
Genom beslut den januari19 1995 ändring i Elförordningenom
1982:548 föreskrivs ärenden ansökan koncession föratt som avser om
utlandsförbindelse skall regeringen.prövas av

Riksdagen beslöt år 1992 konkurrenslagstiftning. Enligtom en ny
konkurrenslagen avtal företagmellan förbjudna de har till syfteär om

begränsa konkurrensen på den svenska marknaden på märkbartatt ett
eller de sådant resultat. Vidare missbruk från ellersätt ärett ettom ger

flera företags sida dominerande ställning på den svenskaav en
marknaden förbjudet.

Några de avtal på elmarknaden har utgjort förgrundav som en
kraftföretagens produktionssamverkan har Konkurrensverketprövats av
relativt den konkurrenslagen. Verket har avslagit ansökningar frånnya
företagen s.k. icke-ingripandebesked avseende stamnätsavtalet ochom

avtal produktionsoptimering. harFöretagen överklagatett nytt om
besluten.

Under år har påtagligt ökad aktivitet utomlands kunnatsenare en
bland de västeuropeiska elföretagen. Antalet internationellanoteras

samarbetsavtal har ökat liksom det korsvisa ägandet mellan de större
företagen. anledningEn företagen önskar på olikaär att sättatt
positionera sig inför förväntad ökad konkurrens. Genom delägarskapen
skapas grund för samarbete nationsgränsema, vilketöveren genom
företagen kan tillgodogöra sig know-how och sprida riskerna i den
framtida avsättningen. Också svenska företag har tagit del i denna
utveckling. Vattenfall har gått in delägare i det danska företagetsom
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Sjellandske Kraftverker. Sydkraft AB har %25 utländsktänmer
ägande. PreussenElektra den utländska detär största ägaren, ävenmen
franska statsägda Electricité de France EdF har förvärvat aktier i
Sydkraft.

Såväl i de nordiska grannländema inom pågårEU arbete iettsom
syfte elmarknadema för konkurrens och ökaöppna handelsutbytetatt att
mellan länderna. Detta har inneburit förutsättningarna för svenskatt
utrikeshandel fortlöpandemed har ändrats och möjligheteratt nya
kommer för det internationella elsamarbetet.öppnasatt

Inom EU bedrivs arbete i syfte integrera el- och gasmarkna-ett att
dema i den inre marknaden. Som första EG:s råd år 1990ett steg antog
två direktiv pristransparens nr 90/377/EEG och eltransitering nrom
90/547/EEG. direktiv,Dessa liksom motsvarande transiterings-ett
direktiv för gassektom, trädde i kraft och1992 in i EES-avtalet.togs
För närvarande behandlas inom EU direktivförslag frånett nytt
EG-kommissionen bl.a. innebär industrikunder ochstörreattsom
eldistributörer under vissa villkor skall ha tillgång till andra lednings-

överföringsnät. Vidare skall enligt förslagetägares exklusiva rättigheter
för produktion och uppförande elledningar avskaffas.av av

Sedan lång tid tillbaka har de svenska kraftföretagen haftstörsta en
omfattande elhandel med kraftföretag i de nordiska grannländema.
Förutom kostnaderna för produktionen kan utjämnas och elförsörj-att
ningen därigenom effektiviseras uppnås ytterligare fördelar genom
handeln exempelvis variationemaöver i konsumtionengränserna, att
utjämnas och riskerna för driftstömingar minskas, det krävs färreatt
reservkraftverk och användningen de fossileldade kraftverkenatt av
minskas. Den nordiska elhandeln har tidigare huvudsakligen skett inom

för Nordel, samarbetsorganisation för de nordiskastörstaramen en
kraftföretagen.

I Norge trädde energilag i kraft den januaril 1991. Därige-en ny
infördes krav på ekonomiska redovisningar för handelseparatanom

med och överföring el. Nätägare skyldig ställa ledigär attav
överföringskapacitet till förfogande för andra aktörer. En särskild
omsättningskoncession skall innehas den köper, säljer ellerav som
överför el. Den vilande svenska ellagstiftningen i delar utformadär stora
efter principer det norska I Finland beslutadesystemet.samma som
riksdagen den februari10 1995 lagstiftning, med liknandeatt en
innehåll, skall träda i kraft den julil 1995.

De förändringar sker på de nordiska ländernas elmarknadersom nu
har redan ändrat förutsättningarna för handel I Norgeöver gränserna.
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förochcentralaSverige har det stamnäten,och ansvaret ansvaretsystem
och förtsskilts från elproducentemautlandsförbindelsema,inklusive

tillbaka pågårSedan tidföretag/affärsverk.neutralatill ettöver en
och Sverige.i Finland, Norgenätföretagensamarbete direkt mellan
utnyttjas förskallmellanlandsförbindelsemabl.a. hurSamarbetet gäller

elmarknad ochnordiskförutsättningar förskapa öppen ut-att en
och avräkning.för mätningmetoderfommingen gemensammaav
kortsiktiga handelnvilken denetableradfinns elbörsNorgeI överen

på vissatillträde till börsensäljare harUtländska köpare ochsker.
förbehållen demed varitutrikeshandelnvillkor. Hittills har stora

utreder förSvenska kraftnätStatnett ochkraftföretagen. Norska
beräknasnorsk-svensk elbörs. Börsenutformningennärvarande av en

ingår ocksåländer. I arbetetaktörer i andrabli för attäven öppenatt
frisåbåda ländernanättjänster i detariffsystemen församordna att en

Nordelfrämjas.nationsgränsemaoberoendeoch handelöppen av
nordisk elbörs.också med fråganarbetar om en

och förut-elsektom,alltså varit hög inomFörändringstakten har
agerandeoch kundernasdistributöremassättningarna för producentemas,

lagstiftning från år 1902för denväsentligt förändrats inomhar ramen
föränd-elförsörjningen. Detsina huvuddrag reglerari ärännu ensom

innehåll alltidintefortsätta, ochberäknasringsprocess kan att varssom
ökad marknadso-medförthar redanförutses. Utvecklingenhelt kan en

verksamhetens inriktninghar ändratrientering hos företagen, motsom
medhar också arbetetGivetvisoch konkurrens.ökad kundanpassning

tid,under flera årshar pågåttellagstiftningen,refomieradeden som
detta.medverkat till

somför elförsörjningen,villkorenändringarnahär redovisadeDe av
denfråganinternationellt,nationellt ochfortgår både gör att om

ocksåframtidenändamålsenlighet iellagensgällande är storav
och slutsatser.övervägandenför kommissionensbetydelse

styrmedel påutnyttjaMöjligheterna3.2 att

elmarknadenreformeradeden

elförsörjningen harsvenskaför denutgångspunktgrundläggandeEn
detaljeradnågonskall verkainom elsektomvarit företagen utanatt

förut-deoch regeringRiksdagverksamheten.reglering angerav
företagensinom. Detskall arbetakraftföretagensättningar ärsom
energipo-fastlagdastatsmakternautgångspunkt i denuppgift medatt av
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litiken planera och utveckla kraftsystemet så landets behov bliratt av
tillgodosett. Statens styrning Vattenfall har under de årensenasteav

till denna rollfördelninganpassats
För nå de energipolitiska målen har statsmakternaatt många

styrinstrument. Den statliga styrningen på energiområdet sker dels
administrativa regler olika slag, kan tvingandegenom av som vara av

karaktär, dels ekonomiska styrmedel i form skatter, avgiftergenom av
eller stöd.

Till de admininstrativa styrmedlen hör den direkta regleringen av
miljöstömingar från anläggningar för energiproduktion sker främstsom

miljöskyddslagstiftningen. När det gäller utsläppsnivåer finnsgenom
tvingande regler för svavelutsläpp, regleras i lagen svavelhaltigtsom om
bränsle. Riksdagen har också beslutat riktlinjer för utsläppom av
kväveoxider. För industriella och andra verksamheter väsentligav
betydelse för hushållningen med landets samlade mark- och vattentill-
gångar krävs lokaliseringstillstånd enligt naturresurslagen. Enligt
naturresurslagen krävs tillstånd regeringen för uppföra för-attav
bränningsanläggningar med tillförd effekt minst 200 MW. Enen av
tillståndsansökan för förbränningsanläggning skall också innehållaen en
miljökonsekvensbeskrivning. I ellagen finns föreskrifter bl.a.om
koncession för överföring och distribution el.av

Andra exempel på administrativa styrmedel förär nom1ema
energieffektiviteten i fastigheter och kommunernas skyldighet enligtnya
lagen kommunal energiplanering främja hushållning med energiattom
och verka för säker och tillräcklig energitillförsel.en

Med ekonomiska styrmedel pris- och kostnadspåverkandeavses
åtgärder, dvs. främst skatter, avgifter och stöd. Exempel på punktskatter

betydelsefulla ekonomiskaär styrmedel inom energiområdetsom som
koldioxidskatt, svavelskatt ochär energiskatt. Det finns också produk-

tionsskatter på vattenkraft och kärnkraft. En kväveoxidavgift fråntas ut
förbränningsanläggningar och återförsstörre till de avgiftsskyldiga i

förhållande till den producerade mängden nyttiggjord energi. Riksdagen
beslöt i december 1994 vissa ändringar energibeskattningen,om av som

föranledda bl.a. det svenska medlemskapetär i EU prop l994/95:54,av
bet. l994/95zSkUz04, rskr. 1994/95:l52. Förändringarna trädde i kraft
den ljanuari 1995.

Ett ikraftträdande den vilande ellagstiftningen kommer attav
medföra ändrade relationer mellan producentema, leverantörerna och
kunderna på elmarknaden. En i detta sammanhang betydelsefull
förändring planeringen investeringarna i elproduktionär ochatt av av
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vilket hittills har utförts kraftföretagenkraftstationemas utnyttjande, av
ökad utsträckningi samverkan, på den konkurrensutsatta marknaden i

överenskommelser dem verksammakommer mellan äratt styras somav
leverantörer ochpå marknaden. Leveransavtal mellan producenter,

för produk-kunder kommer viktiga grunder utbyggnadenutgöraatt av
Väsentligt i dettationssystemet och anläggningarnas utnyttjande.

sammanhang kommer få ökat inflytandekundernaär att att ett genom
kunna vända sig till flera elleverantörer.den möjligheten attnya

möjligheten påverka utvecklingenDet kan konstateras attatt genom
stynnedel, olika regleringar,använda administrativa dvs.att typer av

övergång till den vilandeinte kommer påverkas nämnvärtatt av en
såsomlagstiftningen. Styreffektiviteten hos de tvingande reglerna,

naturresurslagen inteutsläppsbegränsningar, bestämmelserna i ärmm.,
relationerna producenter, leverantörerberoende de förändrade mellanav

elmarknadsrefomienoch kunder innebär.som
förlora iheller ekonomiska styrmedlen torde kommaInte de att

skatter och avgifter användas för istyrka. Liksom hittills kan att
påverka användningen energi och därmedförbrukningsledet av

bildasfrån skadligaexempelvis minska miljöbelastningen ämnen som
och emitteras vid energianvändningen.

i vissa fall ökaekonomiska styrmedlens effektivitet bör dessutomDe
följd elmarknadsrefomien. gällande regelverkettill Med det ärav

känsligheten kostnadsändringar i elproduktionen och distributionenför
tämligen eftersom och distributörer inom sinaproducentersvag,

Ökade kostnader kankoncessionsområden kan sälja konkurrens.utan
Pådärmed i utsträckning övervältras på slutanvändama.stor en

kostnadsmedvetandekonkurrensutsatt marknad bör därför företagens
öka, eftersom förlora kunder vid prishöjning. Styrkande riskerar att en

påverka exempelvisi de ekonomiska styrmedel utnyttjas för attsom
Sådana miljöav-produktionen torde därför öka. stynnedel, tex.av

eftersomgifter, bör få förstärkt dynamisk effektivitet,dessutom en
företagens och metoder fördrivkrafter förstärks utveckla tekniker attatt
minska avgiftsbelagda miljöbelastandede ämnena.

Genom års energipolitiska beslut infördes den ljuli 19911991 ett
anläggningar förtidsbegränsat för främja investeringar istöd att

kraftvänneproduktion med biobränslen. motiv för investeringsstödetEtt
biobränslenas konkurrenskraft fossila bränslen grundatt gentemotvar

skattereglema kraftvänneproduktion vidi än vännep-sämreav renvar
roduktion. påverkar producerande företagetsEtt stöd detta slag detav

styreffekt på konkur-kostnader, och det torde få ökadsnarast enen
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marknad.rensutsatt
Till de aktuella stymiedlen hör också stöd till forskning och

teknikutveckling. framgångsrikEtt teknikutveckling förutsätter sam-
verkan mellan företag och de offentliga forsknings- och utvecklingsor-

En sådan samverkan måste organiseras med hänsyn tillganen. tagen
arknadsstrukturen, övergång till konkurrensutsatt elm arknadm men en en

torde inte medföra något hinder i detta avseende. Inom många andra
konkurrensutsatta sektorer har framgångsrika forsknings- och ut-
vecklingsinsatser genomförts.

Flera styrmedel utnyttjas för stimuleratyper effektivareattav en
användning energi. Exempelvis beskattas energiförbrukningen ochav
det finns omfattande för stöd till utvecklingenett energief-program av
fektiv teknik. Också fortsättningsvis det möjligt utvecklaär att nya
tekniker i exempelvis energibeskattningen premierar energieffekti-som
viseringen. Som redan har berörts torde inte den vilande lagstift-ovan
ningen komma påverka stynnedel dessa slag. De styrmedelatt av som
i dag utnyttjas för energieffektivisering torde kunna utnyttjas lika väl
också inom för den vilande lagstiftningen.ramen

Inom elsektom har leverantörerna i varierande utsträckning erbjudit
sina abonnenter insatser för elhushållning. Den ändrade rollfördelningen

följer övergång till den vilande ellagstiftningen framför alltsom av en -
överföring och försäljning skiljs kommeratt dockgenom av -

sannolikt märkbart påverka incitamenten för tillhandahållaatt att
hushållningsâtgärder.

Nätföretagen kan ha intresse vidta åtgärder för reduceraett att attav
elförbrukningen i sådana fall där alternativet kostsamvore en mer
nätförstärkning. Sådana fall torde dock inte bli vanliga, särskilt i
beaktande företagen har god möjlighet inomatt den regleradeav atten
verksamheten få skäliga kostnader täckta. Det finns dock inga hinder för
tillsynsmyndigheten inom för den vilande lagstiftningen verkaatt ramen
för koncessionsinnehavaren vidtar sådanaatt åtgärder de kan visasnär

föredra framför nätutbyggnad.attvara en
Producenter och leverantörer kommer givetvis på denav nya

elmarknaden liksom i dag, ha primärt intresseatt, sälja tillett attav
så fördelaktiga priser möjligt. denI konkurrenssituationsom som
uppkommer i denna del elsektom kommer sannolikt kraftbolag ochav
återförsäljare få behov "förädla" sin produkt. El i sigatt ett att ärav en
mycket homogen varför produktdifferentiering kan kommavara, atten

sig uttryck i elleveransema kombinerasta med olika tjänster.att Kunden
kan exempelvis erbjudas hushållningslösningar. Det kan innebära att
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under låglasttidutnyttjabättre kunnautrustning förkunden erbjuds att
förbrukning.totalareducera sineller för att

möjlighetenpå dendessutomFrån många håll pekar attatt nyaman
hittills okändaleda tillmed tiden börpå marknadenetablera sig att

och bredareerbjudakanaffärsidéer utvecklas. Företag tex. nya
tillhandahålla deenergiefterfråganpå kundernaslösningar attgenom
Ökad konkurrensuppvännningsbehov.på deraseffektivaste lösningarna

energieffektivisering. Detdrivkraft tillenergiområdet kanpå vara en
utrustnings-energiföretag ochmellanarbeteleda tillkan närmareett sam

energisnål teknik.och produktionutvecklingtillverkare vad gäller av
elförbrukama möjligheterdessutomElmarknadsrefonnen attger

efter-ökadsärskilda kraftslag. Enfrånefterfråganuttrycka sin
ochelproducenterstimulerakällor börfrån förnybarafrågan på

produktions-miljöacceptablautvecklautrustningstillverkare att mer
metoder.

energipolitik förefaller inteaktivdrivaFörutsättningarna för att en
kraft. finnsi Detellagstiftningen trädervilandebli densämreatt om

stynnedel kommerenergipolitiskavissaanledningdäremot väntaatt att
regelverket.kraft med detutnyttjas med ökadkunnaatt nya

Försörjningstryggheten3.3

Inledning

ändrad roll-innebärellagstiftningenden vilandeikraftträdandeEtt enav
elförsörjningen.och ansvarsfördelning inom

riktning redanförändringar i dennaharviss utsträckningl genom-
svenskai detkraftnätdå Svenskaförts, övertog systemansvarett.ex.

från Vattenfall.elbalansen,för denelsystemet, dvs. momentanaansvaret
nätmyndighetNUTEKlagstiftningen innebärvilandeDen att som
skäligheten ii landet ochnätverksamhetenövervakakommer prövaatt
övergång tillinnebärPå dessa områdenavtalsvillkor.nätföretagens en

bliravseendeni mångaverksamhetenlagstiftningenden vilande att mer
medblir klararepå elmarknadenrollfördelningenoch änreglerad, att

gällande ellagen.den nu
konkurrensutsättsförsäljningenproduktionen ochDet är somav

tillmöjligheternadäroch detlagstiftningen,den vilande är somgenom
minska.kan kommaoch övervakninginsyn att
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Det dock inte helt riktigt hänföra dennaär förändring tillatt
ikraftträdandet den vilande lagstiftningen. Tidigare har produktionenav
i det svenska elsystemet samordnats de kraftföretagen medstörreav
Statens vattenfallsverk den dominerande aktören. Detsom var genom
Statens vattenfallsverk, och inte lagreglering, statsmakternagenom som
tidigare hade insyn och kunde kontroll. Denna möjlighet tillutöva
övervakning elmarknaden har reducerats bl.a. deav genom nya
riktlinjerna för Vattenfalls verksamhet.

De kraftföretagen har etableratstörre leveranssäkerhetskrav, som
uttrycks högsta tillåtna risker för effektbrist och energibrist.som
Företagen har för kunna delta i produktionssamarbetet självaatt att

för sin leveranssäkerhet. I Sverige risken för energibristärsvara större
för effektbrist, varför det primäraän för varje företag har varit haatt en

tillräcklig för klara det s.k. energikriteriet. Det innebärattreserv att
elproducentens leveransfönnåga skall tillräcklig i förhållande tillvara
leveransåtagandena under exempelvis torrår.även Företagen harett även
samarbetat i den långsiktiga planeringen den nationella energibalan-av

och reservkapacitet.sen av en gemensam
I dessa avseenden innebär den konkurrensutsatta elproduktionennya

viktig förändring. Producentema och leverantörerna kommeren
fortsättningsvis ha kommersiellt för sin leveranssäkerhet,att ett ansvar
dvs. det kundernaär kunna klara sina åtagnaett gentemot attansvar
leveranser. Givetvis kommer det fortsättningsvis möjligtäven att vara
för producentema kunna säkra reservkapacitet avtal medatt genom
andra producenter.

De ändrade villkoren kan också påverka den långsiktiga tillräcklig-
heten i elförsörjningen. Tidigare skedde mellan kraftföretagen vissen
samordning investeringsplanema. Planerna byggde på efterfrågeprog-av

och kraftsystemets produktionsfönnåga. Somöver allanoser prognoser
kunde de givetvis slå fel, vilket också har skett från tid tillprognoser

På den refonnerade elmarknaden kommer däremot leveransavta-annan.
len mellan elproducentema och återförsäljare/större elkonsumenter att
få väsentligt betydelse för elproducentemas investeringsplaner.störreen
Detta behandlas vidare längre fram.

försörjningstrygghetenI ligger också, förutom elsystemets leveranssä-
kerhet, på lång sikt tillgång på på med omvärlden konkur-tryggen
renskraftiga villkor. Denna aspekt betonas starkt i 1991 års energipolitis-
ka riktlinjer.

Inför krävande omställning energisystemet ären ytterstav en
betydelsefull fråga kraftproduktion kan tillkomma i tillräckligom ny



och förslag SOUöverväganden 1995:14Kommissionens62

omfattning för tillgodose behovet el, och den kan byggas utatt av om
vidareprisfluktuationer. försörjningstryggheten liggerI attutan stora

uthålligt och robust i det längreelförsörjningssystemet skall vara
också uppfylla viktiga miljö-tidsperspektivet, och därför det skallatt

och säkerhetskrav.

Leveranssäkerheten

risken förTryggheten i elförsörjningen beror till viss del elavbrott
säkerhe-eller elransonering. Leveranssäkerheten för elkund beror påen

kraftstation anslutningspunkt.i hela leveranskedj från till kundensten an
god leveranssäkerhet innebär låg risk för avbrott i elleveransemaEn en

fel på kapacitetsbrist i produktionentill följd tekniska eller grundav av
eller överföringssystemet.

skyldighetbör påpekas den vilande lagstiftningen innebärDet att en
såför nätföretag på skäliga villkor ansluta den begär tillett att som

Nätverksamheten skall övervakas nätmyndig-elnätet och överföra el. av
förheten Leveranssäkerheten torde inte påverkasNUTEK. nämnvärt

kunden vad gäller överföringen på nätet.av
hushållsabonnenter,Små och medelstora elkonsumenter, såsom

mindre näringsidkare, kommer inledningsvisbostadsrättsföreningar och
köpa sin från innehavaren leveranskoncession. Desannolikt att av

leveransskyldighet och behöveromfattas då leveranskoncessionärensav
få deförenklat leveransavtal. har möjlighetendast teckna De attett

leveranskoncessionären prövade hos NUTEK.villkor erbjudssom av
konkurrerandeSamtidigt har de möjlighet köpa kraften frånatt en

förutsatt de har erforderlig mätutrustning.leverantör, att
erhålla elleveran-Leveranssäkerheten i övrigt alltså säkerheten i att-

i avtal mellanskall på den refonnerade el111arknade11 reglerasser -
kraft i konkurrenselkonsumenter köperleverantör och kund. De som

räcker detmåste omfattande kraftleveranskontrakt. Normaltha ett mer
med producentmed elkonsumenten tecknar kraftleveransavtalatt ett

Återförsäljare kommeråterförsäljare. och elkonsumentereller stora
löptid.försäkra flera kraftkontrakt med varierandesannolikt sigatt om

kontraktkommer också tidigt försäkra sig långaDe att omom
tillgången på beräknas komma minska.att

säkerhet fortlöpande erhålla avtalade leveranserKundernas i att
villkoren i kraftleveranskontrakten. Enkommer beroendeatt avvara

fullt tillfredsställandeförutsättning för säkerheten skall bli är attatt
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kontraktet utformat så leverantörensär att specificeratär iansvar noga
alla relevanta situationer, och sanktionema vidatt eventuella leveransav-
brott så kraftigaär leverantören i sin återförsäkraratt sigtur med
tillfredsställande reservkapacitet.

Det måste dock understrykas kunden inte riskeraratt eltillförselnatt
avbryts, leverantörensäven leveransförmåga brister. För varjeom
affärsrelation på elmarknaden finns balansansvarigt företag,ett som
räknar de obalanser uppstår Svenska kraftnät. I situationav motsom en

kundens leverantörnär inte kan uppfylla sina åtaganden faller de
centrala driftreservema för upprätthålla balansen iatt Prisetsystemet.
för den in i stället för den uteblivnamatas leveransen kan docksom
bli det avtalade.ett änannat

Det bakgrundär, det tidigaremot branschsamarbetet bl.a.av om
leveranssäkerheten, viktigt kunderna uppmärksammaratt det kommeratt

deras iatt deteget leveranssäkraatt sigvara systemetansvar nya genom
kraftleveransavtalen. NUTEK bör särskilt informera kunderna dessaom
förhållanden.

Det bör påpekas för de kunder erhålleratt från leveranskon-som
cessionären i sitt område föreligger inte detta behov. Deras situation blir
i allt väsentligt densamma i dag.som

Försörjningstryggheten

Den långsiktiga försörjningstryggheten kommer i hög gradatt vara
beroende investeringsutvecklingen i kraftproduktionen, dvs. deav av
etablerade elproducentemas vilja investera i produktionsan-att nya
läggningar och drivkrafterna för aktörer producenter och finans-nya -
iärer träda på elförsörjningsområdet.att Denna fråga särskiltär-
viktig i samband med omställning energisystemet, då det inteen av
enbart blir fråga nonnal investeringsverksamhetom en utan attom
under begränsad tid produktionskapacitetersättaen medstoren nya
anläggningar.

Övergången till konkurrensutsatt elproduktion kommer meden
säkerhet få delvis motverkande effekteratt på drivkrafterna investeraatt
i produktionsanläggningar. I vissa avseenden kan dennya situatio-nya

komma leda till ökad försiktighetatt investera inen kapacitet,atten ny
det finns också faktorer kan beräknas stabiliserandemen ellersom vara

stimulerande för investeringsverksamheten.
En ökad osäkerhet avsättningsmöjlighetema kan få fördröjan-om en
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resulteravilket kanmarknaden,reglerademed denjämförelseeffekt ide
lägreavkastningskrav,högreinvesteringar,senareläggningari ett enav

osäkrareinvesteringarna. Denåskalighet ioch ökadfastkostnadsandel sm
konkurrens-följerförsäljningpris ochframtidabedömningen avsomav

onödigtharproducentinnebäratorde bl.a. ogärnasituationen att enen
och lågfast kostnaddelproduktionsanläggningar medandel storstor

omständigheterunder sådanablirInvesteringskalkylemakostnad.rörlig
ocksåinnebäravkastningskravetdet högrekortsiktiga, och att manmer

innangamlai detlängrekomma systemetkan änväntaatt man
därmedinvesteringar ochfördröjakrafter tenderarSådanainvesterar. att

investeringarsenareläggningelprisnivån. Enhöjaockså att somav
tilldock ledakonsumtionsbehovet kantillanpassninginnebär störreen

framåt tiden.förskjuts ikapitalkostnadereftersomelpriserlägre
tilllederutvecklingenockså viktigtsammanhangetiDet attär en
alltförtillutbyggnadsnivå, och intemotiveradsamhällsekonomiskt en

produktionskapa-onödigtinvesteringsverksamhet ochomfattande storen
produktionenkonkurrens ivisarfrån NorgeErfarenhetercitet. att
investeringardyrbaraonödigtkostnadseffektivitet ochökadtillleder att

investeringsobjekten.till de bästasöker siggenomförs.inte Investerama
eleffektiviseringinvesteringar iocksåbliromständighetersådanaUnder

kostnadsmotiverade.deökat intresseeleffektiva äroch närprocesser av
motverkarkrafterstabiliserandefinnasdockkommerDet att som

på el.prishöjningamainvesteringsverksamheten ochfördröjningen av
ha intressekommerelleverantöremaochelkonsumentema ettBåde att

långsiktigatecknaoch därmedosäkerhetminska sin attatt avav
ochfinansieringförunderlagkommerAvtalenleveransavtal. utgöraatt

investeringar.genomförande nyaav
elmarkna-denmöjlighetreellfårFlera aktörer att nyaageraen
tilltillträdetavsättningsmöjligheter näten.fåreftersom deden, genom

underlagspromemoriaiframhävsstabiliserande faktor,viktigEn son1
harproducentema,etableradenyetableringar. Dehotetär somom

kommersådana,medi jämförelselåga kostnadermedanläggningar nya
stigerelpriset intetidi så godinvesteradettaenligt attattresonemang

beteende kommersådantEttnyetableringar.lockar tillnivåtill somen
hosinvesteringsverksamhetenoch stimuleraprisstegringamadämpaatt

företagen.etableradede
sådanaexempelviselleverantörer,flerapekats påocksåharDet att

ökat incitamentleveranskoncession, kommer attinnehar ettattsom
kan leverantörenDärigenomelproduktion.vissförkunna egenensvara

exempelvisvidelproduktionförsjälvutsträckningökadi svara
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förbrukningstoppar, och får bättre förhandlingsläge vidett upphandling
sin reguljära eltillförsel. Storbritannienl har deav regionala dis-

tributionsföretagens investeringar i produktion varit mycketegen
omfattande efter det elmarknaden refomierades årenatt 1990-1991.

Ytterligare stimulerande effekt kan hänföras till den intensifieradeen
kundkontakt uppstår konkurrensen. En möjlig utvecklingsom genom är,

redan i föregåendenämnts avsnitt, också desom tjänsteratt som
saluförs inom elsektom alltmer differentieras för tillatt anpassas
önskemålen hos olika kundkategorier. Möjligheterna till skräddarsydda
lösningar och till kundinriktade strategier det uppstårgör delaratt av
marknaden inte följer investeringsmönstret på elm arknaden i övrigt.som

Överväganden och rekommendationer

I sammanfattning vill kommissionen framhålla det finns faktoreratt son1
talar för både ökande och minskande långsiktig investeringsut-en
veckling på refonnerad elinarknad. Ett antal sådana påverkans-en
faktorer har berörts här, och redovisas utförligt i underlagsprome-mer
moria Det inte möjligtär med säkerhetatt de olikaavgöra om
faktorerna leder till ökade ellersammantagna minskade drivkrafter för
investeringar på den konkurrensutsatta elmarknaden jämfört med den
nuvarande. Vår bedömning reformen inteär skulle påverkaatt förut-
sättningarna för investeringar i elproduktion eller effektiviseringny av
elanvändningen på sådant kommissionensett sätt fortsattaatt arbete
hindras.

