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statsrådet för näringsdepartementetchefenochTill

statsrådetbemyndigade regeringen Jörgenaugusti 199517Den
utarbetamed uppdragsärskild utredaretillkallaAndersson ettattatt en

börshandel med el. Möjligheternaorganiseradförregelverkförslag till
skullegrannländemamed de nordiskasamarbetebörshandel ibedrivaatt

förslag till denutarbetainnefattar ocksåUppdragetbeaktas. attäven
for vidbli nödvändigmed kanutrikeshandelnreglering attsomav

forsörjningstryggheten.inhemskasäkerställa denbehov kunna
Anderson.kommunalrådet Götheförordnadessärskild utredareTill

har antagitarbete i oktober 1995,påbörjade sittUtredningen, som
Elbörsutredningen N 1995:07.namnet

Thedvarit hovrättsassessomutredningen harSekreterare åt
Mariaoch kammarrättsassessomFritzfil kand PeterAdelswärd,

kandoch jurbyrådirektören Göran GrénharHammarberg. Därutöver
i den delutredningenvarit sekreterare åtWestman-ClémentMaria som

utrikeshandeln med el.forregleravser
helhet förordnades denutredningen i sinsakkunniga biträdaAtt som
NäringsdepartementetAgartz,oktober 1995 hovrättsassessom Bengt10

Svenska kraftnät.överdirektören Magnusson,och Jan
i den del organiseradbiträda utredningenAtt experter som avsersom

professorn Albinsson,förordnades dag Harrymedbörshandel samma
Elverksföreningen,Kerstin Algéus,nätverkschefenIndustriförbundet,
vice verkställandeNäringsdepartementet,Diczfalusy,kanslirådet Bo

Vattenfall hovrättsassessom GentHedenstedt, AB,direktören Anders
Svenskacivilekonomen Johansson,Finansdepartementet, SvanteJansson,

byggnadsingenjören Solveig SvenskaLarsen,Fondhandlareforeningen,
civilingenjören Leckström, SvenskaFastighetsägareförbundet, Rogert

Ronald Liljegren, RiksförbundethovrättsassessomKommunförbundet,
Finansinspektionen,enhetschefenEnergileverantörer, Bernt Magnusson,
chefsjuristenJan-Erik LO, Svenutredningssekreteraren Moreau,

direktören Sehlin,och vice verkställande Dag PostenNyström, NUTEK
AB.

biträda utredningen utrikeshandelndärutöverAtt experter omsom
VidareDiczfalusy, Hedenstedt, Liljegren ochAlbinsson, Moreau.utsågs

januari byrådirektören Martinförordnades den 22 1996expertersom
Rodin, Utrikes-Kommerskollegium, departementsrådet ArneBrodén,

avdelningsrådet Sundbom,och Per-Amedepartementet UDH 2
Konkurrensverket.
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kommittédirektivet utredarensI överväganden och förslagattangavs
skulle delredovisasavseende börshandel med den december30senast

1995 och uppdraget i sin helhet skulle slutredovisas den 31att senast
december anmälde vi behov förlängd1996. I 1995 tid.mars av

Regeringen beslutade den januari uppdraget11 1996 inte skulleatt
delredovisas slutredovisning skulle ske den 31utan att senast mars
1996.

förslag läggs fram i detta betänkandeDe väl övervägda ochärsom
genomtänkta för tjäna underlag för lagstiftning bedömsatt som en som
komma gälla under övergångstid intill dess harmoniseringatt en en av
lagstiftningen i de nordiska länderna genomförts dettapâ område.

förslagDe överväganden och läggs fram i betänkandet harsom
utformats i samverkan med utredningens sakkunniga, ochexperter
sekreteriat.

Särskilt yttrande har Svante Johansson vilketavgetts expertenav
biträtts Albinsson och Sehlin.Harry Dagexperternaav

Härmed överlämnas utredningens betänkande Regler for handel med
SOU Uppdraget härmed1996:49. är avrapporterat.

Stockholm i april 1996

Göthe Anderson

Thed Adelswärd FritzPeter Göran Grén

Maria Hammarberg Maria ClémentWestman-
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Ordlista

förekomman-till vissa i utredningenförklaringardenna bilaga lämnasI
definitio-skall inte exaktaFörklaringamade ord och begrepp. somses

utredningen.hjälpmedel vid läsningenettutan avner som

Auktionsbörs
sälj- och köpbud för vissa timmarinnebär allaAuktionsförfarandet att

före viss tidpunkt. Avslutenmarknadsplatsentillkontrakt lämnas en
varefteroch säljbud rangordnatssamtliga köpbudefter det ettgörs att

jämviktspriset.sker till Dettafastställs. Alla avslutjämviktspris system
dygnsmarknaden.den norskatillämpasför avslut

marknadsplatsAuktoriserad
clearinglagenbörs- ochauktorisation enligtfåttharFöretag attsom

regelbunden handelåstadkommasyftar tillverksamhetdriva attsom
auktoriserad marknads-kalla sigfåfinansiella instrument. Förmed att

uppfyllerochFinansinspektionen. Vartillstånd frånplats krävs en som
i handeln vidfår deltauppställda kravenmarknadsplatsende enav

marknadsplats.auktoriserad

Avistahandel
sker samtidigt.och leveransbetalninghandel där avslut,teoretisktAvser

avslutsdagen, hurviss tid efteri regelavvecklingsker dockpraktikenl
aktiemarknadenexempelvismarknader. Påmellan olikavarierarlång tid

Handelsplats för el, SvKutredningartidigarebankdagar. Igäller tre
mellan avslut ochhandel där tidenavistahandelhar utgöra1993 ansetts

benämnsi avistahandelPrisernavecka.avveckling högst spot-är en
priser.

Avropskontrakt
faktiskakundensbestämsdär volymemaKraftkontrakt attgenom

i förväg, medbestämtkontraktet kanPriset iförbrukning mäts varaupp.
energileveranskon-respektive åretdygnetolika tider påpriser förolika

spotpris servicekraft-aktuelltkopplat tillocksåkan dettrakt, eller vara
kontrakt.

Avslut
försäljningköp elleröverenskommelseBeteckning på att avomen

till stånd.kommitharfinansiella instrument
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Avveckling
Fullgörande förpliktelser betala eller levereraparternas att attav

till varandra överförandetfinansiella instrument likvider ellergenom av
avvecklingsdagenfinansiella instrument. På skall likviden överföras till

säljaren och de finansiella instrumenten till köparen.

Balansansvarigt företag
avtal med Svenska kraftnät ingå aktörtecknatFöretag attsom om som

avräkningen.i den nationella

Balanskraft
kraftnät och balansansvariga företag.Kraftutbyten mellan Svenska

kraftutbytet bestäms i den nationella kraftavräkningenStorleken som
produktion/inköp och företagets försälj-skillnaden mellan företagets

ning/förbrukning.

Balanstjänst
Svenska kraftnät sköter frekvenshållningen i detfunktion inomDen som
och sköter den nationella avräkningen.svenska elsystemet som

Börs
syftar till åstadkomma regel-driver verksamhetFöretag attsomsom

till verksamheten anslutna medlemmar. fåhandel mellan Förbunden att
området krävs tillstånd från Finans-det finansiellakalla sig börs på

inspektionen.

Börsmedlem
tillåtelse deltaga i handeln vid börsen.börs fåttDen attsom av en

Clearingverksamhet
yrkesmässigt i options- eller terminsavtalbestår iVerksamhet attsom

fullgörs.eller avtaletträda på sättannat garantera attpartsom
proposition 1995/96:50 antagit förändradRiksdagen har engenom

Ändringenclearingverksamhet. gäller dendefinition begreppet o mav
april 1996.1

Derivatinstrument
eller flera underliggandevärde beror priset påkontraktEtt envars

räntebärande eller aktier.valutor, råvarortillgångar t.ex. papper,
eller sig risk föranvänds för hantera påDerivatinstrument att ta

och optioner exempel derivatinstru-prisförändringar. Terminer är
ment.
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Dygnsmarknad
Benämning på den del den nuvarande norska norsk-svenska börsenav

krafthandel för enskilda timmar under nästkommande dygn.som avser

Elektroniskt transaktionssystem
handelssystemEtt för registrering och rangordning order ochav

deñniering avslut utifrån förutbestämda marknadsplatsregler där dessaav
funktioner utförs terminalbaserade eller kommunicerande datasystem.av
Systemet möjliggör kontinuerlig handel.

Elkraftbörs
En organiserad marknad för handel med elkraftkontrakt. Kan även
omfatta avistahandel och handel med derivatinstrument där elkraft är
den underliggande tillgången. elbörsensEn uppgifter spridaär attav
information aktuellt pris elkraft.om

Fastkraftkontrakt
Elkraftkontrakt där volymen exakt angiven i kontraktet, 5MWh/här t.ex.
under årets alla timmar. Priset i fastkraftkontraktet kan bestämt ivara
förväg eller relaterat till aktuellt spotpris. Handel mellan kraftföretag
sker idag normalt med fastkraftkontrakt.

Kontant avräkning
Avveckling finansiellt instrument termin eller optionett t.ex.av som
inte innebär leverans stället sker betalning frånI endera partenav varan.
med belopp räknats grundval avistahandeln "varan".ett utsom av

Finansiella instrument
Fondpapper och derivatinstrument avsedda för handel påärsom
värdepappers- eller valutamarknaden.

Fritt tillträde
Fritt tillträde till börs innebär och uppfyller de kravatten var en som

ställs i börs- och clearinglagen och börsen får bli börsmedlem.som av

God genomlysning
God genomlysning vid börs innebär börsmedlemmama fåratten en
snabb, samtidig och korrekt information handeln och allmänhetenattom
får tillfälle del sådan information.att ta av
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Kontinuerlig handel
Handelssystem så utformade köpare och säljare själva kanär attsom
välja kontrakt de priser och volymer dede vill ingånär genom avger

således ske "hela tiden"order till orderbok. Avslut kansom en genom
aktörernas växelspel. Förutsättning för aktörerna skall kunna ingåatt
kontrakt och handelssystemetkontraktet är är öppet.är attatt noterat

Leveranskoncession
leveranskoncession skyldig leverera elkraft tillInnehavaren är attav en

vill inom det område koncessionenalla elkonsumenter så somsom
sådan leverans kan nätmyndigheten.Priset på prövasavser. en av

Marknad
eller tjänster köps och säljs antingen direktAllmän plats där varor
Kallas marknadsplats.eller mellanhänder. ävengenom

med aktuella eller potenti-benämning2. Sammanfattande personer
köpa eller sälja eller tjänst.ella och intressenmöjligheter att en vara

Marknadsgarant
börs löpande ställaingått avtal medAktörer attt.ex en omsom

för viss minimivolym. Marketsäljbud på börsenbindande köp- och
dessa aktörer.makers är ett annat namn

Neutralitet
uppställda reglernainnebär de börsenbörsNeutralitet på att aven

börsmedlemmar vissallalikformigttillämpas sätt gentemotett av
medlemskategori.

Option
premie, tillerläggandeoptionsinnehavaren,förEn att etträtt mot av

vidsälja tillgångar ellerfå köpa ellerbestämt pris i framtiden rätt atten
räknats grundvalfå beloppframtida tidpunkt utett avsomen

Optionsinnehavaren hartillgång.underliggandeändringar i rätt menen
optionsutfárdarenfullföljs.avtalet Förinte skyldighet begära attatt

anfordran köpa eller sälja denförpliktelseinnebär optionen atten
underliggandeerlägga betalning.eller Dentillgång optionen attavser

andra finansiella instrument,fondpapper ellertillgången kan utgöras av
andra tillgångar.valutor, ellerråvaror

Reglerkraft
drifttimmen för ochundermed balanstjänstenutbytsKraft upp-som
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produktion eller förbrukning i syftenedreglering att momentantav
återställa den fysiska balansen mellan tillförsel och förbrukning deti
svenska kraftsystemet.

Spotpris
pris i avistahandel brukar benämnas spotpris.Det noterassom

Systemansvar
i elsystemet. detta ligger förstaför driftsäkerheten i handAnsvaret I ett

konsumtion i varjeför produktion och balanserasatt momentansvar
januari harfrekvenshållningen. den 1995 Svenska kraftnätFr.o.m. 1

detta enligt lag.ansvar

Termin
Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två köp respektiveparter om

underliggande tillgång derivatinstiumentförsäljning viss se motav en
i avtalet bestämt pris med leverans och betalning vid bestämdett en

framtida tidpunkt.
Tiden mellan avslut och leverans längre vid spothandel. terminEnär än

skall leverera kan ocksåkan innebära säljaren "varan" innebäraatt men
grundvalbetalning mellan skall ske spotpriset påatt parterna av

leveranstidpunkten kontant avräkning.vidvaran
lämpar sig då för handelstandardiserade och påTerminer kan envara

skräddarsydda för speciella behov och i fallbörs, eller såparternasvara
kallas förför börshandel. Terminer engelskamindre lämpade

forwards eller furures.

Veckomarknad
Markeds verksamhetden del norska StatnettBenämning på somav

med underliggandemed futureskontrakthandel som vara.avser
till två år framåt i tiden PåKontrakt med leverans noteras.upp

avvecklas alla kontrakt kontoavräkning.veckomarknaden genom

Värdepappersinstitut
tillstånd från Finansinspektionen driva värde-harFöretag attsom

verksamheter kräverpappersrörelse. Exempel tillstånd ärsom
förmedling och förvaltning terminer och optioner.av

Värdepappersrörelse
tillhandahålla ellerVerksamhet består i yrkesmässigt någonattsom

följande tjänster;några av
förhandel med finansiella instrument räkning i egetannans namn,

kommissionshandel,
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finansiellamellan köpare och säljareförmedling kontakt avav
fall medverka vid transaktioner avseende sådanaeller iinstrument annat

mäkleri,instrument
för räkning tjänstmed finansiella instrumenthandel egen som en

marknadsgarant,marknaden
portföljförvalt-finansiella instrumentnågonförvaltning annansav

ning,
fondpappermedverkan vid emissionergarantigivning eller avannan

finansiella instrumenterbjudanden köp eller försäljningeller somavom
sig till krets.riktar öppenen
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Sammanfattning

förDel 1 Regler elbörs m.m.

Inledning

Utredningen förslag till regelverk för all handel med el.presenterar ett
förslaget följande.huvudsak innebär Vissa generella krav ställsI på all

yrkesmässig handel med och på de företag driver sådansom
skall enligt förslaget under tillsynverksamhet. stå eltillsyns-Dessa av en

generella kraven därvid grunden förmyndighet. tillsynsmyn-De utgör
dighetens arbete. syfte underlätta tillsynen föreslås anmälnings-I att en

yrkesmässigt med el.skyldighet för alla handlarsom
Elbörsverksamhet föreslås bli tillståndspliktig och särskilda regler

få Enligt förslagetinförs för hur sådan verksamhet skall drivas. kommer
all alltså sådan inte handel medelbörsverksamhet, även som avser

under Finansinspektionens tillsyn.finansiella instrument, stå Vidareatt
skall fåföreslås clearingverksamhet på elmarknaden endast drivasatt av

clearingorganisationer tillståndsprövats enligt lagen börs- ochsom om
clearingverksamhet.

dendel handel sker på elmarknaden handelEn utgörstor somav
därförmed finansiella instrument och omfattas värdepappers-av

Utredningen föreslår inga förändringar vadmarknadslagstifningen. avser
tillämpningsområde. driver handeldessa lagars ellerFöretag som

sådana elkontraktmellanhänder mederbjuder tjänster är attsomsom
bör fortsättningsvis stå underfinansiella instrument, ävenanse som

har bedriva sin verksamhet enligtFinansinspektionens tillsyn och att
finansiella instrument och lageni lagen handel medbl reglerna oma om

värdepappersrörelse.
möjlighet förUtredningen föreslår emellertid det öppnasatt en

erbjuda tjänster mäklare, kommissio-befintliga elhandelsföretag att som
andra regler de gälleroch portföljförvaltare enligt enligtännärer som

tillstånd från Eltillsynsmyn-värdepappersrörelse. Efter särskiltlagen om
således leveranskoncessionärer, i begränsad omfattningdigheten föreslås

få erbjuda tjänsteroch komplement till elhandelsrörelsen,ett somsom
Istället för omfattas lagenmellanhänder vid handel med elderivat. att av

dessa företags verksamhet reglerasvärdepappersrörelse kommer attom
och under Eltillsynsmyndighetens tillsyn.i ellagstiftningen stå

2 SOU1996:49
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Bakgrund

förordnade statsrådet AnderssonEfter bemyndigande från regeringen i
Göthe Anderson särskild utredareaugusti kommunalrådet1995 som

regelverk för organiserad handelmed uppdrag föreslå medatt ett ena
värdepappersmarknaden har biträttel. från elmarknaden ochExperter

utredningen.
omfattat utarbeta regler för den kortsiktigaUppdraget har bl atta

direktivenhandeln med el. Utgångspunkten skall enligtorganiserade
ramlagstiftning för denna handel. Utredningenskapa ärattvara en

behov för handeloförhindrad uppmärksamma eventuellt reglerettatt av
elområdet. Vidare skall förslag lämnas tillmed finansiella kontrakt på

får inte utformas de hindrarskall bedrivas. Förslagen såhur tillsynen att
samarbetet på elområdet.det nordiska

har medfört arbetet blivit betydligtFlera omständigheter att mer
inledde sittomfattande vad kunde förutses då utredningenän som

uppfattning handel med intearbete. då allmänDet attvar en
offentligrättslig reglering.ingående Ut-omfattades någon meraav

konstatera värdepappers-emellertid ganska snabbtredningen kunde att
prissäk-tillämpliga vid handel medmarknadslagstiftningens regler är

kommer denk elderivat.ringskontrakt avseende Detta att varas-
elhandelhandel den elmarknaden.dominerande formen på Attnyaav

förhållande intevärdepappersmarknadens lagaromfattas är ett somav
och lagstiftningsärendeni de utredningarhar uppmärksammats som

har därför istället förelmarknadsreformen. Utredningenföregått att-
föreslå regler för handel medbehovet ochendast analysera nyaav -

ändamålsenligt ochställning till huruvida detockså haft äratt ta
värdepappersmarknadslagtiftningen.omfattaslämpligt elhandelatt av

tillskapa samladför utredningen har varitmålsättningEn att en
till det regle-handel med el, särskilt anpassadramlagstiftning för all

införa lagstiftningelmarknaden.ringsbehov föreligger på Att ensom
skulle få till följdkortsiktiga handeln medomfattar denendastsom

skulle gälla vid handel med el; förolika regelverktvå mycket ettatt
och för derivathan-den mindre delen,avistahandeln, utgör ett annatsom

elmarknaden.delen handeln pådeln, denär större avsom
enbartvidare tidigt stadium reglerUtredningen fann på ett att som

inte kan tillgodose de regleringsbehovkortsiktig handel medavser
dåvid all handel med betydande,föreligger. Riskerna är ävensom

värdepappersmarknadslagstift-omfattasdenna i former intesker avsom
del samhällets infrastrukturroll viktigningen. Elmarknadens som en av

skäl för regler införs för all handelsig också tillräckligtiutgör attett
med el.
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fått utförasunderstrykas uppdraget har underbörDet att stor
inte givits möjlighet dentidspress. har medfört detDet göraattatt mera

komplicerade frågorvissa de mycketingående analys, somsom av
skulle kräva. På grund härav har också vissa frågorväckts egentligen -

elmarknaden helt fått förbigås.bl regler insiderhandel på nästana om -

allmänna övervägandenSammanfattning utredningensav

offentligrättslig lagstiftning denfinns idag ingen särskildDet som avser
avistahandeln el. Med hänsyn till denhandeln medkortsiktiga --

vital del samhällets infrastrukturbetydelse elmarknaden har som en av
erfordras regler här tillgodoserfunnit dethar utredningen att som

och möjlighet till ingripanden från detbehovet offentlig insyn gerav
nödvändigt. Allmänhetens förtroende förskulle visa sigallmänna såom

och det därför viktigt säkerställafår inteelmarknaden äräventyras att
former och med iakttagan-verksamhet i sundaaktörerna bedriver sinatt

generella krav ställsaffärsskick. bör skede Detta attett gott genomav
handlar med och verksamheten påyrkesmässigtpå alla attsom

offentlig tillsyn.helhet ställs underelmarknaden i sin
derivathandel med elbörserför såväl avista-Marknadsplatser som -

lagstiftning tillgodoser deheller någonomfattas idag inte somav-
sådan verksamhet. Utredningenställas påsärskilda krav måstesom

elmarknadens utvecklingbetydelse fördet väsentlig attäratt avanser
förutom deformer. måste,säkra och effektiva Härelbörser drivs i

den betydelseregleringsbehovallmänna nämnts ävenovan,som
beaktas.nationella elsystemethar för detelbörsverksamhet

ochoch viktig del elmarknaden,centralelbörs såEn utgör aven
samhällets infrastruktur,svenskaockså detdärigenom strängaattav

Skullesådan verksamhet.vill bedrivaställas denkrav bör som
medföra mycket negativa konse-omkull kan dettahandelsplatsen gå

skulle också i grunden rubbaelmarknaden.för hela Dettakvenser
tillräckligEndast företag medför marknaden.allmänhetens förtroende

finansiell styrka och imed erforderligerfarenhet,kunskap och som
elbörser efter regeringensdärför få drivalämpliga börövrigt kan anses

tillstånd.
spridafastställa ochför börsfrämsta funktionenDen är atten

de handlas påmarknadspriset på den ellerinformation varor somom
lämnas i dettaden informationviktbörsen. Det är största att somav

likviditeten iförutsättertillförlitlig och korrekt.avseende Detta attär
föreligger det också riskfalletalltför låg. Om såhandeln inte ärär en
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påverka prisinformationen i intresse.för aktörer kan Detstörre egetatt
organiserade handeln med elderivat i Sverigehar ifrågasätts denom

denomfattning prisinformation kankommer bli såatt stor att somav
förtroende.nationell elbörs kommer åtnjutalämnas från Detta äratten

det angeläget tillskapaskälen till ansetts attett att gemensamenav
nordisk elmarknad.

också den systemansvarigaVid börsverksamhet med måste
kunna fullgöra sin uppgift hållamyndighetens behov beaktas. För att att

säkerställabalans, denna myndighet möjlighetelsystemet i måste attges
handeln. också tänkbart denriktig infonnation lämnas Det är attatt om

krissituation påverkamyndigheten i har behovsystemansvariga atten av
handeln sker.i vilka former

utsträckning skekommer i framtiden iElhandel sker och än större att
harprissäkringskontrakt i olika former. Utredningen konstateratgenom

finansiellakontrakt tordedessa attmerpartenatt vara anse somav
finansiellahandel medenligt lagen 1991:980instrument om

elmarknaden omfattas härigenomhandeln påinstrument. delEn stor av
värdepappersmarknadslagstiftningen och står under tillsyn avav

värdepappersrörelse1991:981Finansinspektionen. Enligt lagen om
mellanhand, mäklare ellerverksamhetkrävs tillstånd för tsom ex

Rörelser detta slag måstevärdepappersmarknaden.påkommissionär, av
tämligenoch dessa underkastadevärdepappersbolagdrivas i särskilda är

verksamhetsregler.detaljerade
det i vissa avseenden ifrågasättasmening kanEnligt utredningens om

svårtillgängligakomplexa ochvärdepappersmarknadens relativt
Lämplig-elmarknaden och dess aktörer.ändamålsenligt förregelverk är

huvudsakliga förhar detFinansinspektionenheten i ansvaretatt nu
dess aktörer kanelmarknaden ochdelentillsynen denöver större av

diskuteras.också
från värdepappers-handel medhelt undantaMöjligheten att

för allistället införa särskild lagochmarknadslagstiftningen att en
Flertalet de bestämmelserhandel med har övervägts. som nuavnoga

emellertid sakligtvärdepapper framstårhandeln medreglerar som
också anföraselmarknaden. Starka kanmotiverade också argument

till förhållandenavisserligenlagstiftninginföramot att anpassassomen
samtidigt i utsträckningelmarknaden,på utgör ettstormen som

värdepappersmarknadengällerde lagarparallellt regelverk till som
samordning de nordiska ländernasHärtill kommeri övrigt. att aven

elderivat måsteoch handel medelbörsverksamhetlagstiftning vad avser
långtgående omregleringgenomföraframtid.inom Attske nära ennuen

funnit lämpligt.därför intehar utredningenlagstiftningeni den svenska
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värdepappersmarknadslagstiftningen tillämplig vidfaktumDet äratt
elmarknaden, emellertidprissäkringskontrakt på kanhandel med

elmarknaden.företag verkarsvårigheter för de Demedföra som nu
erbjudavärdepappersbolag för kunnabilda särskilda attär tvungna att

och förvaltare elkontrakt ellermäklaresina kunder tjänster somavsom
elhandelsföretag kommerkan befaras mångakommissionärer. Det att att

regelverk alltför hindervärdepappersmarknadensuppleva ett stortsom
erbjudas sådana värde-kommerendastoch dessa tjänster attatt av
optionsmarknadema.aktie- och Dettaverkarpappersinstitut som nu

elmarknaden i riktning inte varitpåverka strukturen påkan somen
bör fortsättningsvisElmarknadenelmarknadsreformen.avsedd med även

kraft, domineraddistribution elektriskmarknad förfrämst avavvara en
främst bliutvecklas tillbör inteelhandelsföretag. Den att en ny

värdetillväxten i formerspekulation iförkapitalmarknad nya av
finansiella instrument.

elhandelsföretagen i vissde befintligadärförföreslårUtredningen att
mellanhändererbjuda tjänstermöjlighetskallutsträckning att somges

efterellagstiftningen ochregler isärskildaenligtelmarknadenpå
eltillsynsmyndigheten.fråntillstånd

med elhandelgenerella krav förtillFörslaget

elhandeln skerviktenanförtstill vadMed hänsyn attom avovansom
affärsskickiakttagandemedochformer samt atti sunda gottav

kontroll elmarkna-ochmöjligheter till insyntillförsäkras översamhället
regler införs förgenerellautredningenföreslåroch dess aktörer,den att

med el.handelyrkesmässigall
förtroende förallmänhetenssker såmed börhandelAll att

elmarknaden.sedmed god påenlighetupprätthålls och ielmarknaden
yrkesmässigt driveraktörerför deföreslås ocksåSärskilda krav som

och hantera dekontrolleraskall ha förmågamed el.handel Dessa att
Reglernaförenad med.elmarknadenverksamheten på ärrisker som

mellanhändererbjuder tjänsterde företagomfattaföreslås även somsom
arbeteeltillsynsmyndighetensunderlättasyfteelmarknaden. I att

föranmälningsplikt införs allagenerellocksåutredningenföreslår att en
el.handla medyrkesmässigt attavsersom

eltillsynsmyndighetenbestämmelsernanämndadeMed stöd gesav
kanförfaranden ochotillbörligaingripatidigtmöjlighet motatt
ochmarknadendensig påetablerarföretagoseriösamotverka nya

bidra tillhärigenomTillsynsverksamheten kanvanrykte.denna ibringar
riktning.sundelmarknaden iutvecklingen påatt styra en
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Förslaget till regler för elbörsverksamhet