Mycket talar för förutsättningarna inomatt det regelverketsnya
blir bättre för investeringar skall tillkomma,ramar att denär är

samhällsekonomiskt motiverade, jämfört med den nuvarande ellagenom
skulle bibehållas. Denna uppfattning stärks den gällandeattav nu
lagstiftningen, med bl.a. monopolrättigheter inom försäljningen, inte
bedöms komma understödja sund investeringsverksamhetatt hos deen
redan i dag marknadsorienterade elföretagen.

Kommissionen vill i detta sammanhang särskilt understryka att en
grundläggande osäkerhet det framtida investeringsbehovet iom
elförsörjningen hänger med kämkraftsfrågan och under vilkasamman
förutsättningar de enskilda företagen kommer kunna verka underatt
omställningen energisystemet. Väsentliga frågor vilka kravav är som
kommer ställas på företagen iatt samband med omställningen av
energisystemet och omställningens förläggning i tiden. Om säkeren

3 15-0233
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måsteinvesteringsbeslutför företagensetablerasskall kunnagrund
framhållas dennadock samtidigtmåsteDetfrågor klarläggas. attdessa

däremotelmarknadsrefomien,blir följdintesituation attmenaven
marknad.konkurrensutsattförstärkas påkunnaskullekonsekvenserna en

energisys-omställningenavseendeuppdragEnergikommissionens av
framtidabetydelsefullt. Demycketsammanhangisåledes dettaärtemet

måsteenergisystemetutvecklingenomställningen ochbesluten avom
trovärdigaframstårenergipolitikenn1ål förfastlagdasådana att somvara

tiden.över
elproduktionskapacite-svenskadenungefär halvainnehavStatens av

uppståskullesituationtillgångviktigVattenfall ärten enomengenom
hållpå sinafinnsförsörjningstrygghet hotas. Detlandetsdär en

energisystemetssamband medVattenfalls roll iosäkerhet om-om
förutsättning förunderstrykaKommissionen vill attställning. att enen

reformpå denskall erhållasinvesteringsverksamhettillfredsställande era-
verkar i konkurrens.producerande företagendeelmarknadende är att

förriktlinjerna Vatten-påsärskilt pekasammanhangeti detVi vill att
bolagisering-samband mediriksdagenfastställdesverksamhetfalls av

bolagsformenVattenfallframgår dessaDet att gavsgenomaven.
elmarkna-övriga företagvillkor medlikakonkurreramöjlighet att

riktlinjernaväsentligt betonaden. Det ägaren, staten,är attatt genom
grundprinciperutifrånVattenfall börslagit fasthar att somsammaagera

företagen.de övriga
Även tillkomstenförfunnit skälkommissionen har att avom

effektivåtgärder förochelproduktionmotiveradsamhällsekonomiskt ny
vilandeövergång till denmotverkasinte kommerelanvändning att av en

långsiktigafölja denändå anledningdetfinnslagstiftningen, att noga
viktigt isärskiltelmarknaden. Detpåförsörjningstryggheten är
övervakaenergisystemetomställningkrävandeperspektivet attavav en
framtidadetdärvid bedömaochelmarknaden,påutvecklingen att

sådanahärför. Attförutsättningarnaochkraftproduktionbehovet av ny
möjligheterSvenska kraftnätsförväsentligtocksåframuppgifter ärtas

utveckling.utbyggnad ochplanera stamnätetsatt
användningensåvälförbehovfinnsDet ett stort somprognoserav

utvecklas.behövaMetodiken kanenergi.ochtillförseln annanav
bl.a.bedömningarsäkrarekanenergiprognoser görasutveckladeGenom

kraftanläggningar.gäller behovetdetnär nyaav
motiverarelsektomförhållanden isärskildafinns attDet som

långa förallmänhetiLedtidernafram.slagdetta äruppgifter tasav
synkronadetoch driftenproduktionskapacitetutbyggnaden avav ny
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elsystemet kräver viss samplanering produktions- och överförings-en av
anläggningar. Ett viktigt motiv för fram informationatt ta detta slagav

också denär underlättar företagensatt investeringsverksamhet. Genom
prognosunderlag tillförsett gott varje enskilt företag informationen som

reducerar dess osäkerhet och underlättar dess investeringsavgöranden.
Detta gäller inte endast produktionsföretagen. Också för investe-
ringsverksamheten på förbrukningssidan, särskilt i elkrävande an-
läggningar, informationär detta slag nödvändig.av

Det behövs också ökad marknadsinformation för underlättaen att
företagens beslut. Exempel på uppgifter kan behöva sammanställassom
och distribueras till både leverantörer och kunder aktuella dataär om
vattenmagasinens innehåll och aggregerad information bilateralaom
handelsavtal. Vad gäller redovisningen kontrakterade priser ochav
avtalsvillkor elleverantöremaär enligt EG-direktivet pristransparensom
nr 90/377/EEG skyldiga redovisa sådanaatt uppgifter.

Regeringen bör tillse NUTEKatt central energimyndighetsom
utvecklar prognosmetodema och i samarbete med andra berörda
myndigheter tillser för kapacitets-att och efterfrågeutvecklingprognoser
i elsektom aktuell marknadsinfonnationsamt för elsektom regelbundet
redovisas.

I sammanhanget kan det i detnämnas direktivförslagatt inreom en
marknad för diskuteras inom EU har förutsätts ländernasom nu att
har övervakande myndighetsfunktion detta slag.en Vid energiminis-av

i novembertermötet 1994 uttalade medlemsländerna principiellt stödett
för bl.a. denna del direktivförslaget.av

Det finns dettautöver ytterligare behov aktuell prisinfonnation.av
Kunder, producenter och leverantörer behöver fortlöpande infonnation

förändringarna i såväl dagens priser denom framtida prisutveck-som
lingen. Detta förutsätter handeln med organiserasatt på liknandeett

inom kraftföretagenssätt s.k. produktionsoptimering,som med frimen
prisbildning och prisinfomiationöppen och med deltagande bådeav
producenter, återförsäljare och förbrukare.

En sådan organiserad handel med el, s.k. elbörs, skulle köpareen ge
och säljare betydligt bättre information och beslutsunderlag än om
handeln sker enbart bilateralt. Dänned skulle det finnas möjligheter för
alla fortlöpande avläsaatt marknadspriset på el; både det för timmen
aktuella priset och priset på framtida leveranser. Producenter och
återförsäljare får möjlighet till rådande marknadspriseratt alltid finna
avsättning för sin icke kontrakterade produktion eller sina oförsålda
inköp, och de får liksom elkundema möjlighet komplettera sinaatt
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s.k. tillfällig kraft på börsen. Kost-kontrakterade inköp med köp av
för inköp reduceras betydligtför infomiera sig ochnaderna göraattatt

för alla parter.
också nödvändig institution för elsystemetss.k. elbörsDenna är en

kontinuerligt marknads-drift. Svenska kraftnät behövereffektiva ett
förför kunna prissättapå kortsiktiga elleveranserbestämt pris att

förbrukningsavvikelsema ibalansändamål dvs. produktions- och
omfattande elhandel,sammanhanget frågai detDet ärsystemet. om en
effektivitetsförluster.kanvarför felaktig prissättning resultera i storaen

förorganisation idag används s.k.måste också påpekas denDet att som
produktionsoptimering, enligtkraftföretagenstillfälligt kraftutbyte,

till denhar erhållit tidsbegränsat undantagkonkurrensverkets beslut f.n.
juli 1995.l

sådanför regeringen säkerställaviktig uppgiftDet är att att enen
Svenskapågår hosetableras. utvecklingsarbetebörsfunktion Det som

ocksåpåskyndas. dåutveckla sådan bör Detkraftnät i syfte äratt en
fast regelverk för sådan verksam-samhället skaparväsentligt att ett en

förslag detta.Kommissionen utvecklar längre framhet. ett om
faktor kanslutligen peka på ytterligareKommissionen vill en som

fördröja investeringsverk-osäkerhet och därmed kanbidra till ökaden
förlånga tider ofta krävselsektom. gäller desamheten i Det attsom
ocksåproduktionsanläggningar, liksomerhålla tillstånd uppföraatt nya

tillståndmed vilka eventuelltde förutsättningarosäkerheten ettom
vilkenförhållande inte beroendemeddelas. Dettakommer äratt av

mycketdockför elmarknaden. Detlagstiftning gäller voresom
förkortas, miljö- ochtillståndsproceduren kundevärdefullt attutanom

perspektivetSärskilt viktigt detta isäkerhetskraven sänks. är av en
också påi elförsörjningendå osäkerhetenkämkraftavveckling sättannat

fortsatta arbeteKommissionen i sittöka.kan komma attatt avser
frågagranska denna nännare.
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medUtrikeshandel3.4

med grannländema.lång tid haft elhandelsutbyteSverige har under ett
förömsesidigt handelsutbyte har varit lönsamthar varitDet ett som

för konsumenterna.på båda sidor och tillföretagen gränserna nyttaom
nationellaflera slag. Genom deElhandelns fördelar är attav

produk-stordriftsfördelar utnyttjas ikopplas kanelsystemen samman
nedbringas. kanoch behovet reservkapacitet Mantionen det samlade av

vilket inte minstproduktionskostnader i länderna,utnyttja skillnader i
produktionssystemfördelaktigt för de nordiska länderna ärär vars

Även förbrukningsmönstermellan ländernasmycket olika. olikheter
för elhandel. optimalt utnyttjandetiden underlag Ettöver avger

elproduktion,fossilbaseradvattenkraften minskar användningen av
vilket minskar miljöpåverkan.

kan billigaste produktionsan-sammankopplat elsystem deI störreett
ochhand. sänker kostnadernaläggningama utnyttjas i första Det

länderna vidockså tenderar utjämnas mellanelprisema, att ensom
prisfluktuationema på lägrebidrar till hållahandel. Dettaöppen att en

nivå.
omfattande utrikeshandel kan intemöjligheterna tillVärdet nogenav

perspekti-i för Sverige aktuellaunderstrykas. gäller i synnerhet detDet
situationenergisystemet.omställning I när störreettvet enavav en

fråntillförselsidan kan importuppkommerbehov nytillskottav
inhemska produktionenvariationer i denutlandet bidra till utjämnaatt

skulle kunna bliföljande prisfluktuationer,och därav som annars
besvärande.synnerligen

elmarknader medoch kort också i Finland, finnsI inomNorge,
då tillgång till elnätenoch försäljning. Alla harkonkurrens i produktion

i principkunderna kan fritt välja leverantör,i dessa länder och även en
vilande ellagstiftningenikraftträdande denutländsk sådan. Efter ett av

direkt till kunder i dessasäljaskulle svenska elproducenter kunna
där. norskaskulle kunna upphandla Deländer. Svenska kunder

hinder för heltdock för närvarandehandelsbegränsningarna utgör ett en
fri handel mellan länderna.

alltmerutvecklasmöjligheter NordenPå sikt finns goda att mot en
sådanDanmark. Påmarknad, inkluderarintegrerad även ensom

effektivare.produktionresursema utnyttjasmarknad kan de samlade
miljöskadligaDärigenom kan de totala utsläppen ämnen somav

Även koldioxid,svavel reduceras. utsläppenkväveoxider och ärsomav
elproduktion intefossilbränslebaserads.k. växthusgas minskar när tasen
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i anspråk i utsträckning i situation eller medutansamma som en mer
begränsad utlandshandel med vilket redovisas i underlagspromemoria
4.

Minskningama utsläpp exempelvis koldioxid beror på attav av
och kärnkraft kan produktionen i fossilbränslebaseradevatten- ersätta

anläggningar. En väl fungerande nordisk elmarknad kan utgöra ett
effektivt redskap för uppnå både utbyggnad och effektivtatt etten av
utnyttjande energiförsörjning uppfyller miljöpolitiska mål.av en som

förutsätterDet dock de energi- och miljöpolitiska stymiedlenatt
utformas så i de enskilda länderna de inte förorsakar konkurrens-att
snedvridningar i elhandeln.

Genom den ökade konkurrensen på integrerad marknad minskaren
också riskerna för alltför stark marknadsdominans på de nationellaen
elmarknadema. Det samlade behovet produktionskapacitetav ny
kommer bli lägre och utbyggnaden kommer ske där denatt att är mest
kostnadseffektiv.

Försörjningstrygghet elpriseroch

I samband med den planerade refomieringen den svenska elmarkna-av
den har det framförts farhågor öppnande elnäten skulleatt ettom av
leda till ökning utrikeshandeln med kan få negativaen av som
konsekvenser för den svenska industrins konkurrenskraft. I korthet
innebär dessa farhågor ökad till länder med högreatt exporten av
elpriser, i första hand på kontinenten, skulle kunna leda till denatt
svenska prisnivån för uppåt. Detta skulle i sin försämraturpressas
den intemationella konkurrenskraften för framför allt den svenska
elintensiva industrin. harDet också framförts åsikter ökadattom en
handel på längre sikt kan försörjningstryggheten på denäventyra
svenska elmarknaden.

kommissionensI uppdrag ingår bakgrund elmarknadensatt mot av
refonnering analysera konsekvenserna utökad handel med medav en
avseende på elförsörjningssystemets långsiktiga leveranssäkerhet och
effekterna på de svenska elprisema.

Vid riksdagens behandling regeringens propositionav om en
elmarknad med konkurrens prop. 1991/92:l33 betonade närings-
utskottet det önskvärda i hänsyn till behovet internationellatt ta av
ömsesidighet för konkurrenssnedvridningar skall undvikas bet.att
1991/92:NU 30.
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Farhågoma utlandshandelns inverkan försörjningstrygghetenom
ofta kopplade till antagandet elprisemaär skulle stigaattom som en

följd ökad utlandshandel. Priset på elmarknaden kommerav en att
bestämmas utbud och efterfrågan. En omfattande exportav mer av
minskar utbudet på den inhemska marknaden och driver därmed upp
elprisema i landet. När priserna stiger blir det lönsamt investeraattmera
i elproduktionsanläggningar, effektivisera elanvändningen ochnya
importera el. Med konkurrensutsatt elhandel det därförärmer en
betydelsefullt producenter, leverantörer och kunder korrekt kanatt
avläsa signalerna på marknaden. Med stigande elpriser kommer utbudet

öka och efterfrågan tillfredställas. Dessutom kommer högreatt att
elpriser leda till både ökade effektiviseringar och ökad import,att en
och därmed till dämpning efterfrågeökningama.en av

Det bör betonas det i dag inte finns anledning sådanatt väntaatt en
omfattande med prishöjande effekter. De svenska utlands-export
förbindelsema huvudsakligen kopplade till elsystem inteär kansom

få några avgörande prishöjandeväntas influenser på den svenska
elmarknaden.

Långa exportkontrakt, liksom långa fasta kontrakt i övrigt, ger
drivkrafter investera i kapacitet så nödvändigt föratt är attny om
åtaganden framtida leveranser skall kunna uppfyllas. rådandeDenon1
osäkerheten energipolitikens framtida utformning kan, harom som
berörts i det föregående avsnittet, verka avhållande för företagen att

Åteckna långsiktiga kontrakt. andra sidan skulle långsiktiga ex-
portåtaganden kunna komma medföra svårigheter för den svenskaatt
försörjningstryggheten i samband med omställning energisystemet.en av
En ökad insyn i utrikeshandeln kan därför motiverad med hänsynvara
till osäkerheten den framtida försörjningssituationen.om

En ökad handel med el, och de elprisförändringar skulle kunnasom
följa därav, dock inte följd den ändrade ellagstiftningenär utanen av

andra faktorer ökad internationalisering och utbyggnadav som en av
överföringsförbindelsema. Det gällande regelverket såledesutgörnu
ingen garanti för problem till följd utrikeshandel inte uppstår.att av

Ömsesidighet

Som redan påpekats innebär handel mellan länder med elmarkna-öppna
der betydande fördelar för de berörda länderna. På marknad meden
monopolinslag blir däremot utrikeshandelns villkor annorlunda. När
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varandra i utrikeshandeln uppstårdessa marknadssystem problemmöter
förknippade olikheter aktörernas ställning.med i Detta kanärsom

betecknas brist på ömsesidighet. Elföretagen med monopolställningsom
på hemmamarknaden kan i kraft sin ställning köpareav som ensam

utländska såspela de leverantörerna varandra och på sättut mot pressa
importprisema. Motsvarande marknadsm akt utnyttjas kraftföretagennär

egenskap kan hålla exportprisemai säljare Aktöremaav ensam uppe.
på den konkurrensutsatta marknaden hamnar således i underläge iett
båda fallen.

Risken för lågprisdumping, dvs. till priser understiger deexport som
inhemska, kan föreligga aktörer på marknad säljer pånär öppenen en
monopoliserad Visserligen blirmarknad. möjligheterna till prisdis-
kriminering mindre marknaden konkurrensutsätts, konkur-när men om

inte fungerar tillfredsställande kan dock producenter medstorarensen
tillräcklig marknadsmakt fortsätta tjäna sådant beteende,att ett som
dessutom kan svårt förhindra konkurrensövervakningattvara genom
eftersom priserna inte är öppna.

marknaderHandel mellan länder med leder nonnalt tillöppna en
prisutjämning mellan länderna och mellan kunderna. Anpassningar sker
i båda länderna. På marknad med reglerad avsättning behöver ingenen
sådan anpassning ske, eftersom företag kontrollerardet utbudetsom
också kan prisnivån på hemmamarknaden.bestämma Risken dåär stor

det elpriserna marknaden måsteendast den öppnaäratt som
vilket medför prispåverkan där.störreanpassas, en

Om det vilande lagförslaget i Sverige inte träder i kraft kommer den
brist ömsesidighet i råder så småningompå dag Norgegentemot attsom
gälla Finland. norska handelsbegränsningama kommerDeäven
sannolikt bestå, eftersom de införandet motiveradesvid med bl.a.att

på ömsesidighet vid Som tidigarebristen handeln med grannländema. vi
har beskrivit finns det mycket fördelar med ökad integrationstora av
den nordiska elmarknaden, Sverige i detta fall inte skulle bliso111
delaktigt av.

Sverige kontinentenHandeln mellan och

Om refomieras uppstå vidden svenska elmarknaden kan det problem
fortfarandehandel med länder har monopolmarknad. Av deensom

länder vi idag har överföringsförbindelser med gäller detta främstsom
Tyskland.
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Idag de tyska elprisema bland de högsta i Europa. svenskFörär en
dock inte de tyska konsumentprisema relevanta.exportör är

Mellan producentpriset och priset till slutkunden finns det många pålägg
i form skatter, överförings- och distributionskostnader, koncession-av
savgifter Eftersom importerad belastas med pålägg ärm.m. samma
det med det tyska producentpriset eller priset på import från andra
länder svensk skall konkurrera.exportörsom en

Mellan Sverige och Tyskland har handel hittillsmed endast kunnat
ske via transitering Jylland. sjökabelnMed Baltic Cable mellangenom
Skåne och Lübeck kommer Sverige alla ledningaranslutandenär är
färdigställda få direkt överföringskapacitet till Tyskland 600att en

OmMW. kabeln skulle utnyttjas maximalt för enbart dvs.export, ca
000 timmar,8 kan knappt 5 TWh år överföras.per

Med dagens skillnader i elproduktionskostnader mellan Sverige och
Tyskland det med hänsyn till överföringskostnadema inte lönsamtär
med omfattande fast kraft från Sverige appendix iseexporten av
underlagsbilagan. Däremot finns ekonomiska motiv för handel med
tillfällig kraft och reservkraft kommer verka kostnadspressandeattsom
i båda länderna. Om hela kabeln allt skulle utnyttjas för svensktrots

fast kraft kan detta få prishöjandeviss effekt i Sverige.export av en
framtidaHur den handeln med Tyskland kommer påverka denatt

svenska elprisuivån beror till del på det kommer byggas flerstor attom
kablar och hur dessa i så fall kommer användas. Avgörande föratt om

kablar kommer lönsamma hur kostnaderna för elproduk-ärattnya vara
tion och produktionssystemens utfomining utvecklas i de båda länderna.

Bedömningama framtida kostnader och priser i Sverige ochom
Tyskland behäftade med mått osäkerhet. första handIär ett stort av
gäller osäkerheten de båda ländernas framtida kraftbalans energi-samt
och miljöpolitikens utformning. Kostnaderna för elproduktion ärny
höga i Tyskland. situationI där landet behöver bygga sinuten
produktionkapacitet kan importerad framstå prismässigt mycketsom
fördelaktig. Svensk exponel kommer dock då konkurrera med frånatt
andra länder, exempelvis Frankrike, Polen eller Norge.

Det finns, berörts risk för energidelen elprisetattsom ovan, en av
vid svensk skulle lägre priserna på den inhemskasättas änexporten
marknaden. Det räcker med de handlade har vissatt parterna en
marknadsmakt för s.k. lågprisduinping ska möjlig. Dettaatt vara
problem har diskuterats i samband med andra problem kan uppståsom

bristandevid ömsesidighet.
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Överväganden och rekommendationer

framhållitsSom finns det med de utlandsförbindelser vi harovan nu-
och med den koncessionprövning och anmälningsplikt föreslåssom -
små orsaker befara försörjningstxyggheten skulleatt att äventyras genom

ökande utlandshandel med el. Tvärtom medför utrikeshandeln meden
fördelar, inte minst i perspektivet omställningstora av en av

energisystemet.
heller finnsInte starka skäl till i längre perspektiv. Medettoro en

ökad siktlängd ökar dock osäkerheten utvecklingen i omvärlden.om
ökarDärmed också möjligheterna situationer kan uppstå, det iatt som

dag inte finns förutsättningar förutse. Med ändrade prisförhållandenatt
och ökning överföringskapaciteten kan situationen förändras. Somen av
har påpekats skulle exempelvis handel med länder där storaovan
enskilda aktörer har mycket stark marknadsmakt kunna upphoven ge
till situationer där den svenska elprisnivån för kraftigutsätts en
påverkan, framför allt med svensk elmarknad.öppenen

Det bör återigen framhållas bedömningama framtidadeatt om
förhållandena på elmarknadema i Sverige och omvärlden behäftadeär
med osäkerhet. Sammantaget har kommissionen funnit utlands-stor att
handel i de flesta fall positivt för Sverige. kan dockDet bl.a.är
beroende på prisgenomslag och självförsörjningsaspekter hursamt
utvecklingen kommer gestalta sig på kontinenten finnas motiv föratt att
införa ökade styrmöjligheter.

Kommissionen alltså inte det inom kortare tidsperspektivatt ettser
finns något behov ökad styrning eller kontroll utrikeshandeln medav av
el. Enligt kommissionens uppfattning bör det dock finnas möjligheten

ingripa utlandshandel med denna i framtiden skulleatt 111ot 0111
bedömas till väsentlig skada för den svenska försörjningstrygg-att vara
heten. Medan utlandshandel nonnalt skall fördel för denses som en
svenska elförsörjningen bör ändå möjligheter finnas ingripaatt mot
handel skulle inverka menligt på leveranssäkerheten i det svenskasom

Ävenelsystemet. miljöskäl skulle kunna bli aktuella för sådana ingrepp,
för reducera förutsätter omfattande utbyggnadt.ex. att exporten som en

elproduktionen i Sverige.av
Det viktigt omställning elsystemet leder tillär att en av en mer

miljövänlig produktionsstruktur. innebärDet miljökrav måstesträngaatt
kunna upprätthållas del det framtida elbehovet till-även 0111 en av
godoses import. Om kraftleveranser skulle komma ske frånattgenom
anläggningar i utlandet inte uppfyller våra miljökrav skulle dettasom
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medföra allvarliga nackdelar. Vi har för inte föranledaett attansvar
miljöskador i andra länder. Utsläpp i grannländer kan också komma att
påverka Sverige, dels bidra till försämring den globalaattgenom en av
miljösituationen, och dels direkt luftbuma föroreningar nårattgenom

Regeringen bör därför också kunna miljöeffekterna denprövaoss. av
avsedda produktionen.

måsteDet dock påpekas det råder delade meningar det gälleratt när
utrikeshandelns konsekvenser. Från kraftproducentemas sida ser man
inget behov ökad övervakning och kontroll utrikeshandeln,av en av
medan bl.a. den elintensiva industrin har framfört för höjda elpriseroro
till följd ökad svensk el.exportav av

finnsDet i sammanhanget anledning utvecklingen på denatt se
europeiska elmarknaden. Inom EU pågår sedan flera år arbete medett

fram direktiv inre marknad föratt ta Elmarknadsdirekti-ett om en
vet. EU:s ministerråd energiministrama uttalade i november 1994 att
elmarknadsdirektivet bör kunna medge två principiellt olikaatt
regelsystem tillämpas för de nationella elmarknaderna.

Det regelsystemet, i princip med denöverensstämmerena som
vilande svenska ellagstiftningen, medger tillgång till elnäten för tredje

Det andra uppbyggt efter andra principer ochpart. är byggersystemet
på det skall finnas köparecentral och återförsäljareatt allen av som
produceras i landet och importeras.som

För närvarande utreds inom EU bådade kan samexiste-systemenom
på inre marknad. En viktig fråga hur handel med mellan deärra en

två skall kunna ske så principensystemen ömsesidighetatt om
tillgodoses. En viss reglering medlemsländemas utlandshandel kanav
förutsättas i elmarknadsdirektivet för ömsesidighet skall kunnaatt
nås.

vilandeDen ellagen möjligheter viss kontrollstaten utövaattger en
utrikeshandeln med el.över Det finns två bestämmelser i den vilande

ellagen explicit berör utlandshandeln, nämligen ansökansom att om
nätkoncession för utlandsförbindelser skall regeringenprövas samtav

generell anmälningsplikt för långsiktiga kontrakt.en
Vad gäller koncessionsgivningen avseende utlandsförbindelser har

enligt lagens förarbeten, tämligen vidastaten, stymtöjligheter. l prop.
1993/94:162 i allmänmotiveringen samband medatt pröv-anges
ningen ansökan nätkoncession för utlandsförbindelse bör därförav om

flertal faktorer exempelvis förbindelsensett betydelse förvägas som
den allmänna tillgången till överföringskapacitet till utlandet, driftsäker-
heten i det svenska elsystemet och den långsiktiga leveranssäkerheten".
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innehåller dock inga andra bedömningskriterierLagtexten sådansom
nätkoncession för linje allmänhet,för utlandsförbindelse för i dvs.änen

ledningen skall lämplig från allmän synpunkt. lagtextenIvara anges
nätkoncession utlandsförbindelse skalldock prövasatt en som avser en

regeringen.av
Anmälningsskyldigheten för långsiktiga kontrakt gäller avtal som

månader. Såväl muntligaeller import under minstexport sex somavser
skriftliga avtal omfattas aninälningsskyldigheten. Regeringen ellerav
den myndighet regeringen kommer utfärda föreskrifternärmareutser att

innehållet i dock särskilt i specialmotivering-anmälan. Detom en anges
till det inte kommer krävas anmälan skall innehållalagen attatt atten

uppgift och På denna punkt har kommissionenpriset motparten.om en
också finnas möjlighet infordradelvis uppfattning. Det bör attannan

uppgifter motpart.om
föreslår bedöiiiningskriterier finns angivnaKommissionen deatt som

i förarbetena till den vilande ellagstiftningen, nämligen den allmänna
överföringskapacitet driftsäkerheten i dettillgången till till utlandet,

svenska och långsiktiga leveranssäkerheten, också börelsystemet den
återspeglas i lagtexten.

författningskoinmentarer återfinns iFörslaget utvecklas i de som
kapitel

föreslår vidare det skall behövas särskildKommissionen att en
koncession för och import el. sådan koncessionFörexport attav en

finns ingånget avtalbör kunna visa detatt ett exportman upp om
sökt koncessionoch/eller import gäller under förutsättning attav som

finnasbeviljas. skulle beviljas regeringen. Det börKoncessionen enav
presumtion för koncession beviljas, regeringen skall haatt men

kunna allmän hänsyn tillmöjlighet avslå sådan begäranatt en om
beviljande sådanlandets försörjningstrygghet talar emot ett av en

koncession.
framhållits inget omedelbart behovSom finns det idag av enovan

haft möjlighetsådan bestämmelse. Kommissionen har inte heller att
förslag till för-under den korta tid stått till buds utarbeta ettsom

fattningstext. kan finnas djupare analysera vissa frågorDet behov attav
innan konkret lagförslag fram. Exempel sådana hur handelärett tas

med kraftutväx-med skall behandlas i det föreslagna systemet en
samtidigtlingskoncession, så exempelvis inte börshandel medatt en

försvåras. vad skall gälla förAndra aspekter bör belysas ärsom som
ingångna kontrakt, skall finnas möjligheter uppställaredan det attom

kunnasärskilda villkor koncessionema ochi så fall hur skalli man
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lagför-Utformningenvillkor efterlevskontrollera sådanaatt 1n.m. av
EG:s handelsregler.förhållande tillockså bedömas islaget bör

reglerna föruppgift låta utarbetaregeringensbörDet ettattvara
och föreläggaenlighet med riktlinjernakoncessionsförfarande i attovan,

anmälningsskyldighetBestämmelsernariksdagen förslag därom.ett om
kompletteringimportkontrakt bör, med denochavseende export- som

för sedanföreslår gälla tills vidarekommissionen ersättasatt avovan,
kraftutväxlingskoncession.bestämmelsenden om ennya

övervakning och kontrollmöjligheterna tillGenom de ökade av
möjligheter för samhälls-föreslagits skapasutrikeshandeln här harson1

minst itilltagande handel. Inteekonomiska konsekvensanalyser enav
bli aktuellaelförsörjningen, kanmed de påfrestningarsamband som

kan sådana instrumentomställning energisystemet,i samband med en av
försörjningstryggheten.säkrabehövas för kunnaatt

situationGlesbygdskundernas3.5

försäljninginnebär produktion ochvilande ellagstiftningenDen att av
elprodu-tillpris kunden betalarskiljs från överföring el. Det somav

i landet elenblir då oberoendeeller elleverantören tas utcenten av var
tillhandahållareglerar säljaren skallfrån Kundens inköpsavtal närnätet.

kundenskall ske, detoch under vilka villkor detpå elnätet ärmen
tillförsäkras elen överförs pånåtföretagsitt avtal med attettgenomsom

priset förbestår således delspris kunden betalartotalaDetnätet. avsom
elen nättjänsten.priset för överföringensjälva elleveransen, dels avav

elektriskabetalar för dentotala priset elkundendel detDen somav
glesbygd eller i Depåverkas inte elen ienergin tätort.uttasav om

kommerelförsäljningen konkurrensutsättsfördelar följer attsom av
eller i glesbygd.de bor ialltså alla kunder, tätortoavsettatt gynna om

prissättning nättjänsterellagens regler fördärför den vilandeDet är av
situationpå glesbygdskundemasbedömas med avseendebör omsom

påverkas negativt.kan
bestämmelservilande ellagen finnssåväl den gällande denI som

koncessionshavarenoch övriga villkor för de tjänsterreglerar prisersom
villkor förpris och andragällande ellagen regleraserbjuder. Enligt den

Prisreglerings-Priset och övriga villkor kanlevererad el. prövas av
för elektrisknämnden ström.

reglerarinnehåller bestämmelservilande lagstiftningenDen som
villkor förandraanslutningsavgift och för överföringpriset samtav
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anslutning och överföring. Priset på regleras däremot inte, vadutom
gäller leveranser från den innehar leveranskoncession. Det ärsom en
vidare skillnad mellan de båda regelverkenstor vad gälleren över-
vakningens organisation och innehåll.

Enligt den grundläggande bestämmelsen prissättningenom av
nättjänster i den vilande lagstiftningen skall nättariffer skäliga ochvara
utformade på sakliga grunder. Lagen också vilka kriterieranger som
skall användas vid skälighetsbedömningen. Som den viktigaste faktorn

konsumentintresset, dvs. konsumenternas intresse låga ochanges av
Ävenstabila nättariffer. kravet på rimlig avkastning i verksamhetenen

skall beaktas. Att nättariffen skall utfonnas sakliga grunder innebär
tariffema skall objektivaatt och icke-diskriminerande. Kunder fårvara

indelas i efter kostnadsbild, kunder med elvärme ellert.ex.grupper
tidstariff. Kunder inom kundkategori skall däremot hasamma samma
nättariff.

Nättariffen på lokal nivå får inte avståndsberoende utomvara
engångsavgifter vid anslutning. Det innebär geografiska indelningaratt
inte får med olikagöras, tariffer för ocht.ex. omgivandetätort
landsbygd. Zon-indelningar koncessionsområde inte hellerett ärav
tillåtna. Vid bedömningen nättariffen på lokal nivå skall varjeav
koncessionsområde behandlas för sig. Det prisutvecklingen i detär
aktuella koncessionsområdet skall beaktas.som

Den vilande lagstiftningen innehåller däremot inga särskilda regler
för hur nättariffer skall utformas på regional nivå. Den enda regleringen

denär nättariffennämnts skall skälig ochatt utformadsom ovan, vara
på sakliga grunder. Något förbud för avståndsberoende tariffer finns inte
för regionala I specialmotiveringennät. till den vilande lagen nämns
uttryckligen nättariffer för nätkoncession för linje fåratt variera med
hänsyn till anslutningspunkten belägen.ärvar

NUTEK kommer tillsynsmyndighet beträffande lagensatt vara
efterlevnad. För möjliggöra kontroll lagen efterlevs innehålleratt attav
den också bestämmelser hur nätverksamhet skall redovisas.om
Nätverksamhet skall ekonomiskt redovisas skilt från verksamhet.annan
I lagens förarbeten vissa riktlinjer för redovisningen. Detanges anges
bl.a. den har nätkoncession föratt område bör redovisa varje sådansom
koncession för sig. Den har nätkoncessioner för såväl områdesom som
linje kan redovisa linjeverksamheten samlat. Om flera företag inom en
koncern har nätkoncession för linje bör nätverksamheten redovisas

för varje företag. Nätägaren bör,separat nätmyndigheten begär det,om
kunna redovisa kostnaderna för och linjekoncessionema.var en av
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nättariffernaAvståndsberoende i

priserna förvilande lagstiftningeni denhuvudprincipEn är att
korssubventionerings.k.kostnadsriktiga och allnättjänster skall attvara

förhindras.skallproduktion och handel medmed
tariffsättningengällande praxis iframhållsförarbetena till lagenI att

eltariffer inteskiljer sig dagensbibehållas. Enligt praxisi flera fall skall
koncessions-säkringsnivå inompåmellan abonnenter sammasamma

ellagen vadi den vilandeuttrycks explicitområde. Motsvarande regler
nättariffer för område.gäller

glesbygds-ochkoncessionsområdes sammansättningEtt tätort-av
ocksånivå. förekommerför tariffens Dethar betydelsekunder attstor

koncessionsområdenflera angränsandetariffstruktur tillämpas isamma
ochhandhasdriftendensamma, eller ettägaren är sammaavomom

sökerområdeskoncessionerprövningarföretag. samband medI av
lämpligområden medåstadkommakoncessionsmyndigheten en

nå utjämningglesbygdskunder förochblandning atttätorts- en avav
tariffema.

koncessionsområdevarjevilande lagstiftningen krävsEnligt den att
inom detnättariff. Kostnadernaprövningbehandlas för sig vid enav

tariffpröv-grunden förblir därigenomenskilda koncessionsområdet
behandla fleravid prövningenblir det omöjligtningen. Därigenom att

Även skallNUTEKenhet.koncessionsområdenangränsande omsom en
varje område förredovisafrån skyldighetenmedge undantagkunna att

förkostnadernatariffer ske utifrånskälighetsbedöinningenmåstesig av
område.i varje enskiltverksamheten

koncessionsområdenangränsandehåll i landetfinns på fleraDet nu
exempeleltariff tillämpas. Ettenhetligför vilkamed ägare ensamma

dussinomkringbestårNorrbottensdistrikt,Vattenfalls ettär som av
glesbygdsområden.utprägladevilka delkoncessionsområden ärenav

enskiltför varjeutifrån kostnadernaOm nättariffema där skulle sättas
högreflera gångerglesbygdsområdena blitariffema förområde skulle

i tätortsområdena.än
fall undvikaskan i mångaSådana situationer samman-genom

sannoliktiblandkoncessionsområden, det skulleläggningar varamenav
och iområdesindelningenexisterandebehålla denfördelaktigare att

angränsandedetariff användesenhetligstället tillåta överatt en
såkompletterasbör därförlagstiftningenområdena. vilandeDen att

utifrån dedå bedömasnättariffen skulleSkäligheten idetta möjliggörs.
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samlade kostnaderna för nätverksamheten i alla berörda områden.
Enligt förarbetena till den vilande lagstiftningen krävs vidare av en

med nätkoncession förnätägare linje denne skall kunna redovisa föratt
nätmyndigheten hur kostnaderna har beräknats för ochvar en av
koncessionema. Eftersom regionnätområde nonnalt innehållerett ett

antal ledningar, och drivsstort enligt särskild koncession,som var en
innebär detta mycket långtgående krav på detaljeradett redovisning.

Det finns, tidigare ingen regel förbjudernämnts,som attsom
avståndsberoende tariffer tillämpas på regional nivå. Däremot synes
kraftföretagen alt ha tillämpat tariffer oberoende avståndärnorm som av
på de regionala l fall där enskild kundnäten. begär prövning denen av
tariff erbjuds nätföretag kan dock situationer uppkommaett därsom av
nätmyndigheten bakgrund dels den angivna bestämmelsenmot av on1
ekonomisk redovisning linjekoncession, dels principen kostnads-per om
riktighet i tariffsättningen, tvingas fatta beslut innebär ökatatt ettsom
avståndsberoende och ökad uppdelning tariffen.en av

Av denna anledning bör den vilande lagstiftningen kompletteras så
huvudprincipen i tariffsättningen bliratt avståndsoberoende tariffatt en

för skall tillämpas för nätkoncessionuttag för linje medav en
spänningsnivå understigande 220 kilovolt regionledning. Undantag
från huvudprincipen bör dock kunna meddelas bakgrund i dagmot av
existerande särskilda avtal mellan och kunder. Vidarenätägare skall
nätföretagets samtliga linjekoncessioner på spänningsnivå utgörasamma
grunden för skälighetsbedömningen tariffen.av

I sitt förslag till riksdagen lagstiftning elområdet prop.om ny
1993/94: 162 regeringen det skulle särskild uppgift förattangav vara en
nätmyndigheten tillse de förhållandena på elmarknadenatt inteatt nya
skulle leda till försämrade villkor vad gäller överföring för kunderav
i glesbygd och fortlöpande till regeringen i frågan. Kommis-rapportera
sionen vill understryka med kompletterad lagstiftning,ävenatt enligten
de förslag lämnas nedan, kommer behovet särskilt övervakaattsom av
kostnadsutvecklingen för glesbygdskundema kvarstå.att

Förslag

Kommissionen föreslår bakgrund vad framförtsmot attav som ovan
den vilande ellagen kompletteras i följande avseenden.

nätmyndigheten, NUTEK, bör på koncessionshavarens begäran-
kunna medge undantag från kravet varje koncessionsområdeatt
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redovisas för sig. Områdena skall ligga geografiskt varandra ochnära
för nätverksamhet lämplig enhet. sådantEtt undantags-utgöra en

beslut för sin giltighet beroende enhetlig nättariff skallär attav en
tillämpas i alla berörda områden. Om nätkoncessionema får
redovisas samlat skall de också vid skälighetsbedömning- nät-av
tariffen område.ettses som
nättariff för linje med spänning understigande kilovatt region-220-
ledning får inte utformas med hänsyn till uttagspunkten ärvar
belägen förhållandei till ledningens anslutning till ledningannans

omfattas nätkoncession för linje. NUTEK bör dock kunnasom av
medge undantag för särskilda uppgörelser finns lagen trädernärsom
ikraft. Vid skälighetsbedömning nättariff för linje skall konces-av
sionshavarens samtliga nätkoncessioner för linje vid samma
spänningsnivå bedömas samlat. gäller förVad nätkoncessioner linje
med spänningsnivå 220 kilovolt och däröver skall docken om
koncessionshavarens samtliga linjer med undantag för utlands-
förbindelser bedömas samlat.

Förslagen utvecklas i de författningskommentarer återfinns isom
kapitel

Övriga3.6 frågor

I detta avsnitt motiveras och redovisas förslag till vissa kompletterande
bestämmelser i den vilande ellagstiftningen. några fallI utgörs
föreslagen tidsbegränsade regler syftar till underlättaattav som
övergången till det regelverket. I avsnittet behandlas också dennya
vilande lagstiftningens förhållande till pågåendedet arbetet inom EU
med bestämmelser på elområdet.nya
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3.6.1 småskaliga elproduktionenDen

De små elproducentemas situation speciell eftersom de inte kanär
kunna på elmarknaden med kraftväntas störreagera samma som

producenter. viktigtDet förutsättningarna goda för denär äratt
småskaliga, och ofta miljövänliga, produktionen. Därtill kommer deatt
ofta viktiga från regional synpunkt.är De små elproduktions-an-
läggningama, kan leverera med effekt högst 500 kW,lsom en av
består mindre vattenkraftsstationer, vindkraftverk och mindreav
kraftvämieanläggningar.

Enligt nuvarande ellag den innehar områdeskoncessionär som
skyldig köpa från produktionsanläggningar belägna inomatt ärsom
området och kan leverera effekt högst kW.l 500 För attsom en om
åstadkomma skälig prissättning distributören skyldig underkastaär atten
sig reglering pris och övriga villkor för inköp från sådanaav av
produktionsanläggningar. Ersättningen till producenten skall utgå från
leveranskoncessionärens altemativkostnad. Svenska Elverksföreningen
har årsedan 1978 utgivit rekommendationer för ersättning av som
inmatas till distributör från mindre produktionsanläggning. Dessaen en
rekommendationer tillämpas föreningens medlemmar.merpartenav av

Enligt den vilande ellagstiftningen den har leveranskon-är som
cession skyldig köpa från sådan liten produktionsanläggning.att en

småDe elproducentema skall också ha möjlighet få prövning hosatt
nätmyndigheten skäligheten i den ersättning de får kon-av som av
cessionshavaren. Regeringen noterade i proposition 1993/94:l62 att
ersättningen till producentema på den refonnerade elmarknaden inte
längre kan fastställas utifrån distributörens altemativkostnad, utan angav

den i stället bör baseras på koncessionshavarens genomsnittligaatt
försäljningsintäkter kWh året med avdrag för skäliga kostnaderöverper
för administration och skälig vinstmarginal för koncessionshavaren.n1.111
Med försäljningsintäkter avsågs tarifferde leveranskoncessions-som
innehavaren tillämpar för hushållskunder och andra mindre förbrukare.

Från de små producentema har önskemål framförts ersättningenatt
från leveranskoncessionären bör utfomias hänsynmed till under åretnär
inmatning sker.

Avsikten förslagetmed småde elproducentema med dettaattvar
skulle få grundtrygghet. Leveranskoncessionen skall enligtsystem en

viladeden lagstiftningen gälla för år. Därefter borde enligt regering-tre
förslag med leveranskoncession Omutvärderas. detsystemet närens

leveranskoncessionen, och dänned mottagningsplikten, upphör gällaatt
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föreligger behov fortsatt garanterad avsättning till skäligt pris förav
för de små elproducentema borde lämpliga åtgärder vidtas.

Näringsutskottet delade regeringens bedömning övergången tillatt en
fri elmarknad på kort sikt kan innebära vissa problem för småskalig
elproduktion bet. l993/94:NU22. Utskottet delade också bedömningen

det föreslagna med mottagningsplikt tillfreds-att systemet ettger
ställande skydd för de små producentema. Utskottet underströk
betydelsen konsekvenserna för den småskaliga elproduktionenattav

belyses i samband med med leveranskoncessionatt systemetnoga ses
efter år. Utskottet ansåg vidare den småskaliga elproduk-över tre att

tionen bör skydd motsvarande den regeringen föreslagnaettges av
mottagningsplikten i ytterligare två år, vid utvärderingäven om man en
finner med leveranskoncessioner bör avvecklas.att systemet

En betydande skillnad jämfört med dagens förhållande de småär att
producentema enligt det vilande lagförslaget kommer ha affärs-att
relationer såvälmed innehavaren leveranskoncession medav som
innehavaren nätkoncession för område. ekonomiskaDe utbytetav som
producenten får sin verksamhet således skillnaden mellan deärav
intäkter han får från leveranskoncessionären och de avgifter han betalar
till Utformningen nättariffema för lokal produktionnätägaren. av
kommer därför avgörande betydelse för lönsamheten i deatt vara av
små kraftverken.

de småFör elproducentema, mindre kW, finnsl 500 det enligtän
kommissionens uppfattning fördelar med förenklad och schablonise-en
rad nättariff. Innehavaren sådan elproduktionsanläggning bör inteav en
erlägga nätavgift engångsavgiften för anslutning avgifterän samtannan

kostnader för mätning, avräkning ochnätägarensmotsvararsom
erforderlig mätutrustning. Av skall producenten erhållanätägaren
ersättning i enlighet med vad i avsnitt. kombinationInästasom anges
med förslaget i den vilande lagstiftningen köpskyldigheten förom
innehavaren leveranskoncession bör de små producentema erhålla ettav
lika skydd i dag.gott som

Kommissionen vill betona vikten den småskaliga miljövänligaattav
elproduktionen får ekonomiska villkor stimulerar fortsattsom en
utbyggnad. Kommissionen kommer i det fortsatta arbetet återkommaatt
till frågan tillgodosesdetta det här redovisade ersättnings-om genom

eller ytterligare åtgärder erforderliga.ärsystemet om
Kommissionen föreslår avsnitt bör följa3.7 NUTEKattsenare

utvecklingen på den elmarknaden. viktig del uppdragetEn börnya av
följa utvecklingen ersättningsnivån småskaligtill produktionattvara av
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och denna skulle bli idag inkomma till regeringen medsämre änom
förslag till åtgärder.

Förslag

Kommissionen föreslår följande tillägg till den vilande lagstiftningen
avseende nätavgiftema för små elproducenter.

innehavare elproduktionsanläggning kan leverera effektav s0n1 en-
högst 1 500 kW skall inte erlägga nätavgift engångsav-änom annan

gift för anslutning och avgift för mätning, avräkning och mätutrust-
ning.

Förslagen utvecklas i kapitel författningskommentarer.4nämnare
Dessutom föreslår kommissionen ersättningen för denatt som

leveranskoncessionären köper från de små producentema bör utformas
så hänsyn kan till under året inmatning sker. Detta kanatt närtas av
ske inom för den vilande lagtexten, fårätt attramen som anger en
skäligheten prövad i det pris producenten erhåller.som

3.6.2 Avgifter och ersättning för inmatning påav
nätet

vilandeDet regelverket skiljer inte mellan nätavgifter för inmatning och
el. föregåendeI kapitel föreslår kommissionen nätavgiftuttag attav som

på regionledningar inte får avståndsberoende,uttagavser av vara
medan inga särskilda regler föreslås för inmatning Påel. lokalnät fårav
tariffer för varken inmatning eller avståndsberoende.uttag vara

Eftersom lagstiftaren inte i övrigt har särskilt berört frågan om
nättariffer för inmatning finns det risk för producent kanattav en en
drabbas höga nätkostnader, produktionen minskarnormalttrots attav
de totala kostnaderna för nätbolaget. Detta kan bli generellt problemett
för all produktion kan främst komma beröra lokal ochantas attmen
regional produktion.

fördelarEventuella för det finns produktion pånätägaren nätet,attav
såsom minskade energiförluster i och lägre kostnader förnäten an-
slutning till angränsande bör tillfalla producentema. Konsekvensennät,

inte utforma nättariffen i enlighet med denna princip skulleattav vara
konkurrenskraften för viss produktion kan försämras jämfört medatt att

i dag.
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lagstiftningenvilandevissa bestämmelser i denproblem medEtt är
och anslutningavgifter för överföringuttryckligen reglerardeatt av
produktionsan-beskrivits kanledning nättariff. Son1till enovan

fördelar för Itill ledning innebäraläggning ansluts nätägaren.ensom
avgiften och inte Detsådant fall betalasborde tvärtnätägarenett om.av

prövninglagstiftningen vid formellden vilandedock tveksamtär enom
avgift tillbetalarinnebärmedger tolkning nätägarenatt ensomen

producenten och inte tvärt om.
införa särskild bestämmelsedärför behovDet finns att somenav

devärdetersättningtillförsäkrar producent motsvarar avsomen
koncessionshava-produktionen medför ienergiförlusterminskade som
koncessionshava-också erhålla ersättningbörProducenten närnät.rens

kan reducerastill ledningsnätavgifter för anslutenatt annansvararens
finns ansluten tillproduktionsanläggningenpå grund nätet.attav

kommerbranschorganisationemaförutsätterKommissionen attatt
regler.enlighet med dessarekommendationer iutarbeta

vilkennätkoncession tillföreslår innehavarenKommissionen att av
inne-ersättning tillskallproduktionsanläggning anslutenär utgeen

denvärdet delsanläggning,sådanhavaren motsvarar avsomav
från produktionsan-produktionenergiförlusterminskning somav

reduktionkoncessionshavarens dels denmedför förläggningen nät, av
ledningsnätansluten tillkoncessionshavarens avgifter för att annansvara

påanslutenanläggningenmöjliggörs är nätet.attgenomsom
författningskommentarer.i kapitelFörslaget utvecklas 4nämnare

handelsplats försärskildReglering3.6.3 av en

de fördelar3.3 redovisatKommissionen har tidigare avsnitt som en
ochelprisutvecklingen denhar förmarknad, elbörs,organiserad en

framför allt elkunderfinns förförsörjningstryggheten.långsiktiga Det
prisinfonnationbehov denoch små producenter öppnaett somav

pågårSom också harorganiserad handel. nämntstryggas genom en
kraftnät,Svenskanorska Statnett ochsamarbete mellanarbete, främst i

marknad.organisera sådanmed att en
område. elbörspå detta Endock lagstiftningSverige saknasI är av

särskiltfunktion, ochför det nationella elsystemetsbetydelsestor en
krafttillfällighandel med s.k.elhandelorganiserad kortsiktig är--

skötas effektivt.skall kunnanationella elsystemetnödvändig för detatt
fylla viktigmotsvarandeskulle påpå nordisk basEn elbörs sätt en
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funktion för hela det synkrona nordiska elsystemet.
Även beteckningen elbörs kan föra tankarna till börsfunktionerom

slag syftet och funktionen medär sådan handelsplatsannat iav en
många avseenden mycket olik exempelvis den finansiella börshandeln.
Den nuvarande börs- och värdepapperslagstiftningen och reglerna om
tillsyn på det finansiella området lämpar sig därför knappast för att
omfatta elhandel detta slag. Sådan handel skiljer sig i betydelsefullaav
hänseenden från finansiell börsliandel och bör därför särregleras.

Kommissionen rekommenderar regeringen låta utarbeta förslag tillatt
lagstiftning reglerar organiserad handel med el. En sådanen som

lagstiftning bör innehålla bl.a. lämpliga regler avseende neutralitet, fritt
tillträde, insyn, information, sekretess och tillsyn.

3.6.4 Giltighetstiden för leveranskoncession

Den bestämmelse leveranskoncession ingår i det regelver-om som nya
ket har tillkommit i syfte skapa stabilitet och skydda mindre kunderatt
och den småskaliga elproduktionen. Leveranskoncessionema förges en
tid högst år. Inför koncessionstidens utgång ochtre eventuellav en
omkoncessionering skall utvärderas.systemet

Vid behandlingen i riksdagen bifölls regeringens förslag i detta
avseende, riksdagen uttalade den småskaliga elproduktionen börattmen

skydd jämförbart med den för innehavaren leveranskoncessionettges av
föreslagna mottagningsplikten i ytterligare två år vidäven om man
utvärdering leveranskoncessionssysteniet finner detta börattav
avvecklas och regeringen därför bör anmodas återkommaatt medatt
erforderliga förslag för säkerställa detta.att

Kommissionen finner med leveranskoncessioneratt systemet är av
sådant värde det redan inledningsvis borde gälla föratt längreen
tidsperiod år. En längre tidsperiodän koncessionsinnehavamatre ger
bättre planeringsförutsättningar. Kunderna och de små elproducentema
får under längre tid möjlighet till priskontroll inköps-en en av
respektive leveransvillkoren. årTre måste också allt föranses vara en
kort tid för kunna underlag för utvärderingatt utgöra systemet.en av
Genom förlängning giltighetstiden med två år skulle ocksåen av
riksdagens önskemål ytterligare skydd i två år för den småskaligaettom
elproduktionen tillgodosett.vara

Kommissionen föreslår med leveranskoncessioneratt systemet
förlängs till gälla i fem år. Det bör ankomma på regeringen iatt godatt



SOU överväganden och förslag1995:14 Kommissionens 87

utgångentid före koncessionstiden utvärdera med särskiltsystemetav
beaktande de små konsumentemas och producentemas villkor. Omav
regeringen finner förlänga koncessionstidema bör dendärvid skäl att se
till omkoncessionering kan på administrativt lätthanter-görasatt etten
ligt ändå tillfredsställande tillgodoser konsumentin-sätt, sättettsom
tresset.

Förslaget finns preciserat författningskornmentarer.i kapitel 4

3.6.5 Skydd för fjärrvänne och naturgas

innehar områdeskoncessionEnligt gällande ellag har den som en
skyldighet tillhandahålla till alla inom området behöver föratt som

förbrukningsändamål. finns dock, undantag förnon11ala Det med
leverans till enligt bestämmelser inte någonnuvarandevärmepumpar,

värmeförsörjning områdeleveransskyldighet för inom därettav
fjärrvämie eller distribueras eller bli distribuerat.naturgas attavses
Genom fjäm/änne- och naturgasverksamhet fråndenna regel skyddas
konkurrens från el, eftersom el-, fjärrvänne- och naturgasverksamheten
nonnalt har huvudman. Elleverantören kan denna regelgenomsamma

aktuella området. El förleverera för uppvännning till detvägra att
drift i områden med fjärrvänne eller kanvännepumpar naturgasav
också, kommunfullmäktige så beslutar, undantas från leverans-on1
skyldigheten.

inskränkningen leveranspliktenVid införandet den nämnda av varav
huvudmotivet förhindra orationell utbyggnad distributions-att en av

för stödja fjärrvär-Med tiden har de miljörelaterade motivennäten. att
då dessa kan medoch naturgasanläggningar blivit starkare, utrustasme-

högre grad rening individuella Möjligheternaän vännepannor. atten av
Skyddet harutnyttja miljövänliga och förnybara bränslen ökar också.

förbättrat konkurrenskraften kapitalkrävande utbyggnadenför den av
fjärrvärme och naturgas.

skyddet för fjärrvärme ochvilande lagstiftningen innebärDen att
visserligen leveranskon-minskas. Enligt dessa regler ärnaturgas en

inom områdecessionär inte skyldig leverera för uppvännning ettatt
distribuerad.eller blidär fjärrvänne eller distribueras attnaturgas avses

tillhar dock i fall möjlighet vända sigKunden detta att en annan
för uppvärmningsändamål.elleverantör för köpa han önskardenatt

avanceradförutsätter dock kunden bekostarDetta mätutrust-att meren
leveranskoncessionären.ning den behövs hosän som
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Enligt den vilande lagstiftningen skall kommunala elföretag undantas
från de kommunalrättsliga självkostnads-, lokaliserings- och likställig-
hetsprincipema. Kommunala företag undantas också från självkostnads-
och likställighetsprincipema vid produktion och distribution av
fjärrvärme och förutsättningEn för dessa kommunal-naturgas. att
rättsliga principer inte skall gälla verksamheterna bedrivs iär att
privaträttslig form.

Som redovisas i underlagspromemoria 6 finns i dag spridningstoren
mellan fjärwärmeverkens Konkurrensen på värmemarknaden kantaxor.

öka den vilande ellagstiftningen ikraft.antas Elföretagatt sättsom
skulle kunna utnyttja den konkurrenssituationen till sälja elvärmeattnya
i områden i dag har fjärrvärme eller För vissa fjärrvärme-naturgas.som
verk troligen verk med höga fasta kostnader kan det bli svårtnyare- -

den konkurrensen sänka fjärrvännetariffema.mötaatt attnya genom
Om några vännekunder övergår till elvärme kan konsekvensernastörre
för mindre ñärrvärmeföretag bli svåra.

På sikt torde dessa företags konkurrenskraft stärkasäven gentemot
elväimen. Det därför motiverat komplettera den vilande lagstift-är att
ningen med regler innebär ökat skydd för fjärrvärme- ochettsom
naturgasverksamhet under övergångsperiod.en

Som framgår redovisningen i underlagspromemoria 6 denav ger
gällande lagstiftningens möjlighet för eldistributörema vägraatt
elleveranser för uppvännning i fjärrvärme- och naturgasområden inte ett
skydd omfattar alla områden. I de fall eldistributören inte harnärsom

huvudman fjärrvärme- eller naturgasverksamheten i områdetsamma som
finns knappast något skäl för eldistributören utnyttja möjlighetenatt att

elleveranser för uppvärmningsändamål. Skyddetvägra verkningsfulltär
endast i vissa de områden där fjärrvärmeverken kan beräknas bliattav

för ökad konkurrens.utsatta en
Det kommissionens uppfattning det angelägetär konkurr-äratt att

renssituationen för fjärrvärmen och inte får tillåtas bli sånaturgasen att
verksamhetens ekonomi riskeras. Kommissionen därförattsvag avser

i sitt fortsatta arbete analysera frågan och återkommaatt mednämiare.
förslag åtgärder kan möjliggöra skydd för verksamheten iettom som
de fjärrvänne- och naturgasområden där sådant särskilt behov föreligger.