Utredningen föreslår elbörsverksamhet endast skall få drivas efteratt
tillstånd från regeringen. Regeringen har vid sin prövning beaktaatt att

planerade verksamheten inte får medföra allmänhetens förtroendeden att
elmarknaden vilket innebärför den skall drivas iäventyras, atta

former.säkra och seriösa Vidare krävs den inte innebär riskernågraatt
elförsörjningen, informationenför till den systemansvari-atta genom
myndigheten säkerställs. Verksamheten får inte heller på sättannatga

till förskada elmarknaden, likviditeten i handelnt attvara ex genom
förväntaskan bli så låg prisbildningen blir otillförlitlig.att

Utredningen föreslår vidare de regler gäller för börser enligtatt som
börs- och clearingverksamhetlagen 1992:543 i tillämpliga delarom

också skall omfatta alla former elbörsverksamhet. bestämmel-Dessaav
innebär bl ställs verksamhetenkrav drivs enligt principer-att attser a

fritt och godneutralitet, tillträde genomlysning. ochBörs-omna
clearinglagens bestämmelser innefattar vidare krav ändamålsenligapå
handelsregler skyldighet övervaka handeln och tillsesamt att atten

enlighet den och andra författningardenna sker i med lagen isamt
värdepappersmarknaden.enlighet med god sed på

Utredningen föreslår också särskilda bestämmelser införs medatt
systemansvariga myndighetens förhänsyn till den balanshåll-ansvar

elnätet. innebär dels elbörsen skall skyldigningen på Dessa att attvara
myndigheten den information förlämna den systemansvariga krävssom

skall fullgöra uppgiftermyndigheten kunna sina enligt ellagen, delsatt
former förhandeln inte får ske i sådana i anslutning tillnäratatt ex-

systemansvariga myndighetensleverans den möjligheteratt att-
elförsörjning försvåras.upprätthålla säkeren

Förslaget elmarknadsrörelsetill regler om

syfte underlätta för elmarknadens nuvarande aktörer fortsättaI att att
verka elmarknaden föreslår utredningen dessa möjlighetatt attges
erbjuda tjänster mäklare, portföljförvaltare och kommissionärersom

lagen elhandel.enligt särskilda regler i Tillståndet skall kunnaom
meddelas eltillsynsmyndigheten, också har tillsynenutövaattsomav

dessa företag. möjlighet bör endast stå för de företagDennaöver öppen
redan verksamma elmarknaden.på Företag önskar nyetable-ärsom som

sig mellanhänder eller driva renodlad sådan verksamhet börra som en
däremot hänvisade till detta enligt reglerna i värdepappers-göraattvara
marknadslagstiftningen. Utredningen har funnit det lämpligt begränsaatt

krets företag skall möjlighet driva elmarknadsrörelseden attav som ges
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enligt lagen 1994:618leveranskoncessionharsådanatill omsom
med el.handel

lämnastillstånd skall kunnaförutsättning för ärytterligare attEn att
elhandelsrörelseetableradtillkomplementerbjudstjänsterna ett ensom

omfattning, både ibegränsadmellanhandsverksamheten äroch att av
elhandel företagetdenrelation tilliochtalabsoluta mätt sett som

skall kunnatillstånd endastdärförinnebärFörslageti övrigt.bedriver att
fogad plan.till ansökanbeskrivits iverksamhettill denlämnas ensom

bedöma demöjlighethärigenomTillsynsmyndigheten att omges
ökarmellanhandsverksamheten iuppfyllda. Omkriteriernanämnda är

i planen,vadinomlängreinteden angettsomfattning så att somryms
tillstånd.erfordras nytt

förverksamhetsregler devidareinnebärförslagUtredningens att
införs i lagenelmarknadsrörelsedrivatillstånderhållitföretag attsom

drivs såverksamhetenkravgrundläggande attelhandel. ärEtt attom
skallupprätthålls. Vidareelmarknadenförförtroendeallmänhetens

tillräcklig förmågaelmarknadsrörelse hadriver attföretag ensom
skall utarbetaverksamheten. Deförenade medriskerdehantera ärsom

företagetställs vidare påhanteras. Kravskallriskerna attför hurplanen
miljon kronor.kapital minstbundetskall hafortlöpande egetett en

sidaeltillsynsmyndighetensfråntillsynmedföreningikravDessa en
företaggaranti förtillräckliguppfattningutredningens attenligtutgör en

kapitaltäckning.erforderligharelmarknadsrörelsedriver ensom
utredningensenligtelmarknadsrörelse skalldriverFöretag som
motsvarandesundhetskrav,särskiltunderkastadeförslag ettäven vara

reglerna förkommerHärigenomvärdepappersinstitut.förgällerdet som
motsvarandeställsde kravtillknytaselmarknadsrörelse att som

värdepappersmarknaden.verksamheter på
förslagutredningensskall enligteltillsynsmyndighetsärskildEn ges

och allahandel medalltillsynförövergripande överdet ansvaret
vadinteföreslåsförändringarNågraelmarknaden.påaktörer avser
såtillvidanämligenavseende,iuppgifterFinansinspektionens ettutom

spothandeln -skallalltsåelmarknaden ävenbörsverksamhetallatt -
tillsyn.inspektionensunderstå

handelbedriverelmarknadenföretagdenärvarande stårFör som
tillsyn.Finansinspektionensunderendastfinansiella instrumentmed

stå underocksåföretagdessaförslag kommer attutredningensGenom
skall hamyndighetdennaAvsiktentillsyn.eltillsynsmyndighetens är att

elmarknaden. Sedantillsynenförövergripande överdet ansvaret
torde Finans-kompetenserforderligbyggteltillsynsmyndigheten upp

detill tillsynbegränsadelmarknaden bli överpårollinspektionens
verksamhet ifinansiellrenodlad störrebedriveraktörer meraensom

omfattning.
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Avslutande synpunkter

Det framlagda förslaget har utarbetats efter det omregleringenattnu av
elmarknaden i kraft innan verksamheten hunnit kommaträtt igångmen

allvar. kommerDet viss tid innan det handla medatt sättetta attnya
etablerat sig. i nuläget mycketDet svårt förutsäga vilka aktörerär att

kommer etablera sig på marknaden och i vilka former handelnattsom
kommer ske. Utredningen vill därför understryka samhällets behovatt

följa utvecklingen elmarknaden och haatt attav noga av en
beredskap ingripa fortsatta reformer ellagstiftningen.att genom av

avseendennågra har utredningen kunnat konstateraI det redanatt nu
föreligger behov ytterligare lagstiftningsåtgärder. förslagDetav som
utredningen lägger fram medför inte några hinder för fortsattaden
utvecklingen nordisk elmarknad. Förslaget innebärav en gemensam
emellertid inte någon direkt anpassning till de regler gäller i tsom nu

pågår för övrigtNorge. Där regleringen handelnöversynex en av av
med råvaruderivat. legalaDe förutsättningarna för få drivaatt
elbörsverksamhet eller erbjuda tjänster mellanhand elmarknadensom
skiljer sig idag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. framstårDet

förnödvändigt den nordiska elmarknaden skall bli effektiv ochattsom
välfungerande harmonisering sker de lagar regleraratt snarasten av som
handeln med i de nordiska länderna

Utredningen kan vidare konstatera vissa frågor på grundatt av
tidsbrist fått åt sidan. Behovet reglering insiderhandelsättas av en av
elmarknaden framstår enligt utredningens uppfattning mycket stort.som

föreligger emellertidDet svårigheter utpeka vilka förfarandenatt som
skall insiderhandel och mellan tillåtna ochutgöra gränsenanses var
otillåtna förfaranden skall dras. Eftersom regler insiderhandel, för attom
alls bli effektiva, torde kräva någon form straffsanktion, detärav en

Ävengrannlaga uppgift utforma sådana regler. detta arbete bör enligtatt
utredningens uppfattning inledas.snarast
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Del 2 Utrikeshandel med el

Utredningsuppdraget

Utredningens uppdrag utreda behovet och ochär närmareatt av
möjligheterna utökadtill reglering utrikeshandeln med ochen av
föreslå former förlämpliga sådan reglering. direktiven tillIen
utredningen möjlig form för reglering bör studerasatt äranges en som

försärskild koncession och import el. direktivenIexporten av anges
också utredningen skall behandla frågan prövningatt om av
tillkommande utlandsförbindelser. Vidare skall utredningen analysera
vilka regler skall gälla för redan ingångna kontrakt någon formsom om

import exportrestriktioner införs,eller vad krävs forsamtav ange som
Samtliga frågoreventuella villkor följs. har belyst EG-rättsligtatt ettur

perspektiv.

till regleringMotiv

ske förändringarsker och kommer i reglerna förDet att stora
elmarknadema i de europeiska länderna. Utvecklingen går störremot
öppenhet i handeln. Sverige, och Finland tillsammans medNorge

för denna utveckling. dock inteEngland går i Det går bortsetäten att
råda skilda förutsättningar för bedrivafrån det kommer handelattatt att

mellan länderna och mellan företagen i de europeiska länderna ännu en
därför inte uteslutas utrikeshandeln med kantid. kan utvecklasDet att

den svenska försörjningstryggheten.på sätt äventyrarett som
elmarknaden finns detPå den svenska endast fåtalett

förkraftproducenter, står 50 procentav en cavar av
elmarknadsreformen i Sverige skall bliproduktionsresursema. För att
kraftföretagenframgångsrik de svenska konkurrens frånmåste mötas av

skapa väl fungerandeutländska företag. Strävan nordiskär att en
utvecklas till integreradelmarknad sikt kan nordeuropeiskensom

Utlandsförbindelsema såledeselmarknad. strategisk betydelse förär av
fungerande konkurrens denåstadkomma på svenska elmarknaden.att en

reformarbetetUtgångspunkten i hela har också varit att
skall kunna utnyttjas icke-diskriminerandeutlandsforbindelsema på

villkor alla aktörer marknaden. har också konstateratspå Det detattav
tillgänglig kapacitet utlandsförbindelsersvårt i lag reglera hurär att

beträffar de statligt ägda utlandsförbindelsemaskall fördelas. Vad har
dessa i neutralt nätbolagvalt läggastaten ett utanatt egna

produktionsintressen för därigenom alla aktörers tillträdeatt garantera
handelsforbindelsema.till
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exportregleringarochImport-

ellervarjeanalys primärrätten,efterUtredningen finner export-atten av
medform, kan stå i stridmed el,handelnimportreglering oavsettav

har utredningenbakgrund dettaoch 34 RomF. Motartiklarna 30 settav
rekvisiten förför uppfyllatill budsalternativ ståttvilka attöver som

erhållaställs förartikel 36 RomF. Kravenenligtundantag attsom
hindrar samhandeln,medlemsstatmed vilkenåtgärdenundantag är att en

syftet. Vidareskyddsvärda måsteuppfylla detnödvändig förär att
gemenskapshandeln, denminståtgärdvälja denmedlemsstaten störsom

därför modellUtredningen föreslårproportionalitetsprincipen.s.k. en
skall såledesregleras. Importendastinnebär exportenatt varaavsom
effekten föreslårhandelshindrandedenminskaytterligarefri. För att

frihandel för Omskallhuvudregelnutredningen även export.att vara
försörjningstrygghetensvenskafinner denregeringen ärden svenska att

införatidsperioderunder vissaha möjlighetskall den dockhotad att
bedömning begreppetUtredningensförkoncession ärkrav på attexport.

tilllag det bördefinieras iinte börförsörjningstrygghet utan vara upp
förhållandenaktuellatillmed hänsyn avgöraregeringen att om

exportkoncessionkravlatentelförsörjningen hotas. Ettitryggheten
uppfattning.utredningensenligtEG-rättenstrider inte mot

införandettiden föreingåttskontraktBeträffande de avsom
skalldessauppfattningutredningenskoncessionskrav det ävenär att

kombineraslösning börreglering.föreslagen Dennaomfattas enavav
anmälningsplikt.övervakningstatistisk

regeringenockså beslutafrittriksdagenstår dockDet attatt ges
sigdet visarimportkoncession förkrav påinföramöjlighet att omav

försörjningstryggheten. Viden svenskasäkerställapåkallat för attvara
föreligger förmöjlighetsådanbehovemellertid intefinner att av en

närvarande.

Ägande utlandsförbindelsertillkommandeförvaltandeoch av

börtillfällen uttalatflertalRiksdagen har vid strävan attattett vara nya
kraftnät.Svenskaoch förvaltasutlandsförbindelser ägs staten genomav

övervägande.för utredningensutgångspunktenockså varitharDetta
sökerstadgande deninnehållerlagstiftningNuvarande attett somom

lämplig allmänskallutlandsförbindelsenätkoncession för urvaraen
vidhänsynbl.atill lagenförarbetenasynpunkt. I attanges

det lämpligttillskall änlämplighetsprövningen ärtas om annanom
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kraftnät skall erhålla koncession. Med nuvarandeSvenskastaten genom
inflytande etablerandetlagstiftning således redanhar överett stortstaten
finner dock det finnsutlandsförbindelser. Utredningen attav nya

tydliggöra vikten neutraltlagstiftningen ytterligareanledning i ettatt av
utlandsförbindelsema.ägande av

ägande förvaltandestatligt ochstadgande i lagdirektEtt ärom
EG-rättsligt perspektiv.föredraemellertid inte är sett ettatt ur

komplettering till nuvarandeställetförordar iUtredningen en
nätkoncession försökandeinnebärlagstiftning att avsom

säkerställa ledningenlämpligtutlandsförbindelse måste på sätt att
icke-diskriminerande villkor. Detupplåtas påkommer äratt

behovdylik lösning tillgodoser Sverigesuppfattningutredningens att en
utlandsförbindelsema.förvaltandetägandet ochregleraatt avav
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direktivenUtredningsuppdraget och

skall utredningen föreslåEnligt direktiv Dir 1995:112sina ett
möjligheternaorganiserad börshandel med därregelverk för atten

med de nordiska länderna beaktas.bedriva börshandel i samarbete
reglering utrikeshandeln medlämnas till denFörslag skall också av

försörjningstryggheten.för säkerställabli nödvändigkan attsom
direktiven skapaförslagen skall enligtUtgångspunkten för attvara

förkortsiktiga handeln med el. Reglernaför denramlagstiftning enen
tillträde,neutralitet, frittskall tillgodose kravenhandelsplats för

offentlighet möjlighet tilltillsyn ochinformation, sekretess, samt en
analysera deUtredningen skall inledningsvisprisbildningen.insyn i

och itillämpliga börshandel medexisterande regler är angesom
dekompletteras för tillgodosebehövervilken utsträckning dessa att

oförhindrad uppmärksammaUtredningenuppställda kraven. är även att
regler för handel med finansiellakompletterandebehoveventuelltett av

förFörslaget reglerunderliggandedenkontrakt där är enomvaran.
tillmed hänsynskall utformashandel medorganiserad tagen

Förslaginsyn i börsfunktionen.inflytande ochbehovsamhällets överav
skall bedrivas.tillsynenskall lämnas hur

utformasreglerna inte fårde föreslagnaexplicitdirektivenI attanges
desamarbete mellanutvidgateller försvårarde hindrarså ettatt

elområdet.ländernanordiska
förekommandeoch iskede analysera,i andraskallUtredningen ett

begränsabehov finns försärskilda regler,tillfall lämna förslag attom
reglering skullesådanel. Syftet medutrikeshandeln med attvaraen

utrikeshandel medeventuellbegränsa sådanmöjlighetskapa att som
också iingårförsörjningstryggheten. Deteffekter förnegativamedför

underfinns behovdetanalyserauppdraget ettattatt avom
tillämpas på degrad öppenhetvarierandeövergångsskede, då aven
särskild formupprätthålla någonelmarknader,europeiska ländernas av

utformas såföreslås skallreglerutrikeshandeln.kontroll Deöver som
sighandeln medden kortsiktigahinder förinte skapardeatt vare

analys skallgrannländerna.de nordiska Eneller medSverigeinom
redan ingångna kontrakt.skall gälla förreglervilkaockså göras somav

och möjlighetenutreda behovetuppdraget ingår attI även att genom
tillkommandeförvaltaochtilllagstiftning ägaensamrätt attstatenge

utlandsförbindelser.
bilagahelhet framgåri sinDirektiven av
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Regler för elbörs m.m.
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Författningsförslag1

till lag1.1 Förslag ändring i lagenom

1991 :981 värdepappersrörelseom

Härigenom föreskrivs kap lagen1 1 § 1991:981 värdepappers-att om
rörelse ha följande lydelse.skall

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1kap1§

lag gäller värdepappersrörelse.Denna lag gäller värdepappersrörelse.Denna
företags verksamhet iFör utländska utländska företagsFör verksamhet i

Sverige i dennagäller bestämmelserna Sverige gäller bestämmelserna i denna
lag i tillämpliga delar. filialer till lag i tillämpligaFör delar. filialerFör till
utländska företag gäller i övrigt lagen utländska företag gäller i övrigt lagen
1992:160 utländska filialer 1992:160 utländska filialerom m. m. om m. m.

drivsgäller inte verksamhet gäller inte verksamhetLagen Lagen drivssom som
Riksbanken, Riksgäldskontoret, Riksbanken, Riksgäldskontoret,av av

försäkrings-Kammarkollegiet eller Kammarkollegiet, försäkringsbolag medav
försäk-bolag med koncession enligt koncession enligt försäkringsrörel-

ringsrörelselagen 1982:713. selagen eller1982:713 leveranskon-av
erhållit tillstånd drivacessionär attsom

elmarknadsrörelse enligt § lagen6
1 elhandel.9xxsxxx om

förvalt-gäller inte heller sådan gäller inteLagen heller sådan förvalt-Lagen
ning finansiella instrument ning finansiella instrumentär ärav som av som
reglerad i lag. reglerad i lag.annan annan

3 §a
förTillstånd enligt krävs inte Tillstånd3 § 2 enligt 3 krävs inte för§ 2

verksamhet bedrivs med stöd verksamhet bedrivs med stödav ensom som av en
marknads-auktorisation börs eller auktorisation börs eller marknads-som som

plats enligt lagen börs-1992:543 plats enligt lagen börs-1992:543om om
och clearingverksamhet. och clearingverksamhet, eller med stöd

tillstånd driva elbörsverlcsamhetattav
enligt §14 lagen l9xxsxxx elhan-om
del.

3 SOU996349
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elhandelFörslag till lag1.2 om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

illämpningsområdeT

mellanhandsverksamhet påhandel med el,lag gäller1 § Denna
elbörsverksamhet.elmarknaden och

lagenverksamhet enligt § 1902:71 1,15gäller inteLagen a s.som
bedrivselektriska anläggningar,bestämmelserinnefattande vissa avom

myndigheten.systemansvarigaden

Definitioner

lag betyderdenna2 § I
helt eller delvisverksamhetyrkesmässigt bedrivenmed el."handel som

kraft eller elkontrakt,elektrisköverlåtelseri förvärv ellerbestår avav
elektrisk kraft förbehovettillgodoseendastdär syftet inte är att egenav

prissäkring för sådan elleverans,åstadkommakonsumtion eller att
handel med el,driverföretagelhandelsföretag: som

elmarknaden till-företagelmarknaden:mellanhänder på som
i 6 § 2de tjänsterhandahåller någon st,angessomav

driva elbörsverk-lagtillstånd enligt dennafåttföretagelbörs: attsom
samhet,

sammanställasamlaverksamhetelbörsverksamhet: att upp,som, genom
priset vidoch säljbudköp-informationoffentliggöraoch samtom

syfte åstadkommaelkontrakt, har tillelleravseendegjorda avslut att
inte kanomfattningmed iregelbunden handel anses somsomen

ringa,
leveranskoncessionär ochbedrivsverksamhetelmarknadsrörelse: avsom

de tjänstertillhandahålla någonelmarknadenbestår i påatt somav
i § 26 st.anges

handel medbestämmelserAllmänna om

handel med elallGenerellt krav på

förtroende förallmänhetensskall ske såHandel med3 § att
elmarknaden.med god sedenlighetupprätthålls och ielmarknaden
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Krav på elhandelsföretag

4 § Elhandelsföretag och mellanhänder på elmarknaden skall ha
med hänsyn till verksamhetens och omfattning lämplig organisa-arten

tion, godtagbar kontroll de risker handeln med kan medföraöveren
och erforderlig förmåga hantera dessa risker.att

Anmälningsplikt

Elhandelsföretag5§ och mellanhänder på elmarknaden skall,
innan verksamheten inleds, underrätta Eltillsynsmyndigheten sinom
avsikt driva handel med el. Till anmälan skall fogas redogörelseatt en
för den planerade verksamhetens och omfattning.art

Elmarknadsrörelse

Tillstånd till elmarknadsrörelse

6§ Efter tillstånd från Eltillsynsmyndigheten får företag som
innehar leveranskoncession enligt lagen6 § 1994:618 handel medom

driva elmarknadsrörelse.
Tillstånd får förges

handel med elkontrakt för räkning i egetannans namn,
förmedling kontakt mellan köpare och säljare elkontrakt ellerav av
förvaltning någon elkontrakt.av annans

§ Ansökan tillstånd till elmarknadsrörelse7 skall skriftligom vara
och eller flera de i 6 § angivna tjänsterna. Ansökan skallavse en av
innehålla beskrivning den verksamhet företaget bedriver, deen av
uppgifter behövs för bedöma den planerade verksamhetensatt artsom
och omfattning företagets förmåga driva verksamheten isamt att
enlighet med denna lag och andra författningar.

för tillståndFörutsättningar

8 Tillstånd till elmarknadsrörelse§ får endast meddelas denom
planerade verksamheten komplement till den elhandel företagetutgör ett
bedriver i övrigt begränsad omfattning.ärsamt av
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elmarknadsrörelse får endast meddelasTillstånd driva9 § att om
planerade verksamheten kommer drivas idet kan den attantas att

lag.med bestämmelserna i dennaenlighet

elmarknadsrörelseRegler för

allmänhetens förtroendeElmarknadsrörelse skall drivas så10 § att
upprätthålls och så den inte till skada förför elmarknaden äratt

elmarknaden.
förelmarknadsrörelse skall ha säkra rutinerföretag driverEtt som

förenade med verksamhetenfinansiella riskerkontrollen de äröver som
skall hanteras.plan för hur dessa riskersamt en

skall drivas så allmänhetens förtroendeElmarknadsrörelse11 § att
upprätthålls och enskildas kapitalinsatservärdepappersmarknadenför

rörelsen kan sund.i övrigt såinte otillbörligen äventyras attsamt anses
skallelmarknadsrörelseföretag driverEtt som

ärligt och rättvistverksamhet handla påi sin sätt,ett-
och skyndsamhet,erforderlig skicklighet,handla med omsorg-

och rutiner behövseffektivt använda sådanainneha och somresurser-
bedrivas på riktigtför rörelsen skall kunna sätt,ettatt

sådanatillräcklig informationmed kunder lämnavid sina kontakter om-
sammanhanget,väsentliga iomständigheter ärsom

inträffar, till kundernasådanaintressekonflikter och,undvika attseom-
behandlas rättvist, samt

verksamheten.gäller förfölja alla de regleri övrigt som-

elmarknadsrörelse skalltillstånd drivaföretag fått12 § Ett attsom
kronor.uppgår till minst miljonkapital alltidha bundetett eget ensom

skäl föreligger, medge undantagfår, särskildaEltillsynsmyndigheten om
företag.kapital såvitt visstbundetfrån kravet på eget avser

Sekretess

befattningshavare hos företagellerstyrelseledamot13 § En ett som
egenskapen får kunskapvilken i dendriver elmarknadsrörelse, om en

får inteeller personliga förhållanden,affársförhållandenuppdragsgivares
heller utnyttja kunskapen ifått och interöja vad hanobehörigen veta

uppdragsgivarens intresse.strid med
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Elbörsverksamhet

elbörsverksamhetillståndsplikt förT

efter tillstånd regering-endast drivasElbörsverksamhet får14 § av
en.

tillståndförFörutsättningar

endast meddelaselbörsverksamhet fårTillstånd driva§15 att om
rubbakommerverksamheten inteavseddaden attdet kan antas att

elförsörj-medföra risker förelmarknaden,förförtroendeallmänhetens
elmarknaden.förtill skadaellerningen vara

endast meddelaselbörsverksamhet fårdrivaTillstånd16 § att
börsför auktorisationgällervillkoruppfyller deföretag somsomsom

clearingverksamhet.börs och1992:543kap. lagenenligt 2 om

elbörsverksamhetförRegler

kap lagenoch 12i 10börs 4Bestämmelserna17 § om -
det undantagskall, medclearingverksamhetochbörs-1992:543 om

elbörs.förgällastycket,i andra även enangessom
och lageni kap § 1 2bestämmelserna 4 1integäller stelbörsFör en

clearingverksamhet.ochbörs-1992:543 om

kap § lagenenligt 4 2krävsvadskallelbörsEn utöver18 § som-
till handelnclearingverksamhetoch även attbörs-1992:543 seom -

god sed påenlighet medoch ilagenligt dennaskerbörsenmed vid
elmarknaden.

myndigheten.denFörhållandet till systemansvariga

informationlämnafortlöpandeskyldigelbörsEn19 § är att om
och i dendetmyndigheten påsystemansvariga sätttill denhandeln

begär.myndighetensystemansvarigadenutsträckning som

densådantinte skefår sättelbörs attHandeln vid ett20 § en
driftssäker-upprätthållamöjlighetermyndighetenssystemansvariga att

eftereller,Regeringenförsvåras.elsystemetnationellahos detheten
fårmyndighetensystemansvarigadenbemyndigande,regeringens

elförsörjningsäkerpåkravetföreskrifter hurmeddela närmare enom
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skall beaktas vid handeln med på börsen.

Börsmedlemmar

21 § Till börsmedlem får endast den har tillräckligaantas som
finansiella och i övrigt lämplig delta i handeln.är attresurser

22 § Om börsmedlem inte längre uppfyller kraven för med-en
lemskap skall elbörsen besluta medlemskapet skall upphöra.att

börsmedlemHar skap upphört grund beslut enligt första stycket,ett av
får medlemmen, det finns särskilda skäl, utföra köp- eller säljorderom
vid börsen för skydda uppdragsgivare förlust.att mot

23 § Börsmedlemmama skall lämna elbörsen de upplysningar som
behövs för elbörsen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt dennaatt
lag och andra författningar.

Clearingverksamhet

Clearingverksamhet24 § avseende eller elkontrakt får endast
drivas företag fått tillstånd clearingorganisation enligt lagenav som som

börs och clearingverksamhet.1992:543 För verksamheten gällerom -
bestämmelserna i och 12 kap lagen börs- och clearing-11 om
verksamhet.

Tillsyn m.m.

Tillsyn efterlevnaden denna lag, med undantag vad25 § över av av
i Eltillsynsmyndigheten.26 utövassom anges av

tillstånd driva elbörsverksamhet26 har enligt§ Företag attsom
Finansinspektionen.denna lag står under tillsyn av

Eltillsynsmyndigheten har begäran få§ på de upplys-27 rätt att
behövs för tillsynen.ningar och handlingar som

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Eltillsyns-28 §
får meddela föreskriftermyndigheten om

skallvilka upplysningar företag rutinmässigt lämna till myndig-ett
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heten,
innehålla enligt 5skallanmälanvad en

enligtinnehålla 7skalltillståndansökanvad omen
och §§.11enligt 10iakttagaföretag harvad4. attett

kapital enligt 12bundetberäkning egetav

förelägganden ochmeddela defårEltillsynsmyndigheten29 §
villkorföreskrifter ellerellerlag,dennaförbehövsförbud att somsom

efterlevas.skalllag,dennastödmedmeddelatshar av

verksamhetvissÄr tillämpliglagenhuruvidaosäkert ärdet30 §
verksamhetendriverdenförelägga attEltillsynsmyndighetenfår som

lagenbedömaför ärbehövsupplysningar attdelämna omsom
tillämplig.