Kommissionen framlägga detta förslag i sådan tid detatt attavser
kan träda i kraft samtidigt med elmarknadsrefomien.
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3.6.6 svenska elinarknadsrefonneiiDen i förhållande

till reglerEU:s

Inom harEU sedan slutet 1980-talet funnits utvidgasträvan attav en
den inre marknaden till omfatta energi. Denna harävenatt strävan
resulterat tvåi direktiv har antagits, det s.k. eltransiteringsdirektivetatt

underlätta gränsöverskridande elhandel och direktivetattsom avser om
pristransparens ålägger el- och gasleverantörer skyldighet attsom en
redovisa kontrakterade priser och avtalsvillkor för industriella slut-
förbrukare. direktiv,Dessa liksom motsvarande transiteringsdirektivett
för gassektom, trädde i kraft år 1992.

Sedan början 1990-talet har flera direktivförslag diskuteratsav som
bl.a. har syftat till underlätta ökat handelsutbyte mellan ländernaatt ett
och minska inonopoliiislagen på de nationella elmarknadema.att
Viktiga och i väsentliga avseenden motstridiga delförslag har därvid
förts fram dels införandet skyldighet vissaunder villkorattom av en
ombesörja transitering på elnäten andra third TPA,party access,
dels ensamköparsystein innebär särskilt utsedd aktörett attsom en
skall ha det fulla för elproduktionskapacitet och över-ansvaret att
föringskapacitet byggs lämpligt ombesörja all överföringpä sättut samt

till eldistributörer och andra köpare.av
Vid energiininistramas den november beslutades29 1994möte om
ställningstagande med följande huvudsakliga innehåll:ett
Rådet bekräftar vikten inre energimarknad genomförs,attav en som-

väsentlig del den inre marknaden, och de historisktatten av
betingade skillnaderna mellan ländernas elmarknader kräver flexibla
lösningar.
Rådet konstaterar det råder enighet i flera huvud-deatt numera av-
frågor har identifierats, bl.a. avseende förreglersom gemensamma

främja konkurrens i elproduktionen.att

Vidare framhölls fortsatt diskussion krävs frågani direktivetatt en om
bör medge tillgång till särskilt det gäller möjligheternanäten, när att
låta medlemsländerna välja bådamellan de alternativen ochTPA
ensamköparsysteinet. Arbetet bör bedrivas enligt ovanstående principer
och så ståndpunkt formellt kan under år 1995.att antasen gemensam

Den vilande svenska ellagstiftningen innebär långt-minst likaen
gående refonnering elmarknaden det direktivförslagav som som nu
diskuteras inom Ingenting har framkommitEU. talarännu emot attsom
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Sverige skall kunna tillämpa den vilande ellagstiftningen när ett
EG-direktiv slutligen antas.

3.7 Sammanfattande överväganden

Kommissionen har i föregåendede avsnitten redovisat sina över-
väganden i antal specifika frågor har uppkommit i samband medett som
bedömningen de konsekvenser ikraftträdandet vilandeden ellagenav av
skulle kunna upphov till. förslagEtt antal till ändringar detge av
vilande regelverket har också framlagts, liksom rekommendationer om
vissa åtgärder i övrigt skulle förbättra försörjningstryggheten vidsom

övergång till det systemet.en nya
Kommissionen har funnit förutsättningarna driva aktivatt att en

energipolitik inte skulle försämras den vilande ellagstiftningenom
trädde ikraft. finnsDet däremot anledning vissa energi-väntaatt att
politiska stynnedel kommer kunna utnyttjas kraftmed ökad denatt

marknaden. Detta gäller särskilt de ekonomiska stynnedlen. Det ärnya
viktigt för effektiviteten på elmarknaden kostnadsansvaret för denatt
miljöpåverkan energiomvandlingen upphov till fördelas på ettsom ger
riktigt Principen förorenaren skall betala bör därvidsätt. attom vara en
utgångspunkt. Dessa frågor kommer utförligare behandling iatt ges en
kommissionens fortsatta arbete med anledning omställningenav av
energisystemet.

Som redan inledningsvis påpekades i kapitel l bör den samlade
bedömningen huruvida det regelverket bör träda i kraft görasav nya
också bakgrund de förändringar förutsättningarna förmot av av
elförsörjningen och håller gäller bådeDetägt ägaattsom rum rum.
ändrade villkor på det nationella planet inom för den gällanderamen
ellagen och ändrade förutsättningar i vår omvärld.närmaste

Kommissionen kan konstatera denna utveckling där betydelse-att -
fulla faktorer den ökade intemationaliseringen, bolagiseringenär av
Vattenfall och kommunala verk har lett till ökad marknadso-en-
rientering elföretagen. Denna utveckling har redan medfört ökadav en
rationaliseringsaktivitet inom elsektom och betydande strukturom-en
vandling. En tilltagande kundanpassning kan också Detta ärnoteras.
förändringar kommer elkundema till godo i fonn lägre priserso111 av
och ökad servicegrad. Givetvis har arbetet refonnerademed denen
ellagstiftningen, har pågått under flera års tid, medverkat till dennasoi11
omställning.
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Den gällande ellagstiftningen emellertid inte utfonnad med hänsynär
till denna konkurrensinriktade situation. Dagens elmarknad iärmera
själva verket mellanting mellan den organisation elförsörjningenett av

rådde för några årtionden sedan samarbete under ledningettsom av-
vattenfallsverket och den vilande lagstiftningens konkurrensutsatta-
elmarknad. Dagens mellanläge innebär de kraftföretagen kanatt stora

relativt fritt i skydd lagens monopolrättigheter denagera utanav
motvikt konkurrensen på marknad innebär. Den tidigaresom en
öppenheten vad gäller prissättningen, elen till den delennär större
såldes efter offentliga tariffer, har förändrats till slutenhetnumera en
med vanligen hemliga kontrakt. Ett pennanentande dagens situationav
skulle till nackdel för elkundema.vara

De ökade möjligheterna till internationell elhandel och till vidareen
utveckling det nordiska elsam arbetet riskerar vidare omintetgörasattav
under dessa förutsättningar. Den norska elmarknadsrefomien kommer

inom kort följas liknande reform i Finland.att Om detav en nu
gällande svenska regelverket bibehålls uppkommer då brist påen
ömsesidighet grannländema. En följd sådan bristandegentemot av en
ömsesidighet kan bli prisdiskriminering missgynnar de svenskaen som
kunderna och möjlighet för svenska företag påverkastörre atten
prisbildningen på den marknaden. Handelshinderöppna torde byggas

på andra sidan våra gränser.upp av
Med den vilande svenska ellagen i kraft skulle däremot omfattan-en

de nordisk elmarknad kunna skapas. Elhandeln med dessa länder är av
mycket betydelse för den svenska elförsörjningen.stor

Kommissionen kan konstatera den gällande ellagstiftningenatt nu
inte fullgott alternativ tillär den vilande ellagstiftningen.ett

Kommissionens bedömning avgörande skäl talar förär att att
elmarknadsrefonnen bör träda i kraft. Den vilande lagstiftningen bör

i kraft med de ändringar lagstiftningensättas har föreslagitsav som
ovan.

Det angeläget lagstiftningen kanär träda ikraft såatt snart som
möjligt. Kommissionens bedömning dock företagen i elsektomär att
måste viss tid genomföra de organisationsförändringarattges en som

nödvändiga för kunna verkaär inom för det regelverket.att ramen nya
Det gäller främst den uppdelning blir nödvändig eldistribution-som av
sverksamheten på skilda verksamheter för produktion och handel
respektive nätverksamhet. Det vidare knappast rimligt krävaär att en
övergång till särredovisning nätverksamhet under löpande kalenderår.av
Avgörande skäl talar därför enligt kommissionens mening för att
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lagstiftningen ikraft den januari med hänsynbör träda l 1996. Det är,
härom kan fattas under vårentill förberedelsetiden, angeläget beslutatt

1995.
bakgrundKommissionen har regeringens uppdrag att mot av

utvecklingen på den svenska elmarkna-elmarknadens avreglering följa
för säkerställaoch föreslå åtgärder kan motiveradeden de attsom anses

effektiv elförsörjning. uppdrag beslutades väntades denNär detta nuen
ikraftträdandevilande ellagen träda ikraft den januari 1995. Medl ett

utföraden januari kommer kommissionen inte kunna1 1996 att
finnsuppdraget. dock kommissionens uppfattning detDet är att ett stort

behov utvecklingen på elmarknaden följs och övervakas underatt enav
lagstiftningen träder ikraft.första tid efter det denatt nya

Kommissionen har tidigare föreslagit NUTEK central energi-att som
myndighetsfunktioner. dettamyndighet bör ha vissa övervakande I

och regel-uppdrag skall ingå bl.a. utveckla prognosmetodema attatt
fram för kapacitets- och efterfrågeutveckling ibundet ta prognoser

elsektom. Till uppgifter bör dessutom läggas uppdragetNUTEK:s att
åren eftersärskilt bevaka elmarknadens funktion under de första det att

viktig delden vilande ellagstiftningen har börjat gälla. Enatt avnu
granska utvecklingen och omfattandedetta uppdrag bör upprättaattvara

återkommande elföretag, nätföretag och kunder medoch kontakter med
brister i marknadens funktionsyftet snabbt kunna eventuellaatt notera

åtgärder.till inkomma redovisning och förslag tilloch regeringen med
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4 Författningskommentarer

De förslag till ändringar i ellagen Energikommissionen lägger framsom
stärka glesbygdskundemas situation, tillförsäkra producenteratt attavser

med produktionsförmåga högst 500 kilowatt ersättningsnivålen om en
inte försämrar deras framtidsmöjligheter allasamt att garanterasom

producenter ersättning från värdet delsnätägama motsvararen som av
den minskning energiförluster produktion från anläggningenav som
medför i dennes ledningsnät, dels den reduktion avgifternätägarensav
för ansluten till ledningnät möjliggörsnätägaresatt vara annan som

produktionsanläggningen finns ochansluten in kraft påatt matargenom
ledningsnät. Det föreslås också kompletterande be-nätägarens en

dömningsgrund vid beviljande nätkoncession utlands-av som avser en
förbindelse, nämligen det särskilt skall beaktas förbindelsensatt
betydelse för landets elförsörjning. Inom regeringskansliet pågår en

teknisk det lagverket. Detta gälleröversyn natur antagnaav mera av
de övergångsbestämmelserna, varför kommissionen inteäven antagna

gjort några konsekvensändringar i dessa bestämmelser.
Förslagen läggs fram inom för ellagens nuvarande ålderdom-ramen

liga och delvis svåröverskådliga Ellagstiftningsutredningennatur.
N 1992:04 arbetar dock med fram förslag till och modernatt ta en ny
struktur på regelverket, varför dessa problem övergåendeär natur.av
Vid utformningen lagförslagen har samråd skett med Ellagstiftnings-av
utredningen.
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Förslaget till lag ändring i lagen4.1 om

1994:617 ändring i lagenom

1902:71 3.1, innefattande vissa
bestämmelser elektriskaom

anläggningar.

Nätkoncession får anläggningen2 § 2 meddelas endast ärmom. om
lämplig från Vid nätkoncessionallmän synpunkt. meddelande somav

utlandsförbindelse skall dessutom särskilt beaktas förbindelsensavser
allmänna betydelse för landets elfärsörjning.

Nätkoncession för linje får finns särskildaendast det skälom
för ledning för spänning intemeddelas avseddär över-som som

stiger tillåtna spänning för områden nätkoncessionhögsta de med
ledningen.berörssom av

Nätkoncession för område får områdetbara meddelas utgörom
till lämplig Nätkoncessionmed hänsyn nätverksamheten enhet.en

får inte område delvis sammanfallermeddelas för helt ellerett som
med koncessionsområde.ett annat

Nätkoncession får beviljas frånendast den allmän synpunktsom
område fårlämplig Nätkoncession förär nätverksamhet.utövaatt

beviljas lämplig bedrivaendast den dessutom är nät-attsom
inom området.verksamhet det begärda

områdes-Nätkoncession får inte strida detaljplan ellermot en
Om intebestämmelser. syftet med eller bestämmelsernaplanen mot-

får mindre avvikelserverkas, dock göras.
Vid prövning frågor nätkoncession skallmeddelandeav om av

1987:12 hushållning tillämpas.lagen med naturresurserom m.m.
Nätkoncession får överlåtas tillstånd regeringeninte utan av

efter nätmyndigheten. Videller, regeringens bemyndigande, av
prövning överlåtelse fjärdeansökan nätkoncession skallav om av

tillämpas.stycket

nätkon-I första stycket har gjorts tillägg beviljandeett avsom avser
cession för utlandsförbindelse.en

1993/942162, anförs vid prövningen ansökanI 99, attprop. s. av en
nätkoncession flertal fakto-utlandsförbindelse bör ettom som avser en

in exempelvis förbindelsemas för den allmännabetydelsevägasrer som
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tillgången till överföringskapacitet till utlandet, driftsäkerheten i det
svenska elsystemet och den långsiktiga leveranssäkerheten.

I den lagtexten nätkoncession får meddelas endastantagna attanges
anläggningen lämplig från allmän synpunkt. Detta gäller för såvälärom

nätkoncession för område nätkoncession för linje och oberoendesom av
det fråga ledning inom landet eller utlandsförbindelse.ärom om en en

I förarbetena prop. 1993/94:l62, specialmotiveringen l46f atts. anges
lämplighetsprövningen främst kommer syfta till hindraatt att att
samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs, dvs. ledningaratt nya
byggs där tillräcklig överföringskapacitet redan finns eller ledningaratt
dras fram på orsakar onödigt skada för tredjesättett storsom man.

Den föreslagna kompletteringen första stycket innebär detattnu av
direkt lagtexten framgår det ytterligare faktorer skallärattav som
beaktas vid beviljande nätkoncession utlandsförbindel-av som avser en
se.

Den föreslagna bedömningsgrunden kommer med sannolikhetstornu
den viktigaste vid koncessionsprövningatt vara en som avser en

utlandsförbindelse. Detta har i lagtexten markerats med orden "särskilt
beaktas".

begreppetI "förbindelsens allmänna betydelse för landets elförsörj-
ning" ligger behovet förbindelsen långsiktigt försörjningstrygg-ettav ur
hetsperspektiv, varvid självfallet både möjligheten elleratt exportera
importera till och från det aktuella landet måste in. Vidarevägas
ingår bedömning vilken betydelse förbindelsen kan ha för drift-en av
säkerheten det svenska elsystemet. dettal kan ligga attav en ny
utlandsförbindelse för klara driftsäkerheten skulle kräva alltföratt om-
fattande förstärkningar exempelvis storkraftnätet. Eftersom utlands-av
förbindelsema mycket viktig del landets infrastruktur,utgör en av som
så många möjligt bör ha tillgång till, torde detta ocksåsom genom nu
föreslagen skrivning kunna in. I detta fjärde styckevägas moments
stadgas nätkoncession får endast beviljas den från allmänatt som
synpunkt lämplig nätverksamhet.är I 1993/942162utövaatt prop.
specialmotivering 148, det gäller nätkoncessionnäratts. anges som

utlandsförbindelse så ingår i lämplighetsprövningen attavser en
Affärsverket svenska kraftnät skall och förvalta tillräckligtäga storen
andel utlandsförbindelsema för svenska producenters ochattav
konsumenters möjligheter sluta avtal kraftaffärer utomlands skallatt om
kunna tillfredsställas. Enligt 2 § 3 skall nätkoncession förenasmom. en
med de villkor behövs för bl.a. skydda allmänna intressen,att samtsom
villkor för anläggningens utförande och nyttjande behövssom av
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behövs från synpunkt. Det finnssäkerhetsskäl eller allmänannarssom
koncession skriva inför vid beviljandetsåledes attutrymme enav

intressen behöverkoncessionsvillkor i den mån bl.a. allmännasärskilda
särskilt skyddas.

redovisas skilt frånekonomisktNätverksamhet skall72 § mom.
enlighetredovisas i medskallverksamhet. Nätverksamhetannan

aktiebo-1976:125i bokföringslagen och 11 kap.bestämmelserna
grundasredovisning nätverksamhet1975:1385. Vidlagslagen av som

pånätmyndighetenför område skall, intepå nätkoncession om
undantag, varje områdebegäran medgerkoncessionshavarens

meddelas berördasig. Sådant undantag skallredovisas för om
områdenageografiskt varandra ochområden ligger nära sammantaget

förbeviljat undantagnätverksamhet lämplig enhet. Ettför årutgör en
tariff för samtligaenhetlig tillämpassin giltighet beroende attav en

koncessionstiden för någotomfattade områden.undantaget När avav
skalllöperomfattas det beviljade undantagetde områden utavsom

Regeringen efterundantaget. eller,nätmyndigheten ompröva
får ytterligarenätmyndigheten meddelabemyndigande,regeringens

fårRegeringenredovisning nätverksamhet.föreskrifter avom
bokföringslagenifråndärvid föreskriva undantag bestämmelserna

aktiebolagslagen.och 11 kap.
särskiltbedriver skallnätverksamhetRevisor hos den som
årligenRevisorn skallredovisningen nätverksamheten.granska av

redovisningenutlåtande i frågansärskilt intygi ettett avavge om
Intyget skallenligt gällande bestämmelser.skettnätverksamheten
fårnätmyndigheten. Regeringen meddelain tillrevisorn gesav

revision nätverksamhet.föreskrifter om av
för överföring och anslut-Avgifter övriga villkor strömoch av

utformade påskäliganättariffer skall ochning till ledning vara
engångsavgift förområde,Nättariffer försakliga grunder. utom

till inominte utformas hänsynanslutning, får dock med var
linje medNättariff föranslutning belägen.området är enen

regionledning,kilovoltspänningsnivå understigande 220 utom
spänningsnivå inteanslutning, får inomengångsavgift för samma

ibelägenuttagspunkt förmed hänsyn tillutformas ärströmvar en
koncessionshavaresanslutning tilltill ledningensförhållande annan

Tillstånd tilllinje.omfattas nätkoncession förledning avsom
meddelas i enlighetföregående meningfrån vad iavvikelse angessom

överföringNättariffer föri strömmed vad 9 avmom.som anges



SOU 1995:14 F örfattningskommentarer 97

utformasskall så, betald avgift för anslutningatt rätt atten ger
använda det elektriska inom landet,nätet med förundantag
utlandsförbindelserna.

Vid bedömning nättariffs skälighet skall särskilt beaktasav en
konsumentintresset. Hänsyn skall dessutom till påkravettas en
rimlig avkastning i nätverksamheten. Vid skälighetsbedömningen
skall nättariffen för varje koncessionsområde bedömas för sig. Om
nätmyndigheten, enligt första stycket, har medgivit antalatt ett
nätkoncessioner för område får redovisas samlat skall dock vid
skälighetsbedömningen dessa område. Vid skälighutgöra ett ets-anses
bedömningen nättariff för linje, med spänningsnivå under-av en
stigande 220 kilovolt, skall koncessionshavarens samtliga nätkon-
cessioner för linje, vid spänningsnivå, bedömas samlat.samma
Kostnaderna koncessionshavare omfattas nätkon-som en som av
cession för linje har för ansluten till koncessionshava-att vara annan

ledning skall i den utsröckning det skäligt bedömas samlat. Förärres
nätkoncession för linje med spänning kilovolt220 och däröveren om
skall koncessionshavarens samtliga linjer, med undantag för utlands-
förbindelserna, bedömas samlat.

Den har nätkoncession påskall begäran dröjsmålutansom
lämna skriftlig uppgift nättariffer och övriga villkor förom
överföring anslutning.eller Vid begäran anslutning skallom ny
uppgiften villkoren inomlämnas skälig tid. Den skriftligaom
uppgiften skall innehålla upplysning möjligheten hosatten om
nätmyndigheten begära prövning enligt sista4 stycket.mom.

Frågor koncessionshavarens skyldigheter enligt första ochom
femte styckena nätmyndigheten.prövas av

förstaI stycket har införts bestämmelser hur nätkoncession förom
område skall redovisas. Huvudregeln därvid varje koncessions-är att
område skall redovisas för sig. Mera detaljerade föreskrifter hurom
redovisning skall ske får utfärdas regeringen eller efter regeringensav
bemyndigande nätmyndigheten.av

Nätmyndigheten har erhållit möjlighet, på koncessionshavarensatten
begäran, medge antal nätkoncessioner för område får redovisasatt ett
samlat. Behovet härav omnämndes redan i 1993/942162 Handelprop.
med i konkurrens 105 kom inte till uttryck i lagtexten.men
Avsikten istället bestämmelse härom skulle i särskildatt tasvar en en
förordning särredovisning. Vad härvid förbisågs ävenattom som var

koncessionshavaren i enlighet med skullevad komma attom som anges

IS-02334



1995:14Örfattningskomm SOU98 F entarer

områden såtillstånd antal samlati förordningen erhållit redovisaatt ett
varjeenligt lagtexten ske förskulle skälighetsbedömningen den antagna

lagstiftningen kompletteraskoncessionsområde för sig. Genom att nu
med skälighets-redovisningsmöjligheten delsdels med den här och att

utgångspunkt från alla debedömningen skall medgöras gemensamt
problematik.områdena, så elimineras nämndredovisade ovan

koncessionshavarefallet tordeDet vanligaste att som avvara en
antal koncessionsområden,olika anledningar har attett men avser

fåområdena dessa skalltariff för alla begärtillämpa attsamma
skäl torde det interedovisningsmässigaredovisas samlat. Av rent vara

får redovisa sina koncessionerjuridiskamöjligt skildaatt personer
beaktanätmyndigheten deundantagsprövningen skallsamlat. Vid att

varandra.geografiskt Dettaolika koncessionsområdena ligger nära
till varandra.direkt måsteolika områdenainnebär inte de gränsaatt

möjlighet till någonskall finnasAvsikten dock inte detär att gemensam
harkoncessionshavareför områdenredovisning alla men somensom

till totaloch skulle ledaskilda delar landetligger i helt som enav
varje enskiltpå nätmyndigheten ifår ankommatariffutjämning. Det att

uppfyllt. Därjämte skall nätmyndig-kriteriet kanfall bedöma när anses
områden få redovisasskallavvägning så deheten göra att somen

ochglesbygds-kombinationinnebär lämpligsamlat tätorts-aven
med "områdenaangivitsområden. har i lagtextenDetta att sammantaget

enhet". Denna särskiltavvägningnätverksamhet lämpligför ärutgör en
stycket i vid be-dettaenligt fjärdeviktigt eftersom moment,man,

utgå från områdeskallskälighet hela detnättariffensdömning somav
förutsättningar föreligger skalltvåOm dessaredovisas gemensamt.

undantag kanbeviljas. Eftersom det härundantag frågaär om som
koncessionshavarenolika anledningarändras måstekomma såatt av
ändå hålla påområdenafår redovisa redaoaktat han gemensamtatt
områdena.olika kankapitalkostnader hänförliga Detvilka till deärsom
med får innätmyndigheten samband dendärför lämpligt i attattvara

med koncessionshavarendiskussionbegäran undantag tar enom uppen
rationell lösning,områdenaifall sammanslagning inte är merav enen

kansammanläggningnätmyndighetenalternativt prövaratt enom
koncessionshava-En anledning tillgenomföras med stöd 5 attav mom.

inågon gångsammanslagning denneinte vill kangöra attvararen en
strukturrationaliseringssynpunktframtiden vill ha möjligheter att ur

förtill nackdelkoncessionsinnehav, varvid kanändra sitt det då vara
koncessionsområden.ha alltförhonom storaatt

gäller så måsteså längei lagtexten undantagetVidare attanges
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koncessionshavaren tillämpa enhetlig tariff för alla områdenen som
omfattas undantaget. Detta kan följa fjärdesägas momentetsav av
stycke där det undantag, enligt första stycket meddelats,attanges om
så skall vid skälighetsbedömningen i undantaget ingående områden

område. Att enhetlig tariff skallutgöra tillämpas dock såett äranses en
viktigt det bör komma till uttryck direkt i lagtexten ochatt utgöra en
förutsättning för undantagets bestånd. Undantagsbeslutet bör endast gälla
så länge samtliga områden för vilket undantaget beviljats ingår i det
område för vilken koncessionshavaren tillämpar enhetlig tariff. Omen
koncessionshavaren överlåter område ingår i det beviljadet.ex. ett som
undantaget till någon så integäller undantaget till någon delannan
längre. Om koncessionshavaren vill ha undantag för de kvarvarandeett
områdena får denne ansöka förnyad prövning.om en

Ett beviljat undantag skall koncessionstiden för någonomprövas när
däri ingående koncessionsområden löper Om därvid inga för-ut.av

ändringar i den befintliga koncessionsstrukturengörs och förutsättning-
för undantag alltjämt föreligger skall nätmyndigheten beslutaarna om

det tidigare beviljade undantaget skall bestå.att Om däremot nät-
myndigheten vid prövningen begäran förnyelse någon ellerav en om av
några de nätkoncessioner omfattas undantaget finnerav attsom av en
förändring dessa bör ske får omprövningen undantaget ske medav av
utgångspunkt från vad gäller vid beviljande undantag.ett nyttsom av

I tredje stycket finns bl.a. bestämmelser hur nättariffer skallom vara
utformade. För nättariff för område finns reglering innebär atten som
tariffen inte får utformas med hänsyn till inom områdetvar en
anslutning belägen. Detta gäller såväl inmatnings-är uttagspunkter.som

införsNu likartad bestämmelse för nätariff för linje meden en
spänningsnivå understigande kilovolt.220 Det således vanligen frågaär

ledningar binder storkraftnätet med de lokalaom nätensom samman
och omfattar normalt spänningsnivåer mellan 20-130 kilovolt. Dessa
ledningar benäms inom branschen regionledningar. Det vanligtär att en
och koncessionshavare har sådanaantal ledningar inomett stortsamma

sammanhängande område. Dessa ledningar innehasett och drivs normalt
de producentföretagen. Anslutna till dessa ledningarstora ärav större

industrikunder lokala återdistibutörer.nät Regionled-ägssamt som av
ningsnäten i eller flera punkter anslutna tillär storkraftnätet. Inomen
det sammanhängande regionledningsnätet kon-ägssom av samma
cessionshavare och består flertal nätkoncessioner för linjeettav
transformeras den elektriska energin ned i flera led från stamnätsnivån.
Kunderna på olika spänningsnivåer på detta ledningsnättar ut och
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spännings-inomså belägna detuttagspunkter kanderas att sammavara
fram tilltransfonneringsstegmångaförekommit olikanivå kan ha

avsnitt l.underlagspromemoriauttagspunkten se närmare
reglering enbartså dennaområdefrån nättariff förTill skillnad avser

faktor vidlägesberoendetillåtet hasåledesuttagspunkter. Det är att en
Likaså detregionledningar.påatningspunktertariffsättningen för inm är

både vad gällerstorkraftnätetförfarande påsådanttillåtet med ett
inmatning och el.uttag av

frånbehov undantagdock finnasfall kan detvissa speciellaI av
får läges-inteförtariffenbestämmelsen strömuttagatt varaavom

skall kunnaundantagregler fördärför införtsberoende. harDet när
skallsådant undantagförförutsättningarbeviljas. De när ettnärmare

reglerat i 9detta finnskan begärameddelas och mom.vem som
bedömningenvidskall användasfinns kriterierfjärde stycketI som

skälighetsbedömningenvidoch då bl.a.nättariffs skälighet attav en
bestämmelseför sig. Dennakoncessionsområde skall bedömasvarje

antalmedgivitharnätmyndighetenmedkompletteras att ettatt omnu
skälighetsbe-så skall vidkoncessionsområden får redovisas gemensamt

sådan be-inteområde. Omdömningen dessa utgöra ett enanses
redovisafåvinst medinte någonså skulle detstämmelse finns attvara

skulleskälighetsprövningeneftersomområdenade olika gemensamt,
område för sigvarjehänförliga tillbara de kostnaderleda till äratt som

skallstycket såtill förstakommentarenSom framgårbeaktas.skulle av
begärda undantagetprövning detvid sinnätmyndigheten göra enav

lämpligingårområdenasamredovisadei deavvägning att enav
tillgodosestätortsområden. Härigenomochglesbygds-kombination av

dåuppstår.tariffstruktur Dettalämpligpåallmännas krav ärdet att en
stårtariffer,kostnadsriktigafrånytterligarevisserligen avstegett men

glcsbygdshänsyn.med utökadöverenstämmelsehelt i en
vid skälighets-bestämmelsestyckeinförs iVidare attomsamma en

linjeförnätkoncessionerkoncessionshavarensbedömningen skall alla
för linjenätkoncessionsamlat. Förbedömasspänningsnivåpå samma

kon-dock allaskallkilovolt och däröverspänning 220med omen
förundantagspänningsnivå, medlinjercessionshavarens oavsett

enbartförhållandeSistnämndasamlat.utlandsförbindelser, bedömas rör
storkraftnätet.kraftnät förvaltadesvenskaAffärsverketdet av

nätkoncessionermångainte alls hurregelverket berörDet antagna
skulleskälighetsbedömningen. Dettagrund förskalllinjeför utgörasom
måsteför linjenätkoncessiontill varjekunna ledaextremfalleti att

kostnads-väl skulle kunnamycketsig, eftersom dettaförbedömas vara
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Samtidigt skulle dettariktigt någon enskild kunds perspektiv.sett ur
koncessionshavaren tvingasinnebära ökad administration att attgenom

på varje nätkoncession för linje, vilket lederfördela sina kostnaderut
skull det innebäratill icke önskvärd kostnadsfördyring. Vidare avstegen

ingenfrån hittills tillämpats se underlagspromemoria 5vad samtsom
och oftastkostnadsutjämning mellan glesbygd Dettätort. är trans-

kostnadsför-spänningsnivåer medförformeringen till lägre somner
skälighetsbedömning torde därfördyringar. lämplig avgränsning vidEn

på spänningsnivåalla koncessionshavarens linjer utgöratt sammavara
vid tariffsätt-innebär koncessionshavarenbedömningsgrund. Detta att
hänförliga tillkostnader direktningen har lägga alla äratt somsamman

ocksåspänningsnivån. Givetvis måstedennes ledningar på just den en
hänförliga kostnadericke direkt till de olika ledningarnaskälig andel av

påkostnader fördelassåsom administrationskostnader och liknande ut
underlagspromemoria sårespektive spänningsnivå. Som framgår 5av

och den elektriskakan ha olika många transfonneringsstegdet använts
spänningsnivåerhögreenergin kan ha på medäven nättransporterats

måste givetvis inår till aktuell uttagspunkt. sådana fallinnan den I
transfonneringar ochskälighetsbedömningen ingå kostnader för dessa

ledningar förför koncessionshavarensskälig andel kostnadernaen av
koncessionshavareinnebäröverliggande spänningsnivåer. Detta att en

på hur mångapå spänningsnivå beroendekan ha olika tariffer samma
många ledningar på överliggandetransfonneringssteg och hur spän-

elektriska energin tillför överföra denningsnivåer har använts attsom
uttagspunktema måstetariffsättningen föraktuell uttagspunkt. Vid

får från inmatnings-givetvis beakta de intäkter hankoncessionshavaren
koncessionshavarensspänningsnivå. Vad gällerpunkterna på samma

ledningsnätkoncessionshavareskostnader för ansluten tillatt annanvara
samlat ilinje skall dessa bedömasomfattas nätkoncession försom av

koncessionshavarenfårutsträckning det skäligt. I detta hänseendeden är
föremål prövningkan bli försåledes själv välja strategi sedansom

tariff skälig i avseende.utifrån åsatt är nämntatt nu

skall,på regiønledningNättariffenför enskild kund2 9§ mom. enen
med hänsynmeddelat tillstånd hårtill, utformasnätmyndighetenom

varifrånregionledningen uttagspunkt belägentill på den ärvar
kunden från regionledningen.strömtar ut

kund skallkoncessionshavaren eller berördPå ansökan av
förutsättningarmeddela tillstånd följandenätmyndigheten ärom

uppfyllda.
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Den berörda uttagspunkten fanns den januari 1996.I
avtal, innebärandeEtt priset för överföringen bI.a.att strömav

baseras på uttagspunktens belägenhet, fanns den januariI I 996.
Om tillstånd meddelats skall, vid fastställande nättariff förav

kunden, uttagspunktens belägenhet beaktas i utsträckningsamma
gjorts i det avtal i föregående stycke, punktnämnssom som

Tillstånd skall gälla från viss dag meddelas för bestämd tid,samt
högst trettio år.