Eltillsynsmyndighetenåterkallasfårenligt 6 §tillstånd§ Ett31 av
föreskriftnågonlag ellerdennaöverträdaföretaget att somgenomom

sigvisatpålag ellerdenna sättstödmed annatmeddelatshar av
tillståndetverksamhetsådanolämplig utöva avser.att som

iställetvarningmeddelatillsynsmyndighetenfårtillräckligtdetOm är
tillståndet.återkallaför att

besluta hurtillsynsmyndighetenfåråterkallastillståndOm ett
avvecklas.skallrörelsen

elbörsverk-tilllämnatsharlagenligt dennatillstånd§ Ett32 som
regeringen.återkallasfårsamhet av

förbudföreläggande ellerEltillsynsmyndighetenMeddelar33 §
vite.föreläggamyndighetenfårlagdennaenligt

Överklagande

allmänhosöverklagasbeslut fårEltillsynsmyndighetens34§
överklagande tillvidkrävsPrövningstillståndförvaltningsdomstol.

kammarrätten.
föreskriftstödmedellerlagenligt dennameddelatsBeslut avsom
inteomedelbart,skall gälla annatlagenstödmedmeddelats omavsom

bestäms.

beslutmyndighetsöverklagandeFöreskrifter35 § somenavom
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har meddelats med stöd bemyndigande enligt denna lag meddelasettav
regeringen.av

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

lagDenna träder i kraft den januari1 1997.

Elhandelsföretag får bedriva handel med krav på anmälanutan
enligt under5 § månader från lagens ikraftträdande.tre

Företag före ikraftträdandet denna lag bedrev elbörsverksam-som av
het får bedriva sådan verksamhet tillstånd enligt 14 § underutan tre
månader från lagens ikraftträdande.
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Bakgrund2

inledningsvis redogöra fördetta kapitel skall vi huvuddragen i denI
riksdagen den oktoberelmarknadsreform 25 1995 1995/96:antogsom

kraft januarioch trädde i den 1996. följande avsnittNUl l Isom
diskuteras handlas på den elmarknaden.hur kommer avsnittIatt nya

norska elbörsen utformadredovisas hur den hur den2.3 är samt
elektroniska transaktionsbörs håller utvecklas Statnett,attsom av

kraftnät i Stockholm tänkt fungera.Svenska och OM är att
framkommitrefereras vad vad regelverkAvslutningsvis som avser

föregått denna utredning.för i de olika börsutredningarelbörser som

ellagstiftningen2.1 Den nya

kraft den januariellagstiftning trädde i 1 1996. DenEn nyany
elkonsumentema får möjlighet väljainnebär bl.a.ellagstiftningen attatt

förändringar elmarknaden skeddeVissa viktiga påelkraftleverantör.
vattenfallsverket i tvåjanuari delades Statensdock tidigare. 1992Den l

svenska kraftnät. Svenskaoch Affärsverketföretag, Vattenfall AB
för det svenskadelningenkraftnät stamnätet,ansvaretövertog genom

utlandsförbindelsema. januariDen l 1995inklusive huvuddelen av
särskilt för elsystemetslagålades Svenska kraftnät ett ansvargenom

systemansvaret.tekniska funktion
genomgripande förändringar förinnebärellagstiftningenDen nya

elförsörjningen föri dag försåväl de företag somsom ansvarar
skapar också möjligheter förellagstiftningenelkonsumentema. Den nya

marknaden.komma inaktörer attnya
dende centrala delarnaredogörs för någraNedan av nyaav

lagstiftningen.

nätföretagen och prissättningReglering2.1.1 avav

nättjänster

kraft januari innebärträdde i den 1996ellagstiftningen lDen somnya
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bemärkelse kunderna friahandeln med i denomreglering äratten av
elkraftleveranser.vill teckna kontrakt Förmedväljaatt omvem man

inte elmarknadsreforrnen någoninnebär emellertidnätägama om-
driva elnät krävs det tillståndbygga ochreglering. För att

nätkoncessioner:finns tvånätkoncession. Det typer av

normalt för ledningar medför område,Nätkoncession ensom ges
eller lägre.spänning kVpå 20

for ledning med högre spänning.för linje,Nätkoncession gessom
kraftnäts ochsådana linjer SvenskahandförstaI stamnätutgörs av

industriertill vilka kraftverk,regionalakraftföretagens störrenät,
lokalnät anslutna.och är

elnät skyldiga i denjanuari demed den 1996Från och 1 är äger attsom
från verksam-skilja nätverksamhetenredovisningenekonomiska annan

kraftproduktion får intemed elkraft elleroch handelNätverksamhethet.
juridiskaiheller bedrivas person.samma

monopol. Med naturligts.k. naturligtNätverksamheten utgör ett
beskaffad i detså detverksamhetmonopol ärär attsommenas en

företag etablera sig påkonkurrerandeomöjligt for attnärmaste
allaskyldig anslutahärtillmarknaden. Med hänsyn nätägareär atten

området till sittelproducenter i Nätägarenochelkonsumenter nät. är
elkraft oberoendeinmatning ochtillåtaockså skyldig uttagatt avav

elkraften.ellerkraftleverantör är mottagareär avvem somvem som
mätning inmatningförvidareDet nätägarens attär avansvar svara

till kunder,dessa mätvärdenelkraftrespektive samt rapporterauttag av
Svenska kraftnätavräkningen hostill den centralaochkraftleverantörer

nedan.se
nättariffen utformaskravellagstiftningen ställerDen att somnya

och producenterkonsumenterdettapunkttariff. Meds.k. attmenasen
Nätavgiftenhandlar med.oberoendenätkostnadhar vem manavsamma

ellerelkonsumentpåberoendedockvarierar nätet enenvar
betalar såledeselkonsumentansluten. Enkraftproducent är samma

belägenköps lokaltelkraftenoberoendenätkostnad t.ex. av enav om
kraftproducent harköpselkraftenkraftproducent eller somav enom

Kraft-del landet.i heltproduktionsanläggningarsina annan aven
oberoende tillnätavgifterbetalafår ocksåproducentema vemavsamma
elektriska inomdet samladesäljs. På detta nätetelkraften utgörsätt

Tackanslutna tillallamarknadsplats förlandet nätet.är varesomen
börshandel med elkraft.punkttariff möjliggörsmedsystemet

någotvillkor bestämsoch övrigaNättariffer nätägama utanav
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forhandsgodkännande. står dock under tillsynNätägama Närings- ochav
teknikutvecklingsverket NUTEK. Konsumenter och producenter som

missnöjda med avgifter, service och övriga villkor kan fåär nätägarens
saken prövad hos beslut i fråganNUTEK kan överklagas till allmänvars
forvaltningsdomstol.

nationelladenochbalansansvarSystemansvar,2.1.2

avräkningen

och balansansvar begrepp introducerasSystem- i denär som nya
ellagstiftningen.

Systemansvar

Elsystemet måste leveranssäkert vilket i sin ställer kravturvara
driftsäkerhet. Frekvensen hållasmåste på 50 Hertznätet attgenom

helaproduktion och konsumtion tiden balanseras. Vidare måste
spänningen hållas inom givna så aldrig överbelastasstamnätetattramar

klara detta måste någon ha överordnatFör att ett ettm.m. ansvar -
Sedan den januari Svenska kraftnät1 1995 denärsystemansvar.

systemansvariga myndigheten.
miljontals olika uttagspunkter olikaEl i på spänningsnivåertas ut
kraftproducenter i flertal inmatningspunkter.och Svenskamatas ettav

kraftnäts uppgift till lika mycket elkraft hela tiden tillförsär att attse
klara denna uppgift Svenska kraftnätFörnätet ut. att tartassom

löpande bud reglerresurser från de företag harpå kapacitetsom
tillgänglig Svenska kraftnät alltidför reglering. måste ha tillgång till

för kunnatillräckligt mycket reglerresurser stabiliteten iatt garantera
kraftföretagen inte frivilligt ställer reglerkapacitet tillOmsystemet.

förfogande har Svenska kraftnät beordra tillgänglig kapaciteträtt att att
ställs till förfogande.

främst företag har produktionsanläggningar vilkaDet är störresom
kan öka eller minska produktionen med kort varsel snabbare 10än

Ävenminuter deltar i denna s.k. sekundärreglering. konsumentersom
förbrukning kan ifråga förmed bortkopplingsbar komma sekundärregle-

ring. Mindre obalanser mellan produktion och konsumtion korrigeras
reglerutrustning finns installeradmed hjälp på de störresomav

produktionsanläggningama. utrustning känner frekvensavvikel-Denna av
effektenoch reglerar automatiskt i kraftverket. automatiskaDennaser

frekvensreglering kallas primärreglering.
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Bud reglerresurser för uppreglering och för nedregleringFigur 2.1 på

Pris J
i

UpprêgleringNedreglering

44

Balansansvar

Även för det alltidkraftnätdet Svenska ärär attansvararsomom
det kraftproducentema,och el,mellan tillförselbalans äruttag av

ekonomiskt ansvariga föroch elkonsumentemaåterförsäl j är attsomarna
vad tillförsinte än systemet.tas ut sommer

införs i den lagstiftningen.balansansvar,begrepp,Ett nytt nya
i avtal med Svenskauttagspunkt har denförBalansansvar ettsomen

elkrafttillföra elsystemet lika mycketbetala förkraftnät åtagit sig att att
uttagspunkt måste det finnas någonuttagspunkten. varjei Förtas utsom

helst åta sigprincip kanbalansansvaret.har I attvem som varasom
själv.balansansvarig, kundenäven

avräkningennationellaDen

Svenska kraftnät avräkningskonto.varje balansansvarigFör upprättar ett
bokförs all elkraft denkraftnäthos SvenskaPå detta konto som

och all elkraft i de punkterbalansansvarige på nätet tas utmatar som
handlas mellanElkraftåtagit sig balansansvaret.där denne har som

saldo kontot beräknaspå kontot.balansansvariga bokförs också Ett
varje timme.för
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Svenska kraftnätBalanskonto hosFigur 2.2

+
-

frånUppmätt Uppmätt uttag
inmatning på nätet nätet

FörsäljningfastkraftKöp avav

fastkraft

försäljningköp Ev.Ev. avav

balanskraftbalanskraft

deönskvärtmöjligt ellervarkenpraktikeniEftersom det är att
negativa saldon.positiva ochuppstårperfekt balansibalansansvariga är

elkraft frånbalansansvarige köptdeninnebärsaldonegativtEtt att
balansansvarigedeninnebärsaldopositivtochkraftnätSvenska attett

utbytsdettaelkraftkraftnät. Den sättSvenskaelkraft tillsålt som
fastställerkraftnätbalanskraft. SvenskakallaskraftnätSvenskamed

balanskraft.prissättningförprinciperna av

mätdataoch rapporteringMätning av

balansansvarigaelkraftaffárer mellaninformationmedTillsammans om
detuttagspunkternaochinmatnings-olikafrån demätdataföretag utgör
deavräkningenavräkningennationellaför denunderlagetviktigaste av

uttagspunkterochinmatnings-samtligafrånMätdatabalansansvariga.
allaUndantagnakraftnät.Svenskatill ärdock intebehöver rapporteras

i områdetleveranskoncessionärenfrånelkraft köpsdäruttagspunkterde
eftersom leverans-undantagnauttagspunkter2.1.3. Dessa äravsnittse

mellan vadskillnadenförbrukning bestämskoncessionärens somsom
d.v.s.andras kunder,och vadområdeti uttas som enmatas avsom

avseendenmätning i vissakraventillorsakenDetta attärrestpost.
leverantörelkraften från änköperkundenhögreär annanenom

leveranskoncessionären.
elkraftinte köperkunderför depåställskrav mätamaDe somsom

skallnedanområdet sei mätarnaleveranskoncessionären är attfrån
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kunna registrera och lagra mätvärden för förbrukningen timme för
timme. Enligt lagstiftningen det deär nätägarens sättaattansvar upp

krävs. Det också samlamätare är nätägarens att mätvär-som ansvar
den och dessa till den nationella avräkningen.att rapportera

Även kunderna konkurrensmarknaden har fårätt attsom agerar
förbrukningsstatistik för sin uttagspunkt eller sina uttagspunkter direkt
från nätägaren.

Eventuella tvister mellan kund och i frågornätägaren rörsom
mätinstallation, kostnader för rapportering statistikmätare, kanav m.m.

NUTEK beslut kan överklagas till allmän förvaltnings-prövas av vars
domstol.

2.1.3 Leveranskoncessionen

den lagstiftningenI finns regler möjliggör mjuk övergångnya som en
till den elmarknaden. Detta med leverans-görs ett systemnya genom
koncessioner för högst femNUTEK år.som ges av

fleraInom eller nätkoncessioner för områden, dvs lokalnät,en
blir innehavare leveranskoncession leveranskoncessionärenen av
skyldig leverera till alla kunder så önskar. blirHan samtidigt,att som
på begäran kund, skyldig underkasta sig reglering bl.a. elpriset.attav av

fårLeveranskoncessionär leverera kraft inom sitt område krav påutan
timregistrerande mätare.

leveranskoncessionSystemet med berör inte kunder anslutnaärsom
till med nätkoncession för linje, d de kundernätägare ärv s som
anslutna till regionnät.ett

2.2 Kontraktsformer på den gamla påoch
den elmarknadennya

Elkonsumenter har på den elmarknaden minst olikatvå avtal, ettnya
avtal med och medavtal elkraftleverantören. elkonsu-nätägaren Deett

byter leverantör, d.v.s. köper elkraft från någonmenter änsom annan
leveranskoncessionären i området måste direkt eller indirekt ha avtalett
med balansansvarigt företag.ett
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Nätanslutningsavtalet2.2.1

förelkonsumenten betalarbestäms det prismedavtaletI nätägaren som
punkttariff tillämpas,skall s.k.el. Som nämntstransporten ovan enav

tillgång till hela det svenskafårkonsumentenvilket innebär nätetatt
oberoende varifrån elkraftenelkraft betalasprisoch påatt avsamma

köps.
berordrabbar elkonsumenterelavbrottallra flestaDe avsom

lokala problem till följddet sigOftastproblem på rörnätet. avom
konsekvenserna elavbrottRisken för ocheller åska.snöfall, hård vind av

regleras medfrågapraktikensåledes i nätägaren.är somen
elkonsumentmedreglerasAndra frågor nätägaren är när ensom

vidtaåtgärder måsteoch vilkafrånkan kopplas bort nätägarenätet en
bortkoppling.verkställaför ha rättatt att en

från kundenskall kopplaselkonsumentskäl till ärnätetEtt attatt en
för kundensbalansansvarigleverantörbetalar deninte är ut-som

möjligheterpraktiskahar själv ingabalansansvarigatagspunkt. Den att
hjälp medbekunden måstetillleveransen nätägarenavbryta utan om

förutsättertrepartsförhållandeDettabort elkonsumenten.koppla attatt
ibalansansvarige ochmellan denfinns nätägaren,avtal också samt

leveranskoncessionär.ochmellanförekommande fall nätägare

elkontraktOlika2.2.2 typer av

tillämpbara detkontraktsformerfyra olika näri princip ärfinnsDet som
beskrivs schematiskt ikontraktsformerfyraelkontrakt.gäller Dessa

nedanstående figur.

volymerAvropskraft rörlig Fasta
volym

21prisFast

43Spotmarknadspris

ochoch elleverantörermellan konsumenterkontraktsamtligaI stort sett
utformadei dagåterdistributörerochkraftföretagmellan är som

kontraktstyp
betalarinnebär kundenenergileveranskontraktKontraktstyp 1 att

Kunden fåreffekt.vissabonnemangsavgift rätt utatt ta engersomen
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också betala för den energi i uttagspunkten. Denna energi-tas utsom
Variationer i kundensmängd hanteras den producentmäts uttagupp. av

inom leveransområde kunden befinner sig. leveransområdeEttvars
definieras kraftföretagensi princip regionnät. Prisnivån bestämsav

detnormalt för år i förekommer också längre avtalsperio-ett taget, men
der. Priset normalt olika för olika tider dygnet och åretär

kontraktstyp passade bra den gamla elmarknaden harDenna men
sina begränsningar elmarknad med konkurrens, där köparen ien
princip delleveranser frånfri köpa andra leverantörer ellerär att
vidaresälja elkraften.

kan endast ha energileveransavtalelkonsument förEn ett en
uttagspunkt.

Kontraktstyp fastkraftkontrakt användes tidigare enbart2 nästan
de kraftföretagen utbytte elkraft sinsemellan. kontraktDessanär större

omsättningsbara eftersom de inte knutna till någon bestämdär är uttags-
eller inmatningspunkt Kontrakten exakt definieradepå vadnätet. är

vid avslut.energiinnehåll och priset bestäms Avvecklingavser av
kontraktet således inte mätvärden eftersom volymemabaseras är
angivna i kontraktet.

antal fastkraftavtal. kundenelkonsument kan ha obegränsat OmEn
balansansvarigainte har balansansvar måste dock den leverantöreneget

godkänna fastkraftavtalen. Orsaken dessa avtal kommerär att att
balansansvariges konto i den centrala avräkningen.återfinnas den

användes denKontraktstyp servicekraftkontrakt inte på gamla3
elmarknaden kan få betydelse på den elmarknaden. Dettastor nyamen

kunden med den balansansvarige leverantören. dettakontrakt tecknar I
faktiskakopplat till aktuellt spotpris. volymemakontrakt priset Deär

förbrukning i kundens uttagspunkt.baseras på uppmätt
leverantören inteFöljden denna kontraktstyp någonär att tarav
till aktuellt marknadspris.får alltid betaltprisrisk leverantören-

således, någon risk för den balansansvarigeElkonsumenten kan utan
elkraftporzfölj med fastkraftkontrakt.tillåtas byggaleverantören, upp en

servicekraftkontrakt kan elkonsument köpatecknaGenom att ett en
aktör börsen. Elkonsumentenelkraft till spotpris själv påutan att vara

för risk-kontrakt med finansiell avveckling sinkan också utnyttja
och optioner.hantering terminert.ex.

aktuellt använda prissäkring medKontraktstyp kan4 attvara om
avvecklas finansiellt blir vanligt den elmarknaden.kontrakt nyasom
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Elbörser2.3

Tidigare förekom omfattandei Sverige samarbete mellan elproducen-ett
för optimera elproduktionen. Under harår samarbetetterna att senare

begränsats till enbart omfatta utbyte tillfällig elkraft till marknads-att av
för s.k. Produktionsoptimeringenpris, inom den Nya NPO. Enramen

starkt bidragande orsak till denna utveckling Konkurrensverket vidär att
flera organiserat produktionssamarbetetillfällen förklarat inte äratt
förenligt med fri elmarknad.en

kraftnäts utredning, Handelsplats för el,Svenska någonl attanges
handel med tillfällig elkraft nödvändigt inslagform organiserad är ettav

fri Utredningen pekar det finns olikapå elmarknad. många sättatten
sådan handel praktiskaorganisera handeln på, orsakerattatt men en av

Utredningen visar vidare s.k. elkraftbörsbör ske i börslika former. att en
kraftföretag återförsäljare, mäklare ochutformas såvälmåste så att som

handla börsen.kunder ska kunna på
organisera handeln med elkraft i börslikafördel medEn stor att

vilket speciellt mindreformer avslutspriser offentliggörs,är att gynnar
fördelar transaktionskostnadema blir lägre;aktörer. Andra är att

söka många leverantörer och förhandla medkunderna behöver inte upp
behöver inte söka olika kunder.dem och leverantörerna Enupp

till lägre administrationskostnaderelkraftbörs leder också attgenom
nationella avräkningen.avslutsinformation till denbörsen kan rapportera

börshandel köpare och säljare kanfördel medYtterligare är atten
varandra.förvara anonyma

nordisk elbörsförArbetet2.3.1 en

elmarknad svenskakonkurrensutsatt 1991. DeninfördesI Norge nyaen
bärande principmed den norska.har likheter Enellagstiftningen stora

i majpunkttariffen infördes isig uttryck i Norgei båda fallen tar som
resterandeden januari och på1 1995och i Sverige på1992 stamnätet

infördeSamtidigt ijanuari 1996. Norgeinhemska den 1nät mansom
reglemiarknaden, gjorde det möjligtden s.k.punkttariffen infördes som

avtal balanskraft.återförsäljare tecknakunder ochför norska att om
ordentligtaktiviteterna kom igångmedfördeförändringartvåDessa att

de kraftpro-Sedan har 100elmarknaden. 1971på den norska ca
elkraftbörs. början 1992haft tillgång till Iducentema i Norge aven

och elhandlareelkonsumenterbörs föröppnades denna utan egen
elkraftproduktion.

Även ökad konkurrens påutvecklingenFinland gåri mot en

4 SOU1996:49
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infördes junielmarknaden. ellagstiftning den 1995 ochEn l ettny
november frågorpunkttariffsystem i bruk den 1995.1 Hur rörtogs som

utlandsförbindelsema skall lösasoch tillträde till är ännusystemansvar
inte beslutade.

utformningen ellagstift-Sammanfattningsvis kan konstateras att av
regelverk kommer snarlik i de nordiskaningen och övriga att trevara

finns inteSverige och Finland. Danmark däremotländerna INorge,
övriga nordiska ländernas exempel.konkreta planer följa denågra att

nuvarande danska ellagstiftningen dockför denInom ärramen
det ägarstrukturen i elförsörj-i princip möjlig. praktikenkonkurrens I är

fungerande konkurrens.ningen förhindrar ensom
uttalad politisk vilja åstadkommadag finns det mycket klartI atten

juni slöt energiministrama inordisk elmarknad. 1995Ien gemensam
principöverenskommelseFinland och DanmarkSverige, Norge, en om

har varit inriktatintegrerad nordisk elmarknad. Arbetetarbeta föratt en
länderna gäller förregelverk för handel mellanpå skapaatt somsamma

Sverige och Finland. krävs i korthethandel inom DetNorge, är attsom
dvs utlandsförbindel-utlandsförbindelsema betraktas vanliga nät,som

punkttariffema,norska, svenska och finskaintegreras i de attsamtserna
etablerar enhetlig vissa tekniskade systemansvariga företagen en syn

kraftnät och dess norska motsvarig-och administrativa frågor. Svenska
Svenska kraftnät harsystemtekniskt samarbete.het harStatnett näraett

vilkenhälftenägare i den norska kraftbörsen, harför avsikt gåatt som
januarisvensk-norsk elkraftbörs sedan 1996.fungerat ensom

Även svenska aktörer möjlighet handla dentidigare hade de att
förändringarna genomfördeselkraftbörsen. Betydelsefullanorska som

gränstariffen mellan Sverige ochinför svenska omregleringenden attvar
kontor ibörshandel, det har inrättatsbort vidNorge ettsamt atttogs

Möjlighetskall underlätta för svenska börsaktörer.Stockholm attsom
vid handel dygnsmarknaden.handla i svensk valuta finns på En annan

tidigaremånader fram i tiden,förändring tidsgränsen påär att somsex
aktör handla, utökas tillden för svenskbortre gränsen att att varavar en
närvarande Clearing kommerför norsk aktör, för 3 år.samma ensom

Svenskaske med Markedfortsättningsvis Statnettäven motpart.att som
inflytande ikommer vidare få likaoch norska aktörer t.ex.att stort

roll i börsens utveckling, prissättningMarknadsrådet, spelar storensom
o.s.v.
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elbörsennorsk-svenska2.3.2 Den

På börsen handlas timkontrakt och veckokontrakt. Timkontrakten avser
fysisk leverans elkraft medan veckokontrakten avvecklas finansiellt.av

handlas spotbörsen, den s.k. dygnsmarknaden.Timkontrakten på
Dygnsmarknaden mellan 10 och 20 % den totala elkraft-omsatte av
försäljningen eller säljbud kan anmälas budeni Köp-Norge. attgenom

kunder anslutna via terminal,faxas eller, för de är attsom genom
buden skickas via datorkommunikation.

i köparen hur mycket de vill köpa underBuden består att anger
beredda betala för elkraften. Säljarevarje timme och vad de är att

aktörer anmäler både köp- ochlämnar motsvarande säljbud. Många
pris/volym kurvor se figur.säljbud i form av -

buden för hela nästkommande dygnklockan skallSenast 12.00 vara
bindande offerter.Efter klockan betraktas budeninlämnade. 12.00 som

kvantiteter för dygnets timmar. IblandBuden skall innehålla pris och 24
elkraften skaredovisa i vilken delmåste också budgivama systemetav

det befarass.k. anmälningsområde. krävsköpas eller säljas, Detta när
anmälnings-s.k. flaskhalsar. Sverigeuppkomma nätbegränsningar, är ett

område.
oñavarje dag, medan mindre aktöreraktörer lämnar budStörre

detta det möjligt för småför vecka i Pålämnar bud sätt ärtaget.en
tid elkraftinköp,vill lägga så mycket påaktörer, inte attnersom

utnyttja börsen.
balans mellan utbud ochberäknas prisUtifrån buden ett som ger

behov, för varjeför varje timme och, videfterfrågan. pris beräknasEtt
dagen före leveransdagenanmälningsområde. klockan 16.00Senast

och vad buden resulterat i förprisnivåninformeras budgivama om
affärer.

dygnsmarknadenPrisbildningen påFigur 2.3

påPris kr/MWh Prisbildning spotmarknaden
säljbud prisordningi stigande

Marknadspris

i avtagande. .... .. . .. .. . .......... . ... . . .. .