Om uttagspunktens läge eller effekt ändras eller bli ändradavses
skall køncessionshavaren anmäla detta till nätmyndigheten. När en
sådan anmälan har gjorts skall nätmyndigheten tidigarepröva om
meddelat tillstånd alltjämt skall gälla och i så fall i vilken utsträck-
ning. Vid sådan omprövning skall nätmyndigheten med beaktandeen

ändringens omfattning bedöma fortsatt tillstånd framstårettav om
skäligt. Om nätmyndigheten beslutar fortsatt tillstånd skall isom om

beslutet hur länge tillståndet gäller.anges

Detta helt och innehåller bestämmelser möjliggörärmoment nytt som
nättariff för enskild kund på regionledning utformas medatt en en en

hänsyn till på koncessionshavarens regionledningsnät utagspunktenvar
belägen i förhållande till regionledningens anslutning till andra led-är

ningsnät omfattas koncessionshavares nätkoncession försom av annan
linje. Denna bestämmelse möjliggör således frånundantag vad som

i 7 tredje stycket.anges mom.
I andra stycket finns bestämmelser vilka får begära undan-om som

Förutom køncessionshavaren så har den innehar sådanäventag. som en
uttagspunkt kan bli föremål för undantag framställarätt attsom en
sådan begäran. Om det ingivna handlingar inte framgår såvälattav
koncessionshavaren den från uttagspunkten stårtar utsom som
bakom såansökan måste givetvis före kommuniceramyndigheten beslut
handlingarna med den andra parten.

I stycke också vilka kriterier måste uppfylldasamma anges varasom
för nätmyndighetcn kunnaskall bevilja begärt tillstånd.att

En första förutsättning för sådant undantag uttagspunktenärett att
redan existerade vid ikrafttädande.lagens anslutningspunkter förFör

tillkommer efter lagens ikraftträdande kan såledesuttag av som
undantag inte beviljas. För uttagspunkter får liknande problem lösasnya
i samband med eventuell prövning anslutningsvillkordeen av som
koncessionshavaren erbjuder. alternativEtt kan denannat attvara som
har behov uttagspunkt själv ansöker koncession för attav en ny om
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bygga ledning för anslutning till storkraftnätet, varvid nät-t.ex.en ny
myndigheten har denna begäran enligt 2prövaatt mom.

Vidare måste för uttagspunkten ifråga ha funnits särskilden upp-
görelse inneburit avgiften bestämts med särskilt beaktandeattsom av
uttagspunktens belägenhet i förhållande till regionledningens anslutning
till koncessionshavares ledningsnät omfattas nätkonces-annan som av
sion för linje. I några enstaka fall finns uppgörelse endast inne-en som
fattat överföringskostnader. I det helt avgörande antalet fall har dock
uppgörelsen träffats paketlösning där såväl Överföringskostnadersom en

betalning för levererad ingått. Detta har sin förklaring i attsom
koncessionshavaren i normalfallet samtidigt producent ochär genom
den gällande lagstiftningen inte varit skyldig upplåta sitt sånätattnu
länge han själv kunnat leverera begärd kvantitet. Självfalletsom
omfattar möjligheten få undantag båda dessa kategorieratt av upp-
görelser. Det ankommer dock på den begär undantaget visaatt attsom
den åberopade uppgörelsen särskilt beaktat uttagspunktens belägenhet

avgiften bestämts. Om de under punkterna ochnär l 2 nämnda för-
utsättningarna uppfyllda skall undantag beviljas.är

I tredje stycket tillstånd meddelats ankommer det påattanges om
koncessionshavaren bestämma tariffen så uttagspunktensatt att
belägenhet påverkar tariffen i utsträckning gjortden i densamma som
uppgörelse tidigare varit mellan kunden och koncessionshavaren.som
Nätmyndigheten bör i sin tillsynsroll följa Givetvisdetta. kannoga
denna fråga också på begäran berördprövas part.av

I fjärde stycket nätmyndigheten i sitt undantagsbeslut skallattanges
från vilken tidpunkt detsamma skall gälla. detFör övervägandeange

antalet fall kommer begäran säkert ha behandlats i sådan tidatt atten
koncessionshavaren kan beakta undantagen denne bestämmer sinnär
tariff. Om begäran inkommer det redan finns koncessions-nären en av
havaren fastställd tariff så påverkar undantag hela nätariffensett
utformning och får förmodligen vissa konsekvenser för nättariffer-även

andra anslutna till koncessionshavarensnätägare är nätna som som
tillämpar. Det får därför rimligt beslutet gäller frånattanses en senare
tidpunkt dagen för beslutet. Denna bör bestämmas så berördaän att
nättariffer hinner ändras. En lämplig tidpunkt torde kunna vidvara
nästkommande hel- eller halvårsskifte. Nätmyndigheten måste därför i
sitt beslut fastställa tidpunkt från vilket detsamma skall gälla.en

I stycke slås fast meddelat undantag skallatt ettsamma vara
tidsbestämt och får beviljas för tid högst trettio år. Som tidigareen om
angivits kan undantag endast meddelas för uttagspunkt fanns viden som
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tidpunkt finns avgiftdet vid dennaikraftträdande och därlagens somen
förhållande till konces-uttagspunktens belägenhet ihänsyn tilltar annan

avgiftsreduceringstorkraftnätet. En sådanvanligtvissionshavares nät,
varför anläggningenbidragande orsak tillvarit starktkan ha en

anläggningsinnehavarentänkbart alternativ förjust där.etablerades Ett
för ledningfå koncessionvarit själv ansökahade att att somenom

storlek för anslutningenEngångsavgiftensdirekt till storkraftnätet.anslöt
överföringsavgiftema.årliga Förockså påverkat dehar säkerligen

intresse medsjälvfallet också varitkoncessionshavaren har det enav
regelverket varitgällandeeftersom denne med detsärskild lösning, nu

varitdenna anslutenfå till anläggningentillförsäkrad levereraatt om
självklartdock inteledningsnät. kankoncessionshavarens Dettill anses
frågaför evigt. Eftersom detbeviljat undantag skall gälla äratt ett om

viktiga industrierflesta fall ochinvesteringar och i de storastora som
och iför lång tidså undantag kunnahaft dessa förmåner bör ges

tid.i närheten maximal Däremottill ellernormalfallet bestämmas av
tiden har löptden angivnasådant undantag inte förnyaskan när ut.ett

uttagspunktens läge ellerändringstycketI femte attanges om en av
skyldigså koncessionshavareneffekt skall snarastäga är attrum

detnätmyndigheten därvid hartillanmäla detta omprövaattsom
skall myndig-sådan omprövningbeviljade undantaget. Vidtidigare en

ändringensmed hänsyn tillbedömning detheten göra en av om
bestå.form undantag bör Nät-beskaffenhet skäligt någonär att av
skall gälla.hur länge detsammamyndigheten skall i det beslut angenya

lång tidbeaktande hurtiden medbör myndigheten bestämmaHärvid av
omprövningen.gått föresom

elproduktionsanläggning kanInnehavare102 § sommom. av
inmatningskall förhögst kilowattleverera effekt 1 500 avomen

förengångsavgzftdel nätavgiftenerläggainte änström avannan
och avräkning.för mätninganslutning och avgift för mätare samt

för småskalignätavgifteroch behandlarheltDetta ärmoment nytt
elproduktion.

elproduktionsanläggningelproduktionMed småskalig somavses en
tillersättningkilowatt. Dagenseffekt högst 500kan leverera len om

rekommen-Elverksföreningen utarbetadepå Svenskabaserasdessa av
EKOVISAMersättningen enligtdationer, EKOVISAM nämnare om

påersättning byggeravsnitt 2.underlagspromemoria Dennafinns i
råkraft.inköp Enområdeskoncessionärensaltemativkostnaden för av
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ersättningenprövninghar möjlighet begäramissnöjd producent att av
elektrisk Enligt detprisregleringnämnd förhos Statens ström. antagna

skyldig köpaleveranskoncessioninneharregelsystemet den attär som
Iproduktionsanläggningarfrån sådanaström prop.anges ovan.som

leveranskoncessionärenspåföreslås ersättningen baseras1993/94: 62l att
andrahushållskunder ochförsäljning tillgenomsnittliga intäkter för

ochadministrationskostnaderförmindre förbrukare med avdrag en
få sinmissnöjd kanskälig vinstmarginal. En producent ärsom

nätmyndig-regeringen bestämmerden myndighetersättning prövad av
deförhållandejämfört med dagensheten. betydande skillnadEn är att

haregelverket kommersmå enligt detproducentema attantagna en
leveranskoncessionsåväl innehavarenaffärsrelation med somav
ekonomiska utbytetnätkoncession för område.innehavaren Det somav

hanmellan de intäkterverksamhet blir skillnadenproducenten får sinav
ersättning fråneventuellleveranskoncessionärfår från sin samt

ochanslutenvartill anläggningenden nätkoncessioninnehavaren ärav
de avgifter han betalar till den senare.

små producenternättariffen förNågon särskild reglering vad gäller
fåsmå producenterregelverket. kanfinns inte i det Däremotantagna

pååsatt nättariff prövadoch saklighetenskäligheten sättsamma somav
förnättariffenUtformningenanslutna tillandra nätet.är avsom

betydelseavgörandekommer fåinmatningspunkter på lokalnäten att en
Nättariffen för dessaför små produktionsanläggningar.för lönsamheten

årligsärskildNågondärför särskilt regleras i lagen.producenter bör
utgå.skall intemätning och avräkningkostnader föravgift förutom

engångsavgift för desärskildharDäremot rättnätägaren att ta ut en
medförakansådan producentanslutningmerkostnader av en nysom en

iändringuppstå på grundmerkostnader kandesamt enav ensom
inräknasdock inteengångsavgiften fårbefintlig inmatningspunkt. I

aktuella anslutningen.årliga underhållskostnader för den
mätutrustningerforderligbetala förDärjämte skall producenten som

ersättning förgällerinmatningspunkten. När detbehövs för mätning i
koncessions-reduktioni ochden minskning energiförluster nätet avav

koncessionshavarestillavgifter för anslutenhavarens att annanvara
möjliggör såproduktionsanläggningenden befintligaledningsnät som

särskilt iregleras detta ll mom.

i enlighetproduktionsanläggning harInnehavare2 § 11 mom. av en
ersättningtilloch nedanmed vad i punkterna 21 rätt avsom anges

anläggningenledningsnätnätkoncession tillinnehavaren den varsav
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ansluten. Ersättningen skallär motsvara:
I värdet den minskning energiförluster produktionav av som av

från anläggningen medför i koncessionshavarens lednings-ström
ochnät

2 värdet den reduktion koncessionshavarens avgifter för attav av
ansluten till koncessionshavares ledningsnätvara annan som

möjliggörs produktionsanläggningen ansluten tillatt ärgenom
ledningsnätet.

Värdet under punkten skall beräknas utifrån1 den minskning av
förlusterna i koncessionshavarens ledningsnät uppstår på grundsom

anläggningen in pä och i förhållandeatt ström nätet ersättasmatarav
till mängden inmatad denna inmatning sker. Vidström närsamt
beräkning värdet under punkten skall följande bedömnings-2av
grunder beaktas.
a Produktionsanläggningens effektleveransförmåga,
b Produktionsanläggn ingens driftsäkerhet och den överenskommelse

kan finnas mellan koncessionshavaren och anläggnings-som
havaren produktionsanläggningen planeras i drift,närom vara

c Mängden inmatad elektrisk energi denna inmatning sker.närsamt
Frågor ersättning enligt detta nätmyndigheten.prövasmomentom av

Detta helt och behandlar producenters frånärmoment rättnytt att
koncessionshavarcn till det vartill produktionsanläggningennät är
ansluten få ersättning dels värdet den minskningmotsvararsom av av
energiförluster produktion från anläggningen medföri det lednings-som

vartill anläggningen ansluten, dels värdet den reduktionnät är av av
koncessionshavarens avgifter för ansluten till konces-att vara annan
sionshavares ledningsnät blir möjlig produktinsanlägg-attsom genom
ningen finns ansluten till ledningsnätet. Med produktionsanläggning

här den samlade produktion ansluten till ochäravses som en samma
inmatningspunkt på koncessionshavarens nät.

Detta bör tillsammans med där2 § 7 det bl.a.moment ses mom.
hur nättariffer skall utformade efteroch vilka grunder skälig-anges vara

hetsbedömningen skall ske se underlagspromemoria avsnitt6närmare
Sistnämnda innehåller regler för tariffsättningen både vadmomet

gäller inmatning och från gäller avgifter förNär detnäten.uttag av
det viktigt det i skälig utsträckning sker kostnads-uttag är attav en

utjämning mellan glesbygd och se underlagspromemoriatätort närmare
Detta har också särskilt beaktats i 7 Vad gäller avgifter för in-mom.

matning så det viktigt dessa på så riktigt möjligtär sättatt ettav som
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återspeglas i produktionskostnadema. detta skall skeFör detäratt ur
bl.a. konkurrenssynpunkt angeläget produktionsanläggningarnaatt er-
lägger avgifter erhålleralternativt ersättning i förhållande till de
kostnader eller den de medför för ledningsnäten. Detta kan i vissanytta
fall medföra anläggningens innehavare inte skall betala avgift tillatt en
innehavaren den nätkoncession vartill anslutenanläggningen är utanav
istället erhålla ersättning från denne. För detta detäratt garanteraen
nödvändigt med särskild bestämmelse i föreskriverlagen såatten som
skall ske.

förstaI stycket under punkterna och behandlas vad det förl 2 är
för ledningsnäten sådan vikt innehavareärnytta attsom av av en

produktionsanläggning skall lagreglering tillförsäkrad ersätt-genom vara
ning härför. dels frågaDet ersättning värdetär motsvararom som av
den minskning energiförluster i det ledningsnät vartill anläggningenav

ansluten, dels värdet den reduktion koncessionshavarensär av av
avgifter för tillansluten och från koncessionsha-att ta utvara annan

ledningsnät möjliggörs produktionsanläggningenattvares som genom
finns ansluten och kan in på faktiska nättariffDennätet.mata som
koncessionshavaren betalar skall således jämföras med den avgift som
koncessionshavaren skulle varit betala produktions-tvungen att om
anläggningen inte funnits på dennes kan fråga bådeDetnät. om envara
minskad fast avgift t.ex. abonnemangsavgift minskad rörligoch en
avgift energiavgift.

andra stycket vägledningI finns bestämmelser närmaresom ger en
hur de under punkterna och angivna ersättningsgrundema skalll 2om

beräknas. Vad gäller beräkningen den minskning förlusterav av som
produktionsanläggningen koncessionshavarensmedför i ledningsnät
punkten 1 så pådenna beräkning skall grundas denattanges
minskning förlusterna i koncessionshavarens ledningsnätav som
åstadkommes energi påanläggningen in elektrisk nätet.att matargenom
Härmed jämföras mycketdet vid beräkningen skall hurattavses
förlusterna i koncessionshavarens på grundledningsnät förändras attav
elektrisk energi in från aktuella i förhållandeden anläggningenmatas
till inte anläggningen funnits där. den utsträckning förlusternaIatt som
minskar skall värdet härav koncessionshavaren till anläggnings-utges av
havaren. Ersättning skall förhållande till inmatadbestämmas i mängden
energi denna inmatning sker. sistnämnda beror påDetnärsamt att
värdet förlustminskningen påverkas på och på åretdygnet närnärav av
inmatningen sker.

Vid beräkning den reduktion koncessionshavarensvärdetav av av
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avgifter för ansluten till koncessionshavares nätatt vara annan som
möjliggörs produktionsanläggningen finns ansluten till led-attgenom

så faktiskaningsnätet måste den nätavgift koncessionshavarensom
betalar jämföras med den nätavgift denne skulle varit tvungen attsom
erlägga produktionsanläggningen inte funnits ansluten och inmatatom
kraft på dennes nät.

bedömningsgrund därvid skall tillmätas betydelse denEn ärsom
aktuella anläggningens förmåga levererera in effekt på Dennanätet.att
bedömningsgrund måste då tillsammans med anläggningens drift-ses
säkerhet och den eventuella överenskommelse träffats mellansom
koncessionshavaren och anläggn-ingshavaren anläggningennärom
planeras i drift. Med kännedom dessa båda faktorer kanvara om
koncessionshavaren effektabonne-bestämma och eventuellt sänka sitt

på det vartill koncessionshavaren ansluten. Värdetnät ärmang av en
sådan sänkning skall tillkomma innehavare.produktionsanläggningens

bedömningsgrund har relevans detDen under c närmestsom anges
gäller bedöma vilken minskning rörliga avgifterna t.ex.deatt av
nåtförluster högbelastningsavgifter ingåri koncessionshavarensoch som
avgifter för tillansluten nät.att vara annans

tillI de fall det finns produktionsanläggning anslutenänmer en
bådekoncessionshavarens och bidrar till det framräknade värdetnät som

gäller så i relation till hurvad punkten och 2 skall fördelning skel en
mycket och faktiskt bidrar med.var en

dock viktigt påpeka ersättning enbart skall utgå i de fallDet är att att
produktionen medför något värde i hänseende. Om det iställetovannämt

så produktionen från den aktuella anläggningen medför kostnaderär att
för koncessionshavaren så sådan finna med ibör avgiftskomponenten
den årliga nätavgiften dvs. i den avgift regleras i det7 Attsom mom.
sistnämnda inte för produktionsanläggningar högst 500 kilo-gäller lom

framgår 10watt av mom.
frågorI andra stycket stadgas nätmyndigheten ersätt-prövaratt om

ning enligt detta Nätmyndigheten skyldig frågorär prövamoment. att
någon kanersättning enligt detta frånmomentom anses varasom

berörd härav. kan nätmyndigheten, i sin egenskapDessutom av
tillsynsorganv för nätverksamheten, på intiativ sådan häreget ta upp en
fråga till behandling.
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Övergångsbestämmelser

§§ den 1fråga 15a och 31i 15.i kraft,träderDenna lag om
före-Dejanuari 1996.övrigti den 1januari och1995, nya

tillämpasi ävenundantagmed detskrifterna skall, angessom
Därvidikraftträdandet.förebeviljatskoncessionerpå harsom

linjenätkoncession för ochlinjekoncessionskall anses som
område.nätkoncession förområdeskoncession som

i äldredessenligt 2 § 7i har prövatsärendenBeslut mom.som
får inte överklagas.lydelse

skall 2 §ikraftträdandetgjorts föreansökan hardär3. I ärenden
tillämpas.lydelsei dess äldreoch 76 mom.

1 lagikraftträdande dennatill dag förförslagpunktUnder avanges
elmarknadsreformen.och därmed hela

sfs 1994:1801lydelse lagtextenSenaste av
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4.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:1801 ändring i lagenom

1994:617 ändring i lagen 1902:71om

1, innefattande vissabestämmelsers. om

elektriska anläggningar

Genom Lag 1994:1801 bestämdes elm arknadsreformen skulleatt träda
ikraft den dag regeringen förordnar i fråga 15 15a och 31utom om ,ikraft den januariträtt l 1995. sistnämnda bestämmelsersom avser
Affärsverket svenska kraftnäts överklagandefrågor.systemansvar samt
Det förslag kommissionen lägger fram berör överklagandefrågomanu
och innebär det sker ändring står iatt överenstämmelse med vaden som

i den ursprungliga lagtexten till elmarknadsrefonnen, dvs.som angavs
i lag 1994:617 de ytterligare möjligheter till överklagandesamt som
bör gälla med anledning föreslagna lagändringar. Att detta inteav nu
tagits in i det förslag redovisats under 4.1 enbart lagtekniskärsom av
natur.

31 § Beslut nåtmyndigheten enligt §2 4,6, 7,9 eller 11 ellerav mom.
§ eller3 beslut ersättning till den enligt 15a tredje§ stycketom som

beordras öka eller minskaatt produktionen fårström överklagasav
hos allmän förvaltningsdomstol. Nätmyndighetenfår inträda partsom
i målet Ändrasmyndighetens beslutnär domstol.prövas nät-av
myndighetens avgörande i sak beslut Idnsrdtt eller kammar-genom av

får nätmyndighetenrätt, överklaga beslutet.
Föreskrifter överklagande myndighets beslut enligt 23om av en
24 första§ eller andra stycket, 25 § eller 26 § eller med stöd av
bemyndigandeett meddelas regeringen.av
Föreskrifter överklagande beslut riksprovplatsettom av av en

meddelas regeringen.av

Paragrafen behandlar överklagandefrågor.

Första stycket har fått lydelse med undantag 9 och 11atten som, av
tillagts, likalydande med den lagtextär finns i lag 1994:617mom. som

ändring i lagen 1902:71 s.1, innefattande vissa bestämmelserom om
elektriska anläggningar.
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ivadförutomgällerfrågor detDe är, angavs prop.somsom
förmöjlighettill 163specialmotiveringen 31 §162 även1993/94: ens

enligt 7undantagbeslutöverklagakoncessionshavaren ettatt mom.om
besluttillstånd enligt 9stycket, beslutförsta samt ommom.om

producent enligt 11tillersättning mom.en
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4.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:618 handel med el,om m.m.

Det förslag till ändring vi lägger fram innebär leveranskon-attnu
cessionstidens längd utökas med två år till högst fem år.

7 § Leveranskoncession får endast till dcn från allmänges som
synpunkt lämpligär leverera inomström leveransområdet.att

Leveranskoncession för bestämd tid, längst år.ges en
Leveranskoncession får inte överlåtas tillstånd regering-utan av
eller den myndighet regeringen bestämmer. Vid prövningen av

ansökan överlåtelse leveranskoncession skall första stycketom av
tillämpas.

Den enda ändring gjorts koncessionstiden förlängts frånär attsom
tidigare längst år till längst fem år. Anledningen härtilltre är ävenatt

leveranskoncessionen skulle någon slagsom att över-vara se som
gångslösning så år alltför kort tidär eftersom det frågatre är etten om
viktigt konsumentskydd. Därtill kommer riksdagen i samband medatt
behandlingen l993/94:l62 uppmanade regeringen finnaav attprop. ett

tillförsäkrade den småskaligasystem elproduktionen medsom en
produktionskapacitet högst 1500 kilowatt garanterad avsättningom en

sin produktion under ytterligare två år. Genom föreslagenav nu
förlängning uppfylls detta krav. finnsDet dock alltjämt behov attav
inför eventuell förnyelse koncessionema utvärderinggöraen av en av

fortsatt behov härav. Det därför fortfarandeett nödvändigtär konces-att
sionstiden bestäms så alla koncessioner löper samtidigt jmfr.att ut

1993/942162 169. Koncessionstiden skall således bestämmas tillprop. s
fem år koncession meddelas vid lagens ikraftträdande. Omsenastom
koncession meddelas skall koncessionstiden avkortas isenare mot-
svarande mån.

Övergångsbestämmelser

Denna lag iträder kraft den januari1 1996.
Ges leveranskoncession i samband ikraftträdandetmed till någon

denän vid utgången 1994, med stödannan som av av om-
rådeskoncession enligt 2 § 4 lagen 1902:71 1, in-mom. s.
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ianläggningar desselektriskanefattande vissa bestämmelser om
distributionsverksamhetjanuari bedriverföre 1995,lydelse den 1

områdeskoncessionshavaren eller denleveransområdetinom
följande.ii förhållande 3 gällertill stårhonom angessomsom

skyldighetområdetleveranskoncession inom hara fårDen som
i 9i enlighet med vadleverera strömatt angessom
inteomfattar elkon-Leveransskyldigheten enligt dockb a

tids-ikraftträdandet harområdet vidinomsumenter som
uppsägningstidmed regleradavtal eller avtalbestämda en

tidigare innehavarenmånader med denlängreär än sexsom
områdeskoncession inom området.av

leveransskyldighetenfrånc b angivna undantagetDet under
blirunder butgången år 1996. Avtaltillgäller avsessomav

årvid utgången 1996.ogiltigt av
tidigare innehavareochd Annat avtal mellan elkonsument av

ogiltigt vidblirunderområdeskoncesison än som avses
lag.ikraftträdandet dennaav

områdeskoncessionshavarenVid tillämpningen 2 skall med3. av
likställas

bestämmandeindirektdirekt eller hara denne ettsompersoner
inflytande över,

bestämmandeindirektdirekt eller harb ettpersoner som
områdeskoncessionshavaren ochinflytande över

i bsådant inflytandenågonc med avsessompersoner som
inflytandeindirekt bestämmande över.direkt eller har ett

fårförsta stycketi görasSådan skriftlig 12 §4. anmälan som anges
lag.först vid ikraftträdandet dennaav

ikrafträdande lagen.föreslås dag förUnder punkt av

sfs 1994:1802lydelse lagtextenSenaste av
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Reservationer

Reservation

ledamoten Tomas Kåbergerav

Sammanfattning

Den föreslagna refonnen elmarknaden inte tillräckliga förut-av ger
sättningar för väl fungerande elmarknad. Vinstmöjlighetema privati-en

medan de betydande kostnaderna för miljöskador, hälsoeffekter,seras,
samhällsrisker och långsiktigt verkande radioaktiva och klimatför-
ändrande utsläpp från elproduktionen förblir socialiserade. Därför får

inte effektiv marknadsekonomi potentiellt destruktivutanman en en
halvmesyr.

Möjligheten till inskränkning elhandeln med utlandet bör såav vara
väl preciserad den kan tolkas myndigheter med sedvanliga möjlig-att av
heter till överklagan. Om inte det går skall det fråga förvara en
riksdagen lagstiftning. Förslaget lag lämna detattgenom senare genom
fritt för regeringen fatta sådana beslut varken offentlig debattatt utan
eller möjlighet till överklagan inte acceptabelt.är

Reglerna nättariffer med påhängda undantag, liksom bestämmel-om
leveranskoncession med de där påhängda undantagen inteärserna om

marknadsekonomiskt ideala och det råder osäkerhet de nödvändi-ärom
och effektiva. Osäkerhet råder också de föreslagna reglernaga om

kommer små elproducenter rättvisa villkor deatt bolagen.ge mot stora
Reglerna och undantagen bör, enligt min mening, tillsammansomprövas
efter fem år. Därmed bör inte heller förlängda privilegier enligt förslaget
i 2 § 9 för längre tid så.änmom ges

Det finns mycket vinna för samhällsekonomin, både mins-att genom
kad miljöförstöring och ökad ekonomisk effektivitet, avtals-störreom
frihet och konkurrens introducerades på elmarknaden. Menrefonnen får
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inte styrd enskilda särintressen. bara vinstmöjligheterInte utanvara av
också kostnaderna måste privatiseras skall lyckas öka väl-om man
ståndet med prisstyming elsystemet.av

Lagama risk- och miljökostnadema belastar demgör attsom som
orsakar dessa kostnader skall långsiktiga. Därför måste de uppfyllavara
kriteriet alla länder skulle kunna införa likadana lagar med önsk-att ett

resultat.värt sammantaget

Om betänkandets förhållande till direktiven

De tilläggsdirektiv N för1994:04 grunden detta delbetänkandeärsom
från Energikommissionen motiveras med "Ett väsentligt inslag iatt
kritiken föreslagnaden elmarknadsrefomien konse-dessattav var
kvenser inte analyserats i energi-, miljö- och näringspolitisktstörreett
perspektiv". Regeringen skriver också reformen skjutits "föratt attupp
skapa möjligheter för Energikommissionen genomföra bredareatt en
konsekvensanalys de reglerna innan reformen träder i kraft".av nya

ocksåMan i tilläggsdirektiven "Genom den utvidgningpoängterar att
kommissionens uppdrag konsekvensersker kan allaav som nu av

elmarknadsreformen behandlas i sammanhang".ett
Detta delbetänkande beskrivningarinte dessa i direktiven.motsvarar

Betänkandet inleds med omfattande referat utvalda delar deav av
energipolitiska besvärjelser eniga vi inte förstår.är attsom om
Enigheten gäller bara detta. uttryck "internationellt konkurrens-Hur som
kraftiga priser", "energiproduktion" eller "varaktig" bör tolkas råder det
inte enighet om.

Analysen hur möjligheterna minska antalet dödade, framtidaattav
risker och samhälleliga kostnader el- och vämieproduktionen på-av
verkas förändringarna på elinarknaden och, i flera textutkast,är tunnav
vilseledande. Internationalisering och försvagning regleringen kanav
komma öka kostnaderna för minska skadorna med ekonomiskaatt att
stynnedel. känt,Det väl för alla inblandade, det fordras djupareär att en
analys för kunna dra slutsatser hur reformeringen marknadenatt om av
påverkar kostnaderna för minska energisystemets skadeverkningar.att

Kommissionen skall, enligt direktiven, "överlämna sitt förslag i
frågan med de eventuella ändringar i regelverket bedömssom vara
nödvändiga. Kommissionen fråganbör härvid in elniarknadensväga om
avreglering i energi-, miljö- och näringspolitiskt perspektiv."störreett

står ocksåDet i detta sammanhang "skall kommissionen analyseraatt
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vad handeln med mellan de nordiska länderna betyder för fastlagda
mål för svavel- och kväveoxidutsläppen nationellt och internationellt".

Några sådana analyser finns inte i betänkandet. Anledningen är att
då måste antaganden huruvida kärnkraften fortfarandegöraman om

skall åtnjuta subventioner i form ansvarsbegränsningen i atom-av
ansvarighetslagen, reaktorägarana skall få behålla sin möjlighet attom
smita undan ekonomiskt för avfallet försätta reaktor-attansvar genom
bolagen i konkurs SOUl994:l07 och miljöskatter införs eller inteom
får de långsiktiga klimat- och hälsoeffekter hantering och för-som
bränning fossila bränslen och för elproduktion orsakar. Sådanaav uran
förutsättningar för elm arknaden, reforrnemas resultat bliravgörsom om
samhällsekonomiskt nyttiga eller destruktiva, har utredningens majoritet
valt avstå ifrån.att

Om förutsättningarna för investeringar

avsnittetI försörjningstrygghet klargörs anläggningar förattom nya
elproduktion skall byggas på kommersiella villkor. Enligt den konse-
kvensanalys publicerades bilaga till SOU6 1993:68 Elkon-som som
kurrens med nätmonopol, det viktigastede fördelarna medvar en av
reformen. Någon tveksamhet bör inte införas på denna punkt.

Jag pläderar något för detta. Men samtidigt måsteän annatmer
miljökostnadema betalas dem bygger och driver miljöförstöran-av som
de anläggningar. Utredningens majoritet har hittills avstått från att ta
ställning till skall betala miljökostnadema. Dettta kan leda tillvem som

det ändå byggs för kapacitet producera och luftförore-att stor att
ningar från fossila bränslen. miljökostnadsansvarUtan på förorenarnaett
kan subventioner åter visa sig nödvändiga för få till stånd de mindreatt
miljöskadliga anläggningar de ekonomiskt bästa.ärsom

Men riksdagsmajoriteten sprider förvirring. Riksdagen beslöt tidigare
i vinter i Sveriges ledning "beslutna skapa förutsättningaratt attman var
för utvecklingen effektiv kärnindustri väsentligt ökarav en som
energiproduktionen" och svenska skattepengar skulle användas föratt

organisation just "skall ha till uppgift skapa förutsätt-deatten som
ningar behövs för snabb organisation och tillväxt kämenergi-som en av
industriema" prop 1994/95:19. Detta denna energikälla idagtrots att
varken ekonomiskt konkurrenskraftig eller långsiktigt hållbarär och

dess användning orsakar betydande miljöskador, i huvudsak förtrots att
framtida generationer. Riksdagen bör i det riksdagsbeslut följer påsom
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förvänta sighur kanlogiken kringställning tillbetänkandedetta ta man
käm-medkonkurrerakapitalskall vågaföretagare attsatsaatt

politiskt stöd.fått sådantkraftverk som

fördelningseffekter.Om

elkrävande industrinlevererade den1970-talet överUnder prognoser
uppbyggnadenunderlag föranvändeselefterfrågan enavsomsom

Sverige. Närelproduktionsanläggningar ipåöverkapacitetenorm
marginella,sjönk elprisemaväl byggtsreaktorema stora,men

Ägarnadriftkostnadema.och jämt täcktetill dess deelleveranser nättatt
för dekapitalkostnadematillficktill anläggningarna ta nyapengar

kundeindustrinelslukandehåll. Denfrånanläggningarna annat
totalaunder delåg 10till prissamtidigt köpa öreett casom

anläggningarna.byggdadeproduktionskostnadema i senast
hadeeller elsystemetsjälva,verkenindustrin byggtHade om

elslukan-hade denöverdrivnafelledasutvecklats utan att prognoserav
året för elen.miljarderkanskenågra, 4industrin betalatde ommer

elproduk-huvuddelenoch pensionssparare,Skattebetalare äger avsom
kapital ipå sittavkastningfåtthadetionsanläggningama, större

motsvarande grad.
defullt harkonkurreratkraftbolagen intedePå grund utatt storaav

marginalpriset, ochöverstigermedelprisemellertid kunnat ut ettta som
råttdet hadeförväntasskullevad öppenligger över omsomsom

förväntaselprisethållamöjlighetkonkurrens. Denna att manuppe
genomförs.ellagsrefomienförlora om

haekonomisk konsekvensomedelbardärmedReformen skulle som
vinsterförväntademotsvararande framtidakapitalöverföring stor-aven

ochskattebetalarefrån demiljarder kronormångaleksordningen
elproduktionsanläggningama,huvuddelenpensionssparare äger avsom

någonfrågainteindustrin. Dettaelslukandetill den ärmest om
"producentöverskott"överförandesamhällsekonomisk vinst, utan ett av

tilli Bilaga 6tenninologinanvändaför"konsumentöverskott"till att
SOU 1993:68.
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Om reformens övriga effekter

Den svenska och nordiska driftoptimeringen har under många ar
lovprisats effektiv och internationellt föredöme.extremt Medettsom
ellagsrefonnen finns det ingen anledning förvänta sig effektivareatt
drift. Snarare företag kan börjatvärtom; optimera driften internt utan
hänsyn till billigare möjligheter inom andra företag. Anledningarna till
sådant beteende kan flera, objektivt skäl avtal ochett ärvara attmen
priser inte kan förmedla all information tidigare fanns till hands försom
driftoptimeringen. Hur effektivitetsförlusten diskuteras KGSstor är av
1993 och BECO 1993.

Eftersom det idag finns betydande kostnader vid elproduktio-externa
finns det ingen anledning förvänta sig utbuds- och efter-nen att att

frågakurvorna skulle denmötas optimalanärmare prisnivån på en
marknad med fri konkurrens. Sedan länge har konsumtion och produk-
tion hållits låga marginalpriser vilket omsättningengöruppe genom att
inte kan förväntas öka radikalt. Den ökning elanvändningenav som
eventuellt sker skulle dessutom samhällsekonomisk försämringvara en

den beror på priset konstlat lågtatt är elproducentemaom attgenom
inte betalar alla de kostnader de orsakar samhället.

Konkurrensen mellan elproducentema tydligare vinstmotiv förettger
företagen minska slöseriet intemt. 1 det tidigareatt hadesystemet man

möjligheter vältrastörre kostnader konsumenternapäatt över än man
har prisökningar kan leda till konsumenterna byter producent.om att
Några gissar denna effekt kan storleksordningenatt 10%.vara av
Samtidigt innebar reformen konsumentema maste tidatt ägna mer
upphandling och helt kostnadskravande förelag behövsatt förav nya

administrera tidigare blygsamatt marknadsföring och olika fonner av
kontrakt elleveranser. Dessa transaktionskosmader kanom nya vara av

storleksordning eventuella effektiviseringsvinster inomsamma som
producentföretagen.

Av myndigheter framtvingade effektiviseringar i distributions-nya
företagen kan konkurrensnäs mellan producenter.utan

Detta skriver jag inte för jag pläderar konkurrens pâatt 111ot
elmarknaden därför dessa frågor borde beskrivasutan i utredningatt en
med de perspektiv direktiven efterlyser.stora som

Samtidigt finnsju fördelar med elin arknaden normaliserasattenorma
och för konkurrens.öppnas fördelEn för kraftbolagenär att utrymmet

genomföra riskabla eller föratt olönsamma projektägarna ideologis-av
ka skäl minskar med konkurrens och pressade priser. Besluten att
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ånggeneratorbytet ireaktorn Oskarshamn ellerden gamla lrenovera
rått på markna-kanske inte genomförts konkurrensRinghals skulle om

på konsumenterna derasMöjligheten vältra kostnaderden. över motatt
finnas kvar.vilja skulle inte längre

krav på servicekundernas värderingar ochfördelEn är attannan
negligeras detfrån och inte skulle kunnaproducenter leverantörer om

tillhandahålla vad kundernafanns konkurrenter bättre attsom var
utvecklingfördelar underlättarville ha. viktigaDetta är avensom

vill.energisystemet i den riktning samhället i stort

Om speciella och undantagregler

och rimligt så kravenpå anläggningar vanligt längeKoncessionskrav är
storlek. Om kravpå proportion till investeringensansökan står i

ställas böroch anläggningar skallkoncessioner på handel bruk av
Om koncessionpå och rättsäkerhet ställas högre.kraven förutsägbarhet

såutformaskrävas för utlandshandel med skall lagenskall att
myndighet ellerså preciserade de kan tolkasreglerna välär att av

rimligtmöjlighet till överklagan. finner det intedomstol med Jag att
kriterier härregeringen skall få laglig med denrätt att typ somav vaga

tillåtna. frestar tillaffärer skall Detföreslås avgöra om varaensam
regering ochenbartkorruption och maktmissbruk typen som gynnarav

och på mycket kort sikt.bolagstora
affärerna skeroch importskulle i stället kunna krävaMan att export-

tillgång likaharvia dit producenter och konsumenterbörs allaen
villkor den utländske parten.som

når sitt syfte fullttariffutjämning inteReglerna näten utom
områden definieratsbara sker inomeftersom utjämningen avsom

industriervilka vissairrelevanta anledningar. Undantagsreglema genom
industrier" skulle kunnaflesta fall och viktigabeskrivna som" i de stora

föreslåspå nättariffemafå fortsätta åtnjuta speciella rabatter utanatt
etableradeprivilegier medför deunderlag. Denna atttypgott av

nyetableradebestående konkurrensfördelanläggningarna får gentemoten
modernisera ochminskar trycketkonkurrenter. i sinDettta atttur

effektivisera företagen.
mycketförsvåras detförslaget iTillämpningen 2 § 9 attmom avav

kvantifierar nätkost-explicit ochsällan finns skriftliga avtal som anger
anfördatrovärdighet och rimlighet istorlek.nadsrabattens Att avgöra

nätkost-vadmuntliga och implicita antagandenavtal ärom som
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nadsandelar i skriftliga avtal rabatterade elleveranser ochär svärtom
samtidigt betydelse för de ekonomiska förhållandena mellanav
konkurrerande företag.

Systemet med leveranskoncession varigenom företag ochrättges
med monopol leverera till dematt inte vill investera iansvar som

Ävenavancerade elm övergångslösning.ätare är småkonsumenter bören
inom några år möjlighet dra konkurrensen antingenatt nytta av

kan tillhandahållas tillmätare rimligtatt pris ellergenom attgenom
kraven på mätning minskas.

De föreslagna undantagsreglema från med leveranskon-systemet
cession inte säkert skyddär den överkapacitetenett mot att temporära
i elproduktionsanläggningar leder till utslagning tjämiänne- ochav

Om daltandet medgasnät. elproduktionen upphör, så elproduk-ävenatt
tionen tvingas betala sina fulla kostnader, kommer detta dock inte att

problem fordrar specialregler.ettvara som
Små elproducenter kan komma ha problem tillgång tillatt att

elmarknaden med rimliga transaktionskostnader. Deras makt i för-
handlingar villkor för anslutning till också mindrenäten ärom än stora
producenters. De garanterade rättigheter föreslås i betänkandetsom
räcker inte för små anläggningarägarna skallatt berättigadav
ersättning i alla förutsägbara situationer. Detta bör dock kunna ske

god praxis utvecklas och behöveratt inte nödvändigtvisgenom en
lagstadgas.

Samtliga dessa undantag och därvid påhäirgda undantag från
undantag bör utvärderas och möjligt avlägsnas eller förenklas kringom
sekelskiftet. Inga privilegier eller avtal baserade på dessa regler bör
kunna ingås längre sikt fem år.än

Om strategin

Ökad konkurrens, direktare relationer mellan producenter och kon-
och rättvisa regler för tillträde tillsumenter elnäten viktiga kompo-är

i strategi för minska skadeverkningamanenter världensatt energi-en av
Lyckas så kan välståndetsystem. i världen. komponen-Menväxaman

måste i sammanhang.tema ettses
Kämreaktorer dyra, farliga och producerarär avfall också i andra

länder. Koldioxidutsläpp och försurande föroreningar skadar inte bara
i Sverige eller då de släpps från svenska anläggningar. Problemetut att
hitta effektiva ställa energisystemetsätt finns helaatt världen.överom
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ochblir långsiktigt hållbartbyggas så detEnergisystemet måste attom
tillväxt i världenvälståndet ekonomiskhotar långsiktigainte det om

genomförbar.skall vara
med energi-enda land har problemSverige inte heller det ettär som

påutvecklatssubventioner och speciallagar ettsystem attsom pga.
Även östblocketutanför det gamlaekonomiskt orimligt ärsätt.

Frankrikeförvridna reglering; ienergimarknadema ofta stats-avav
kraftigtkämkraftindustri, i Tysklandöverdimensioneradmonopol och av

elmarknadsrefomiStorbritanniensubventionerad kolbrytning och i vars
kärnkraftverk.statsägdaför subventionurartade till ett avprogram
politisk påverkanekonomiska aktörerGemensamt är att genom

mäktigare. Att brytasig specialregler sedan gjort demskaffat ännusom
uppgift.både och viktigtraditionella strukturdenna är storenupp

marknadsförbättrandeföretag kanAlltför eller dominerande sättastora
också de politiskamekanismer spel, processerna.menur

effekter.ekonomiskaomedelbara positivasådan reform kan haEn
energi-subventionerade miljöförstöringdenviktigastMen är att somom
förförutsättningarnaproducerar upphör, då förbättrasidagsystemen en

ekonomisk tillväxt i världen.långsiktig
för för-energimarknademaoch verklig utvecklingPlaner för, attav,

skerskadeverkningaroch minska energisystemetseffektivitetenbättra
förbättrad konkurrensAvskaffande subventioner,hela världen.över av

ekonomeri strategimiljöskatter denoch införandet är stegen somav
efter hand vinner alltpå gång ochformulerat gång större genom-som

slag.
under 1980-taletden svenska energipolitikenvälvillig tolkningEn av

Sverige kunnatriktning och iflera tagits i denna attär attatt steg se
föroch inkomstkällastymiedelmiljöskatter verkligen fungerar både som

Åtgärderna varit generella. Dethar dock intefinansiering. ärstatens
nackdeltill fossilbränslenashar verkatuppenbart åtgärderatt som

ohelig aliansunderstöttasgenomföras först därför dekunnat att enav
Kämreaktor-miljöopinionen.ochdet elindustriella komplexetmellan

skulledetta intebehålla sina stöd.driften har fått För stoppaatt
Sverige har riksdagen,energiteknologi iutvecklingen modem tvärtav

teknologiersubventioner förinförai stället tvingatsidealet,emot nya
långsiktigt välstånd.möjliggörsom

hari Sverigekämreaktoremaavskaffandet stödet tillMot av
beskrivs i bokenvilket bl.a.kämkraftsindustrinnaturligtvis agerat,

viktigareMenfick ijulklapp ABB-atom.kommissionens ledamöter av
komplexindustrielltfackföreningsunder det 1980-talet ettvarsena
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understött med kaskad utredningar från till delsen av samma personer
skriver kommissionens Kämkraftindustrinstexter. nytta ettsom nu av

fack-industriellt komplex beskrivs förebilder i kämkraftindustrinssom
branschorgan, Hibbs Wikdal1991, 1991.t.ex.egna se

Slutsats

Jag ellagsrefonnen bör genomföras så riksdagen samtidigtatt attmenar
fastställer inte bara elsystemets vinstmöjligheter kostnad-att ävenutan

för produktionskapacitet och för elproduktionens risker samtema ny
dess miljö- och hälsoeffekter skall privatiseras i Sverige. Därmed skall
förorenarna naturligtvis betala.
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Reservation

Per-Richard Mikael Odenbergledamöterna Molén ochav

Utlandshandeln med

intemationaliserad elm arknad innebär fördelar. GenomEn stora samman-
utnyttjas.koppling olika nationella kan stordriftsfördelarsystemav

på reservkapacitet i enskilda landet.Dessutom minskar kraven det
ocksåenergipolitiska överenskommelse betonadesI 1991 års att en

till bättre utnyttj andeintemationaliserad elmarknad ägnad ledaatt ettvar
särskilt påtagligt i Nordende samlade produktionsresursema. Detta ärav

produktionen olika kraftslag olika länder kompletterardär igenom
får positivavarandra i utstäckning. integrerad nordisk elmarknadEnstor

miljöeffekter minskade utsläpp växthusgaser och svavel.genom av
försöijningstiygg-Staten har det för den nationellayttersta ansvaret

heten. vilande lagförslag kommer detta till uttryck delsI attgenom
utlandsförbindelser koncessions-regeringen skall pröva ettgenomnya

anmälningsplikt för alla långsiktigaförfarande, dels generellgenom en
anmälningsplikten förordarkontrakt ingås Föröver gränserna.som

kommissionen viss skärpning uppgiftslämnandet.dessutom en av
tillförsäkrat sig detEnligt vår uppfattning har statsmakterna därmed

Ändå kommissionenserfordras. villinflytande utrikeshandelnöver som
koncessions-särskiltmajoritet anmälningsplikten medersätta ett

ellerförfarande varje kontrakt ingås rörande importfor export avsom
kraftutväxlingskoncession.

ytterligareskäl. det förstadenna ståndpunkt talar flera FörMot är
fonnuler-regleringar onödiga, vilket framgår kommissionens egnaav

ingar.

försörj-finns det...små orsaker befara"Som framhållits attattovan-
utlandshandelskulle ökandeningstryggheten äventyras genom en

perspektiv".starka skäl till längremed el heller finns....Inte i ettoro

tidsperspektiv"Kommissionen alltså det kortareinte inom ettattser-
utrikeshandelneller kontrollfinns behov ökadnågot styrningav av

med el".
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"Som framhållits finns det dag omedelbart behovi ingetovan0 av en
sådan bestämmelse" dvs. avslag koncessionsansökanpå våren -
anm..

"Det bör finnas för koncession beviljas".presumtion atten-

Någon utförsäljning Vattenfall kommerAB inte ske under deattav
åren. innebärDet behåller dominerade marknads-närmaste att staten en

position, vilket ytterligare understryker det onödiga i kommissionens
förslag.

För det andra förslaget inte genomarbetat. Kommissionens majori-är
har inte utformat någon författningstext, understryker i ställettet utan

behovet ytterligare analyser.av
För det tredje pågår sedan flera år arbete inom med framEU att ta

Ävendirektiv inre elmarknad. den bakgrunden finns skälmot attom en
avvakta med ytterligare regleringar.

det fjärdeFör riskerar koncessionsförfarandet försvåra denatt ange-
lägna etableringen nordisk kraftbörs.av en gemensam

Sammanfattningsvis det självklarhet regering och riksdagär atten
har det för landets försörjningstrygghet. Viyttersta ansvaret är över-
tygande statsmakterna det särskilda pekpinnaratt tar ansvaret utanom
från 1994 års energikommission.

Förslaget kraftutväxlingskoncession i kap 6.4 bör denna bak-motom
grund utgå.
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Reservation

Birgitta Nilssonledamotenav

Utrikeshandeln med

ellagstiftningensEnergikominissionen har särskilt granskat den vilande
för försörjningstryggheten i det svenska elsystemet.konsekvenser

koncessionsprövningKommissionen konstaterar med denatt av
detanmälningsplikt utlandskontraktutlandsförbindelser och somav

skäl befaralagsförslaget innehåller, så finns detvilande att attsvaga
ökande utlandshandelförsörjningstryggheten skulle äventyras genom

med el.
utlandshandel med medförkommissionenTvärtom storaattanser

också inte heller finns starkafördelar. Kommissionen fastslår detatt
borde kommis-perspektiv. Med dessa slutsatserskäl till i längreettoro

har beslutanöja sig med regeringensionens majoritet kunna att att om
anmälningsplikt förför förbindelser och det föreliggerkoncession att

kommissionens majoritet inte. Denkontrakten. Med det tyvärrgör
koncession regeringen för allaföreslår istället det skall krävasatt av

"Med ökad siktlängdutlandskontrakt. Argumenteringen följande:är en
ökarutvecklingen i omvärlden. Dännedökar dock osäkerheten om

finnskan uppstå, det i dag inteockså möjligheterna situationeratt som
förutsättningar förutse".att

många samhälls-Ovanstående uttalande självklarhet gällerär somen
förutsättningarkan uppstå vi inte harområden. situationerAtt attsom

förutse inte skäl för reglerande ingrepp.är
koncession för utlandsförbindelsemavilande förslagDen lagens om

uppfattning tillfyllest.kontrakten enligt minoch anmälningsplikt ärav
för elförsörj-skulle uppstå allvarlig fara landetOm det i framtiden

ingripa det i dag lag-alltid möjlighetning, har statsmakten att utan att
utlandskontrakt.varjestiftas regeringen skall godkännaattom
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande

ledamöterna Dan Ericsson, Granstedt,Pär Per-Richard Molénav
Birgitta Nilsson Mikael Odenbergoch

Riksdagen beslöt våren 1994 elmarkandsrefonnen skulle träda i kraftatt
den januari1 1995. Reformen avsåg stärka elkundemas ställningatt

fri konkurrens mellan producentema elektrisk kraft. Syftetgenom av var
därigenom skapa förutsättningar för rationelltatt ett resursutnytt-mer

jande och tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägstaatt
möjliga priser.

Inledningsvis bedrevs arbete med avregleringen elmarknadenav
under bred parlamentarisk enighet. Socialdemokraterna medverkade i
hög grad bl.a. bolagisera Vattenfall och tillsätta Ellagstift-attgenom
ningsutredningen. Våren upphörde1994 enigheten socialdemokrat-när

gediget beredningsförfarande, sig det slutligatrots ett motsatteerna,
riksdagsbeslutet. Efter valet beslöt riksdagen endast tolv dagar före-
reformens ikraftträdande uppskjuta den obestämd tid.att-

Detta beslut olyckligt flera skäl. uppskjutaAtt omfattandevar av en
refonn alla berörda aktörer inställda skapar förvirring ochärsom
praktiska problem. Det står också i bjärt kontrast de krav påmot
långsiktighet och fasta Spelregler, den nuvarande regeringent.o.m.som
själv framhåller betydelsen i sin budgetproposition. Förseningenav av
refonnen innebär vidare rationaliseringsvinstema i produktions- ochatt
distributionsled hittills har uteblivit.

l års1991 energipolitiska överenskommelse betonades inter-att en
nationaliserad elmarknad ägnad leda till bättre utnyttjandeär att ett av
de samlade produktionsresursema. Elmarknadsrefonnen i praktikenvar
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sådan utveckling och förseningen dennaled i är även motett en
olycklig.bakgrund

kommissionens betänkande föreligger det lätt konstateraNär är attnu
de socialdemokratiska farhågor föranledde uppskovet medatt som

framlägges kommissionenreformen varit obefogade. De förslag som av
förbättringar har inte någon delinnebär och klargöranden imen en

sådan dignitet förseningen, åtföljande störningar, kan motiveras.medatt
Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och

ikraft-Kristdemokratiska Samhällspartiet sig i riksdagenmotsatte att
förseningen faktum blir tidpunkten förträdandet uppsköts. När är ettnu

ikraftträdandet praktisk fråga. viktiga iställetDetnärmast är atten
elmarknadens aktörer klart besked framtiden.ges om

ikraftträd-Vi denna bakgrund föreslagen tidpunkt föraccepterar mot
vikt-ande, 1996-01-01, understryker vad kommissionen anfört ommen

regeringen framlägger proposition i sådan tid beslutet kanatt atten av
fattas riksdagen under våren 1995.av
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Särskilt yttrande

Gunledamoten Larssonav

En omställning energisystemet, energieffektivisering,med förnybaraav
energikällor, gradvis avveckling kärnkraften och fossila bränslen,en av
till långsiktigt ekologiskt hållbart energisystem utomordentligtett är en
utmanande politisk uppgift. Den regeringen tillsatta Energikommis-av
sionen har, sina haftuppdrag, analysera elmarknads-ett attsom av
refonnen övergripande energi-, miljö- och näringspolitisktettur
perspektiv.

Enligt mitt förmenande har kommissionen fullföljt detta uppdrag
i delbetänkandet elmarknadsrefonnen. Kommissionen har iställetom
valt tolka uppdraget jämförelse mellan nuvarande ochatt som en
vilande ellagstiftning. utgår emellertid ifrånJag övergripandeatt en
analys energiproduktionens/konsumtionens miljökonsekvenser därav
förändringarna på elmarknaden ingår blir synnerligen viktig uppgiften
i kommissionens fortsatta arbete.

vårenUnder kommer regeringen på grundval detta delbetänk-att, av
föreläggaande, Riksdagen förslag vilandeden ellagstiftningenattom

med vissa förändringar i kraft. förslag måsteDetta därvid förenassätts
med garantier användande förolika styrmedel underlättaattom av
energiomställningen. Konkreta förslag kan föreläggasdärom däremot
Riksdagen efter Energikommissionens slutbetänkande, föremen
ikraftträdandet elmarknadsrefonnen.av

Energiproduktionens miljökonsekvenser

Växthuseffekt, försurning och spridning radioaktiv strålning har sinav
grund i produktion och konsumtion energi. förDessa människorsav
liv hälsaoch allvarliga konsekvenser avspeglas dock i priset på
energin. upphovIstället de till omfattande samhällsekonomiskager
kostnader. Det finns inga svenska undersökningar storleken på dessa.av

BiobränslekommissionensI bilagedel SOU finns emellertid1992:91
översiktlig sammanställning Stemer internationella studier påen av

Ävendetta område. siffrorna behäftade med osäkerhetbetydandeärom
ändå fingervisning de kostnader, framtidaövervältrasges en om som

generationer inte dagens generationer beredda åtminstonebäraär attom
delar dem.av
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Under 1980-talet byggdes betydande överkapacitet inomen upp
elproduktionen. Detta har resulterat i sjunkande reala priser under

tid, samtidigt kraftig ökning elanvändningen skett.samma som en av
Elanvändningen till uppvärmning och varmvattenproduktion har t.ex.

fördubblats under perioden. En ökning med TWh.än 20 Denmer
överkapacitet, detta finns, många bedömare NUTEKtrotssom anses av
1994, L. Bergman m.fl. 1994 leda till prisfall på efter denett
förändring elmarknaden, här föreslås.av som

En konsekvensanalys detta prisfall har jag efterlyst i kommissio-av
ökadeDen användning följer sjunkande priser jfr. Norge,nen. som av

ökar energiproduktionens milj samtidigt inträdeshin-som
dren på marknaden för energieffektiv teknik och förnybara energikällor
ytterligare försvåras. Denna aspekt på genomförande elmarknads-ett av
reformen förbigås kommissionen. Följaktligen föreslås heller någraav
politiska styrmedel för hindra dessa, energiomställningensatt ur
synvinkel, negativa konsekvenser.