Ar
kvantitet, MW
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auktionsförfarande, baserataffärerna bestämsGenom ettatt genom
budgivama full kontroll hur mycketförväg inlämnade bud, har intei

Eftersom alla utbyten sker tilleller säljas.kommer köpasattsom
kan emellertid kund, beroendejämviktsprisetmarknadspriset ärsomen

dygnsmarknaden, lägga mycket högt bud. Påfrånfå leverans ettattav
sälja lägga mycketleverantör måstemotsvarande kansätt ettsomen

lågt bud.
s.k. veckomarknaden. finns i daghandlas på den DetVeckokontrakt

grundkraftkontrakt, dagkraftkontrakt ochVeckokontrakt,tre typer av
nattkraftkontrakt liten.Handeln inattkraftkontrakt. är

veckomarknadengrundkraftkontrakt påDagkraft- ochFigur 2.4

MW

DAGKRAFT

GRUND-

KRAFT

lördfredtismån torsons

effekt under alla veckans 168jämngrundkraftKontrakt för avser en
effekt för tiden mellanjämn 07.00för dagkrafttimmar. Kontrakt avser

kombinera dessa två kon-fredag.måndag till Genomoch 22.00, att
efterlikna sina behov.kundernatraktstyper kan egna

tillkontrakt med leveransprisnoteringar pådagsläget finns detI upp
framtiden.två år i

motsvarandeVeckokontrakt bestäms påPriset på sätt som
budgivning. Sedan aprilsluten l 1995dvsdygnsmarknaden, genom en

handel. försök hartelefonbaserad kontinuerlig Dessapågår dock även
införskaffaMarkedfallit så väl Statnett överväger ettattattut mer

elektronisk transaktionsbörs nedan.s.k. seflexibelt handelssystem, en
dygnsmarknaden lederhandlasfrån kontraktTill skillnad som

och kontrakten avräknas inte itill fysisk leveransinte veckokontrakten
finansiell avvecklingstället skeravräkningen.den nationella I aven

kontrakten.
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Elektronisk transaktionsbörs2.3.3

På den norska-svenska elkraftbörsen sker avsluten dygnsmarknadenpå
form daglig auktion. kunna erbjuda börsaktörernaFör attgenom en av

kontinuerlig undersöker Svenska kraftnät ochhandel Statnett möjlig-
heterna byta till modernare handelssystem. handelssystemDetatt ett

s.k.intresserad elektroniskt transaktionssystem. Ettär är ettman av
under utveckling i samarbete mellansådant handelssystem Statnett,är

kraftnät i Stockholm. Vissa intressenter,Svenska och OM speciellt
svenska kraftföretag kontinuerlig handel, där avslut kan skeattanser

framförhela tiden, föredra daglig auktion. Preliminärt harär att en
kontinuerlig förSvenska kraftnät och Statnett handel kontraktangett att

leder till fysisk leverans kan införas 1997.som
till till utnyttjaranledning 1997 StatnettEn ärväntaratt attman

spotmarknaden dygnsmarknaden för hantera flaskhalsar detatt
norska Under kommer också flaskhalsar de förbindelser1996nätet.

kan uppstå mellan Sverige och Norge hanteras med hjälpattsom av
spotmarknaden. kontinuerlig handel begränsning införs förOm utan

stamnätsföretagen skaffa sig andraspothandel måste instrument att
då riskerar bli överbelastade. möjlighethantera situationer Ennäten att

vidkontinuerlig handel införs begränsas kapacitetsbrist iär att menen
nätet.

Till skillnad från auktionsbörs alla bud till elektroniskären en
offentliga, vad gäller pris och kvantitet. Aktörernatransaktionsbörs är

varandra, givetvis inte för börsen. Säljaredock för ettmen avanonyma
kontrakt anmäler budet till börsen. På motsvarande anmäler köparesätt

Säljbud och köpbud placeras omedelbart i denköpbud till börsen.
tillgänglig för allaelektroniska orderboken aktörerär ärsomsom

börsen. köpbud och Säljbud kan matchas ihop skerSå ett ettsnart
informeras automatiskt sina affärer.avslut. Parterna om

fördel med den elektroniska transaktionsbörsen jämfört medEn en
medger flexibilitet för aktörerna.auktionsbörs den Börsenär storatt

både för aktörer enbart handlar under normal kontorstid,passar som som
för dygnet runtbevakning.aktörer med

Praktiska drifthänsyn kommer för hursätta gräns näraatt en
drifttimmen affärer kan ske. Svenska kraftnät harleveranstimmen
preliminärt timmar kan rimlig finnstvå Detgräns.angett att vara en

timme normalt bör räcka till.svenska aktörer 1attmenarsom
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och tillsynregelverk enligtBehov2.4 av

utredningartidigare

detta avsnitt redovisas vad de olika elbörsutredningar föregåttI som
har kommit fram till det gäller behovet regelverkdenna utredning när av

och tillsyn för elbörs. Vi här endast vad avseendetar sagtsen upp som
eventuella krav ställs har börsen sittstatliga regler. Utöver statensom av

kompletterande regelverk.eget

kraftnäts utredning Handelsplats förSvenska2.4.1

kraftnäts utredning Handelsplats för från finnsSvenska 1993I ett
behovet regelverk och tillsyn elbörs.avsnitt behandlar överav ensom

till finnskraftnät egentligen inte ställning det behovSvenska tar om av
regelverk för elbörser hänvisar till Svenskaspecielltett utan rapporten

kraftnät beställt juristfirman FöretagsJuridik Nord.av
bilaga traditionella elkraftkontraktFörfattaren till denna attanser

finansiellauppvisar få likheter med den instrumenttyp av som
skulleförekommer värdepappersmarknaden. En slutsats detpå är att

tillämpa värdepappersmarknadslagstiftningenolämpligt attvara
handel traditionella elkontrakt.i

Nord anvisar olika modeller för regleringFöretagsJuridik några av
förebild frånindentifierar, med viss värdepappersmarkna-börs ochen

erfordra reglering. Riskerna för prismanipu-den, områden vilka bedöms
prispåverkan diskuteras. Vidare diskuteraslationer och övrig oönskad

varvid det konstateras elmarknadenprincipen god genomlysning attom
spridning information jämfört med situationenkan behöva ökad av

1993.
övervakning och tillsyn FöretagsJuridik NordVad attanseravser

elkraftbörs kan och bör inrättas olikatillsyn och övervakning påav en
aktiebolagsformen används för inrättandet svensknivåer. Om av en

styrelsen för handeln bedrivs i ändamålsenligaelbörs attansvarar
lämpligt kan vidare särskild inrättadformer. den detmånI enanses som

för ochanvändas tillsynnämnd eller partssammansattannat organ
övervakningsuppgifter.

Företagsjuridik Nord inrättandet till-Därutöver att ettanser av
tillsynsmyndighet önskvärt. Tillsyn i denna del böreller ärensynsorgan

baseras lag.på
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elbörs SvenskaUtredning2.4.2 gemensamom -
1995ochkraftnät Statnett, mars

aktörerna måste ha förtroende för elbörsenutredningen konstaterasI att
börsen. elbörs med tillhörandehandel skall ske Ennågon överom

förankrat i ländernasha regelverkclearingfunktionen måste ärett som
energilagstiftning, m.m.

speciella lagar reglerar elbörsverksamheten,inte stiftasOm det som
föreskrifterenergilagstiftningen med tillhörandeden allmännamåste

också det kan bli aktuellt inrättatillämpas. Utredningen bedömer att att
kontrollorgan för elbörsen.särskilda

konstaterar spotmarknadenkraftnät och StatnettSvenska äratt en
fysisk elhandel och denna handel kommermarknad förkortsiktig att att

förbrukning.förhållandena för produktion och Enligtfysiskapåverka de
systemansvarige driftskoordinatomdetta denutredningen betyder att

till dettaför driften och hänsyn börsvillkorenmåste närsätta tas
spothandel bestäms.reglerna för

prissäkringsmarknaden den marknadvidareUtredningen ärattanser
marknad kan dessutompotentiella förlustrisken. Dennamed den största

därförkomplicerad för vissa aktörer. Detverka något storavanses vara
solida.för denna marknadregelverkvikt avtal och äratt

utländska aktörer önskar påregler förgällerdetNär agerasom
dessa regler bör så långtkraftnät och StatnettSvenskabörsen attanser

för aktörer inom dengällerlika demdet möjligtär gemensam-somvara
handel med länder utanför dendockkonstaterarmarknaden. Man attma

koncessions-reglerasmarknaden kan komma att genomgemensamma
för detta.formernavillkor närmareutan att ange

nordisk elbörs2.4.3 1996En

Nordel, april 1995-

kortsiktigaelbörs främst plats förmedUtredningen en enavser
spothandel. skallfysiska leveranser,leder till Börsenkraftutbyten som

handel och anonymitet.opartiskaktörernaneutral och garantera envara
för elbörser.speciella statliga reglerkrav påUtredningen ställer inga

förkrävs koncessiondet iUtredningen konstaterar Norge attatt
spothandel, motsvarandeför fysiskhandelsplatsorganisera attmenen

ellagstiftning.svensktill finsk ellerfinns i förslagenkrav inte ny
olika i dereglerna för utrikeshandelocksåkonstaterar ärMan att

för såväl kortsiktigkrävs koncessionländerna.nordiska I Norge som
meddelatsharutlandet och endast Statnettelhandel medlångsiktig
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koncession for handel kontrakt på till månader.6 Sverige ochIupp
i Finland finns inga sådana restriktioner i den föreslagna ellagstift-
ningen.

Utredningen det heller inte självklart handel påattanser som en
elkraftbörsnordisk skall betraktas "utrikeshandel".gemensam som

Orsaken skulle enligt utredningen handeln påägerattvara rum en
marknadsplats "det nordiska och elbörsensstamnätet"gemensam

clearinginstans i alla affärer, medan de bakomliggandeär motpart
i handeln ärparterna anonyma.
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regelverk for värdepap-Nuvarande3

regel-i Sverigepersmarknaden samt

iverken Norge

de viktigastebeskrivningallmänkapitel kommerdetta attI ges aven
Kapitlet kommeri Sverige.marknadenfinansiellaregerverk för den

effekterlagstiftningensfinansiellagällandedensärskilt belysaatt
översiktlig genomgång NorgesmedavslutasKapitletelhandeln. aven

regelverk.finansiellaochellag

Bakgrund3.1

femton årenunder deharvärdepappersmarknaden senastesvenskaDen
ökningkraftigförändringar. Engenomgripandegenomgått om-av

uppkomstenochpenningmarknademaochaktie-sättningen nyaav
finansiellautvecklingenolika slagderivatmarknader för samt av nyaav

kännetecknatharinternationaliseringökad ut-instrument samt en
vecklingen.

aktierförårsomsättningenhar1995perioden 1980Under -
miljardertill1980 665kronor årmiljarderfrån 8ökatfondbörsen ca

År ExchangeAutomatedStockholminfördes1990år 1995.kronor
börsombudmedförtvilketfondbörs,Stockholmsvid attSAX numera

förmarknadsärskildvill.plats de Envilkenfrånhandelndelta ikan
tillkom år 1982.OTC-listan,s.k.denföretag,medelstoraochmindre

OTC-listan,ellervid fondbörsenkanvarkenVissa företag, noterassom
aktiermed dessaHandelnO-listan.den s.k.påsedan 1988kan noteras

SAX.ocksåsker genom
FondkommissionOptionsmarknad OMStockholmsdåvarandeVid

med aktie-handelinleddesStockholm OMABOMAB numera --
ochbåde optionermedhandelskerjuni Numerai 1985.optioner
ochräntebärande värdepappermedaktieravseendeterminskontrakt samt

aktieindex.
Riksgäldskonto-ochbankcertifikatemissionerbankernasGenom av

börjanriksobligationer iochstatsskuldväxlarintroduktion avrets av
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1980-talet fristående marknad för handelväxte med räntebärandeen ny
den s.k. penningmarknaden, fram. Den resurskrävande ochpapper,

riskabla manuella hanteringen värdepapper i fysisk form har i alltav
högre omfattning datoriserade för elektroniskersatts systemav
papperslös handel. motsvarandeEtt för handel med obligationersystem

särskild obligationsbörs SOX påbörjades vid Stockholmsen
Fondbörs i slutet år 1991.av

Huvuddelen alla fondpapper handlas på den svenskaav som
värdepappersmarknaden dematerialiserade i Värdepapperscentralensär
VP-system kontobaserat värdepapperssystem.är Systemetettsom
tillämpas sedan början fulltår 1991 på aktier, obligationerutav m.m.

registrerade i Värdepapperscentralenär VPC AB. Dessa värde-som
registrerade på s.k. VP-konto hosär VPC.ettpapper

detGenom satellitbaserade informationssystemet Stockholm
Information Exchange kanSIX anslutna användare få minutaktuell
information från börser och från vissa nyhetsbyråer.även

År 1987 tillsattes värdepappersmarknadskommittén för göraatt en
lagstiftningen på värdepappersmarknaden. Enligtöversyn direktivenav

Fi 1987: och Fi skulle kommittén11 1988:27 bl.a. frågoröverväga som
rörde tillsynen värdepappersmarknaden, regler för fondbörsverk-över
samhet, optionsmarknadens verksamhet, fondkommissionäremas
verksamhet och insiderhandel. viktigasteDe utredningsuppgiftema

fondbörsens ställning och organisation, optionsmarknadensangavs vara
organisation, nonnbildning och kontroll, reglerna för börsverksamhet,
fondkommissionäremas verksamhet, insiderhandel, fristående options-

och vissa aktiebolagsrättsliga frågor.rätter
Kommittén lämnade i oktober betänkandet1989 "Värdepappers-

marknaden i framtiden" SOU 1989:72. Kommitténs förslag till
insiderlagstiftning i proposition 1990/91:42 insiderhandeltogs upp om
vilken riksdagen. Insiderlagen 1990: 1342 trädde i kraft denantogs av

februari1 1991. Kommitténs förslag rörande handelsregler för fond-
och andra finansiella instrument och fondkommissionärer ochpapper om

andra aktörer på värdepappersmarknaden behandlades i proposition
1990/91:142 handel och tjänster på värdepappersmarknaden.om
Riksdagen beslutade i anledning propositionen två lagar: lagav om nya
1991 :980 handel med finansiella instrument och lag 1991 :98 1om om
värdepappersrörelse, vilka båda trädde i kraft den augusti1 1991. De
återstående delarna värdepappersmarknadskommitténs betänkandeav

i proposition 1991/92:l13 börslagstiftningtogs upp om ny m.m.
Riksdagen lag 1992:543 börs- och clearingverksamhet vilkenantog om
trädde i kraft den januari1 1993.

nämnda lagar kompletteras förordningarOvan och föreskrifter.av
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relativt omfatt-regeringen iharbemyndigande i lagMed stöd storav
meddelai uppdragFinansinspektionen FIområdepå dettaning attgett

Finansinspektionensfinns iföreskrifterFinansinspektionensföreskrifter.
inspektionens allmännainnehållerFörfattningssamling FFFS ävensom

värdepappersmarknaden.m.fl.till aktörerråd

medhandel1991:9803.2 Lag om

LHFinstrumentfinansiella

upphävdes lageninstrumentfinansiellahandel medlagenGenom om
tillhöriga fondpapper. Denförfoga1979:750 överrätt att annanom
näringsrättsliga reglerhuvudsakligeninnehållerhandelslagen somnya

stårvärdepappersmarknaden. Dessapåaktörersamtligasig tillriktar
värdepappers-Verksamheten påtillsyn.Finansinspektionensunder

principengrundläggandemed denenligheti attskall skemarknaden om
för värdepappers-förtroendeallmänhetensbedrivas såskallhandeln att

otillbörligenkapitalinsatser inteenskildasochupprätthållsmarknaden
skyldighetbestämmelserocksåinnehåller attLagenäventyras. om

erbjudandenvidochfondpapperemissionvidprospektupprätta omav
ocksåföreskrivsDetfinansiella instrument.försäljningköp eller av

överlåtelserochförvärvvissaoffentliggöraochanmälaskyldighet avatt
aktier.

finansiella instrumenthandel medprincipengrundläggande är attDen
värdepappersmarknadenförtroende förallmänhetensbedrivas såskall att
otillbörligenintekapitalinsatser äventyras.enskildasochupprätthålls

finansielladeutformningenmåttstock förBestämmelsen utgör aven
grund förmarknaden ochförekommafårinstrument ensom

förskyddetökaAvsiktenverksamhet. är attFinansinspektionens
Finansinspektionenförmöjliggöra attochvärdepapperiinvesterare att

värdepappersmarknaden.påmed god sedstridihandel skerdåingripa

fond apper"ochinstrument"znansiellt"De znition Pav

begreppendefinierasinstrumentfinansiellamedhandellagenI om
bl.a."fondpapper"Med"fondpapper".ochinstrument""finansiellt avses

fordrings-ellerdelägarrätterandrasådanaobligationerochaktier samt
fond-Under begreppetomsättning.allmänförutgivnaärrätter som

värdepapper.börsnoteradeandraochaktierfrämstfallerpapper
Medomfattning.sinvidare tillinstrument""finansiellt ärBegreppet

förpliktelseellerrättighetoch"fondpapperdetta begrepp annanavses
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avsedd för handel på värdepappersmarknaden". Det förutomavser
fondpapper i praktiken huvudsakligen s.k. derivat, främst optioner och
terminer olika slag avsedda för handel värdepappers-ärav som
marknaden.

Avtal avräkningom

Vid handel de finansiellapå marknaderna det inte ovanligt avtalär att
träffas mellan två eller flera avräkning s.k. nettningparterna om av
ömsesidiga förpliktelser leverera och betala. Avräkningen kanatt att

beskrivas kvittningsförfarande betalningsför-närmast ett utöversom som
pliktelser omfattar skyldighet leverera finansiella instrumentäven att
eller valuta. Syftet med avräkningen den faktiska utväxlingenär att av
finansiella instrument, valuta och betalningar kan minskasavsevärt
vilket bl.a. reducerar storleken på betalningsöverföringama och minskar
exponeringen andramot parter.

Tillsyn m. m.

Finansinspektionen har övervaka efterlevnaden bestämmelsernaatt av
i lagen. Inspektionen får förelägga den deltar i eller medverkar vidsom
handel finansiellamed instrument upphöra med detta handelnatt om
strider den grundläggande principen sundhetskrav ellermot motom
förfogandereglema. föreläggande får förenasEtt med vite.

3.3 1991:981Lag värdepappersrörelseom

LVR

Genom lagen värdepappersrörelse upphävdes fondkommissionslagenom
och lagen1979:748 1985:571 värdepappersmarknaden. Lagenom om

värdepappersrörelse föreskriver tillståndsplikt för den yrkesmässigtsom
tillhandahåller vissa tjänster på värdepappersmarknaden. tillstånds-De
pliktiga kommissionshandel,tjänsterna viss fönnedlingsverksamhet,är
förvaltning finansiella instrument, handel garanti-samtav annans egen
givning och medverkan vid emissioner. innehållerLagen krav på denatt

tillhandahåller dessa tjänster skall det så rörelsen kangöra attsom anses
sund. Endast svenska aktiebolag och banker vissa utländska företagsamt
kan få tillstånd driva värdepappersrörelse. Begränsningar ochatt
tillståndsplikt gäller för värdepappersbolags och utländska värdepappers-
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förvärvaverksamhet, kreditföretags driva samt atträtt att geannan
vissbolagen skall haställs vidare krav påegendom. Det att en

undervärdepappersrörelse stårdriverkapitaltäckning. Företag som
skyldiga fortlöpande lämnaochtillsynFinansinspektionens är att

dit.upplysningar

Tillståndspliktiga tjänster3.3.1

bedrivsvärdepappersrörelse sådantillämplig allLagen utomär som
finansiella instrumentförvaltningoch sådanriksbankSveriges avav

kap.tillstånd i 3 §Från kravet på 1reglerad lag.i görsär aannansom
förmarknadsplatser, delsbörser ochauktoriseradedels förundantag

i andra EES-länder.kreditmarknadsföretag medochvissa bank- säte
tillstånddrivas efterhuvudregel endastfårVärdepappersrörelse avsom

följandeeller fleraTillståndet kanFinansinspektionen. avavse en
tjänster:

räkning iförfinansiellt instrumenthandel med eget namn,annans
finansiellaoch säljaremellan köparekontaktförmedling avav

transaktioner avseendemedverkan vidandra fallellerinstrument av
sådana instrument,

för räkning,finansiella instrumentmedhandel egen
finansiella instrument,någonförvaltning annansav

fondpapperemissionermedverkan videllergarantigivning avannan
finansiella instrumentförsäljningellerköperbjudandeneller somavom

krets.riktade till öppenär en
tillståndspliktigaolikapresentation dekortfattadNedan avges en

tjänsterna.

Kommissionshandel

iför räkningfinansiella instrumentmedHandel eget namnmenannans
huvudman kommittentenkommissionshandel. Endetsammaär gersom

kommissionären imellanmankommissionsavtalavtalett engenom
ihonomfinansiella instrumenteller säljaköpa egetuppdrag att men

huvudman.sinbehöver inteKommissionären namnetuppgenamn.
uppdrag någonhandlar påhanupplysabehöver inteHan attomens

Äganderätten hantill den betalningochköpertill det han rättenannan.
till huvudmannen.övergårsäljerfår då han genast

fondkommis-bedrivitslängesedanverksamhet harDenna typ avav
och företagförsäkringsbolaguppdragpåsionsbolagen. De avagerar
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åtar sig uppdrag direkt från privatpersoner.ävenmen

örmedlF gsverksamhetin

förrnedlingsverksamhetMed främst olika mäklarverksam-typeravses av
het. mäklare,En eller förmedlare, kontaktlänk mellan tvåär parteren

vill affär. Karaktäristiskt för mäklare han självgöra är attsom en en
inte disponerar de finansiella instrument han förmedlar och hanöver

sig därför inte för någon kurs- eller prisrisk i sin förmed-utsätter
lingsverksamhet.

handelEgen

handelEgen handel finansiellamed instrument bedrivsär yrkes-som
mässigt och där det primära syftet tillhandahålla tjänst åt andraär att en
aktörer på marknaden marknadsgarant. Det alltså självat.ex. ärsom
handeln, dvs. köp och försäljning olika finansiella instrument,av som
skall huvudmomentet i företagets affärsidé. Inkomstema i rörelsenvara
kommer från skillnaden mellan köp- och säljkurser och inte från
värdetillväxten i finansiellade instrumenten. begreppetI ligger också att
hålla lager service kunderna. Enligt förarbetena skall förvärvett som

led i industriföretags normala kapitalförvaltning inteutgör ett ettsom
falla under begreppet egenhandel eftersom det inte naturligtäranses

det ingår företagetsi affärsidé utföra tjänster andrasägaatt att att
aktörer marknaden. Detta gäller verksamheten drivs iäven ettom
särskilt bolag endast sig kapitalförvaltning. Med tillstånds-ägnarsom
pliktig egenhandel således endast sådan handel bedrivsavses som
yrkesmässigt och där det primära syftet utföra tjänster andraär att
aktörer på marknaden.

kategoriEn företag detta sig egenhandelåtsätt ägnar ärsom
marknadsgaranterna. Enligt avtal med marknadsplats eller emittenten
åtar sig marknadsgaranten fortlöpande ställa köp- och säljkurser påatt
vissa finansiella instrument. På detta kan säljare och köpare desätt av
aktuella värdepapperen säkra på alltid kunna respektiveatt avyttravara
förvärva dessa. finns ofta flera konkurrerandeDet marknadsgaranter.
Härigenom ökar marknadens likviditet och skillnaderna mellan köp- och
säljkurser minskar.



Värdepappersmarknadslagstwningen 61SOU 1996:49

finansiellaFörvaltning någon instrumentannansav

verksamhet består i betalningträffar ocksåTillståndsplikten att motsom
kallat portföljförvalt-finansiella instrument,förvalta någon ävenannans

fondkommissionärer, bankerverksamhet bedrivs i dagning. Denna av
fristående förvaltare. rådAttoch finansbolag även ge ommen av

enskilda affärer enligtber sådana iförvaltning till den utgörsom om
verksamhet.tillståndspliktigförarbetena inte

erbjudanden köp och försäljningochMedverkan vid emissioner om
finansiella instrumentav

kan bestå itillståndspliktiga verksamhetenDen att garantera att en
utforma villkor eller liknandefulltecknas eller ikommeremission attatt

praktiska hanteringen.hand den Enliksomvid emissionen att ta om
erbjudandet riktar sig tillemissionen ellerförutsättning öppenär att en

krets.

rkesmässighetY m. m.

ovannämnda tjänsternaomfattar någon deVärdepappersrörelse avsom
från Finansinspektionen. Särskiltefter tillståndfår alltså endast bedrivas

verksamhet.och de olikaförtillstånd fordras typerna aven avvar
verksamhet består i"värdepappersrörelse"Med attsomavses

uppräknade tjänsterna.de Förtillhandahålla någonyrkesmässigt attav
värdepapperslagen krävstillståndspliktig enligtverksamheten skall vara

sig direkt till allmänheten.yrkesmässigt och riktarskerförvaltningenatt
departementschefenanförde"yrkesmässig"begreppetBeträffande att

enstaka uppdragskall frågapå detdetta medför krav änatt om mervara
skall tillmätas betydelse.tjänsten Ettmarknadsföringenävenatt avmen

värdepapperstjänster skall omfattaserbjuderannonseringföretag isom
i fåtalendast resulterarmarknadsföringenlagen, ettäven omav

uppdrag.

rörelsereglerochsundhetskravetallmännaDet

förtroende förallmänhetensskall bedrivas såVärdepappersrörelse att
enskildas kapitalinsatser inteupprätthålls ochvärdepappersmarknaden att

rörelsen kan sund.i övrigt såotillbörligen äventyras samt att anses
företagets organisation,prövning skall skebl.a.Regeln innebär att av
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verksamhet enligt bolagsordningen och inre kontroll och säkerhetsupp-
byggnad dess verkställande ledning och skallsamt att större ägare
uppfylla sådana kunskapskrav och så omdömesgilla i sitt handlandevara

erfordras för det på långsiktigt och stabilt skall kunnasättatt ettsom
driva sund värdepappersrörelse. påpekasDet särskilt i förarbetena atten
begreppet "sund värdepappersrörelse" inte statiskt, varierarär utan
beroende på utvecklingen värdepappersmarknaden. Dess närmareav
innehåll bör fastställas med ledning Finansinspektionens allmänna rådav
och praxis de rekommendationer Svenskasamt utgessom av a
Fondhandlareföreningen, Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets
Börskommitté och liknande organisationer.

Tredje kapitlet i lagen värdepappersrörelse begränsningarupptarom
i värdepappersbolags och utländska värdepappersföretags rätt att
förvärva egendom, driva sidoverksamhet och kredit. Vidareatt ge
lämnas föreskrifter förfarandet med redovisningsmedel, skyldighetom

följa börsers och auktoriserade marknadsplatsers beslut handels-att om
skyldighet avräkningsnotor.upprättastopp samt att

Tillståndsprövning och tillsyn3.3.2

Endast svenska aktiebolag, bankinstitut och utländska företag kan få
tillstånd driva värdepappersrörelse. Svenska aktiebolag erhållitatt som
sådant tillstånd kallas värdepappersbolag.