Min uppfattning den prissänkning på el, befaras, skallär att som
kompenseras med elskatt. På så löses flera problem,sätt ärsom
förenade förändringenmed på elmarknaden. Importen jämnställs med
inhemsk produktion och konkurrensen för energieffektiv teknik,
förnybara energikällor och fjärrvärme försvåras Samtidigt måste ett
väsentligt ökat skadeståndsansvar åläggas kämkraftsindustrin. Jag
förutsätter därför förslag olika styrmedel, kan aktualiserasatt om som
för underlätta energiomställningen, regeringen föreläggs riksdagenatt av
före ikraftträdandet elmarknadsrefonnen, för förhindra denattav
utveckling ökad elanvändning, kan bli följden.mot som annars

Utrikeshandel med

Större delen utlandsförbindelsema och förvaltasägs statenav av av
Svenska kraftnät, dvs. ingår i förfallerDet detta skälstamnätet. av
naturligt tillkommande utlandsförbindelser fortsättningsvis ingåratt även
i det svenska och avgiftsfinansieras så kostnadstäckningstamnätet att
sker.

Glesbygd/landsbygd

För de mindre förbrukare, finns såväl i glesbyd/landsbygd isom som
kommer inte bara leveranskoncessionärentätorter nät- ävenutan att

5 15-0233
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Transaktions-lång tid framöver.monopolställning underinneha en
ationskostnader kommersök- och informkostnader i form mätnings-,av

glesbygds-för byte leverantör. Menavgörande hinderettatt avvara
ställning på den kommandebetydligtkunden får därtill svagareen

påpekasbörsmå konsumenter i Detelmarknaden tätorter. attän t.ex.
sällanlandsbygdblandad ochkoncessionsområden med ärtätort

kan kommai nätkostnaderinnebär skillnaderförekommande. Detta att
kostnadsriktighetnackdel, dentill landsbygdensöka avsevärt,att p.g.a.

nättariffer förutsätts.för som
vidglesbygdskonsumenten står dessutomenskildeDen ensam upp-

leveranskonces-tillikamed kraftproducenten,görelse kraftleveransom
energibolagetdet kommunalasionär. I kommer utgöratätorten att en

prisförhandlingar, vilketmarknadsmakt vidmellanhand, får störresom
därföruppfattningtillgodo. Minkan komma tätoitskunden är att

konkurrenslagstiftningenskontrollerabör få aktiv roll förNUTEK atten
ställningmissbruk dominerandeefterlevnad vad gäller gentemotav

vilande ellagen läggsglesbygds/landsbygdskonsumenter. I den ansvaret
på den enskilde konsumenten.för denna kontroll helt över

Fjärrvärmen

villkor harkonsekvenser för fjärwärmensangående reformensEn oro
med el,den konkurrenskommissionen. Anledningengjorts gällande i är

vissafjärrvärmen ipå kostnadstäckningenkan inverka negativt avsom
kompenserandelösning på dettakommuner. övergripandeEn vore en

oftaSärlösningarharjag redogjort förelskatt. Skälen till detta ärovan.
isnedvridningartill förutseddaproblematiska därför de kan ledaatt

andra avseenden.

elproduktionSmåskalig miljövänlig

tid levtunder långmiljövänliga elproduktionen harsmåskaligaDen
inomöverkapacitetenförhållanden. Anledningenunder trängda är

småskaligförvillkorenelproduktionssystemet. förändringDen av
jämförtförbättringföreslår,kraftproduktion, kommissionen är ensom

arbetekommissionens fortsattasamband medmed den vilande ellagen. I
med hjälpställning stärkas,producentersmåste emellertid dessa av

viktiga roll de kommermed tanke på denandra styrmedel ellagen,än
kärnkraften.ha vid avvecklingenatt av
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Särskilt yttrande

sakkunnige Jan-Erik Moreauav

Direktiven ifråga elm arknadsreformen har haft utgångspunkt attom som
finna lösningar på problem i den vilande lagstiftningen. Kommissionen
har och har haft mycket kort tid på sig för sitt arbete.en

En reform den här karaktären självklart vidhäftad med vissärav en
osäkerhet vad gäller resultatet. Det brist kommissionen inteär atten
gjort samhällsekonomisk bedömning de eventuella effektivitets-en av
vinster kan förväntas.som

Kommissionens parlamentariker eniga den vilande lagstift-är attom
ningen med vissa kompletteringar bör träda i kraft den januari1 1996.
Ansvaret för landets energiförsörjning åvilar till syvende och sist alltid

Förutsättningarna hantera det skulle förbättrasstaten. att ansvaret om
dels utlandsförbindelsema dels NUTEK starkareägs staten,av ges en
ställning övervakande tvåDe områdena ska något utförligaresom organ.
kommenteras här.

I proposition 1991/92:l33 föreslogs riktlinjer för verksamhetensom
med utlandsförbindelsema de bör del storkraftnätetatt ses som en av
dvs. det naturliga monopolet och Svenska kraftnät därför böratt äga
och förvalta tillräckligt del utlandsförbindelsema. Jagstoren av
instämmer uppfattningeni utlandsförbindelsema måsteatt ses som en
naturlig och nödvändig del storkraftnätet, och tolkar det medattav
"tillräckligt del" det den svenskastor äratt är ägarestatenavses som av
den svenska delen. Därtill kommer det chansen finns skapaäratt attnu

instrument kommer inom för framtidaett att ettsom rymmas ramen
EU-samarbete på energiområdet.

I samband med elmarknadens förändring och den framtida om-
ställningen energisystemet kommer NUTEK få allt viktigareattav en
roll spela. Kommissionen har inte explicit diskuterat NUTEK:s roll.att

det fortsattaI arbetet i kommissionen det nödvändigt behandlaär att
NUTEK:s möjligheter leva till de ökade kraven. Erfarenheternaatt upp
från Norge och England visar på angelägenheten sådan verksam-av en
het.
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Dir.

1994:67

Kommittédirektiv

Energisystemets omställning

Beslut vid regeringssammanträde den juni30 1994

Sammanfattning uppdragetav

kommissionEn med parlamentarisk sammansättning skall
granska de pågående energipolitiska för omställning ochprogrammen-

utveckling energisystemet och analysera behovet förändringar ochav av
ytterligare åtgärder,

bakgrund elmarknadens avreglering följamot utvecklingen på denav-
svenska elmarknaden och föreslå de åtgärder kansom anses vara
motiverade för säkerställa effektiv elförsörjning.att Kommissionenen
bör särskilt behandla utlandshandeln och de regionalpolitiska frågorna,

lägga fram förslag med tidsangivelser för omställningom program-
energisystemet.av

1 Utredningsuppdraget

riksdagensI beslut energipolitiken våren 1994 behandlades bl.a.om
omställningen energisystemet bet. 1993/94:NUl7, rskr 1993/942356.av
Riksdagen föreslog kommission med parlamentariskatt en samman-
sättning skall tillsättas för granska de pågående energipolitiskaatt

för omställning och utveckling energisystemet ochprogrammen av
analysera behovet förändringar och ytterligare åtgärder. Kommissio-av

bör också lägga fram förslag med tidsangivelser förnen om program
omställningen energisystemet. utgångspunktEn för kommissionensav
arbete bör omställningen och utvecklingen energisystemetattvara av -
i enlighet med års1991 energipolitiska överenskommelse kan grundas-
på långsiktigt hållbara politiska beslut.

6 lS—0233
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beslöt år 1991riksdagenenergipolitikenriktlinjer för ärDe omsom
samförstånd energipoliti-iparlamentarisktoch stabiltför brettbasen ett

åtgärderkommissionens arbete. Degrunden fördärmedken och utgör
för konkurrens-grundenbeslutet ladei samband medvidtogs ensom

energiförsörjning.miljöriktig svenskkraftig och
aktualise-frågor1991 harenergipolitiska beslutEfter riksdagens

ocksåfinnsöverenskommelsen. Detomfattadesinterats avsom
energipolitiskagranska deefter tidanledning motatt programmenen

delvis har förändrats.åtgärdernaförutsättningarna förbakgrund attav
omvärldi vårbetydelsefulla förändringarhar bl.a. skettDet som

års1992energipolitiska åtgärderna,depåkallar t.ex.översyn aven
förändringarna ibetydelsefullai Rio, deklimatöverenskommelse

Östeuropa, avslutade förhand-EES-avtalet och deCentral- och nyss
medlemskap i EU.svensktlingama ettom

parlamentariskkommission medbakgrund bördennaMot en
energipolitiskapågåendeför granska detillkallassammansättning att

ochenergisystemetutvecklingomställning ochför avprogrammen
Kommissio-åtgärder.ytterligareförändringar ochbehovetanalysera av

överenskommelseenergipolitiskai årsutgångspunkt 1991bör mednen
omställningentidsangivelser förmedförslaglägga fram avprogramom

arbetekommissionensutgångspunkt förYtterligareenergisystemet. en
ienergisystemetutvecklingenomställningen ochbör att avvara -

grundasöverenskommelse kanenergipolitiskaårsenlighet med 1991 -
sådanamåstebeslut. Beslutenhållbara politiskalångsiktigtpå attvara

tiden.trovärdigaframstårenergipolitikenmål förfastlagda översom
nåttsde resultatfördjupad analysKommissionen bör göra somaven

därvidoch böröverenskommelsenenergipolitiskaför deninom ramen
och till fyllest.adekvatafattatsbeslut hardeockså bedöma ärsomom

årensutsträckning degranska i vilkensärskiltKommissionen bör senare
för omställningenförutsättningarnapåverkatharomvärldsförändringar

energisystemet.av
Därvid böruppmärksammas.betydelse börIntemationaliseringens

studeraselmarknademaocheuropeiskautvecklingen desärskilt gas-
framtidaförintegrationen denmöjligheterochförutsättningaroch de ger

energiförsörjningen.svenska el- och
uppbyggnadkrävakommakanenergisystemetOmställningen attav

byggnadstiderochprojekterings-långaför vilkeninfrastruktur,av ny
byggaförförutsättningarnabör bedömaKommissionengäller. att upp

uppkommerutifrån det behovSverigeinfrastruktur isådan genomsom
tekniskaockså denDärvid böromställningen.energipolitiskaden
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ochutvecklingen inom produktion, användningtransport energiav
beaktas och särskilt de konsekvenser den kan komma få för behovetatt

infrastruktursatsningar.av
Även åtgärder för energieffektivisering och energihushållning i bl.a.

fastigheter och industriprocesser har långa ledtider. Kommissionen bör
granska förutsättningarna för och behovet särskilda åtgärder på dettaav
område. Härvid bör exempelvis skillnaderna i avkastningstid och
riskvärdering på användnings- och tillförselsidoma beaktas.

Kommissionen bör styrmedelöverväga stimulerar till ökadsom
energihushållning inom för avreglerad marknad. Dessaramen en
energipolitiska styrmedel bör utformas så omställningen ochatt
utvecklingen energisystemet kan ske på sarnhälls- och marknadseko-av
nomiskt riktiga grunder.

En viktig uppgift för -kommissionen bör följa utvecklingenattvara
på den svenska elmarknaden. En säker och rationellt fungerande
elförsörjning förutsättning förär utvecklad industrination. Utifrånen en
sin analys bör kommissionen bedöma bl.a. det framtida behovet av ny
kraftproduktion och förutsättningarna därför. En viktig fråga är att
bedöma förutsättningarna för framtida utnyttjande iett bl.a.naturgasav
kraft- och kraftvämieproduktion. Behovet särskilda statliga åtgärderav
bör därvid också granskas, liksom de effekter utbyggnadsom en av
naturgasdistributionen kan upphov till för bl.a. biobränslemarknaden.ge

Mot bakgrund elmarknadens avreglering bör kommissionenav noga
analysera konsekvenserna utökad handel med till kontinenten.av en
Därvid bör konsekvenserna för det svenska elförsörjningssystemets
långsiktiga leveranssäkerhet och effekterna på de svenska elprisema
analyseras. Kommissionen bör vidare granska det regelverk som
kommer gälla för överföring på kraftledningsnätenatt och därvidav
analysera de reglerna medför försämrad situation förom nya en
glesbygdskundema. Behovet ytterligare föreskrifter vad gällerav
tariffema på regionnäten i syfte undvika regionalpolitiskt negativaatt
effekter förslagen bör bedömas.av

Resultaten de pågående stöden inom biobränsleområdet börav
granskas vad gäller bl.a. deras påverkan på teknikutvecklingen inom
området. Stödformemas effektivitet bör också bedömas i jämförelse med
andra stynnedel.

Kommissionen bör utifrån 1991 års energipolitiska riktlinjer
analysera de samhällsekonomiska, miljö- och energipolitiska konsekven-

avställning eller flera reaktorer under l990-talet.serna av en av en
Kommissionens överväganden bör bakgrundgöras nödvän-mot av
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ochför samhällettillklimatförändringarnadigheten begränsaatt enav
börkommissionens arbeteförutgångspunktnivå. Enhållbarnaturen

medenlighet FN:sSverige gjort ide åtagandendärvid somvara
föreslås kanåtgärderdeInriktningen börklimatkonvention. att somvara

klimatpolitiskadeochkostnadseffektivtgenomföras på sätt attett
effektivast.där deenergiområdet bör koncentrerasinsatserna inom är

energi- ochhurfrågani sitt arbete integreraKommissionen bör om
målen.energipolitiskaderealiseramöjlighetenmiljöskatter påverkar att

harkommittédenfölja arbetet inomkommissionendel börI denna som
miljörelateringökadförförutsättningarnaför analyseratillkallats att en

dir. 1994:11.skattesystemetav
förkraftföre-förutsättningarnaanalyseravidareKommissionen bör

redovisaochatomansvarighetslagenersättningsskyldighet enligttagens
regelverket.internationellautveckling detförutsättningarna för av

behandlasböromställningenbetydelse förEnergiforskningens av
lämpligavvägningenbl.a. bedömaskommissionen. Därvid bör ärom
och påelproduktionsteknikutvecklingenpåmellan satsningarna nyav

utnyttjamöjligheternasärskilt bedömaKommissionen börforskning. att
påinsatserför svenskaforskningeninternationellafrån denresultaten

forskningsområdenredovisa deocksåKommissionen börenergiområdet.
satsningar.särskildamotiveraintressen kanspecifikt svenskadär

åtgärderoch ytterligareförändringarbehovetanalysUtifrån sin avav
kommissionenbörenergisystemetutvecklingenochför omställningen av

styrmedel.föreslå lämpligaochöverväga
utveckla bättrebehovetvidareKommissionen bör överväga attav

energiprognoser.

arbetsformerTidsplan,2 m.m.

redovisa sinanovember 1994den 30börKommissionen senast
regionalpolitiskaochmedutlandshandelngällerbedömningar vad

slutredovisadecember 1995den 31Kommissionen börfrågor. senast
bedömer detdock, denbörKommissionensitt arbete.resultatet omav

tidigare.uppdragetredovisa delarlämpligt, kunna avvara
samtligatilldirektivregeringensskall gällakommissionenFör

utrednings-iEG-aspekterutredaresärskildakommittéer och om
utred-iregionalpolitiska konsekvenser1988:43,verksamheten dir.

åtagandenoffentligaprövningochdir. 1992:50ningsverksamheten av
1994:23.dir.
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3 Bakgrund

Riksdagen beslutade år 1991 riktlinjer för energipolitiken prop.om
1990/91288, bet. 1990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373.

Energipolitikens mål på kort och lång sikt tillgångenär att trygga
och energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor.annan

Härigenom främjas god ekonomisk och social utveckling i Sverige.en
Energipolitiken skall utgå från vad och miljö kan bära.natur

Landets elförsörjning skall energisystem itryggas ettgenom som
möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska ochstörsta

förnybara, energikällor effektiv energihushållning. Stränga kravsamt en
skall ställas på säkerhet och miljön vid användning ochomsorg om
utveckling all energiteknik.av

Riksdagen uttalade år 1980 prop. 1979/80: bet. 1979/170, 80:NU70,
rskr. 1979/80:4l0 kärnkraften skall avvecklas i den taktatt ärson1
möjlig med hänsyn till behovet elektrisk kraft för upprätthållaattav
sysselsättning och välfärd. Vidare riksdagen det bör slås fastattangav

den sista reaktorn i Sverige skall år 2010.att stängas senast
En trovärdig och aktiv politik för omställningen och utvecklingen av

energisystemet förutsätter konkreta åtgärder förenar stabil ochsom en
tillräcklig tillförsel energi med energipolitikens övriga mål. Strängaav
miljökrav skall förgälla all el- och vänneproduktion.

En säker tillgång på till rimligt pris viktig förutsättningärett en
för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energipoliti-
ken skall utfomias så denna förutsättning bevaras. Särskilt för denatt
elintensiva industrin omfattar viktiga basnäringar pappersin-som som—
dustrin, gruvindustrin och stålindustrin detta grundläggandeär ett~
krav. därförDet nödvändigt det finns tillräcklig kapacitet iär att
elproduktionen och priset på efter marknadens villkor.sättsatt

Omställningen energisystemet måste, vid sidan säkerhets-av om
kraven, ske med hänsyn till behovet elektrisk kraft för upprätt-av
hållande sysselsättning och välfärd. kämkraftsavvecklingenNär kanav
inledas och i vilken takt den kan ske resultaten hushåll-avgörs av av
ningen med el, tillförseln från miljöacceptabel kraftproduktion ochav
möjligheterna bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser.att

Riksdag och regering de förutsättningar kraftföretagenanger som
skall arbeta inom. Så beslutar statsmakterna energibeskatt-t.ex. om
ningen och miljöpolitiska styrmedel i fonn miljöavgifter ocht.ex.om av
utsläppsnonner. I lagen 1902:7l s.l, innehållande vissa bestämmelser

elektriska anläggningar ellagen finns föreskrifter bl.a.om om
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elektrisk kraft.koncession för överföring och distribution Det ärav
utgångspunkt i den statsmakternakraftföretagens uppgift medatt av

såutveckla kraftsystemetfastlagda energipolitiken planera och att
landets behov blir tillgodosett.av

för utveckladenergiförsörjning förutsättningEn tryggad är en en
effektivtindustrination. gäller i hög grad elförsörjningen. EnDetta

hållbar ekono-fungerande elmarknad grundläggande vikt förär enav
misk tillväxt.

liv för våra efterkommande kräverSträvan säkerställa attgottatt ett
oförstörd miljö till framtidensförvaltas så vi kan lämnanaturen att en

bilaga lgenerationer. Finansplanen 1993/94 prop. l993/94:100,I
och ekonomisk verksamhetkonstaterar regeringen produktionatt om
minskar långsiktigasker i sådana fonner miljön förstörs landetsatt

upphov till miljöpå-produktionsmöjligheter. All energiomvandling ger
prissättning minskasverkan. marknadsekonomi med väl fungerandeI en

resursåtgången. dock regler och stynnedelI praktiken krävs som
energire-hushållning med ochinstrument för bättre miljö och natur-en

surser.

energipolitiska beslutRiksdagens våren 19943.1

behandlades bl.a.riksdagens beslut energipolitiken våren 1994I om
rskr 1993/942356.omställningen energisystemet bet. l993/94zNUl7,av

kommission med parlamentariskRiksdagen föreslog att samman-en
pågående energipolitiskasättning för granska deskall tillsättas att

energisystemet ochför omställning och utveckling avprogrammen
ytterligare åtgärder. Kommissio-analysera behovet förändringar ochav

förmed tidsangivelserbör också lägga fram förslag om programnen
utgångspunkt för kommissionensomställningen energisystemet. Enav
utvecklingen energisystemetbör omställningen ocharbete att avvara -

överenskommelse kan grundasenlighet års energipolitiskai med 1991 -
beslut.på långsiktigt hållbara politiska

betänkande,alltså, enligt NäringsutskottetsKommissionen bör göra
för dennåtts inomfördjupad analys de resultat ramenav somen

ingår granskning delsenergipolitiska överenskommelsen. Här aven
åtgärderna föranläggningar, delsstöden till investeringar i olika av

energihushållning. Kommissionen börenergieffektivisering och även
energipolitiska stynnedlen; dessasamordnad degöra översyn aven

utvecklingen energisystemetmåste utformas så omställningen ochatt avas
kommissionensriktiga grunder.kan ske på samhällsekonomiskt I
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uppgifter bör också ingå studera resultaten föratt av programmen
forskning och utveckling inom energiområdet.

Intemationaliseringens ökade betydelse bör särskilt uppmärksammas
kommissionen. Bland bör granskas i vilken utsträckningannatav som

de årens omvärldsförändringar har påverkat förutsättningarnasenaste för
omställningen energisystemet. pågåendeDen utvecklingenav mot en
ökad integration de europeiska energimarknadema bör studeras medav
avseende på hur integrationen påverkar förutsättningarna för den
svenska energiförsöijningen.

En viktig uppgift for kommissionen bör följa utvecklingenattvara
på den svenska elmarknaden. En säker och rationellt fungerande
elförsörjning förutsättning för utveckladär industrinationen en som
Sverige. Utifrån sin analys bör kommissionen bedöma bl.a. det framtida
behovet kraftproduktion och förutsättningarna därför.av ny

Riksdagen beslutade den 26 maj 1994 godkänna regeringensatt
proposition handel med i konkurrens prop. 1993/94:162, bet.om
1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358. Därvid preciserades kommissionens
uppgifter vad gäller utvecklingen på elmarknaden. Kommissionen bör

i uppgift analysera konsekvenserna utökad handelattges noga av en
med till kontinenten och belysa konsekvenserna för det svenska elför-
söijningssystemets långsiktiga leveranssäkerhet utökad handel.av en
Även effekterna på de svenska elprisema utökad tillexportav en
kontinenten bör analyseras. I Näringsutskottets betänkande understryks

den påpekade osäkerheten inte gäller i förhållandeatt till Norge och
Finland.

Enligt utskottet rimliga överföringstariffer för glesbygdskunderär en
central utgångspunkt vid bedömning elmarknadens funktionssätt.en av
Utskottet finner det naturligt nätmyndigheten bedömer ändamålsen-att
ligheten i de regler gäller för elmarknaden. Som följd fråganssom en av
betydelse får den behandlas den föreslagnaäven energikommissio-av

Utskottet förutsätter frågor glesbygdsdistributionenattnen. om
behandlas med förtur så eventuella åtgärder kan snabbtatt sättas om
så skulle behövas. Energikommissionen bör analysera behovetäven av
ytterligare föreskrifter vad gäller tariffema på regionnäten i syfte att
undvika regionalpolitiskt negativa effekter förslagen.av

3.2 De energipolitiska programmen

Riksdagens beslut riktlinjer för energipolitiken innefattade bl.a.om
särskilda för omställningen och utvecklingen energisyste-program av



SOU 1995:14Bilaga 1140

1991:1099förordningenstöd enligtjuli kanFrån den 1 1991met. om
iför investeringarlämnasenergiområdetinvesteringar inomvissa

fortsattför säkerställabiobränslen ochkraftvänneproduktion med att en
kan stödkraftvärmeverk. Vidarebefintligabiobränslen ianvändning av

utnyttjan-föranläggningarvindkraftverk ochinvesteringar ilämnas för
mindrevissaår beslutathar sedan 1991Riksdagende solvärme. omav

rskr.1992/93:NU20,bet.1992/93:99,i prop.förändringar programmen
rskr.1992/93:NU28,bil. bet.1992/93:l00 13,1992/931137 och prop.

1992/93:362.
innefattarför energipolitikenriktlinjerBeslutet även ett programom

stödinnehåller bl.a.energi.användning Programmetför effektivare av
utveckling,stöd tillstatligtförordningen 1988:806enligt upp-om

avsågStödsystemetenergieffektiv teknik.handling och introduktion av
förlängtsriksdagsbeslutharfemårsperiodursprungligen genommenen

kronorpå miljoneroförändrad anslagsram 750inommed två år en
rskr. 1992/93:362.1992/93:NU28,bil. bet.l992/93:l00 13,prop.

energieffektivastöd tillkronor förmiljonerVidare anslog riksdagen 200
lokaler ochindustrin idemonstrationsanläggningar inompilot- och samt

och utvecklingsamordningkronor förmiljonerbostäder, 10 av
och medelstorenergianvändning till mindreeffektivation rörandeinfom1

energideklarationerför arbetet medkronormiljonerindustri 5samt
m.m.

energianvändningsråd deninrättadesregeringenEnligt beslut ettav
samordningen sektomiyn-föruppgiftjuli Rådets1 1991. är att avsvara

energieffektivisering.förverksamhetdighetemas
inne-energisystemetoch utvecklingomställningförProgrammen av

påanslagEnergiteknikfondentillockså medelstillskottfattar ett genom
fonden,tillförsår.år under fem Därutövermiljoner kronor110 per

kronorolja 10från skatten påtidigare, medelliksom motsvarar persom
kubikmeter olja.

regeringentillkalladeenergipolitiska uppgörelsenmed denI enlighet
långsiktigadeför analyserabiobränslekommissionfebruarii 1991 atten

biobränslenanvändningkommersiellökadförutsättningarna för aven
konkurrens-biobränslenasför stärkaförslag till åtgärderlämna attsamt

kraft.
regering hariksdag ochbeslutet skallenergipolitiskaEnligt det

energihushållning ochförinsatsernaresultatetmöjlighet bedömaatt av
därförUtvärderingar börvämieproduktion.ochkraft- görasny

budgetproposi-årligen iRegeringen börmyndigheterna.fortlöpande av
energipolitiskadeuppnåttshartionen redovisa de resultat genomsom
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för omställning och utveckling energisystemetprogrammen samtav
förelägga riksdagen förslag de ytterligare åtgärder motivera-ärom som
de.

I budgetpropositionen 1994 prop. 1993/942100 bil. har13 regering-
lämnat redovisning de energipolitiska resultaten en av programmens

föreslagit vissa förändringar isamt programmen.
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK har regeringens upp-

drag utvärdera föratt omställning och utvecklingprogrammen av
energisystemet årligen redovisa resultatetsamt att utvärdering-m.m. av

till regeringen. NUTEK överlämnade den l septemberen 1993
Energirapport 1993 tillrapporten regeringen. Energianvändningsrådet

överlämnade Utvärdering förrapporterna effektivareprogrammetav
energianvändning, Redovisning sektormyndigheternas verksamhetav
inom energihushållningsprogrammet och Rapportering överläggningarav
med lokalförvaltare.större

Utredningama visar de energipolitiska löperatt i stortprogrammen
planerat och resultaten såsett här långtatt de målsom motsvarasynes

låg till grund för 1991 års energipolitiska beslut. Programmensom avser
emellertid i många fall energiproduktionsanläggningar med långa bygg-
tider. När det gäller för effektivare energianvändning harprogrammet
NUTEK bedömt det för tidigt uppskattaatt är hur mycket energiatt

till följdsparats Det bl.a. dessa skälsom är inteprogrammet.av av
möjligt dra några helt säkra slutsatseratt avseende programmens
resultat.