Vad svenska aktiebolag krävs företagets bolagsordning inteattavser
strider lagen värdepappersrörelse eller författning, denmot attom annan
planerade verksamheten kan komma uppfylla kraven påantas att en
sund värdepappersrörelse bolaget i övrigt uppfyller villkorensamt att
enligt lagen. Vidare krävs Finansinspektionen godkänner bolagsord-att
ningen, bolaget har verkställande direktör och styrelsesamt att en en
med minst fem ledamöter. Värdepappersbolag skall ha aktiekapitalett

till verksamhetensmed hänsyn och omfattning tillräckligtärartsom
Finansinspektionen har bemyndigats meddela närmarestort. att

föreskrifter aktiekapitalets storlek. aktiekapitalets storlekKravetom
har ändras från och med den januari då1 1996 anpassning skett tillen

regler enligt direktivet kapitalkrav. värdepappersbolagEG:s skallEttom
verksamheten påbörjas ha bundet kapital vid tidpunktennär ett eget som

för beslut tillstånd minst för730 000 bolagmotsvararom ecu som
driver emissionsmedverkan.egenhandel eller vid Motsvarande krav för
mäklare och kommissionärer minst och minst125 000 50 000är ecu

för förmedlar ibolag andelar värdepappersfonder. Slutligenecu som
krävs bolaget har aktiekapital med hänsyn till verksam-även att ett som
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omfattning tillräckligthetens och är stort.art
meddelas tillstånd driva värdepappersrörelseBankinstitut får att om

komma uppfylla kravenplanerade verksamheten kan påden attantas en
värdepappersrörelse.sund

fårföretag gäller dessa driva värdepappersrörelseutländskaFör att
företaget står under tillsynsjälvständig filial i Sverigefrån om av enen

hemland ochbehörigt i sitt verksam-myndighet eller attannat organ
uppfylla kraven sundSverige kan kommaheten i attantas en

värdepappersrörelse.
utländska värdepappersföretag får endastVärdepappersbolag och

i rörelsen. Finansinspektionensegendom behövsförvärva sådan som
andelar i företagförvärv aktier ellertillstånd erfordras vid omav

organisationen företagets verksamhet.led iförvärvet ingår ett avsom
begränsad till vissafinansiella instrumentförvärvaDeras ärrätt att

ställsFinansinspektionen. påvilka fastställs Kravrisknivåer, ävenav
kapitaltäckning.värdepappersbolagens

Finansinspektionens tillsyn. Finans-står underVärdepappersinstitut
sund utvecklingsin tillsyn tillskallinspektionen att avse engenom

Värdepappersinstituten skyldigafrämjas.värdepappersmarknaden är att
Inspektionen harbehövs.de upplysningarinspektionenlämna ävensom

fallstyrelsen och i vissasammankallaförordna revisor,rätt att samman-
bankinsti-värdepappersbolag och svenskaibolagsstämmakalla extraen

värdepappersinstitutföreläggaFinansinspektionen kan även atttut.
marknader. vissa fall kan inspektionenvissamed handel på Iupphöra

varning.tillstånd eller meddelameddelatåterkalla ett en

3.4 1992:543 börs-Lag och clearing-om

verksamhet LBC

i kraft den januariclearingverksamhet trädde lochbörs-Lagen om
fondbörs.börsmonopolet för StockholmsupphördelagenGenom1993.

möjlighet tilletableringsfrihet ocherbjuderclearinglagenochBörs-
syftar tilldriver verksamhetföretagauktorisationfrivillig somav som

Clearingverksam-finansiella instrument.handel medåstadkommaatt
med lagändringar1995/96:50för propvarit föremålheten har översyn

den april 1996.träder i kraft 1följd. Dessasom
därmednyetableringar ochstimuleraGrundtanken med lagen är att

för denIncitamentbörsområdet.konkurrens påfrämja ökad somen
auktorisationskaffa sigbörsverksamhet börbedriva attatt varaavser

verksamheten.kvalitetsstämpel påvärdefullfåoch därmed en

5 SOUl996:49
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börs- och clearingverksamhet erbjuder formerLagen tvåom av
auktorisation för företag organiserar handel med finansiellasom
instrument, nämligen börs och auktoriserad marknadsplats. Börsen är

kraven.den underställs de strängastesom
Handeln värdepappersmarknaden förutsätter rutiner och system

både för uträkning förpliktelser och för betalning ochparternasav
sammanfattatsleverans. funktioner har i begreppet clearing.Dessa

börs- och clearinglagen ändrades reglerna för clearing-Genom
verksamhet optioner och terminer. Vissa grundläggandeavseende krav

gäller kvalitet, sundhet finansiellhar införts det och styrka.när t.ex.
Även för medlemmarna i clearingorganisation uppställs kraven

lämplighet.kapitalstyrka och

3.4.1 Börs

verksamhet i syfte åstadkomma regelbundendriverFöretag attsom
mellan till verksamhetenhandel med finansiella instrument anslutna

uppfyller vissa kvalitetskrav skall fåmedlemmar och kunnasom
börs. auktorisationstvång föreligger inte.auktorisation Någotsom

börs skall företagets verksamhetfå auktorisationFör antasatt som
kvalitetskrav kännetecknarkomma uppfylla vissa grundläggandeatt som

med finansiella instrument. innebär bl.a. detsund handel Detta atten
handeln vid börs skalländamålsenliga regler för hur gåskall finnas en

nödvändiga säkerhets- och kontrollsystem förskall hatill och börsenatt
skall ocksåbörsverksamhet skall sundhandeln. För att ansesen

tillträde, neutralitet och god genomlysning.principerna frittiakttagas om
aktiebolagsfonn ellerauktoriserad börs skall drivas iEn som

ekonomisk förening.
Finansinspektionen. utländsktauktorisation EttFrågor prövas avom

från Finansinspektionen fåkan efter tillståndföretags filial i Sverige
auktorisation börs.som

Finansiella resurser

börsverksam-behöver avhängigtbörsVilka finansiella ärresurser en
sammanhänger medde eventuella riskerhetens omfattning och som

börsen, direktväsentlig betydelse därvidverksamhet.denna Av är om
affäreroch avveckling deför clearingeller indirekt, tar somavansvar

ellergåutförs vid börsen garant.motpartatt somgenom
Följaktligenfår delta i handeln.börsföretag driverEtt ensom
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for de risker hör med självainte börsforetagetutsätts som samman
handeln.

normalt inte för hantering betalningbörs ellerEn ansvarar av
för detta ligger börsmedlemmarnaleverans värdepapper. påAnsvaretav

finns. det falleller clearingorganisationen sådan För att ettenom
bedriver clearingverksamhet ställsföretag börsverksamhet ävenutöver

hänseenden krav företaget.andra och i vissa strängare
andra risker börskan förekommaDet görtyper attav som en

reservkapital. Exempelvis kan börs ådra sigbehöver visstett en
fel uppstår i verksamheten. kanersättningsskyldighet för olika Detsom
anställda felfel begås på börsen eller tekniskasigröra avom som av

få ersättning någon utomstående.för vilka börsen inte kan av
erhållit statlig auktorisation harviktigt det företagDet är att ettsom

för klara eventuella skadeståndskravtillräckligt kapitalstort att av som
verksamheten. börs aktiebolag skall hakan uppkomma i En är ettsom

verksamhetens och omfattningaktiekapital med hänsyn till ärartsom
föreningbörs ekonomisk skalltillräckligt För ärstort. en som en

gjorda medlems- och förlagsinsatser.motsvarande krav summan avavse

Börsmedlemskap

medlemmarskall fungera väl måste dess högtbörsFör motsvaraatt en
och finansiella Så länge endastställda krav på kompetens resurser. som
till börs föreligger goda förutsättningar forsådana aktörer anslutnaär en

börs kan fullfoljas.de värdepappersaffärer pågörsatt som en
får endast Sveriges riksbank och värdepappers-Börsmedlemmar vara

förmedlingsverksam-tillstånd driva kommissionshandel,institut med att
räkning. utländskt företag kan ocksåhet eller handel för Ettegen vara

hemlandförutsättning företaget i sitt har deltamedlem under rättatt att
och där under tillsyni börshandel liknande slag stårsom avav

behörigtmyndighet eller annat organ.
gäller allmänt lämplighetskrav fördessa formella kravUtöver ett

skyldig självständig prövningmedlemskap. Börsen göraär att en av om
sökanden medlem. Till börsmedlem får endast denlämpligär antassom

börsmedlem måste uppfyllahar tillräckliga finansiella Enresurser.som
befogade ställa med hänsyn tillde krav finansiell styrkapå är attsom

omfattning medlemmenhur handeln organiserad och i vilkenär avser
skall också sökandens allmännadelta i handeln. Prövningenatt avse

utifrån objektivaprövning skall ske och sakligalämplighet. Denna
grunder.

uppfyller förutsättningarna för börsmed-börsmedlem inteOm en
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lemskap skall börsen utesluta medlemmen. de formellaOm förut-
sättningarna inte längre för handen skall medlemskapet upphöra.är
Uteslutning kan frågakomma i medlemmen inte längre har deom
nödvändiga finansiella eller har visat sig olämpligresurserna som
medlem.

verksamhetBörsens

börs får, självaEn börsverksamheten, endast sig åt sådanutöver ägna
verksamhet har samband med denna. särskildaOm skäl finnsnärasom
får Finansinspektionen tillåta börs driva verksamhet.ävenatten annan

och clearingverksamhet kan alltså drivasBörs- i ochett samma
företag. föreligger inte något hinder börsenDet sig denägnarmot att

marknadsinfonnationstjänster fondbörsen i dag erbjudertyp av som
allmänheten utbildningsverksamhet medeller åt anknytning till den
handel bedrivs vid börsen.som

börs kan förvärva eller mindre andelar i andra företagEn större om
förvärvet ingår led i organisationen verksamheten. dettaFörettsom av
krävs Finansinspektionens tillstånd.

Notering och handel vid börs kan alla finansiellatyperen avse av
instrument.

fondpapperInregistrering av

ellerfondpapper, dvs. väsentligen aktier obligationer, skall fåFör att
fondpappereninregistreras vid börs skall och utgivaren dessaen av

uppfylla vissa minimikrav. Utgivaren inregistrerade fondpapper ärav
skyldig fortlöpande informera börsen sin verksamhet ochatt om
offentliggöra uppgifter verksamheten. beslutar efter ansökanBörsenom

den har fondpapperen i frågor inregistrering.gett utav som om
Inregistrering fondpapper vid börs får inte ske förrän prospekt,ettav en

särskild redogörelse verksamhetens förhållanden, godkäntsöveren av
börsen därefter offentliggjorts.och

Rapporteringskyldighet

Varje börsmedlem skall till börsen avslut i vid börsenrapportera
noterade finansiella instrument har gjorts utanför börsen försom egen

offentliggöraeller räkning. börs skall informationEnannans om
köpanbud, säljanbud, betalkurser och omsättning beträffande de
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vid börsen.finansiella instrument noterassom

marknadsplatsAuktoriserad3.4.2

ochfår finansiella instrumentmarknadsplatsauktoriseradPå noterasen
företagmarknadsplats skall detauktorisationfåhandlas. För att som

verksamhet, uppfylla vissaliksom dessmarknadsplatsen,driversom
skall det finnassundhetskrav. Bl.a.kvalitets- ochgrundläggande

marknadsplatsen skall tillhandeln påför hurändamålsenliga regler
för handeln.och kontrollsystemsäkerhets-tillfredsställandesamt ett

vid auktoriseradfinansiella instrumentmedoch handelNotering enav
tillstånd tillgivit sittförrän marknadsplatsenfår inte skemarknadsplats

detta.
marknadsplatsenfortlöpande informeraskallfondpapperUtgivaren av

beträffandede upplysningaroffentliggöraverksamhetsin samtom
bedömningenbetydelse förde fondpapperverksamheten och är avsom

marknadsplats förekommerauktoriseradviddetkursvärdet. Om enav
skallinregistrerade vid börs,handel med fondpapper är ensom

vidavslut gjortsdetill börsenmarknadsplatsen rapportera som
anmälts dit.ellermarknadsplatsen

medlemskapkravuppställer inte någotclearinglagenochBörs-
auktoriseradhandeln viddelta ikvalifikationer föreller särskilda att en

bestämma vilkasåledes självfårMarknadsplatsenmarknadsplats.
i handeln där.för få deltagaskall gällaförutsättningar attsom

utländskt företagsFinansinspektionen. EttmeddelasAuktorisation av
få auktorisa-Finansinspektionentillstånd frånefteri Sverige kanfilial

marknadsplats.tion som

marknadsplats och börsauktoriseradmellanSkillnader

förprinciper gällerregler ochgrundläggandedeHuvuddelen ensomav
marknadsplats.auktoriseradbeträffandeockså tillämpasbörs skall en

dock.finnsVissa skillnader
ske vid börs.endast kunnaskallfondpapperInregistrering enav

börsprospekthörande reglernainregistreringssystemettillDe om
auktoriserad marknads-fondpapper vidvid noteringgäller inte enav

plats.
imedlemmardeltar i handelnallakrävs ärbörsFör att somen

angivna aktörer. Förendast vissamedlem fårTillbörsen. antas
krävs inte någotmarknadsplatsauktoriseradvidhandelndeltagande i en
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medlemskap eller särskilda kvalifikationer.
auktoriseradEn marknadsplats medges frihet börs detstörre än nären

gäller kravet för notering fondpapper och tidpunkten för offent-av
liggörande uppgifter handeln.av om

Clearingverksamhet3.4.3

Tillståndsplikt förgäller verksamhet går på yrkesmässigt iut attsom
options- eller terminsavtal träda eller på sättpart annat garanterasom

avtal fullgörs. Enligt fårLBC sådan verksamhet endast drivasatt ett av
företag fått sådant tillstånd och clearingorganisationen måsteettsom
bl.a. säkerheter för reducera sin riskexponering. SverigeIta att egen

det för endastnärvarande OM bedriver clearing optioner ochär som av
terminer. kan beskrivasOM:s clearing enligt följande. Sedan options-ett
eller terminsavtal träffats på OM:s marknadsplats, överlämnas tilldet
clearingen. träder därefter i avtalet varigenom partsför-OM partsom
hållandet mellan den ursprungliga säljaren och köparen bryts. Ansvaret
för avtalet fullföljs övergår därmed önskarOM. Näratt parten
utnyttja option OM slumpmässigt förfarande denutser etten genom

fullföljahar det han avtalet har utfäst sig. Förmotpart attsom genom
försäkra sig kan fullfölja affär kräver OM säkerhetatt att partom en en

för gjorda åtaganden. Options- och terminsavtal kan också lämnas till
clearing ha träffats marknadsplats.OM:s OM:sattutan

få tillstånd bedriva clearingverksamhet krävs denFör att att att
verksamheten kan komma uppfylla vissa grund-planerade antas att

sundhetskrav. skall bl.a. finnas ändamålsen-läggande kvalitets- och Det
liga regler för hur clearingen skall gå till. skall också finnasDet

och Tillstånd får meddelastillfredsställande säkerhets- kontrollsystem.
ekonomisk förening.aktiebolag eller

Finansinspektionen.tillstånd utländsktFrågor Ettprövasom av
företag få tillstånd bedriva clearingverksamhet via filial ikan att en
Sverige.

Finansiella resurser

åligger det clearingorganisationenVid clearing optioner och terminerav
för åtaganden ochtill det ställs betryggande säkerheter gjordaatt attse

åtagandet består.sådan säkerhet vidmakthålls så länge För attatt
deltagarna har väl fungerande riskhanterings-begränsa riskerna krävs att

förebygga och kredit- ochskall begränsaDessa attsystemsystem.
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kommuni-ochi data-störningarförhindrauppstårlikviditetsrisker samt
stabilitet.finansielladetskulle hota systemetskationssystemen som

skallclearingverksamhettillståndspliktigdriveraktiebolagEtt som
verksamhetenstillmed hänsyntillräckligtaktiekapitalha är stortett som

motsvarande kravgällerföreningekonomiskomfattning. Förochart en
skallförlagsinsatsermedlems- ochgjordavilket innebär att summan av

uppställda kraven.demotsvara
ellergaranti, försäkringkapital,haskallclearingorganisationEn

förlustertillfredsställande skyddkunderna motliknande ett somgersom
clearingen.följdtilldemdrabbakan av

i företaget,clearingverksamhetfår,clearingorganisation utöverEn
med den.sambandharverksamhet närasådandrivaendast som

learingmedlemskapC

harbeviljas denendastfårclearingorganisationiMedlemskap somen
lämpligövrigt bedömsioch attkapitalstyrkabetryggande varasomen

uppfyller kravenlängreclearingmedlem inteclearingen. Omdelta i en
skall upphöra.medlemskapetbeslutaclearingorganisationenskall att

Tillsyn3.4.4 m.m.

stårclearingorganisationerochmarknadsplatserauktoriseradeBörser,
deinspektionenskall lämnaDeFinansinspektionen.tillsynunder av

inspektionen begär.verksamhetsinupplysningar somom
marknads-auktoriseradbörs,beträffandefårFinansinspektionen en

verkställs. Harbeslutförbjudaclearingorganisation etteller attplats
företagetförelägga görainspektionenfår attverkställts,beslutetredan

möjligt.dettarättelse, ärom
börs ellerauktorisationenåterkallakanFinansinspektionen som

clearingverksamhet.drivatillståndetellermarknadsplatsauktoriserad att
förbudmedförenasåterkallelsenclearingorganisation kanBeträffande en

auktorisationenåterkallelsestället förverksamheten. Ifortsätta avatt
varning.meddelaFinansinspektionentillståndet kaneller

clearing-bedrivatillståndåterkallelse attVid beslut ettavom
skallrörelsenhurbeslutaFinansinspektionenfårverksamhet om

avvecklas.
clearing-driverdenföreläggavitefår vidFinansinspektionen som

iverksamheten. Denmedupphöratillståndverksamhet att somutan
ellerbörsbeteckningamaanvänderinstrumentfinansiellahandel med
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auktoriserad marknadsplats auktoriserad sådan kanutan att vara som
föreläggas upphöra med detta.att

3.5 Insiderlagen 1990:1342

Sverige saknade före år 1972 lagstiftning insiderhandel. Affärerom som
ansågs ohederliga eller brottsliga kunde i viss mån beivrasvar genom
den allmänna strafflagstiftningen och civilrättsliga regler. Genomgenom
lagen 1971:827 registrering aktieinnehav infördes den förstaom av
lagstiftningen direkt syftade till hindra eventuell insiderhandel.attsom
Reglerna gällde sekundärt i förhållande till brottsbalken.

Genom lagen 1985:571 värdepappersmarknaden infördes direktaom
förbud insiderhandel. tillämpligLagen endast på ochmot var personer
information med särskild anknytning till aktiemarknadsbolag dvs. som
enligt då gällande definition börsbolagavsågs och OTC-bolag. Reglerna
omfattade inte allmänt kurspåverkande omständigheter.

insiderlagenDen 1990: 1342 trädde i kraft den februaril 1991.nya
Genom lagen utvidgades och skärptes förbudet informationmot att om
icke offentliggjord kurspåverkande omständigheter utnyttjades för handel
på värdepappersmarknaden, dvs. insiderhandel. Offentliganställda
tjänstemän omfattas också bestämmelserna. Aktieägare omfattasav av
förbudet såvitt information omständigheter i de bolag därrör de ägerom
aktier. Personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag, dvs. enligt
den definition gäller enligt insiderlagen, svenskt aktiebolagsom som
givit aktier vilka noterade vid börs eller auktoriseradär marknads-ut en
plats, har anmälningsskyldighet för och vissa närståendes innehaveget

fondpapper. uppgifterDe då lämnas skall registreras.av som
Den personkrets omfattas förbud insiderhandel utvid-motsom av

gades i den insiderlagen till omfatta ochattnya var en som genom
anställning, uppdrag eller befattning fått kännedom ickeannan om en
offentliggjord kurspåverkande omständighet. Om ifråga förpersonen
informationen vidare till utanför den angivna kretsen träffasen person

denne såsom tipsmottagare förbudet.även Som omfattasnämntsav ovan
också olika slag offentliganställda tjänstemän insiderlagen. Dessaav av
skall, det påkallat med hänsyn till tillgången kurspåverkandeärom av
information inom den myndighet dit de knutna, kunna åläggasär
skyldighet anmäla innehav fondpapper förändringar i sittatt samtav
innehav.

Insiderreglerna gäller alla slags fondpapper och likställda instrument
det handlas med på värdepappersmarknaden, oberoende desom av om

utgivna aktiemarknadsbolag. alltsåär Det tillräckligtett är att t.ex.av
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familjeföretag marknaden för insiderför-aktier i litet påomsätts attett
fondpapper har följande lydelse enligtbudet skall gälla. Definitionen av

och obligation sådana andra delägarrätter ellerinsiderlagen. "Aktie samt
för allmän omsättning, andel i värdepap-fordringsrätter utgivnaärsom

den för hans räkningpersfond och aktieägares rätt gentemot som
depåbevis". Med fondpapperförvarar aktiebrev i utländskt bolagett

insiderlagen ränteoption, räntetermin, indexoptionjämställs enligt även
straffbara området begränsas således till deoch indextennin. Det

finansiella instrument räknas ifondpapper och däri likställda som upp
lagen.

information eller kunskapFörbudsregeln omfattar varje typ av om en
informationen eller uppgiftenoffentliggjord omständigheticke närsom,

väsentligt påverka kursen fond-blir allmänt känd, ägnadär att
papperet.

anmälamed i aktiemarknadsbolag skyldigainsynPersoner är egetatt
fysiska och juridiska innehav aktieroch vissa närstående avpersoners

aktier i bolaget. Aktieägare minstoch ändringar i innehavet ägerav som
röstetalet ha insynsställning.aktiekapitalet ellertio procent ansesav

föratill Finansinspektionen skallAnmälan skall ävengöras ettsom
insiderregister offentligt.register gjorda anmälningar. Detta äröver

efterlevnaden bestämmelserna iFinansinspektionen övervakar av
insiderlagen.

Äreller fängelse i högst två år.Straffet för insiderbrott böterär
och högst fyrafängelse i lägst månader år,döms tillbrottet grovt sex

straffinte belagd medförutsättning gämingenallt under strängareäratt
straffmaximum fängelse högstoaktsamheti brottsbalken. För är ettgrov

ar.

värdepapperslagstiftningensvenska3.6 Den
elhandelnoch

finan-handel medoch lagenElhandeln3.6.1 om
instrumentsiella

"finansiellt instrument"definierasframgått avsnitt 3.2Som somovanav
för handeleller förpliktelse avsedd påfondpapper och rättighetannan

i vilken mån de lagarvärdepappersmarknaden. För avgöraatt som avser
elmarknadens avtalinstrument tillämpliga påhandel med finansiella är

begreppsbestämningarmåste inledningsvis några göras.
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Till börja med kan konstateras den finansiella lagstiftningenatt att
inte direkt tillämplig handel med råvaror sådana. Avtalär som om
leverans där köparen erlägger betalning och säljaren i näraav

till levererar elektrisk kraftanslutning detta omfattas således inte av vare
finansiellasig lagen handel med instrument eller värdepap-om annan

persrättslig lagstiftning. Sådan handel, där säljarens och köparens
prestationer utväxlas i omedelbar anslutning till avtalsslutet, brukar
kallas avistahandel.

avtalmånga fall ingås leverans relativt lång tidI ett om av en vara
innan och betalning skall ske. Avtalet ingås grundvalleverans på detav
marknadspris råder vid avtalets ingående. riskerarParterna attsom
marknadspriset förändras under den tid förflyter fram till leverans-som
tidpunkten. marknadspriset skulle öka har säljaren gjort dåligOm en
affär, han har det skall levereraseftersom han, i sitt lager,om som
skulle ha kunnat det till det högre priset. säljaren ingåttHaravyttra

tillgång till det han utfäst sigleveransavtalet, ha leverera,utan att att
måste han själv införskaffa till högre marknadspris detänettvaran som
gällde avtalet ingicks. köparens del avtalet i motsvarande måndå För är

kan ha försäkrat sig prishöjningar undergod affär. Han sägas moten
fram till leveranstidpunkten. omvändatiden från avtalsslutet Det

marknadspris, avtalet blir lönsamt förkommer gälla vid minskatatt
förlust för köparen.säljaren och en

förpliktelser enligt avtal kan ofta överlåtasrättigheter ochEn ettparts
ingått avtal leveransnågon Den ett omannan. som av en vara sex
mellantiden överlåta tillmånader kan under pårätten varan ensenare,

elkraftkontraktet leverans viss mängd tillOmpart. av enavserannan
och marknadspriset månaderpriset öre/kWh 2520 ärsex senare

kontraktet överlåtamöjligt för innehavaren dåöre/kWH, detär attav
Kontraktetsenligt kontraktet för öre/kWh. värdesina rättigheter 5

med det förväntade priset den avtaletkommer således varieraatt vara
kontrakt beskrivits brukar betecknassådantEtt ettsomsom ovanavser.

terminsavtal.
alltid finns tillgång till denmarknad där detPå vara somen

handelnterminsavtalet och där marknadspriset alltid känt, kanäravser
ytterligare förfmas. stället för vid den i kontraktetmed terminsavtal I att

angivna priset, s.k. fysisktidpunkten leverera till detangivna varan
i stället i erlägga mellanskill-avräkning, kan endera parterna pengarav
gällande marknadspriset och det prisdet leveransdagennaden mellan på

ovannämnda exemplet skulleenligt avtalet. detskulle erläggas Isom
för leverera erlägga öre/kWh tillsäljaren således, i stället 5att varan,

själv införskaffasedan, han så önskar, påköparen. kanDenne varanom
för finansiellavveckla kontrakt kallasmarknaden. Detta sätt att ett
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mellan i terminsavtal medAvräkningenavveckling. parterna ett
löpande. Varje dag jämförs det i avtaletkan skefinansiell avveckling

får erläggamarknadspriset ochmedangivna priset parternaen av
detta konstruerade terminsavtalPåmellanskillnaden till sättmotparten.

futures medan terminsavtal därengelsk benämnasmedbrukar termen
forwards.slutdagen betecknasavvecklingen sker på som

framtiden ingå avtalavtal ibindandeoptionEn ett nyttär attett om
optionen kanvisst pris. Utfärdarentillleverans ett avav en varaom

elektrisktidpunkt köpa eller säljavidförbinda sig t.ex.att senareen
förbundit sig ingå avtalpris. hankraft, till förutbestämt Om attett om

öre/kWh under veckamängd till priset 24viss 20försäljning enav
öre/kWh, har optionenvisar sig 18denna veckaoch marknadspriset vara

till lägre prishan kan köpaeftersomvärde för köpareninget ett
vecka öre/kWh harmarknadspriset denna 22marknaden. däremotOm är

förha utgjort försäkringOptionen kanvärde.optionen sägasett stort en
kWh för denvisst beloppbetalainte behövaköparen än ettatt permer

normalt ersättning ioptionen kräverUtställarenelektriska kraften. av
premie.form av en

lagras. medförinte kan DettatidigareEl är sagts, en vara somsom
viss tid före denelkraft normalt ingåsavtal köpallaatt enavom

elkontrakt alltiduttryckas såskulle kunnafaktiska leveransen. Detta att
handel medkan emellertidpraktiska skälterminsavtal.form Avär en av

definierasleveransavtal ochförflyter mellantiddär kort som
kunnadagspris skallförnödvändigtavistaavtal. Detta är att ett

definieras.
instrumentfinansielladåelmarknadenVilka avtal på är att anse som

förförpliktelserrättigheter ochmedförAvtal leverans parterna.avom
respektiveskyldighet levererafalli dettanaturaförpliktelsenAtt är atten

sammanhang. Fråganbetydelse i dettaelkraft har ingen ärjustta emot
förpliktelser skallochrättigheterfrämst dessadärför när anses vara

kan intevärdepappersmarknaden. frågaDennaför handel påavsedda
tid skallendast mycket kortformel.enkel Omnågonbesvaras genom

normalt intebör avtaletavvecklingenavtalsslutet ochförflyta mellan
intekommer det dåDelsfinansiellt instrument. attkunna ettsomanses

kontraktetmöjlighetpraktisk omsättafinnas någon attstörre
hinna förändras såmarknadsprisetintemarknaden, dels kommer att

meningsfull. Exaktblirmed kontraktet gränsenhandelmycket att var
fårinte kan ellerkontraktetbedömningsfråga. Omdockskall dras är en

lagstiftningenomfattasheller inteflertalet falldet ikommeröverlåtas av
emellertid alldelesregelheller dennainstrument. Intefinansiella ärom

förekommit Finans-undantagsfallspeciellai vissaklar. har attDet
överlåtbara,lydelse inte varitsinenligtavtal,inspektionen ansett som
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finansiella instrument. Vad kan med relativtsägas storsom som
säkerhet därför endast flertalet avtal elmarknaden kanär att attvara

finansiella instrument och de prissäkringskontraktattanse som som nu
förekommer på den norska elbörsen, med all säkerhet är att anse som
sådana.