NUTEK:s Energirapport 1993 visar intresset mycket föratt är stort
såväl stödsystemen för främjande utveckling och introduktionav av ny
energiteknik stöd inom förenergieffektiviseringsprogrammet.som ramen
Däremot visar utredningarna investeringsstödens effekter vadatt avser
den tekniska utvecklingen begränsade. NUTEKär det råderattanser en
obalans mellan de medel för utvecklingavsätts elproduk-som av ny
tionsteknik och de medel för forskning.avsättssom

Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag i årets budget-
proposition beslutat bet. 1993/94:NUl7, rskr. 1993/941356 att pro-

för effektivare energianvändninggrammet fortsätter med nuvarande on1-
fattning och inriktning. Medel förs enligt riksdagsbeslutet frånöver
investeringsprogrammet för vindkraft till teknikutveckling och forskning
avseende vindkraft, och teknikupphandling bör inom förprövas ramen
investeringsbidraget. Vidare sänks stödnivån för solvärmeanläggningar
i bostäder från 35 % till %25 investeringskostnaden. Riktlinjerna förav
Energiteknikfonden förändras inte.
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energipolitikenutvärderingarTidigare3.3 av

föråren varit föremåltjugoEnergipolitiken har under de senaste
utredningsarbeteomfattandegranskning. mycketomfattande politisk Ett

betänkan-och derasviktigaste utredningarnagenomförts. Bland dehar
Energi, Konse-Energikommissionen SOU 1978:17,den bör nämnas

kärnkraften,vi avvecklarSOU Omkvensutredningen 1979:83,
Vattenkraftsbe-Skatt på energi,Energiskattekommittén SOU 16,1982:

SOUenergikommittéårsVattenkraft, 1981redningen SOU 1983:49,
och inhemskaför kärnkraft, Utredningenstället1984: 61, I om

energianvändning,effektivSOU Vägar tillbränslen 1986:16,
1990-talet,Elhushållning påSOUElanvändningsdelegationen 1987:68,

Miljöavgifts-vindkraft,förSOU 1988:32, LägeVindkraftutredningen
miljöpolitiken,styrmedel i ELEkonomiskaSOUutredningen 1989:83,

kämkraftsav-industrin underelintensivaSOU Den90 1990:21,
BiobränslenSOU 1992:90,Biobränslekommissionenochvecklingen

för framtiden.
energiforskningsprogrammenhar de statligaUnder perioden

förDelegationensärskilda utredningar.iregelbundet utvärderats
genomfördeEnergiforskningsnämndensedermeraenergiforskning och

forsknings- ochutvärderingarfortlöpandeåren 1975-1990under av
utvecklingsprogram.

aprilNUTEK i 1993regeringen redovisadePå uppdrag rapportenav
innehållerRapportensvensk energipolitik 1975-1993.Utvärderingar av
har gjortsunder periodenutvärderingarsammanställning de somaven

energipolitiska insatserna.de statligaav

Åtgärder miljöpåverkan,3.4 mot m.m.

problemväxthusgaserklimatförändringen till följdglobalaDen är ettav
utsläppsproblemsig från övrigafundamentalt skiljerpå sättettsom

på jordenoberoendeKlimatpåverkanenergisektorn.inom är av var
och vidtautsläppenKostnaderna för begränsautsläppen äger attrum.

atmosfärenväxthusgaser imotverka ökningenförandra åtgärder att av
omfattningoch globalaKlimatfrågans komplexitetvarierar i hög grad.

samarbete.internationelltkräver ett
begränsaåtgärder förvidta nationelladockSverige kan attäven

växthusgaser.utsläppen av
samhällettill förklimatförändringarnaMålet söka begränsaatt en

för såväl begränsaåtgärdernivå fordrarhållbaroch attnaturen
kolökaoch andra växthusgaserkoldioxidutsläppen upptaget avsomav
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i skog och växtlighet. På energiområdet det i första hand frågaärannan
minska utsläppen koldioxid frånatt fossila bränslen. Ocksåom av

metanutsläpp har betydelse för växthuseffekten.stor Användningen av
fossila bränslen innebär också jordens ändligaatt naturresurser
förbrukas.

I samband med det energipolitiska beslutet år 1991 riksdagenantog
klimatstrategi prop. 1990/91:90, bet. 1990/91:en JoU30,

rskr. 1990/91 :338. klimatstrateginI lades vikt vid det internationellastor
arbetet. Det framhölls industriländema har särskildatt roll och etten
särskilt för minska klimatpåverkan. Kravenatt på länderna böransvar
ställas så åtgärder kan vidtas på kostnadseffektivtatt och rättvistett sätt
med hänsyn till bl.a. nuvarande utsläpp invånare och till tidigareper
åtgärder har minskat utsläppen.som

Vid FN:s konferens miljö och utveckling i Brasilien år 1992om
undertecknade 153 däribland Sverige, klimatkonventionstater, en som
syftar till skydda jordens klimat.att Riksdagen beslutade våren 1993 om
åtgärder klimatpåverkan, innefattande bl.a.mot vissa klimatpolitiska
insatser inom energiområdet prop. 1992/931179 bil. bet.
1992/93:NU28, rskr. 1992/93: 362. Beslutet innebar bl.a. att en
nationell strategi innebär koldioxidutsläppenantogs från fossilaattsom
bränslen stabiliseras i enlighet med FN:s klimatkonvention till års1990
nivå år 2000, för därefter minska.att

Enligt beslutet skall de svenska insatserna inom energisektorn
koncentreras till två områden: forskning, utveckling och demonstration

energieffektiv teknik och teknik för utnyttja förnybaraav att
energikällor i Sverige energieffektivisering ochsamt övergång till
förnybara energikällor Östeuropa.i Baltikum, Polen och övriga

Det klimatpolitiska beslutet innefattade inom energiområdet bl.a. ett
för energieffektiviseringsåtgärder och ökat utnyttjandeprogram av

förnybara Östeuropa.energislag i Baltikum och Insatsema skall enligt
beslutet pågå under längre tid. För budgetåret 1993/94 anvisades 95en
miljoner kronor.

Vidare innefattade det klimatpolitiska beslutet tidsbegränsatett
investeringsstöd för anslutning mindre block- och gruppcentralerav

småhus till befintliga fjärrvämienät.samt För stödsystemet, enligtsom
beslutet skall i kraft under budgetåret 1993/94, anvisades 50vara
miljoner kronor. För utveckling och teknikupphandling miljö-av
anpassade fordon och drivmedel anvisades 15 miljoner kronor. Medlen
tillfördes Energiteknikfonden.
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Energzforskning3.5

vetenskapligskapaenergiforskningenmålet förövergripandeDet är att
högskolornauniversiteten,kompetens inomkunskap ochtekniskoch

energisystemetomställningenutvecklingen ochföri näringslivetoch av
energipolitiken prop.förriktlinjerriksdagensenlighet medi

1992/932399.rskr.1992/93: NU30,1992/92:170, bet.
energialtemativframförhar betydelseEnergiforskningen att tastor

energianvändning. Föreffektivenergikällor ochpå förnybarabaserade
uthålliglångsiktig ochhaforskningenkrav börtillgodose dessaatt en

inriktning.
både i enskildasatsningaromfattandeenergiforskningen skerInom

problemdel debetydandeprojekt.internationella Enoch iländer av
för allainriktatsharenergiforskningen ärmot gemensammason1

Sverige detförbetydelsesärskildindustrialiserade Av ärstater.
EG och IEA.genomförs inomforskningsarbete som

Energihzzshällning3.6

viktiga energi-förutsättning förenergianvändningeffektivEn är atten
energipolitiska beslutårsnås. 1991miljöpolitiska mål skall kunna Ioch

angelägetskälmiljömässigaekonomiska ochdet ärkonstateras att av
kort långpå såvältilleleffektiviseringpotentialen för tasatt so111vara

effektivisering böriinvesteringarframhölls bl.a.sikt. Det att genom-
föröverstiger kostnadernakWh intekostnadernaföras så länge nyper

användningeffektivareförpågåendeelproduktion. Det programmet av
marknadensstimuleraochöka kunskapeni syfteenergi beslutades att

Utvärdering-energieffektiviseringar.motiveradeekonomisktförintresse
stödet harmål ochuppfyller sinadetvisar attattprogrammeten av

effektermarknadspåverkanförfinns former ävendetvisat att som ger
aktörsbeteende.fortlöpandeochproduktutformningfrågai om

aktörer.till marknadenssignalstyrmedletviktigastePriset detär som
grundläggande förut-energimarknadfungerandevälDärför är enen
energianvändningen.uppnås iskalleffektivitetför ökadsättning att en

resursanvändningeffektivarebidrar tillenergimarknadavregleradEn en
energieffektivi-för ökaviktigt styrmedelaktörer. Dethos alla är attatt

grund.marknadsekonomiskpåbyggerseringen en
vanligatvå"balansprincipen"resursanvändning" och"Integrerad är

effektivise-föranvändsåtgärdsprogramförsamlingsbenänmingar som
iNUTEK harvissa länder.elområdet ihushållning inomochring en

regleringhar dennaStaternai Förentautredning konstaterat typatt av
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bidragit till förbättrat såvälutnyttjande användnings-ett av resurserna
tillförselsidan. Elmarknadema i de länder där principen tillämpatssom

dock hårt reglerade och saknar nonnalt konkurrens. finns därförDetär
endast begränsade möjligheter överföra erfarenheter från dessa länderatt
till avreglerad marknad.en

På fungerandeväl marknad kan motsvarande effektiviseringsef-en
fekter komma uppstå resultat aktörernas konkurrens ochatt ettsom av
önskan minimera sina kostnader. därför inte finnastotala Det tordeatt

förskäl statsmakterna med regleringar föreskriva energiföretagenatt att
skall tillämpa balansprincipen, eftersom effekter påmotsvarande en
fungerande elmarknad kan uppnås med hjälp marknadspriserav
inklusive skatter och avgifter på el.

Elmarknaden karaktäriseras fåtal producenter ochett stora ettav
mycket antal konsumenter. kan inte kanDet uteslutas dettastort att
medföra imperfektioner marknaden inte fungerar optimalt.gör attsom
Marknadens funktion kompliceras också inom eldistribu-attav man
tionssystemet måste hänsyn till utbud och efterfrågan på både energita
och effekt.

Elmarknaden7

säker tillgång på viktigEn till rimligt pris förutsättning förärett en
svenskaden industrins internationella konkurrenskraft. därförDet är

nödvändigt det finns tillräcklig kapacitet i elproduktionen ochatt att
priset på efter marknadens villkor. Energipolitiken bör utfomiassätts
så denna förutsättning Särskilt förbevaras. den elintensiva industrinatt

omfattar viktiga basnäringar pappersindustrin, gruvindustrinsom som-
och stålindustrin detta grundläggande krav.är ett-

Omställningen effektivaenergisystemet förutsätter energimav
der. Riksdagen har nyligen beslutat regler för elmarknaden iom nya
enlighet med regeringens proposition handel med i konkurrensom

1993/94:l62,prop. bet. 1993/94:NU22 rskr. 1993/94:258. El1nar-
knadsrefonnen viktigt inslag i den aktiva energipolitikenär ett som
syftar till skapa regelverk för elmarknaden möjliggör änatt ett ettso111

rationellt utnyttjande produktions- och distributionsresursemamer av
och tillförsäkrar kunderna flexibla leveransvillkor till möjligalägsta
priser. Därigenom det övergripande regelverket för effektivanges en
elmarknad. På denna marknad blir företagens och konsumenternasdet
uppgift utgångspunktmed i den statsmakterna fastlagda energiatt av
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politiken planera och utveckla elsystemet så landets behov bliratt av
tillgodosett.

3.8 kraftproduktionNy

Landets elförsörjning skall energisystem itryggas ett störstagenom som
möjliga utsträckning pågrundas varaktiga, helst inhemska förnybaraoch
energikällor effektiv energihushållning.samt en

I samband med den energipolitiska överenskommelsen beslutades om
åtgärder för bl.a. tillstöd kraftvänneproduktion med biobränslen och till
investeringar i vindkraftverk och solvåmieanläggningar.

I enlighet med den energipolitiska uppgörelsen tillkallade regeringen
i februari 1991 biobränslekommission för analysera de långsiktigaatten
förutsättningarna för ökad kommersiell användning biobränslenen av

lämna förslag åtgärdertill för stärka biobränslenas konkurrens-samt att
kraft. Kommissionen hade med förtur redovisa överväganden ochatt
förslag samordning och förstärkning pågående utvecklingsinsatserom av
för biobränslen.

Biobränslekommissionen överlämnade i november 1991 delbe-
tänkandet El från biobränslen SOU till1991:93 regeringen. I septem-
ber 1992 kommissionen sitt huvudbetänkande Biobränslen föravgav
framtiden SOU 1992:90.

Riksdagen har med utgångspunkt i kommissionens förslag beslutat
sammanlagt stöd på 625 miljoner kronor för påskyndaett attom

utvecklingen teknik förbättrar förutsättningarna för kommersiellav som
användning biobränslen.av

För stöd till investeringar småi och medelstora vindkraftverk
enligt års energipolitiska1991 beslut 250 miljoner kronor. lavsattes

januari 1993 höjdes stödnivån från högst % till25 högst %35 av
investeringskostnaden prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:NU20, rskr.
1992/93: 137. Regeringen har åretsi budgetproposition föreslagit vissa
förändringar stödets utfonnning prop. 1993/94:lO0 bil. 13.av

För stödet till investeringar i solvärmeanläggningar 50avsattes
miljoner kronor års1991 beslut. Riksdagen beslutade attgenom senare

höja stödnivån för stöd till solvärmeanläggningar i bostäder, i likhetatt
med stödnivån för vindkraftverk, från % till25 35 % investerings-av
kostnaden. Regeringen föreslår i årets budgetproposition stödnivånatt
skall återföras till % investeringskostnaden.25 Det finns ett stortav
intresse för solvärme i bostäder, sammanlagt miljoner17 kronor har
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givits i stöd under första åren,de drygt miljoner12 kronorvarav
budgetåret 1992/93.

Vid valet mellan fossila bränslen, på sikt kan behövas för attsom
säkra eltillförseln, lägst utsläpp koldioxid. Naturgaseldadnaturgasger av
elproduktion har andra fördelar.även

Det europeiska under snabb utbyggnad. Pånaturgasnätet är gas-
området pågår arbete i syfte integrera gasmarknaden i den inreett att
marknaden. Norden har fråganI överföring från tillNorgeom av gas
Sverige och Finland för bygga den nordiska naturgasmarknadenatt ut
diskuterats i många år.

Riksdagen beslöt år riktlinjer1988 för naturgasanvändningen iom
Sverige prop. 1987/88:90, bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375.
Tillförsel skall ske i överensstämmelse med de energipolitiskaav gas
riktlinjema. Vidare skall inköp ske efter strikt kommersiellaav gas
principer så kraft kan konkurrera på den svenskaatt gasen av egen
energimarknaden.

I års1991 energipolitiska uppgörelse konstaterades bl.a. det inteatt
kan uteslutas del den elproduktionskapaciteten kan behövaatt en av nya

baseradbli på fossila bränslen. Vidare sades miljökrav börsträngaatt
ställas på fossileldade anläggningar, förutsättning börsamt attnya en

utbyggnaden kan ske inom för utvecklad klimatt atstrate-vara ramen en
gi. På grund den starka kraftbalans förelåg någonförutsågs inteav som
nämnvärd utvidgning dådet befintliga naturgasområdet i södra ochav

Sverige under tiden fram till mitten l990-talet.västra av
Överenskommelsen sade orörda älvarnade och de älvsträck-även att

riksdagen har undantagit från utbyggnad fortsättningsvisävenor som
skall skyddas.

Vid investeringar i kraftanläggningar långa ledtidergäller från det att
utbyggnadsbehov identifierats till dess anläggningen driftklar.ett äratt

Det finns därför behov såväl användningenett överstort av prognoser
tillförseln och energi. Metodiken kan behöva utvecklas.som av annan

Genom energiprognoserutvecklade kan säkrare bedömningar bl.a.göras
det gäller behovet kraftanläggningar.när av nya

Kämkraftsindustrins vid eventuell kämkraftsolycka äransvar en
enligt bestämmelsemai atomansvarighetslagen tillbegränsat l 200 milj.
kr efter den höjning genomfördes januariden l 1992. Den svenskasom
lagstiftningen med det ersättningssystem gäller iöverensstämmer som
Västeuropa och grundar sig på internationella konventioner, Pariskon-
ventionen med tilläggskonventioner. Det torde för närvarande inte vara
förenligt med Pariskonventibnen ålägga anläggningsinnehavareatt ett
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obegränsat Konventionen föreskriver strikt föransvar. ansvar an-
läggningsinnehavaren fastställer för detta Iäven gränsermen ansvar.

års1991 energiöverenskommelse sades regeringen borde med hänsynatt
till frågans vikt driva frågan vidgat i internationellaettom ansvar
sammanhang. För närvarande pågår beredningsarbete inomäven ett
regeringskansliet för tillse den svenska lagstiftningen helt står iatt att
överensstämmelse konventionensmed nuvarande regelverk.

3.9 Energi- och miljörelaterade skatter och avgifter

Beskattningen energi har under år väsentligt förändrats vidav senare
flera tillfällen. I samband med skatterefonnen infördes år 1990
mervärdesskatt på all energi fjärrvärme. Samtidigt reducerades denutom
allmänna energiskatten på elektrisk kraft. 1 skatterefonnens andra steg
infördes den januaril koldioxidskatt1991 och svavelskatten en
samtidigt den allmänna energiskatten på fossila bränslen sänktessom
med hälften. Mervärdesskatt infördes på fjärrvänne. Dessutom in-även
troducerades, med verkan från avgift1992, på utsläppen av
kväveoxider från energiproduktionsanläggningar.större

Genom års energipolitiska1991 beslut infördes den juli särskilda1
regler för beskattning kraftvämie i syfte stärka kraftvärmetekni-attav
kens konkurrenskraft i förhållande till kondenskraft och värmeproduk-
tion.

Med verkan från den januaril 1993 förändrades industrins och
växthusnäringens energibeskattning på så dessa branscher isätt att
princip endast omfattas reducerad koldioxidskatt på sin bränsle-av en
förbrukning. Samtidigt höjdes koldioxidskatten för förbrukareövriga och

med nedsättning energi- koldioxidskattoch visssystemet överav en
nivå för industrin avskaffades. Särskilda Övergångsbestämmelser gäller
för industrin och växthusnäringen under åren och1993 1994.

Regeringen bemyndigade i juni chefen för Finansdepartementet1992
tillkalla särskild utredare med uppgift tekniskatt göra översynatten en
energibeskattningen Fi 1992: 15. Utredaren har nyligen i betänkan-av

det SOU 1994:85 redovisat sina överväganden och förslag. Betänkan-
det remissbehandlas för närvarande.

Regeringen beslutade den 10 1994 kommitté medattmars en
parlamentarisk sammansättning skall utifrån samhällsekonomisktett
perspektiv analysera de miljöstyrande inslagen i nuvarande skattelag-
stiftning och bakgrund denna analys undersöka förutsättningarnamot av
för ökad miljörelatering det svenska skattesystemet, bl.a.av genom en
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analys relevanta förslag på området dir. 1994:11.av
Kraftvärmeverken har sedan energiöverenskommelsen år 1991

undantagits från energiskatt på insatt bränsle vid värmeproduktion. Den
s.k. krisuppgörelsen år innebar detta energiskatteavdrag skulle1992 att
avskaffas. Vid riksdagens förslag fråganbehandling regeringens iav
konstaterades det krävdes ytterligare underlag 1992/93:50, bet.prop.att
1992/93:FiU1 för definitivt ställningstagande till förslaget. Ikraft-ett
trädandet sköts därför till januari beslutade denden 1 1994. Regeringen
25 inrätta interdeparteinental arbetsgrupp med uppgift1993 attmars en

utreda frågor beskattningen kraftvärme. Arbetsgruppenatt om av
slutredovisade kraftvärmebeskattningsitt arbete i Förändradrapporten
Ds Efter remissbehandlingen bedömdes inte fanns1994:28. detatt
underlag för förslag till riksdagen ändrad kraftvärmebeskattning.ett om

Med anledning detta riksdagen på frågan ochtog nyttav upp
beslutade den första den slopade energiskattebefrielsenatt etappen av
skall träda i kraft juli bet.l993/94:SkU34, rskr.den l 1994
1993/94:297. Avdraget halveras dämied. resterande delenDen av
skatteoinläggningen anståbör enligt skatteutskottets förslag tills mer
långsiktiga regler energibeskattningen kan antas.om

Riksdagen beslutade samtidigt miljöbonus för vind-att en
kraftproducerad på hushåll införasmotsvarande skatten till skall
den juli Vidare kompensation från1 1994. beslutades skallatt en ges
den juli med öre/kWh för levererad från kraftvärme-1 1994 9 värme
och fjärrvärmeverk till tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.
Från år gäller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig1996 detsamma
växthusodling. råtallolja dockVänne producerats med undantassom
från kompensationen. Riksdagen beslutade också de gällandeatt
övergångsreglema nedsättning energi- och koldioxidskatt förom av
växthusnäringen utsträcks till gälla också under år 1995.att

örsörjningsberedskap10 F

Strävandena efter ökad försörjningstrygghet har länge utgjort viktigtett
ochinslag i energipolitiken. Särskilt efter oljekrisema under 1970-talet

början minskat oljeberoende energipolitiskt1980-talet blev ett ettav
huvudmål. Också åtgärder vidtagits år,de har undersom senare som

år mån tagit siktede energipolitiska 1991, har i visst.ex. programmen
på försörjningstryggheten.

ingåttVid sidan den allmänna energipolitiken har det ledettav som
störningari totalförsvaret stärka energisystemets motståndskraftatt mot
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vid säkerhetspolitiska kriser och i krig. insatserna har tidigare inriktats
särskilt beredskapslagring olja. Enligt beslut riksdagen i vårmot av av
prop. 1993/941141, bet. 1993/94:NUl9, rskr. 1993/94:3l1 skall den
civila lagringen för krigssituationer struktureras och tillom anpassas nya
säkerhetspolitiska förutsättningar. Stor uppmärksamhet ägnas nu
beredskapsfrågoma på elförsörjningens område. Det ingår i uppdraget
för E11agstiftningsutredningen N 1992:04 framlägga förslagatt om
elberedskapen, bakgrund bl.a. förändringarna på elmarknaden imot av
samband med elmarknadsrefonnen.

Näringsdepartementet
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Dir.

1994: 120

Kommittédirektiv

EnergikommissionenTilläggsdirektiv till
N 1994:04

regeringssammanträde den november 1994.Beslut vid 3

Sammanfattning uppdragetav

Energi-energisystemets omställning,Kommissionen 1994:04 förN
genomföramöjligheternakommissionen, skall med förtur analysera att

fortsattainte låser kommissionenselmarknadsrefonnen på sättett som
möjligt bör kommissionenOm kommissionen finner dettaarbete. äratt

ifrågan eventuella ändringarsitt förslag i med deöverlämnasnarast
Kommissionen bör härvidnödvändiga.regelverket bedömssom vara

miljö-avreglering i energi-,frågan elmarknadens störreväga ettom
näringspolitiskt perspektiv.och

slutredovisning sitt arbeteTidpunkten för kommissionens av
septembertidigareläggs och skall ske den l 1995.senast

Bakgrund

elmarknadenreformeringRiksdagen beslutade våren 1994 avom en
förslagi enlighet med derskr. 1993/94:358bet. 1993/94:NU22,

med i konkurrens prop.fram i propositionen Handelregeringen lagt
1993/942162.

kommission, Energi-regeringenSommaren tillkallade1994 en
parlamentarisk sammansättning.medkommissionen 1994:04,N

dir. 1994:67 granska deenligt sina direktivEnergikommissionen skall
utvecklingför omställning ochpågående energipolitiska avprogrammen

och ytterligareförändringarenergisystemet och analysera behovet av
bakgrund elmarknadensåtgärder. Kommissionen skall vidare mot av-av
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reglering följa utvecklingen på den svenska elmarknaden och föreslå de
åtgärder kan motiverade för säkerställa effektivattsom anses vara en
elförsörjning. Kommissionen skall särskilt behandla utlandshandeln med

och de regionalpolitiska frågorna. Kommissionen skall slutredovisa
sitt arbete den 31 december det1995. När gäller utlandshandelnsenast
med och de regionalpolitiska frågorna skall dock kommissionen
redovisa sina bedömningar den november30 1994.senast

Vid riksdagens behandling regeringens förslag elmarknads-av om en
reform framfördes invändningar förslaget skulle genomförasmot att

ingående konsekvensanalys. Mot den bakgrundenutan en gavs
uppdraget till Energikommissionen dels följa utvecklingen på denatt
svenska elmarknaden, dels särskilt behandla utlandshandeln medatt
och de regionalpolitiska frågorna.

Ett väsentligt inslag i kritiken den föreslagna elmarknadsrefonnenav
dess konsekvenser inte analyserats i energi, miljö- ochatt störreettvar

näringspolitiskt perspektiv. Regeringen har därför den oktober27 1994
beslutat proposition 1994/95:84 föreslå riksdagenatt attgenom
ikraftträdandet för de reglerna på elmarknaden skjuts för attnya upp
skapa möjligheter för Energikommissionen genomföra bredareatt en
konsekvensanalys de reglerna för elmarknaden innan reformenav nya
träder i kraft. propositionen framhållsI dock uppskjutandeettatt av
elmarknadsrefonnen innebär vissa svårigheter för producenter, dis-
tributörer och elkonsumenter redan vidtagit omfattande förbe-som
redande åtgärder. det skäletAv bör Energikommissionen förturmed
analysera möjligheterna genomföra elmarknadsrefonnen sättatt ett

inte låser utredningens fortsatta arbete och, detta visar sigsom om
möjligt, överlämna sitt förslag frågan.isnarast

Ellagstiftningsutredningen N 1992:04 har regeringens uppdrag att
utarbeta förslag till lagstiftning elområdet dir. Bl.a.1992:39.ny
skall utredningen möjligheterna dela ellagen ipröva att upp en
eldistributionslag och elsäkerhetslag.en

Utredningen kommer tilläggsdirektiv inriktningen sittatt ges om av
fortsatta arbete, bl.a. utredningens förslag eldistributionslag böratt om
utfonnas under fortlöpande kontakter med Energikommissionen.

Utredningsuppdraget

Utöver det uppdrag Energikommissionen fick i sina ursprungligasom
direktiv dir. skall1994:67 den föreslagna elmarknadsrefonnens
konsekvenser analyseras i det energi-, miljö- och näringspolitiskastörre
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iuppdragkommissionensutgångspunkten försammanhang ärsom
övrigt.

kan kommaelmarknadenavregleringfrågaväsentligEn är avenom
bedömasbörBl.a.investeringar.kraftproducentemaspåverka omatt

kraftproduktions-byggandeochutvecklingförförutsättningarna av
vilka konse-ochförändrasteknikmiljöacceptabelmedanläggningar

denupprätthållandetförinnebäraförändringar kansådanakvenser av
elkraft.förleveranssäkerhetenlångsiktiga

statligkvarstår iVattenfall AB ägo.bör förutsättaKommissionen att
gårelmarknadernaavregleringinom EUUtvecklingen mot nuaven

närvarandeförförutsätts. Dettidigare harvad ärlångsammare än som
inreför dengällakommerslutligenlösningvilkenosäkert attsom

pågårdet arbetebör analyseraKommissionenel.marknaden för som
elmar-utformningenpåverkadetta börhuroch bedömainom EU av

i Sverige.knadsrefonnen
förbetydelseländernanordiskamellan de ettKraftutbytet är storav

nordiskahela detielproduktionsresursemautnyttjanderationellt av
för debetydelseocksåNorden harinomElhandelnområdet. stor

tredjemedför elhandelnochfunktionssättelmarknademasnationella
be-medförförutsättningarnaanalyserabörKommissionen att,land.

funktionssättarknademaselinförändringaraktande de genom-somavav
omfattan-utvecklaochgrannländer, bevarai våraförberedsförts och en

kom-skallsammanhangdettaltill ömsesidigelhandelnordiskde nytta.
ländernanordiskamellan demedhandelnvadanalyseramissionen

nationelltkoldioxidutsläppen,ochför svavel-målfastlagdaförbetyder
internationellt.och

redovisadirektivursprungligasinaskall enligtEnergikommissionen
regionalpoli-med ochutlandshandelnvad gällerbedömningarsina

utvidgningdenGenomnovember 1994.den 30frågortiska avsenast
elmar-konsekvenserkan allaskeruppdragkommissionens avnusom

därför inte längrefinnssammanhang. Detibehandlasknadsrefonnen ett
utlandshandelnavseendeövervägandenaredovisasärskiltanledning att
kommissionenbörfrågor. Däremotregionalpolitiskaochmed

den lskekanslutredovisningarbete så senastsittpåskynda att en
september 1995.

föreslagit,regeringenelmarknadsreformen,uppskjutandeEtt somav
elkonsu-ochdistributörerproducenter,för desvårighetervissainnebär

svårigheterDessaförberedelser.omfattandevidtagitredanmenter som
reformengenomföramöjligtsigvisardetminskas attkan avsevärt on1
ikraftträ-reglemasdetidsförskjutningkortareendastmed nyaaven
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dande. Kommissionen skall därför med förtur analysera möjligheterna
genomföra elmarknadsrefonnenatt inte låser kommis-sättett som

sionens fortsatta arbete. Om kommissionen detta möjligt äranser vara
det angeläget den redovisar sina förslag frågan.att i Det börsnarast
därvid stå kommissionen fritt och föreslå erforderligaövervägaatt
förändringar eller kompletteringar den ellagstiftningav nya som
riksdagen beslutade våren 1994.

Tidsplan

Kommissionen bör tidigarelägga slutrapporteringen sitt uppdrag ochav
redovisa sina överväganden och förslag den l september 1995.senast

Den i direktiven till kommissionen angivna tidpunkten för delrappor-
tering vissa elmarknadsfrågor inte längre aktuell. Omär kommissio-av

finner det möjligt med eventuella ändringar iatt regelverketnen vara
genomföra elmarknadsreformen på inte innebär låsningarsättett som av
det fortsatta arbetet bör den överlämna förslag i frågan.snarast ett
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