Som framgått förda terminsavtal, det frånärav ovan resonemang om
den köpare eller säljaresynpunkt elkraft har, inte menings-som en av
fullt någon principiell skillnad mellan kontrakt skall ledagöraatt som
till fysisk leverans och kontrakt skall leda till finansiell avveckling.som
Från ekonomisk synpunkt har båda avtal isett typerna stortav samma
egenskaper och riskerna desamma för vilkenär parterna oavsett
avvecklingsform valts. Beträffande futures dock motpartsriskenärsom
mindre eftersom kontinuerlig avräkning sker.en

Sammanfattningsvis torde både termins- och optionsavtal med som
underliggande elderivat omfattas bestämmelserna i lagenvara av om
handel med finansiella instrument åtminstone i fallde där avsikten är att
de skall bli föremål för handel elbörs. sådana fallI enligtären nu
gällande Finansinspektionen tillsynsmyndighetlag handeln medöver
dessa elderivat och viss skyldighet prospekt föreligger.upprättaatten

Elhandeln och lagen3.6.2 värdepappersrörelseom

Eftersom avtal leverans i vissa fall finansiellaär attom av anse som
instrument ocksåkommer lagen värdepappersrörelse attom vara
tillämplig beträffande handel med dessa elderivat. Detta innebär att ett
yrkesmässigt tillhandahållande de tjänster i lagenav som anges om
värdepappersrörelse tillståndspliktiga då tjänsterna derivatär även avser
med underliggande tillgång. Tillstånd lämnas Finansin-som av
spektionen också tillsynsmyndighet. få tillståndFör drivaär att attsom
värdepappersrörelse måste dels det allmänna sundhetskravet i lagen

komma bli uppfyllt, dels företagetmåste bl.a. uppfylla vissaantas att
rörelseregler krav kapitaltäckning.och på

Nedan följer redogörelse värdepappersrörelser innebär atten av som
yrkesmässigt utföra vissa tjänster. Med "elverk" i nedan angivnaavses
exempel den del de nuvarande elverken efter den 1 januari 1996av som
endast bedriver handelmed och inte har någon nätverksamhet.som

Kommissionshandel handel med eller finansielltär etten vara
instrument för räkning i egetannans men namn.

elhandlareEn elverk köper och säljer bedriver intet.ex. ett som
någon kommissionshandel då de handlar i och föreget namn egen
räkning. Elverket skulle däremot kunna kommissionär det köptevara om
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företag i Tillstånduppdrag visstelkontrakt på egetett men namn.av
Finansinspektionen.skulle då behövas av

mäklarverksamhet.förmedlingsverksamhet främst vanligMed avses
sammanföra köpare ochförmedla kontakt ochVad är attsom avses

normalt intemed varandra. Mäklarenfinansiella kontraktsäljare ärav
säljaren och inte heller någraköparen ochi avtalet mellan tarpart egna

prisrisker.
till kunderoch säljer elkraft vidare sinaköperelverkEtt som

förrnedlingsverksamhet. Elverket kan också tänkas köpabedriver inte
tillgång. finansiellaunderliggande Demedfinansiella instrument som

vill behålla kan till andra köpare.elverket inteinstrument avyttrassom
förmedlingsverk-verksamheten betraktafallheller i dettaInte är att som

handel med och finansiellatillståndspliktigickesamhet, utan en
Elverket inte behöva tillstånd förkommer såledesinstrument. att

förmedlingsverksamhet enligt lagen värdepappers-fortsätta driva om
rörelse.

finansiellaräkning. Med handel medkontrakt förHandel med egen
primärabedrivs yrkesmässigt och där dethandelinstrument somavses

alltså själva handeln,tjänst kund.tillhandahålla åt Det ärär att enen
skallolika finansiella instrument,försäljningdvs. köp och som varaav

tillståndspliktig egenhandelaffärsidé. Medi företagetshuvudmomentet
där det primärabedrivs yrkesmässigt ochhandelendast sådan somavses

marknaden.andra aktörer påutföra tjänstersyftet är att
normalaomfattas inte, vid dessoch säljerelverk köperEtt som

kaneftersom det inteegenhandelsbegreppetelkontrakt,hantering avav
andra aktöreraffärsidé utföra tjänster åtföretagetsingå isägas att

finansiella instrumentoch förvärvelverks inköpmarknaden. Ett avav
elhandelsverksamheteni den normalaförsäljningarmotsvarandesamt

handel med normalegenhandel. Elverketsintesåledes utgörutgör en
tillstånd. elverket däremotkräver Omelhandelsverksamhet intesom

fortlöpande erbjuda sigmarknadendenskulle åta sig öppna attatt
vill dessa iochelderivatköpa och sälja omsätta pengarvar en somav

för räkning"."handelskulle verksamheten att egensomvara anse
för dennaFinansinspektionenskulle krävasTillstånd utövaatt typ avav

verksamhet.
betalning ochuppdragförvaltningsverksamhetMed motattavses

Förvaltarenfinansiella instrument.förvaltaefter vissa riktlinjer annans
kundens fördvs. han iombud för kunden, agerar namnagerar som
portföljförvaltning.sådan verksamhetExempel påkundens räkning. är

betalningkunds räkninguppdrag förelverk får iEtt motatt ensom
eller vissaoch sälja elderivatriktlinjer köpaoch efter vissa görat.ex.

bedriva dennaförvaltningsverksamhet. Föromplaceringar typutgör att
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förutsättningarna förverksamhet krävs sund värdepappers-attav en
rörelse uppfyllda Finansinspektionen lämnat sitt tillstånd.är samt att

Reglerna medverkan vid emission fondpapper tordeom av m.m.
särskilt aktuellt för denna utredning.vara

Regelverken i3.7 Norge

norska ellagen3.7.1 Den

Allmänt

regleras krafthandeln Energiloven juniI Norge 29. 1990 50av av nr.
föreskrifter. kraftmed tillhörande trädde i den januariLagen 1 1991.
energilagen öppnades och konkurrens infördesGenom den inätennya

försäljningsleden. Enligtproduktions- och energilagen måste alla
ställa överföringskapacitet till förfogande för andra aktörer.nätägare

"oppdekkningsplikten", vilket innebar den kraftså kalladeDen att som
lokal/regional marknad produceras inomsåldes inom måste sammaen

marknad, avskaffades och med leveransplikt. Leveranspliktenersattes en
kraftinnebär energiverken måste leverera till kunderna inom sittatt

anskaffaområde oförhindrade nödvändig kraft det desättär attmen
själva väljer. Kunderna kan däremot köpa kraft leverantörav en annan

den har leveransplikt. Härigenom får inte energiverkenän som en
avsättning för sin kraft. Punkttariffer har också införtsgaranterad på

samtliga därmed möjligt för varje kund få tillgång till denDetnät. är att
uppgift i överförings-nationella kraftmarknaden. Det är nätägarens att

kostnaderna för och under-kostnaderna räkna med över-transport
kunden samställd tariff.ordnade så den enskildenät, att presenteras en

bokslut elverken redovisaoch med års måste kostnader ochFrån 1993
intäkter enligt aktiebolagslagens regler särredovisa produktions-samt
och distributionsverksamheterna. Tidigare räckte det för de kommunala
energibolagen redovisa intäkter minus kostnader. Någonatt nettot

ifråninsyn i intäkterna och kostnaderna kom således inte möjligvarvar
för effektiv reglering nättjänstema saknades.och grunderna aven

Myndigheter

Närings- och Energidepartementet och Vassdrags- och Energi-Norges
verk reglerar handeln med bevilja omsättningskon-NVE attgenom
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och elåterförsäljare skall få bedriva verksamhetcession. För nätägareatt
Enligtkrävs således omsättningskoncession. energilagen kanen en

ansökningstillfállet, för periodkoncession, vid första två år.ges en av
omsättningskoncession beviljas för maximalt tioDärefter kan år. Alla

emellertid givna med varaktighet tillomsättningskoncessioner denär en
med omsättningskoncession för tillfället underjuli15 1996. Systemet är

Närings- och energidepartementet.utvärdering ochNVE avav
elmarknadsreformen genomfördes i deladessamband med NorgeI att

bolag, dels produktionsbolag, Statkraftgamla Statkraft i två SF,ettupp
och nätbolag,dels Statnett SF.ett

har för storkraftnätetstatligt bolagStatnett SF är ett ansvaretsom
driften elsystemet och eländen med utlandet.och koordinerar avsom

utrikeshandeln med där kontraktenhar koncession på harStatnett SF
understigande månader.varaktighet sexen

dotterbolag tillMarked Statnett SF, harStatnett AS, är ettsom
föromsättningskoncession enligt energilagen organiserabeviljats att

med fysisk el. Marked har tilldelatsmarknaden för handel Statnett även
administrera utlandshandeln med kontraktkoncession för att som

däremotmånader. SF harunderstiger Statnett nämntssom ovansex
utrikeshandeln.koncession på själva

illsynsmyndighetT

Energiverk direktorat underställdVassdrags- och NVENorges är ett
beviljar anläggnings-Närings- och energidepartementet. NVEdet norska

roll liknar, vad det gäller energi-omsättningskoncessioner.och Dess
nätmyndigheten har.den svenska NUTEKfrågor, de uppgifter som

tillvarata kundernas intressenhar till uppgiftNVE att attgenom
verksamheterna, produktion ochövervaka såväl de konkurrensutsatta

monopolverksamheten,försäljning, näten.som
förföretagen håller särskilda räkenskaper de olikaövervakarNVE att

överföring, distribution försälj-verksamhetsgrenama produktion, samt
det krävsverksamheterna hanterasning. konkurrensutsattaDe attgenom

kalladeför alla säljer el, så traders.omsättningskoncession ävensom av
tariffer rimliga ochdessutom nätföretagenskontrollerarNVE är attatt

kunder byter leverantör.diskriminering sker Sominte t.ex. ettav som
omfattande statistik tariffer,sammanställerled i sitt arbete NVE över

till uppgift hantera klagomålprisutveckling, Slutligen har NVE attm.m.
mellan på elmarknaden.medla vid tvister parternasamt
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Utrikeshandel

Utrikeshandeln med reglerad flera Statnett SF,är sätt. är ettsom
idag utlandsförbindelsernorskt Statsföretag, alla med undantagäger av

regionalledning till Sverige. nytillkommande utlandsförbin-någon För
delser skall få bygga och drivaStatnett Förensamägare. attvara en
utlandsförbindelse krävs anläggningskoncession. sådan koncessionEnen
beviljas visst antal villkor, finns angivna i energilagen,NVE. Ettav som

koncession skall beviljas.skall beaktas för Som exempel kan nämnasatt
anläggningen skall leda till rationell energiförsörjning ochatt atten

koncessionen för undvikavillkor får uppställas i själva skador påatt
och kulturvärden.natur

elkraftnorska begränsadDen ärexporten antyttsav som ovan av
koncessioner storlek bestäms Stortinget.vars av

Handel med tillfällig kraft till månader i princip förbe-upp 6 är
hållen har erhållit sådan koncession.Statnett SF Handeln medstaten. en

sker den norska börsen, drivs Marked,Statnettöver som av var-
igenom norska elproducenter får tillgång till exportmarknadenalla på
lika villkor.

exportkvot TWh. kontraktStortinget har beslutat på 5 Ettom en
får varaktighet feminom denna kvot inte ha överstiger år.en som

har för administrera fördelningen dennaStatnett SF ansvaret att av
exportkvot kraftföretagen. reglering utrikeshandelnpå Denna av

det inte skall uppstå det norskamotiveras någonattav press
vattenkraftsystemet och leveranssäkerheten skall kunna upprätthållasatt

tillfredsställande sätt.ett
kan koncessionimport och TWh endast beviljasFör 5överexport

Stortinget särskilda skäl föreligger. kan i koncessionenDetav om
uppställas sådana villkor påkallat allmän hänsyn.ärsom av

det uppställda regelverket för utrikeshandeln, inklusiveKontrollen av
villkoren i beviljade koncessioner, efterföljs åvilar NVE.

Beviljandet koncessioner sker utifrån faktiskt ingångna kontrakt.av
Koncession innebär koncessionshavaren får exklusiv till fastarättatt en
kontrakt särskild utlandsförbindelse. Anledningen till detta bl.a.ären

innehavaren skall kunna finansiera byggandet den utlands-att av nya
förbindelsen. emellertid endast del den sammanlagdaDet är en av
utnyttjandetiden för kabeln binds detta återståendepå Densätt.som upp
utnyttjandetiden används för utbyte tillfällig kraft, varvid kraftflödetav

från land för tillfälletförbindelsen skall i riktning det harsom
lägst pris den elektriska energin. skrivs särskiltpå Detta ettsom

elkraft importeras eller dettakoncessionsvillkor. påDen exporterassom
handlas börsen.sätt över
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finansiella lagstiftningen i3.7.2 NorgeDen

värdepappershandelLag om

värdepappershandel juni den tidigare14. 1985 61Lag ersatteav nr.om
Värdepappershandelslagenfondmäklarlagen. reglerar primärt om-

och derivat där den underliggande tillgångensättningen värdepapperav
fondmäklarföretagensvärdepapper. reglerar bl.a. uppgifter ochLagenär

begränsningar i deras verksamhet. Begränsningen iuppställer vissa
fondmäklare inte harverksamheten har tolkats så anledningsätt att

råvarumarknaden eller i handeln med derivatsig varken iatt engagera
underliggande tillgången råvara.där den är en

första paragraf legaldefmitionenden nuvarande lagensI ges av
vid i sin utformning.värdepapper. mycket Ettbegreppet Begreppet är

förhållandeträttighet eller förpliktelse ivärdepapper representerar en
och värdepapperets utställare.värdepapperet Enmellan ägaren av

betalning devärdepapper till ochskillnad mellan rättgörs somsom ger
eller upphov till andra rättigheter. Till dentill "ytelser"rätt som gerger

obligationer. Till den andrahör olikaförsta typer av gruppengruppen
Avsikten medteckningsrätter och optioner.hör aktier,t.ex. upp-

med exempel de allraolika värdepapperstyperräkningen är att angeav
föremål förformerna värdepapper kan blivanligaste och kända somav

värdepapper, därkan bestämma vilkaviss omsättning. Departementet
legaldefmitionen värdepapperbli aktuell,allmän omsättning kan som av

till i syfte fånga marknadensRegeln har kommitskall omfatta. att upp
Handel medvärdepapper introduceras. råvarorbehov att typer avav nya
lagstiftningen.elderivat, omfattas inteeller råvaruderivat, t.ex. av

med derivatHandel

föremål för allmänvilka optioner skallRegeringen fastställer varasom
handeln med optioner får endastofficiella kursenomsättning. Den

organiseraVidare skall börsenfastställas norsk börs. systemetav en
till det vid varje optionsavtalkring handeln med optioner samt attse

avtaletclearingorganisationfinns fungerande garanterar attsomen
handel medföreskrift december 1994kommer fullföljas. Iatt om

för terminer.finns liknande regler intagnaoptioner och terminer
ellervärdepappershandel med optioneroptionshandelMed avses

marknadsföring och teckningköp, försäljning,indexoptioner, dvs. av
option definierad avtaloptioner och indexoptioner. En rättär ett omsom

fastställd kurs innan ellerantal värdepapper tillköpa eller sälja ettatt en

SOU/9963496
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eventuellt vid bestämd tid. värdepapper räknasSom således optioneren
knutna till de olika värdepapperstyper finns uppräknade iärsom som

lagens första paragraf obligationer, aktier m.m. och avsedda förärsom
allmän omsättning. Bestämmelsen förutsätter optionsavtalet knutetäratt
till eller flera konkreta norska eller utländska värdepapper.ett

Med termin avtal leverans antal värdepapper tillett ettmenas om av
fastställd kurs innan eller vid bestämd tidpunkt. Termin inteären en

definierat värdepapper i lagen begreppet terminshandel ärettsom men
definierat värdepappershandel med terminer.som

Insiderhandel

lag värdepappershandel finns reglering insiderhandelI om en av som
missbruk förtrolig aktieinfonnation. försäljningochKöpavser av av

börsnoterade värdepapper får inte någon har förtroligagöras av som
förhållanden i företagupplysningar rörande det utställt värdepappe-som

föroch kan få väsentlig betydelse kursen värdepappe-ret, antassom
handel med optioner och terminer omfattas personkretsenFörret. av

dem förtroliga upplysningar det företaghar har utställtsom om som
gäller. Sanktioner vid brottvärdepapperet avtalet insiderregelnmotsom

böter eller fängelse högst år.är ett

värdepappersbörsLag om

Handel med värdepapper börs regleras börslagen juni17. 1988en av
förekommitBörshandel har i Oslo sedan början57. arton-nr. av

hundratalet och börslag infördes redan år inrättades1818. Senareen
börser andra Oslobörsen självägandei städer. institutionäven är en av
offentligrättslig karaktär. börslagstiftningen vissa generellaI anges
föreskrifter börsverksamhet, i allt väsentligt siktetarom som
Oslobörsen. Ledningen börsen två börsråd ochöver utövas ettav organ,

börsstyrelse. börsverksamheten skall finnas särskilda föreskrifterFören
fastställs regeringen. Börsrådet har sig ändringaröveratt yttrasom av

i föreskrifterna. Fondmäklarföretag med vederbörligt tillstånd kan bli
medlem börsen. Börsstyrelsen kan utfärda varning eller beslutaav om
suspension eller uteslutning börsmedlem eller enskild mäklareav som
inte följer uppställda regler. kan också beslutaDen värdepap-att ettom

skall strykas från notering det inte längre uppfyller villkoren förper om
föreligger.registrering eller andra särskilda skäl ytterligare sanktionEn

utdömande vite på till gånger värdepapperets årsavgift till10är av upp
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mäklare kan åläggas liknandebörsmedlemmar ochOcksåbörsen. ett
Verdipapirsentra-med tillsynsmyndigheten,samarbetarvite. Oslobörsen

övervakningen marknaden.institutioner ioch andralen VPS av
regeringensendast drivas medkan iBörsverksamheten Norge

institution organiserarsjälvägandeförståstillstånd. Med börs somen
omsättning aktier,kursnoteringar vidoffentligaregelbundna och av

handlas medOslobörsenvärdepapper. Påoch andraobligationer t.ex.
och terminer. Börslagenbörsnoterade optionerstandardiserade är en

föreskrifter för börsverksamhet.allmännavissaramlag gersom
emellertid för mindrekrav kanlagensfrån vissaUndantag görasav

ocksåvärdepapper. börslagen stadgasregionala Ibörser attnoterarsom
skall kunna ske noteringdet på börsenregeringen kan bestämma att av

vidoch avräknasskall levereraskurser på värdepapper en senaresom
terminer.ochtidpunkt, dvs. optioner

med elderivattillämpbar på handelemellertid inteBörslagen är
värde-värdepapper ibetraktasinteråvaruderivateftersom ettsom

mening.pappershandelslagens
led i arbetetinrättatscentral börsfunktionharI Norge ettsomen

norskaelmarknadens funktion. Densäkerställa denmed öppnaatt
hardrivs Statnett SF,ägd ochelbörsen statligt systemansvaretär somav

dotterbolag,elbörsverksamheten ihar organiserati landet. SFStatnett ett
den norska elbörsen måsteaktör påMarked AS. FörStatnett att vara

clearingavtal.handels- ochaktörsavtal och/elleringåaktörerna ettett
erhållit omsättningskon-aktörernakrävselbörsenhandel påFör att

Markedelbörsen kräver Statnetthandlacession FörNVE. attattav
relation tillisäkerhetensäkerhet. Storleken påställeraktörerna är satt

norska elbörsenvolymen.handlade Denprisrisken för denvärdet och
kapitel avsnitten 3.2ingående i 2behandlatsverksamhet haroch dess

och 3.3.
registreringkontobaserad, papperslösförVerdipapirsentralen VPS

karaktäriserasår 1986. VPSinrättades i Norgevissa värdepapper somav
område. Sedan årinom sittoch harinstitutionsjälvägande ensamrätten

aktier ochför börsnoteradeobligatoriskVPS-anslutning1987 är
tillterminalförbindelse VPS:sdirektKredittilsynet harobligationslån. en

Även och VPSmellan börsentillsynsarbete.led i sittdatabas ettsom
informationsutbyte.förekommer ett

lagstiftningsarbete i NorgePågående3.7.3

närvarande underförvärdepappershandel översyn.ärLagen om
förstaöverlämnade sittvärdepappershandelslagenUtredningen om
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delbetänkande Investeringsföretag till finansdepartementet den 16om
december Investeringsforetak.1994 NOU 1995:1 Utredningen innehöll
förslag till regler tillåtelse dels investeringstjänster ochutövaattnya om
dels verksamhet fondmäklarföretag. Utredningens andra del-som
betänkande, "Verdipapirhandel", finansdepartementetavlämnades till den

december Utredningen har bl.a. lämnat förslag19 1995. till lagen ny
handel med värdepapper. Lagförslaget innehåller bl.a. regler attom om

fondmäklarföretag i framtiden skall betecknas investeringsföretagsom
och begrepp, finansiellt instrument, skall införas i denatt ett nytt nya
lagen. Utredarna ansåg emellertid det borde tillsättas särskildatt en
utredning med uppdrag undersöka vilka särskilda behov kanatt som

föreligga förtänkas råvaruderivatmarknad och vilka ianpassningaren
Förhållande till de regler gäller för värdepappersmarknademasom som

nödvändiga. Utredarna föreslår vidare denna särskilda utredningär att
skall lämna förslag till vilka regler bör ställas mäklarverksamhetsom
med varuderivat. Eftersom erfarenheterna varuderivatmarknader iav

mycket begränsade bör utredningenNorge lämpligen ske medär
från erfarenheterutgångspunkt de uppkommer i anslutning tillsom

elderivatmarknaden. Enligt uppgift kommer den föreslagna norska
utredningen sannolikt inleda sitt arbete under våren och ha till1996att
uppgift förslag till reglering börshandel och kravatt presentera ett av
elmäklarverksamhet under början år 1997.av
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lagstiftningrelevant4 Annan

kommunallagen ochkorthet konkurrenslagen,behandlas idetta kapitelI
effekter elmarknaden.upphandling deras påoffentliglagen samtom

l993:20Konkurrenslagen4.1

juli materiellaträdde i kraft den 1993. Dekonkurrenslag 1En ny
efter förebild frånutformats EG:si lagen harkonkurrensreglema

EES-avtalets konkurrensregler.Romfördraget ochkonkurrensregler i
nämligen konkurrens-principiella förbud,innehåller tvåLagen mot

missbruk dominerandeföretag ochsamarbete mellanbegränsande av
företagsförvärv.regler kontroll Denocksålagen finnsställning. I avom

föruppgift tillKonkurrensverketinrättadesjuli 1992 ärl nyttaatt,vars
konkurrens.för effektivundanröja hinderkonsumenten, en

innehållhuvudsakligaLagens

hinder förundanröja och motverkaändamålhar tillKonkurrenslagen att
och handel medfråga produktionieffektiv konkurrens varor,avomen

innehåller tvånyttigheter. Lagenoch andra nämntstjänster som ovan
konkurrensbegränsandeförbudgenerella förbud. Det är ett motena

konkurrensensyftet begränsadärmellan företagsamarbete är att
förbud förandradetta resultat. Detellermarknaden är ettettgersom

markna-dominerande ställningmissbruka sineller flera företag att
den.

från förbudetfall medge undantagi enskildaKonkurrensverket kan
företag. Undantag frånsamarbete mellankonkurrensbegränsandemot

uppfyllerför avtalgällaskall också kunnaförbudet somgrupper av
gruppundantag.undantagför enskildaförutsättningarna

ogiltiga.förbjudnaAvtal ärärsom
s.k.Konkurrensverket fåefter ansökan hosfinnsMöjlighet ettatt

förfarandetavtalet ellerförklaringicke-ingripandebesked är attsom en
i konkurrenslagen.förbudeninte omfattas av

Överträdelser skadeståndsskyldighetskall kunna medföraförbudenav
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och konkurrensrättsliga ingripanden. kan ske i formDet åläggandeav
upphöra med pågående överträdelsevid vite eller åläggandeatt etten

betala konkurrensskadeavgift för redan inträffad överträdelse.att en en
Kontroll företagsförvärv innebär skyldighet anmälaattav en

företagsförvärv för godkännande de berörda företagen tillsammansom
har omsättning minst fyra miljarder kronor. Sådana företagsför-en

skall anmälas till Konkurrensverket för prövning. ingripandeEttvärv
skall kunna ske företagsförvärvet får leda till påtagligaantasom mer
effekter för konkurrensen iskadliga långsiktigt perspek-är ettsom mer
tiv.

Konkurrenslagens effekter på elmarknaden4.1.1

Grundtanken i den förändrade ellag trädde i kraft den januari1som
främja konkurrensen så kunderna skall kunna välja den1996 är att att

elleverantör erbjuder de bästa villkoren. detta skallFör attsom vara
möjligt kommer skyldig tillåta andra utnyttjarnätägaren att attvara

beskrivs i kapitelpå det Kundernas elpris kommer inäten sätt som
framtiden bestå nätavgift, pris på den elektriska kraften ochatt ettav en
eventuella skatter.

Konkurrenslagens förbud missbruk dominerande ställningmot av en
gäller beteenden drabbar andra företag eller konsumenter. Omsom en

dominerande ställningelleverantör bedöms ha och missbrukar dennaen
priser ellerpåtvinga köparna oskäliga tillämpaatt attgenomgenom

oskäliga villkor eller helt enkelt leverera kan dettavägraatt attgenom
angripas med stöd konkurrenslagen.av

enskild elleverantör missbrukarkonsument sinEn attsom anser en
dominerande ställning, oskäliga priser, kan anmäla detta tillt.ex.genom
Konkurrensverket.

Konkurrensverket finner beteendet innebärOm överträdelseatt en av
förbudet dominerande ställning kan företaget åläggas upphöramot att
med överträdelsen.

hänförUttrycket "dominerande ställning" sig till företagsett
oberoende konkurrentermöjlighet på viss marknad. Enatt agera av en

produktsådan marknad kan enskild eller visst geografisktettavse en
område distributionsområde. dominerande ställningEn it.ex. ettsom
konkurrenslagens mening behöver innebära företagetinte i fråga äratt
dominerande eller betydande i nationellt perspektiv.ett

Förbud konkurrensbegränsande avtal kan bli tillämpligt detmot om
företagen.oskäliga priset resultatet samarbete mellanär ettav

omreglerad marknad för elleveranser kommer antalPå ett storten



relevant lagstiftning 85AnnanSOU 1996:49

i den förändradedetvarandramedkonkurreraelföretag attatt genom
Elnäten harvälja elleverantör.frittelanvändaresamtligaellagen står att

lågspänningsnivå.hushållenstilltillgängliga ändaallmäntalltså gjorts ut
försökaincitamenthakan elleverantöremamarknadsådan attPå en
Sådanaeller liknande.avtalsinsemellankonkurrensenbegränsa genom

konkurrensbegränsande avtal.förbudetstridaavtal kommer motmotatt
skullekraftleverantörerkonkurrerandefalletbliskulle kunnaSå om

Även priserinformationutbytepriser.sinasamordnaförsöka omav
syftedet har tillspecielltförbjudetkan attkostnadereller omvara
kommerelkraftleveransergällerdetpriset. Närsamordninguppnå aven

avtal.konkurrensbegränsandebeträffandetillämpligblikonkurrenslagen

1991:900Kommunallagen4.2

kommunallagen,förstås enligtkommunala kompetensen,Med den en
angelägenheter.visst slagsig medbefattabehörighetkommuns ettatt av

harkommunenuppgifter rättomfattar de attKompetensen som
emellertid begränsadhandlingsfrihetkommuns ärombesörja. En av

förförutsättninggrundläggandeprinciper.kommunalrättsliga Envissa
skallkommunenintressendekommunala kompetensenden är att som

Lokaliseringsprincipentill kommunen.lokaliseradetillgodose är
inomverksamhetbedrivakommunprincipiförhindrar att annanenen

konkurrerasåledes intekankommunalt bolagområde. Ettkommuns
verksamhetenkommunaladenFörkommungränsen.denutanför egna

intevilken dockPrincipen, ärsjälvkostnadsprincipen.regelgäller som
vadfårinteavgifthögre äninnebär tas utundantag, att somutan en

kommunennyttigheterellerför de tjänsterkostnaderna sommotsvarar
såutformasi principmåsteKommunala atttillhandahåller. taxor

Likställighetsprin-självkostnad.kommunensöverstigerinteavgifterna
och objektivt.rättvistbehandlasskallkonsumenterallainnebärcipen att

Offentlig-särbehandlas.får inteoch konsumentgrupperKonsumenter
särskiltråda ikansekretessbeaktandemedinnebär,hetsprincipen attav

kommunalatillkonkurrenterverksamhet,kommunalkonkurrensutsatt att
kommunali frågorfå insyn rörmöjligheter t.ex.företag har att som

upphandling.

elverksamhetKommunal4.2.1

vissaunderelföretagkommunalajanuari 1996den 1Fr.o.m. ges
förgällerdemlikvärdigakonkurrensvillkorförutsättningar är somsom
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övriga företag på marknaden. företagDessa kommer således att
undantas från vissa kommunalrättsliga principer. Produktion och handel
med undantagna från principen kommunal verksamhetär endastatt

Ävenfår bedrivas inom den kommunen. kommunal nätverksamhetegna
undantas i viss mån. Kommunal elverksamhet i företagsform skall
bedrivas på affärsmässiga grunder i stället för med iakttagande av
självkostnads- och likställighetsprincipen. Syftet med undantagen är att
kommunala elföretag skall kunna konkurrera med andra marknadsaktö-

lika villkor. Undantag medges endast verksamheten särredovi-rer om
och bedrivs i associationsform övriga aktörer, dvs.sas samma som

vanligtvis i aktiebolagsfonn.

4.3 offentligLag 1992:1528 upphand-om

ling LOU

Lagen offentlig upphandling bygger bl.a. på EG-direktiv. Lagenom sex
innebär omdaning i flera viktiga avseenden jämfört med de regelverken
för offentlig upphandling tidigare gällt i Sverige. Skillnaden liggersom
främst i det vidare krets omfattas lagen,äratt atten som av annonse-
ringsskyldighet föreligger, pågående upphandlingsförfarande skallatt
kunna domstol skadestånd skall kunnaprövas utkrävas enligtsamt attav
lagen offentlig upphandling.om

huvudsakligaLagens innehåll

För den svenska upphandlingen har affärsmässighet, konkurrens och
objektivitet varit de grundläggande krav skall uppfyllas. dennaI delsom
innebär EG-direktiven eller EES-avtalet inte någon förändring. Kraven
betonas starkare. Förändringen ligger iännu stället i de medelsnarare

skall utnyttjas för dessa krav skall uppfyllas. Kretsen deattsom av
upphandlande enheter omfattas det regelverket har ocksåsom av nya
utvidgats betydligt.

Lagen offentlig upphandling bygger bl.a. på EG-nämntsom som sex
direktiv. fyra förstaDe direktiven behandlar upphandling av varor,
byggentreprenader, tjänster och rättsmedel i de s.k. klassiska sektorerna.

femteDet direktivet behandlar upphandling tjänster ochav varor,
byggentreprenader inom försörjningssektorn. sjätteDet direktivet är ett
rättsmedelsdirektiv för försörjningssektorn.

Till de klassiska sektorerna hör kommunerna, landstingen ochstaten,
kyrkan de bolag, föreningar, samfällighetersamt dessa har ettm.m. som
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kommersiell eller industriellinte harinflytande i ochbetydande som en
verksamhet.

beskrivna organisationerförsörjningssektorn hörTill somovan
inom energi-distribution ochproduktion,bedriver transport vatten-,t.ex.

telekommunikationssektorerna de har elleroch oavsetttransport- om, Även privata organisa-industriellt intresse.kommersiellt ellerinte har
särskilt tillståndverksamhet med stödbedriver sådantioner ettavsom

försörjningssektorn.föromfattas reglernaav
skiljerför de olika sektorerna sig på såupphandlingReglerna vid

försörjnings-för organisationer inomlikareglerna inte strängaärsätt att
förför dessa vad finnsfinns fler undantagoch detsektorn änatt som

de klassiska sektorerna.tillhörorganisationer som

tröskelvärdenOlika

upphandlasupphandla beroende på detfinns olikaDet sätt att om som
tröskelvärdena. deunder de s.k. Förellervärdemässigt ligger över

tröskelvärdet för och tjänster 1,6sektorerna liggerklassiska varor
upphandlingstillfälle. Från den januari 19961kronormiljoner per

ochvid upphandlingmyndighetervärdet för statligasänktes av varor
avtal medgrund WTOmiljoner kronortilltjänster 1 030 ettav

fortröskelvärdet, med undantagförsörjningssektorn liggerGATT. För
miljoner kronor.telekommunikationssektorn, 3,2

tröskelvärdetvid värdenUpphandlingsförfaranden Över

detupphandlingsförfarandenformerfinns olika närDet tre somav
tröskelvärdet.liggervärdemässigtupphandlas över

Öppen upphandlingen i denupphandling innebär att annonseras
harTidning. Alla leverantörerOfficiellaEuropeiska Gemenskapens rätt

skriftliga anbudoch lämnaförfrågningsunderlagetfå del attatt ta av
bästaupphandlande enheten väljer detangivna tider.inom vissa Den ut

upphandling innebärförhandling. Selektivanbudet och detta utanantar
uppmaningupphandlande enhetentvåstegsprocess. Den annonserar enen

beskriver sinmed anbud där deinkommaleverantörertill olika t.ex.att
kunnande. leverantörertekniska Deställning och sittekonomiska som

upphandlingen.med i självaoch fårväljsbäst uppfyller kraven ut vara
inomtill respektive leverantörskickasförfrågningsunderlagEtt ut som

upphandlandeanbud.skriftligt Denhar lämnaviss angiven tid ettatten
anbudet och dettabästadärefter detväljerenheten antar utanut
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förhandling. Förhandlad upphandling tillgår på vidsättsamma som
selektiv upphandling med den skillnaden förhandling får skeattmen
med eller flera leverantörer. Utanför försörjningssektom förhand-ären
lad upphandling undantagsform och får endast användas vid i lagenen
särskilt angivna tillfällen.

Sammanfattningsvis kan vid upphandling tröskelvärdetsägas att över
kan de upphandlande enheterna omfattas reglerna för desom av
klassiska sektorerna huvudregel endast välja mellan elleröppensom
selektiv upphandling. försörjningssektom kanInom de upphandlande
enheterna välja fritt mellan de olika upphandligsfomiema.tre

Upphandligsförfaranden vid värden under tröskelvärdet

finns formerDet två olika upphandlingsförfaranden detnärav som
upphandlas värdemässigt ligger under tröskelvärdet.

Förenklad upphandling sker den upphandlande enhetenattgenom
eller skriftlig inbjudan vänder sig direkt till in-annonserar genom

leverantörer. förutsätter de kännerDetta tillräckligt mångatressanta att
för kunna utnyttja befintlig konkurrens. Alla leverantörer haratt rätt att
få förfrågningsmaterialet och lämna skriftliga anbud. Denut att
upphandlande enheten får därefter förhandla med eller flera leveran-en

Direktupphandling innebär upphandlingsförfarande kravtörer. ett utan
på skriftliga anbud. förfaringssätt används värdetDetta på detom som
skall upphandlas lågt eller synnerliga skäl föreligger.är om

Sammanfattningsvis kan vid upphandling under tröskelvär-sägas att
det skall alla upphandlande enheter använda sig förenklad upphand-av
ling. Direktupphandling kan däremot användas värdet detom som
skall upphandlas lågt eller det föreligger synnerliga skäl.är om

Effekter på elmarknaden4.3.1

omregleringenGenom elmarknaden den januari1 1996 har elleveran-av
splittrats i minst två juridiska Nätverksamhet fårtörema upp personer.

inte bedrivas i juridiska produktion och köp ochsamma person som
försäljning el.av

offentlig upphandling,Lagen vid upphandling de s.k.överom
tröskelvärdena, bygger i huvudsak på EG-direktiv. Till direktiven finns
inte några förarbeten kan tjäna till stöd för viss tolkning. Enligtsom en
Romfördraget måste nationell domstol i177 slutinstans begäraart. en
tolkningsbesked från EG-domstolen den nationella domstolen ärom



relevant lagstiftning 89AnnanSOU 1996:49

Nedan-fallet skall tolkas.det enskildaitveksam till hur EG-rätten
den tolkning EG-således enbartexempelochstående synpunkter är av

området.närvarande på Ettförmyndighetersvenska görrätten som
svenska högstaförrän deföreligger intetolkningsbeskedfullständigt

olikahar uttalat sig i deEG-domstolenoch/ellerdomstolsinstansema
frågorna.

innebär denförsörjningssektomfinns inomundantag attDe somsom
ochvid upphandlingfölja lagenbehöverinteupphandlande enheten som
nätverk-driverorganisationerochelproducenterförintresseär somav

följande:energidistributionförsamhet är
energiproduktionbränsle föroch/ellerenergiköp m.m.,av-

andra harvidareförsäljningför rättenbart även attköp görs omsom-
villkor,sälja på samma

elbörs.råvarumarknadpåoch omsättsnoteras ensom-
energi och/ellerför köpundantagetvadråderTveksamhet avom

offentligNämnden föromfattar.egentligenenergiproduktionförbränsle
allundantaget på såtolkathittillshar sättupphandling NOU att

energiproduktionbränsle föroch/eller görsenergiupphandling somav
ellerdistributionproduktion ellerverksamhetför t.ex. avavsersom
skalleller bränsletvad energinundantagetomfattasskall oavsettavgas

klassiskaför definns inteundantagMotsvarandetill.användas
försörjningssektorema.verksamheter inomför andraellersektorerna

inte tillhöramedhandelbedriverOrganisationer ansessom
försörjningssektom.

ochkonstellationemavanligasteexempel på deföljer någraNedan
januari 1996.gäller efter den 1vilka reglertillförklaring somen

kommunen.el kvarförsäljningoch iköpharkommunEn av
harbolag.kommunalt Kommunen inteNätverksamheten ligger i ett

el.produktionnågon avegen
varkenkommunensektorn eftersomklassiskadentillhörKommunen
köpelproduktion. Kommunensbedriverellernätverksamhethar av

offentligi lagenenligt reglernaupphandlassåledeselkraft måste om
emellertid levereraelhandelsverksamhet kanupphandling. Kommunens

upphandlingytterligarelokalerelkraft till kommunens utanm.m.egna
lagen.omfattashandel inteinterneftersom av

därmedoch kanförsörjningssektomsig inombefinnerNätbolaget
det finnsupphandling eftersomnätförlustertäckaför ettköpa utanatt

energiproduktion.förbränsleenergi ochför köpundantag av
har lagtkommunennätverksamheten kvarhar inomkommunEn men
harkommunalt bolag. Kommunen inteelförsäljningoch iköp ettav

elproduktion.någon egen
signätverksamhet befinnerbedriverkommunendelDen somav
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inom försörjningssektom. Då nätverksamheten köper för täckaatt
Förluster kan det upphandling eftersom det finnsgöras undantagutan ett
för köp energi och bränsle för energiproduktion.av

Det kommunala bolag köper och säljer tillhör inte försörj-som
ningssektom eftersom bolaget varken har elproduktion eller driver nät.
Genom kommunala bolag bedriver handel medatt undantagitssom
från självkostnads- och lokaliseringsprincipema betraktas dessa bolag

kommersiella. kommer därmedDe inte heller omfattasattsom av
reglerna för de klassiska sektorerna och blir därmed helt undantagna
från bestämmelserna i lagen.

kommunEn har lagt nätverksamheten och köp och försäljningen av
el två olika kommunala bolag.i Kommunen har någoninte egen
elproduktion.

Nätbolaget befinner sig inom försörjningssektom. Nätbolaget kan
köpa för täcka nätförluster upphandling eftersom det finnsatt utan ett
undantag för köp energi och bränsle för energiproduktion. Detav
kommunala bolag köper och säljer tillhör inte försörjningssektomsom
eftersom bolaget varken har elproduktion eller driver Genomnät. att
kommunala bolag driver handel med undantagits från självkost-som
nads- och lokaliseringsprincipema kommer bolagen betraktasatt som
kommersiella. blir därmed heltDe undantagna från bestämmelserna i
lagen.

4.3.2 Effekter på elbörsen

Nätverksamheten befinner sig inom försörjningssektom. När nätverk-
samheten köper för täcka nätförluster kan det upphand-att göras utan
ling eftersom undantag finns för köp energi och bränsle förett av
energiproduktion. Genom reglerna i lagen offentlig upphandlingatt om
inte tillämpliga kan nätverksamheten köpaär för täcka nätförlustenatt
på elbörs.en

Genom kommunala bolag driver handel med undantagitsatt som
från självkostnads- och lokaliseringsprincipema kommer bolagen att
betraktas kommersiella. Köp lagts i kommunalt bolagettsom av som
blir helt undantagna från reglerna i lagen offentlig upphandling ochom
bolaget kan köpa direkt på elbörs.en

När köp- och försäljningsverksamheten bedrivs inom kommunen
befinner sig verksamheten inom den klassiska sektorn. Köp måsteav
upphandlas enligt upphandlingsreglema i lagen offentlig upphand-om
ling. Motsvarande förhållande föreligger kommun eller kommu-när en
nalt företag köper för uppvärmning, belysning Detta innebär,osv.
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kommunen inte kan köpa direktotillfredsställande,vilket högstär att
utnyttja elbörsenMöjligen kan kommunen såfrån elbörs. sätt att,en

förfrågningsunderlaget begära priset avdragupphandlar el, idenär som
tillfälle gällande börspris.för vid vissteller påslag ett

alla upphandlandekan konstateras enheterSammanfattningsvis att
kommunala bolagenförsörjningssektorerna, troligtvis deinom samt som

handla elbörs. Anledningen tillbedriver handel med el, kan atten
med kan handla elbörsbedriver handelkommunala bolag ensom

offentligtroligtvis inte omfattas lagendessa bolagär att omav
utanför försörjningssektorernaupphandling. Upphandlande enheter som

upphandlainom juridiska måsteinte har produktion person,av samma
innebär sådanaoffentlig upphandling.enligt reglerna i lagen Det attom

handla elbörs, möjligen kanupphandlande enheter inte kan en men
upphandlar el, i förfrågningsunderla-elbörsen då deutnyttja att,genom

för vid visst tillfälleavdrag eller påslagbegära priset ettget som
börspris.gällande
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5 Risker i kraftmarknaden och

regleringbehovet av

precision förutsäganaturligtvis omöjligt med hurDet någonär att
lägehandeln den elmarknaden kommer utvecklas. I detta kanpå attnya

vi endast spekulera i vilka handelsformer, marknadsplatser ochnya
kommer etableras.aktörer attsom

diskussion de risker aktörernakapitel inleds medDetta en om som
elmarknaden kommer sig själva och andra för.denpå utsättaattnya

Riskerna efter förebild från den finansiella marknaden, delaskommer,
systemrisker. Därefter skall viin i risker för enskilda aktörer och

till uppgift tillsynredogöra för vilka myndigheter har utövaattsom
avsnitt 5.3 diskuteras behovet eventuellelmarknadens aktörer. Iöver av

med el,ytterligare reglering de aktörer kommer handlaatt samtav som
avsnitt redovisar vi slutsatserbehovet reglera elbörser. 5.4 våraIattav

ytterligare reglering.vad behovetavser av

5.1 Risker i kraftmarknaden

elektrisk kraft skett bilateralt mellanTraditionellt har all handel med
dis-elkonsumenter och mellanproducenter och distributörer eller

utformadeoch elkonsumenter. Så alla elkontrakttributörer gott varsom
energileveranskontrakt se avsnitt 2.2.2.s.k.som

har detGenom kontrakten utformats energileveranskontraktatt som
för elsystemet alltid tillförtsvarit kraftproducenterna ansvarat attsom

ienergi tagit från svängningarnalika mycket kunderna nätet.utsom
vid kraftigt vikande efterfrågan vid lågkonjunkturmarknaden, t.ex. en

till i sinaeller vid väderlek, har kraftproducenterna tagit hänsynextrem
investeringsplaner.

Eftersom kraftproducenter och distributörer hittills verkatdagens på
förmonopolmarknad har marknadsrisken varit begränsad. Risken atten

kraftproducent obestånd hareller återdistributör skall komma påen en
därför varit liten. dessa företag dessutom kommunalt ellerMånga ärav
statligt ägda vilket ytterligare minskar risken för konkurs.
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Så beskrevs i kapitel 2 organiserar de tidigare distributörernasom
verksamheten idag i nätföretag företagoch i bedriver handelett ett som
med elkraft. bedrivaAtt elkrafthandel i konkurrens heltär en ny
verksamhet för företagdessa och har ganska likhetersmå med den
verksamhet bedrevs i skydd Eftermonopolet. hand kommer heltsom av

aktörer dyka på marknaden handlare traders ochatt t.exnya upp
mäklare. Erfarenheten från pekarNorge på dessa aktörer ofta äratt
organiserade aktiebolag, ofta med ganska litet kapital.egetsom

företagDe yrkesmässigt bedriver handel elkraftmed kommersom
vi här i fortsättningen benämna elhandelsföretag. företagDessa utgöratt

mellanled mellan elkraftproducenter och elkonsumenter. Verksam-ett
heten består i köpa och sälja elkraft och prissäkringskontrakt.att
Aktörer i den finansiella lagstiftningen benämns mellanhänder,som som

mäklare, kommissionärer och portföljförvaltare benämner vit.ex.
mellanhänder. tidigareDe distributörerna kan den elmarknadenpå nya
komma verka både elhandelsföretag och mellanhänder.att som som

5.1.1 Risker för aktörerna

Aktörerna denpå elmarknaden kommer för olikaatt utsattanya vara
former risker. Förutom olika former marknadsrisker kommer deav av

för kreditrisk ochutsättas motpartsrisk.att

Marknadsrisk

Den helt dominerande risken for elhandelsföretag marknadsrisken.ären
Med elhandelsföretag företagnämnts,menas, som nyss som agerar som
mellanled mellan elkraftproducenter och elkraftkonsumenter. Flertalet

Ävendagens distributörer kommer elhandelsföretag.attav agera som
flertalet dagens producenter kommer handla med elkraft, ocksåattav
sådan elkraft inte själv producerat.man

Marknadsrisken kan delas in i volymrisk, likviditetsrisk och prisrisk.
Volymrisken för producenten osäkerhetenär den framtidaom

produktionsförmågan i de kraftverken. Speciellt variationer iegna
nederbörd kan samlas i vattenmagasin innebär osäkerhet försom upp en
producenterna.

Både producenter och elhandelsföretag kommer i ökad utsträckning
riskera kunder. Tidigare har producenter och distributöreratt tappa
kunnat räkna med leverera elkraft till alla kunder inom området. Enatt
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viktig faktor för elhandelsföretag skall kunna behålla sina kunderatt ett
Äveninköpspriserna konkurrenskraftiga. kontrakterade kunderär äratt

innebär ofta viss volymosäkerhet eftersom kunden normalt kanen
variera sitt elkraft inom för kontraktet.uttag av ramen

elmarknadenPå kommer det i princip alltid finnas kraft köpaatt att
frågan bara vilkettill pris. Risken för fysisk ransonering ochär är-

kommer liten. Orsaken härtill vi har mycketsåäratt attvara pass
vattenkraft i Sverige och i Norge. Vattenkraften lätt reglera vilketär att

effekttopparna under dagtid alltid klaras. Om elsystemetsgör nästanatt
långsiktiga produktionsförmåga understiger den förväntade efterfrågan
kommer det resultera i ökade priser detta kommer dämpaatt att-
efterfrågan och leda till ökat utbud. Slutsatsen den riskenär störstaatt
aktörerna på den elmarknaden har hantera prisvariationer.ärattnya

Den prisrisk aktörerna för kringosäkerheten detär ärutsattasom
framtida elpriset i relation till hur företagets elkraftbalans Ettsatt ut.ser
företag har sålt kraft det har täckning för medänsom mer egen
produktion eller med kontrakterat inköp "ligga kort" i mark-sägs
naden, dvs. har behov köpa spotkraft. sådan aktör sigEn utsätterattav
för risken spotpriserna blir höga, kan samtidigt tjäna mycketatt men

spotpriserna blir låga. efter den norska elmark-Något årpengar om
nadsreformen det antal företag råkade för kraftigaett utvar som
förluster ligga kort i marknaden under period dåattgenom en
spotpriserna ökade kraftigt.

På motsvarande har företag har överskottsätt påett som egen
produktion eller har kontrakterat för mycket elkraft behov säljaattsom
spotkraft. Risken här spotpriserna förståttblir låga. Vi har detär att att
förekommer distributörerelhandelsföretag tecknat långa kontraktatt

innebär skyldighet köpa vissa minimivolymer. Detta harattsom en
gjorts teckna motsvarande långa kontrakt med kunderna. Omutan att
marknadspriset kraft blirpå lägre inköpspriset riskerar företagetär
betydande förluster.

Det enda verka elkrafthandlare betydandesättet att utan att tasom
risker arbeta med balanserad kraftportfölj, d.v.s. hela tidenär att atten
matcha försäljningskontrakt inköpskontrakt. Attmot utan att taagera

marknadsriskernågra alls sannolikt omöjligt.är
finnsDet anledning priset spotkraftpå kommeratt anta att att

variera kraftigt, d.v.s. marknaden kommer volatil. kanDetatt vara
också prisvariationerna kommer svåraantas att att attvara
prognostisera. Det inte lätt förutse nederbördsmängden ellerär t.ex. att
kärnkraftens tillgänglighet till fempå sikt.årsett

7 SOU196514
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prisområdejanuari och februari,Bild Pris dygnsmarknaden5.1
Sverige 1996
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700

Motpansrisk

Kunder "gamla" inte behövt funderapå den elmarknaden har normalt
eventuella motpartsrisker, möjligheteftersom bara haftöver attman

köpa från enda företag. Risken för monopol-de gamlaett att ett av
företagen skulle i konkurs dessutom mycket liten.gå var

motpartsrisker i bli aktuell förFrågan kommer högsta grad attom
elmarknadens aktörer eftersom elkontrakten långsiktiga.många ärav
Avtal elkraftleveranser till fast pris under sju förekommer. Enårom
kund tecknar avtal med elhandelsföretag elkraftleveranserettsom om
i sju framåt till fast pris mycket säker leveran-år måste påett attvara

klarar sitt elkraft stigeråtagande marknadsprisettören påäven om
under perioden.

På motsvarande elhandelsföretag kunna lita kundenmåste påsätt att
kan fullgöra sin del kraft bliravtalet marknadspriset påävenav om
lägre det kontrakterade prisetän

När det gäller handel med finansiella instrument hanteras motparts-
risker ofta köpare och säljare ställer säkerheter. Detta kanattgenom

oberoende affären bilateralt affären skergöras ellergörsav om upp om
börs.på en
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Kreditrisk

månadsvis. Om elleverantörkraftaffärer avräknatsTraditionellt har en
tillkunden betalar tvåkredit betyder detbeviljar 30 dagars att upp

från Brister kundenkraften faktiskt tagitsmånader efter det nätet.utatt
bortkopplad frånför få kundeni betalning måste leverantören attagera

detSammantaget betyderminst veckor.vilket ytterligare tvånätet, tar
försäljningtill månadersriskerar förloraleverantören treatt att omupp

obestånd.kund kommer påen

för aktörer SlutsatsRisker -

prisrisken,elhandelsföretagframtidensdominerande risken för ärDen
elkraft fluktuerar.prisettill följd påden risk uppstårdvs. attavsom

spotmarknadsprisetbetydande eftersom ärPrisrisken förväntas vara
förutse. det svårtprisförändringar Dessutom ärvolatilt och svåra attatt

prisrisker.för Dedelviselkrafthandlare attutan exponerasagera som
betydande kompe-besittaelhandel såledesaktörer bedriver måstesom

tillförlitligatilloch ha tillgångmarknadentens om
riskhanteringssystem.

det kommaåtaganden kaninte klarar sinaOm elhandelsföretagett av
kunderföretagetsför bådeallvarliga ekonomiska konsekvenserfåatt

elkraft.alltid sinKunderna får däremotoch leverantörer.
elhandelsföretag inte kaninträffari praktikenDet ettomsom

elhandelsföretaget inte längreåtagandenfullgöra sina är accepterasatt
Svenska kraftnät. Kunden måstebalansansvarig snarastgentemotsom

kunden underOmbalansansvarig leverantör.kontraktera enen ny
Svenskakommerbalansansvarig leverantörtidsperiod saknarkortare

elkrafthuvudregelnEftersom ärin leverantör.kraftnät träda attatt som
få betalakunden endastleveranstidpunkten, riskerarbetalas efter ettatt

sinaklaratursprunglige leverantörendenpris för elkraftenhögre än om
det elhandels-elkraft tillkraftproducent såltåtaganden. denFör som

uppenbar riskfinnssina åtagandeninte kan fullgöraföretag attensom
elkraft redan konsumerats.inte erläggs för denbetalning som

obeståndelhandelsföretag kommer på ärEffekterna ettattav
direktprivatpersonertill de företag eller ärsannolikt begränsade som

till följdtvingas till konkurselhandelsföretag skulleinblandade. Om en
för elmarkna-förtroendeallmänhetensriskabla affärer kan dockförav

tilldet lederspecielltaktörer hotasden och elmarknadens attom-
ekonomiskt.drabbasenskilda konsumenter
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5.1.2 Systemrisker

Ett de viktigaste motiven till den finansiella lagstiftningen är attav
skapa regler och institutioner effektivt och säkert finansielltettsom ger

Ett led i detta beskrivsär, i kapitel reglera desystem. attsom
företag mellanhänderär i handeln med finansiella instrumentsom
inklusive börser och clearingorganisationer.

En relevant frågeställning motsvarande motiv finnsär till attom
reglera elhandeln. D.v.s handeln med på något kansätt äventyraom
elsystemets leveranssäkerhet eller den långsiktiga försörjningstryggheten

el.av
Den statliga Energikommissionen har i betänkande från februariett

1995 SOU 1995: 14 belyst frågan elsystemets leveranssäkerhet ochom
långsiktig försörjningstrygghet el. Utredningen konstaterar att trygg-av
heten i elförsörjningen i vissär beroendemån risken för elavbrottav
eller fysisk elransonering. Denna del försörjningstryggheten ärav av
kortsiktig och behandlas nedan under rubriken leveranssäkerhet.natur

Energikommissionen iansåg nämnda betänkande i begreppetatt
försörjningstrygghet också ligger priset elkraftpå inte får bli högtsåatt

det allvarligt hotar konkurrenskraften för svensk industri eller lederatt
till kraftigt höjda levnadskostnader för svenska hushåll. långsiktigaDen
försörjningstryggheten i hög grad beroendeär investerings-av
utvecklingen i kraftproduktionen dvs. de etablerade producenternasav
vilja investera i produktionsanläggningar och drivkrafterna föratt nya

aktörer investera i elkraftproduktion.attnya ny

Leveranssdkerhet

Den kortsiktiga leveranssäkerheten för elkund beror säkerhetenpåen
i hela kedjan från kraftstation till kundens anslutningspunkt.

Avbrott i elleveranserna oftast kortvariga, frånär minuter till några
timmar, och iuppstår de allra flesta fall till följd inträffat fel påettav

denätet. På lägre spänningarna avbrottsfrekvensenär mycket beroende
bor i eller landsbygd.tätort på felMånga drabbar luft-av om man

ledningar i samband med åska, eller snöfall. Stamnätets ledningarstorm
med anknytningar byggdaär så de i allmänhet inte påverkasatt av
vädret eller mycket snabbt återgår till normalläge. Stamnätet ingår
vidare i hopmaskade och dimensionerat,så felenstaka intesystem, att
leder till avbrott i några leveranser.
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i kapitel 2 har Svenska kraftnät särskiltSå beskrevs ett ansvarsom
för balanshållning. Som led iför koordinera och ettsystemetatt svara

kraftnät aktivt behöva påverka flödet idetta kommer Svenska nätetatt
eller minskabetala producenter för dessa skall ökaattattgenom

uppgifterkraftstationer. kunna sköta deproduktionen i vissa För att
kraftnät möjlighetSvenska kraftnät ålagts Svenska bl.a.måste attges

få det förväntade kraftflödeti förväg kännedom på nätet.om

Försörjningstrygghet

denEnergikommissionens konstaterasI rapport att nya
innebär viktig förändring i detkonkurrensutsatta elproduktionen atten

elhandelsföretag i framtiden kommerproducenter och att ettges
i första handkommersiellt för sina åtagande, dvs. ett ansvaransvar

utfástelser pris gjorts.kunderna klara degentemot att om som
inte risk investeringar denTeoretiskt det någon påär att nya

möjlighet tecknaelmarknaden uteblir förutsatt konsumenterna attatt ges
prissäkringsavtal. klara dessalångsiktiga leverans- eller För att

i kraft-kraftproducenterna i sin investeraåtaganden måste tur ny
förvägras elkonsu-produktion. Om däremot köpa elkrafträtten att

prisreglering regelmässigt införsransonering ochmenterna attgenom
finns risk investeringar uteblir.atten

möjligheterna fåErfarenheter från bl.a. England visar att att
nyinvesteringar.avsättning för kraften långa avtal underlättar Detpå

från etableradeför aktörer till skillnad degäller speciellt nya som,
ofta beroende kapital.producenterna, är externtav

Behovet informationav

konkurrenssituationenEnergikommissionens bedömning denattvar nya
sig leveranssäkerheten ellerpå elmarknaden inte skulle äventyra vare

hade dockden långsiktiga försörjningstryggheten. Kommissionen två
kunde förväntas ha tillgångfrågetecken. gällde aktörernaDet omena

marknadsinformation för fatta rationellatill tillräckligt bra kunnaatt
beslut. andra fungerande elbörs skulle kunna etableras.Det var om en

sammanställas och dis-Exempel uppgifter kan behövapå som
tribueras enligt energikommissionen aktuella data vatten-var om

information bilaterala handels-magasinens innehåll och aggregerad om
avtal. Kommissionen också långsiktiga och tillförlitligaansåg att

efterfrågeutvecklingen i elsektorn skallkapacitets ochöverprognoser
redovisas regelbundet ansvariga myndigheter.av
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Energikommissionens har behandlats i regeringens proposi-rapport
tion 1994/952222. Regeringen anslöt sig i propositionen till bedöm-
ningen skärpt övervakning marknadens utveckling nödvän-äratt en av
dig i samband med den ellagstiftningen träder i kraft.att nya

Vad etablerandet elbörs pekade energikommissionen påavser av en
elbörs skulle köpare och säljare betydligt bättre besluts-att en ge

underlag handeln enbart sker direktän mellan Genomparterna.om en
elbörs skulle finnasdet möjlighet fortlöpande avläsa marknadsprisetatt

förpå både det timmen aktuella priset och priset framtidapå
leveranser. En elbörs skulle också reducera aktörernas risk inteatt
kunna komplettera sin kraftportfölj köpa eller sälja kraft påattgenom
marknaden. Energikommissionen pekade också elbörspå äratt en en
nödvändig institution för elsystemets effektiva drift, och uppmanade
regeringen säkerställa elbörs etableras pekade påatt att samt atten
samhället bör skapa regelverk för sådan verksamhet.ett en

Regeringen anslöt sig till denna del energikommissionensav
slutsatser och resultat denna utredning.ärett

Clearingverksamhet

Den börs föraktuell elmarknaden kommer medärtyp storav som
sarmolikhet s.k. transaktionsbörs. betyder tillDet det börsenattvara en
knyts clearingorganisation har till uppgift träda inatten som som

i alla affärer via börsen. På detta minskargörs sättmotpart som upp
riskerna för enskilda aktörer. Clearingorganisationen kommer att
reducera sin riskexponering säkerheter från börs-att taegen genom
aktörerna.

I proposition, clearingverksamhet propositionen ny m.m.
1995/96:50, föreslås lagstiftning på området. Många deen ny av

förs i utredningen förrelevanta elmarknaden. Iärresonemang som
propositionen anförs:

clearingorganisation kan bidra till riskernaminskaavsevärtatten..
för deltagarna vid clearing och avveckling. Emellertid beror graden

riskreducering på clearingorganisationens finansiella ochav
operativa styrka. Om tvivel skulle i fråga organisationensuppstå om
förmåga hantera aweckling och avvecklingsproblem kan svåraatt
konsekvenser uppkomma för bl.a. clearingmedlemmarna. En
clearingorganisations oförmåga hantera avveckling har i denatt
internationella diskussionen pekats potentiell tillorsakut som en en
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clearinginsti-ställasbör påinnebär kravsagdasystemkris. Det att en
organisationensSådana krav kanrisker.hanterartution avsesom

riskhanteringssystem.ochkapacitetoperativastyrka,finansiella
sid 451995/96:50,proposition

slutsatsSystemrisker -

betydandeinnebärakanhandel medvi konstateratTidigare har att
förekonomiska konsekvenserfå negativakanekonomiska risker. Detta
förförtroendeallmänhetenstilloch ledaföretageninblandadede att

bli sådanakankonsekvensernaFrågan ärelmarknaden äventyras. om
försörjningstrygg-långsiktigaeller denleveranssäkerhetelsystemetsatt

hotas.heten kan
intefrågan. Det gårdensjälvklart påfinns inte något attDet svar

deuppstå påkunnabedömsdominoeffekterdenbelägga att typ somav
finansiellahela detkan hotamarknaderna ochfinansiella systemetsom

emellertidframtid.överskådlig Det ärelmarknaden inomkan uppstå på
iclearingorganisation skulle gåelbörs ellersannolikt så att enenom

kanförtroende,mista aktörernasriskerareller på sättkonkurs, attannat
berördade direktför andraockså änkonsekvenserbetydandedet få

leveranskontrakt handlaskortsiktigadärelbörsOmföretagen. t.ex. en
leda till på-kunnaskulle detfungeraupphöraskulleplötsligt att

inteaktörernaeftersomsystemansvariga myndighetendenfrestningar på
avräk-spotpristillförlitligti balans. Utanhandla sigskulle kunna ett

företagför deprobleminnebäravidareningspris skulle det stora som
spotpriset påtillrelaterasprissäkringskontraktfinansiellatecknat som

elkraft.
clearingorganisationellerfrån börsverksamhetoseriösEn enen

konsekvenserfå andra änelhandelsföretag kan även renteller ett stort
fungerar änmarknaden sämrepåkonkurrensenekonomiska, attt.ex.

elproduk-investeringar iförförutsättningskulle Enden göra. nyannars
visar påavtal. Detteckna långabereddation elkunderna ärär attatt

för de företagförtroendekännerelkonsumenternabetydelsen somatt
elkraft.handlar med

elmarknadenpå5.1.3 Mellanhänder

vissabedrivatillstånd förkapitel 3 krävs detSå framgått attavsom
harvärdepappersmarknaden. Företagverksamhet på somtyper av

värdepappersinstitut.kallasverksamhetbedriva sådantillstånd att
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Verksamheter kräver tillstånd är yrkesmässigt tillhandahållaattsom
följande tjänster; kommissionshandel, mäklarverksamhet, marknads-
garantverksamhet, portföljförvaltning garantigivningsamt m.m.

Motiven för kräva tillstånd för dessa tjänster delvisatt är andra än
de redovisas tidigare i detta avsnitt. Vi har i första hand behandlatsom
den prisrisk elhandelsföretag sigutsätter för. Här handlar det intesom
primärt marknadsrisker risken för kommissionär,utanom att en
portföljförvaltare eller mäklare skadar sin uppdragsgivare genom
okunnigt, vårdslöst eller oetiskt agerande. För viss mellanhands-typ av
verksamhet kan också motpartsriskerna betydande intevara om
erforderliga säkerheter tas.

En portföljforvaltare förvaltare aktieportfölj,t.ex. en av en
Ävenspekulerar med andras tillgångar och inte sina kommis-egna. en

sionär ombud för kund, kommissionärenäven utåtagerar som en om
i Kommissionären riskerareget således inte sinaagerar namn. egna

kundens medel. En kundutan anlitar mäklare för köpaattsom t.ex.en
valutatermin är på motsvarande angelägensätt mäklareen görattom

sitt för få fördelaktigtyttersta prisatt möjligt.ett Dessasom som
exempel visar riskerna med anlita portföljförvaltare,att kommis-att
sionärer eller mäklare inte i första hand dessaär bedriveratt en
riskfylld verksamhet och kan i konkursgå de sittutan att genom
agerande inte kundernassätter intressen i första eller hanterarrummet
kundernas medel på kompetent Omsätt. kommissionärett en som

ombud för elköpare skulle gå i konkurs kan emellertidagerar som
konsekvenserna bli likartade de skulle uppstå elhandelsföre-ettsom om

i konkurs.går Det förutsätter docktag kommissionären inte uppfylltatt
sin skyldighet uppdragsgivarens medel.att separera

För motverka tveksamtatt agerande från värdepappersinstitutenett
ställs det krav på dessa företag inte handlar med värdepapperatt för

räkning, d.v.s inte själv spekulerar på marknaden. Det ställs ocksåegen
krav kapitaltäckning,på organisation m.m.

Den form egenhandel får bedrivas värdepappersinstitutav som av
sidoverksamhetstillstånd,utan s.k.är marknadsgarantverksamhet. En

marknadsgarant, eller market maker, åtar sig fortlöpande ställa köp-att
och säljkurser i syfte öka likviditeten i handeln med värdepapper.att En
marknadsgarant kan i gengäld få handla börst.ex. på till reduceradeen
avgifter. Andra former ersättning kan också förekomma.av
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mellan elmarknaden ochLikheter och olikheter
finansiella marknadenden

elmarknaden den finansiella marknadenviktig skillnad mellan ochEn
avvikamed elkraft kommer sannoliktstrukturen på handelnär attatt

finansiella marknaderna.från den struktur återfinns den Påpåsom
finnas säljerelmarknaden kommer det i första hand producenteratt som

kraftkraft producerar, konsumenter köper in denden somsomman
elhandelsföretag fungerar led mellankonsumeras, ettsamt som som

avseende liknar således elmarkna-producenter och konsumenter. I detta
finansiella marknaden.den andra varumarknader denänmer

prissäkrings-till "normala" elkontrakt får karaktärenEn orsak att av
terminer med finansiellinstrument och delvis kan medersättas t.ex.

Elkraft producerasavveckling inte kan hållas i lager. måsteär att
avistahandelsamtidigt den konsumeras, vilket gör äratt rensom

tiden mellan avslut ochomöjlig. möjliggöra handel därFör att av-
organiserasi praktiken den kortsiktiga handelnveckling kort måsteär

servicekraft-avsnitt 2.3. för s.k.i börslika former se Med undantag
praktiken skeavistahandel elmarknaden således ikontrakt kommer på

organiserad handelsplats.på en
finansiella marknadernaTill likheterna mellan elmarknaden och de

elterminer medvissa "normala" elkontrakthör såvälatt typer somav
kontraktetfinansiell Eftersom värdetavveckling kan omsättas. av

elkraft kanförväntningar det framtida spotpriset påbestäms ettav om
elkontrakt värdehandling i sig på sätt t.ex.som envara en samma

elkontrakthandel medaktieoption eller valutatermin. Det betyder atten
prisförändringarföretag vill spekulera ikan utnyttjas ettt.ex. somav

förväntas volatilEftersom elmarknaden kanpå marknaden. vara
finns möjlig-spekulation riskabel, samtidigt detkommer att somvara

tillsåledes komma dravinster. Marknaden kanheter göra attatt stora
säljaintresserade köpa och el.sig aktörer tidigare inte varit attavsom

börsendet den norsk/svenskaSå beskrevs i kapitel 2 bedrivs påsom
finansiell avveckling. Detbl.a. handel med prissäkringskontrakt med är

dra till sig andrahandel sikt kommer ochtänkbart denna på växaattatt
använderelhandelsföretag i dagaktörer de producenter ochän som

tänkbartinstrumenten primärt för prissäkring. ocksåDet är ut-att
och aktörervecklingen i riktning gamlakommer gå mot attatt nya

kommissionärer. Detväljer handla med hjälp mäklare eller äratt av
erbjuder sig förvaltaockså tänkbart företag etableras ettattatt som

elterminer. förvalta här löpandeföretags innehav Med attmenasav
syfte åstadkommaköpa och sälja terminerna kunden i att en

värdetillväxt.
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I dag finns det minst svenskt värdepappersinstiutut mäklarett som
elterminer eloptioneroch med finansiell avveckling. företagDetta har
också sidoverksamhetstillstånd för elhandelsföretag,att t.ex.agera som
möjlighet teckna avtal balansansvar med Svenska kraftnät.att om

Elhandelgöretag eller mellanhand

Kommer de normala elhandlarna, dvs. dagens eldistributörer, att agera
kommissionärer, mäklare och portföljförvaltare på densom nya

elmarknaden eller kommer den verksamheten heltöveratt tas av nya
företag företageller i dag värdepappersbolagärsom

kommunaltEtt elhandelsföretag skulle kunna följande affärsidéha
på den elmarknaden, "affärsidén riskexponeringmed lågär attnya
förse elkonsumenter belägna i eller har anknytning till kommu-ärsom

med elkraft till fördelaktiga villkorså möjligt". Företaget harnen som
då i princip fyra olika alternativa för förse kundernasätt att attagera
med elkraft:

l inköpskontraktFörst teckna och därefter kontraktera kunder,
2 först kontraktera kunden och därefter teckna inköpskontrakt,
3 försöka teckna inköps- och försäljningskontraktet samtidigt,att
4 ombud för kunden marknaden.påagera som

Eftersom företaget har ambitioner minska sin riskexponeringatt egen
på marknaden kan företaget och kunderna komma strategiöverens om

dvs. företaget ombud för elkonsumenten. Förattnummer agerar som
kunderna kan detta bra alternativ eftersom kunden slipperett attvara
betala de riskpåslag elhandelsföretaget måste Framtidensta ut.annars
elhandelsföretag kan således ha önskemål mellanhand,attom agera som

mäklare, inom för sin normala verksamhet.t.ex. ramen
Det också möjligt mindre leveranskoncessionärerär väljer låtaatt att

elhandelsföretag hjälpastörre till med inköp spotkraft och pris-av
säkringskontrakt. Vilket skulle kunna liknas vid den roll som en
portföljförvaltare har den finansiellapå marknaden.

Mellanhänder elmarknadenpá slutsats-

Vår slutsats blir mellanhandsverksamhet i form kommissions-att av
handel och mäklarverksamhet sannolikt kommer förekomma påatt
elmarknaden. Om lagstiftaren inte direkt förhindrar det kommer
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från denoch aktöreraktörersåvälbedrivasverksamheterna att nyaav
andra el-elföretag ochkommunalamarknadenfinansiella som av

verksamhet.övrigaför sinhandelsföretag inom ramen
nackdel förinnebära någoninte behöverbedömning detVår är att

kundernatillåts erbjudaelhandelsföretagelmarknadens aktörer t.ex.om
allariskerhanterakanmäklartjänster. Det sätt attett gagnarsomvara

de företagemellertid viktigtinblandade Det är utan attattparter. som,
dåmarknaden ochutför tjänster andra påkapital,riskera sitt eget

självspeciellt företagetintegritet,omdöme ochmed kunskap omagerar
marknaden.positioner itar

tillsynochMyndighetsansvar5.2

myndighetsansvar5.2.1 Tidigare

förövergripandevattenfallsverk detTidigare hade Statens ansvaret
kraft-uttryck i depraktiskt tagit sig störreharelsystemet. Detta att

överenskommelser.informellaformella ochingått antalbolagen ett
samarbete ikraftföretagens1992 regleradesjanuariden 1Före

samkörnings-och delsstamnätsavtaletavtal, delshuvudsak tvågenom
i båda avtalen.vattenfallsverkStatensavtalet. partvar

leveranssäkerhetavseendereglerade samarbetetSamkörningsavtalet
deltagarnakravgrundläggande påproduktionsoptimering. Somoch

huvudsakileveranssäkerhettillfredsställandeuppställdes genomen
snabbtmöjlighetavtallångfristigakraftproduktion eller attsamtegen

för utbyteprincipernaocksåAvtalet fastställdeproduktionen.styra av
förband sig företagenVidareavtalsparterna.tillfällig kraft mellan att
frekvensregleringen. Avioch deltavid kraftbristhjälpa varandra att

hade detvattenfallsverkvidare Statensframgickavtalet ytterstaatt
för devillkorenregleradeStamnätsavtaletelbalans.för landetsansvaret

tilltillgångickestatliga elkraftföretagens stamnätet.
vattenfallsverk den 1Statensbolagiseringensamband medI av

elförsörj-förövergripandeVattenfallsjanuari 1992 upphörde ansvar
spelreglerskulleVattenfallintentionernaningen. att somges sammavar

låg påmyndighetsuppgifterspecifikafåövriga kraftföretag. De som
överfördes tillelområdet,forskning inomVattenfall, elberedskap och

NUTEK.
naturvårdsverkStatensmiljön harpåverkan påkraftsystemetsFör ett

kärnkraftinspektion harStatensövergripande medan ansvaretansvar,
kärnkraftverken.i de svenskaför säkerheten
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Statens energiverk hade övergripande detvärnaett attansvar om
s.k. energiintresset dvs. samhällets krav billigpå och säkeratt
energiförsörjning på tillgodosågsätt högt ställda kravtryggas ett som
på miljö och säkerhet. Uppgiften uppfylldes utredningar på t.ex.genom
regeringens uppdrag eller på initiativ, fungeraeget attgenom som
remissinstans i energipolitiskt relevanta frågor, genomföra olika typer

konsekvensbedömningar Verket hade dessutom det operativaav m.m.
för flertalet de energipolitiska Statensansvaret Påav programmen.

energiverk fanns också myndighetsuppgifter såsom koncessionsgivning
för elektriska ledningar, föreskrifter elsäkerhet, tillsynsansvar förom
starkströmsförordningen energiberedskap.samt

Statens energiverks uppgifter fördes till NUTEK 1991.över år För
elsäkerhetsuppgifterna bildades år 1993 Elsäkerhetsverket. Av NUTEKs
instruktion framgår verket bl.a. har övergripande föratt ett ansvar
omställningen energisystemet. NUTEK har också övergripandeettav

värna näringslivets utveckling. Eftersom energiförsörj-attansvar om
ningen och särskilt försörjningen med elenergi har betydelse förstor
utvecklingen svensk industri sammanfaller dessa intressen.av

dagI ansvarsförhållandenaär elmarknadenpå delvis förändrade eller
håller på ändras. Som nämndes bolagiserades Statensatt vatten-nyss
fallsverk den 1 januari 1992. Samtidigt överfördes storkraftnätet till
Affärsverket svenska kraftnät. januariDen 1 1995 Svenskaålades
kraftnät systemansvaret.

5.2.2 Myndighetsansvar på den elmarknadennya

Affärsverket svenska kraftnät har i dag det föroperativa ansvaret
storkraftnätet, dvs. 220 kV och 400 kV Svenska kraftnätnätet. har,

också detnämnts, övergripande för elektriskasom ansvaretnyss att
anläggningar samverkar driftsäkert balans inomså hela eller delaratt

landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbrukningav av
elkraft systemansvar.

Myndighetsansvaret för tillse landets elnät utveckla och drivsatt att
effektivt för effektivitetsvinsterna också kommer elkonsumen-samt att

till del ligger på Nätmyndigheten vidterna NUTEK, också har detsom
övergripande för övervaka den ellagstiftningen.ansvaret att nya

Ansvarsförhållandena detnär gäller elnäten och nätstabiliteten är
således väl definierade.

När det gäller elsystemets långsiktiga utveckling vad leverans-avser
förmåga och prisutveckling myndighetsansvaretär komplext.mer
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kärnkraftverk, miljökrav,säkerhetskravSamhället påsätter ramarna;
liggermyndighetsnivå för dessamiljöskatter, Ansvaret på ramar0.s.v.

i egenskapKärnkraftinspektionen m.fl. NUTEK,Naturvårdsverket,på
för företräda detenergiansvarig myndighet, har här attett ansvarav

energiintresset andra intressen.s.k. gentemot
för konkurrensenockså det övergripandeSamhället har ansvaret att

kraftbolagtillfredsställande mellan svenskaelmarknaden fungerarpå
liggerkraftbolag. Myndighetsansvaretmellan svenska och utländskaoch

myndigheter harKonkurrensverket. andrai första hand Menpå även
skallSvenska kraftnätuppgifter i syfte främja konkurrensen. t.ex.att

1991:2013 främja konkurrens.enligt sin instruktion
vissa de företagbedriver tillsynFinansinspektionen över somav

finns redan i dag s.k.den elmarknaden. Detkommer verka påatt nya
medelterminer och eloptionervärdepappersinstitut mäklarsom

finansiell avveckling.
uppgifter inomantal myndigheter harfinns såledesDet ett stort som

Samord-funktion.med sin speciellaelförsörjningsområdet ochvar en-
i praktiken inom departementen,dessa verksamheter skerningen allaav

speciellt inom näringsdepartementet.

ytterligare reglering5.3 Behovet av

infördes kravmed elhandeln i Norge konkurrensutsattessambandI att
omsättnings-medföretag handlarkoncession för depå som

handlarföretag enbartkoncession. formella krav ställs påDe somsom
koncessionskravetaktöreremellertid För dessamed små. ärär mer

Även haMarked måsteanmälningsförfarande. Statnettlikna vidatt ett
börsverksamheten.bedrivaomsättningskoncession för kunnaatten

medhandlarför företagkoncession gäller enbartKravet på som
medhandlarelkraft. Aktörertill leveranskontrakt leder somavsom

koncessionskravet.finansiellt omfattas inteavvecklaskontrakt avsom
medElkonkurrensEllagstiftningsutredningens betänkandeRedan i

motsvarandebehovetSOU 1993:68, diskuteradesnätmonopol ettav
konstateradeUtredningenellagstiftningen.iden svenskakrav att ennya

försina kundersig själv ochkanåterförsäljare utsätta storaav
denemellertidEllagstiftningsutredningen drogrisker.ekonomiska

ändamålsen-norska intereglering motsvarande denslutsatsen att varen
kravvilka konkretadet oklartmotiv framfördeslig. De attvar varsom

Utredningenel.företag handlar medställas debör på varsomsom
falsk trygghetinvaggas iskulle kunnaockså orolig för elköpareatt en

auktorisation. Detstatligkan uppvisa påelsäljaren ett papperom



108 Risker krafrmarknaden och behovi reglering SOU 1996:49av

konstaterades också det i Sverige finns restriktiv hållning tillatt en
auktorisation näringsidkare. De områden där auktorisation kanav
komma i fråga där liv, hälsa, säkerhet,är och personlig integritet eller

värden for denstörre enskilde spel.står på
Ellagstiftningsutredningen föreslog i stället nätmyndighetenatt

NUTEK skulle följa utvecklingen och vid föreslåbehovnoga
regeringen erforderliga förändringar. Det också nätmyndig-attangavs
heten bör ha speciellt informationsansvar köpare el.ett gentemot av
Frågan huruvida den finansiella lagstiftningen tillämplig depåvar
aktörer handlar med diskuterades inte i utredningen.som

Så framgår avsnitt bedömer vi5.1 elhandel förenatärattsom av
med ekonomiska risker normalt inte förekommer andrapåsom
marknader med undantag från de finansiella marknaden. Riskerna med
elhandel de elkontraktenär avvecklas finansiellt elleroavsettsamma om

det sker fysisk leverans. Det torde också de aktörerså attom en vara
elhandelsföretag möjlighetmåste arbeta medattsom agerar som ges

såväl traditionella leveranskontrakt med finansiella instrumentsom som
terminer och optioner. T.ex. kommer prissäkringskontrakt mellan
svenska och norska aktörer sannolikt uteslutande ske med kontrakt som
avvecklas finansiellt.

förBara elhandel kan innebära risker för inblandadeatt stora parter
det naturligtvis inteär självklart verksamheten skall regleras. Somatt

framgår kapitel 3 omfattas emellertid delar elhandeln redan i dagav av
den finansiella lagstiftningen. Att fallet har inte uppmärk-så ärav

tidigare utredningar och kan således leda till oönskadesammats av
konsekvenser för elmarknaden. därförDet angeläget konse-är att
kvenserna såväl den nuvarande lagstiftningen alternativaav som
regleringar belyses.

Fyra principiellt olika regleringsalternativ framstår tänkbara:som

1 Låt handel med och med derivat el, fallet i dag,är styrasav som
ellagstiftningen, värdepappersmarknadslagstiftningen, och övrigav

svensk lagstiftning. Komplettera gällande lagstiftning med ettnu
regelverk för organiserad kortsiktig handel med för faktisk leverans.

2 Låt handel med omfattas den reglering finns i ellagen ochav som
i övrig svensk lagstiftning undanta handel med elderivat från denmen
finansiella lagstiftningen. Komplettera gällande lagstiftning med ettnu
regelverk för organiserad handel med såväl elderivat kortsiktigsom
handel med för faktisk leverans.
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för demed särskilda regleralternativ 2 komplettera3 Som men
elmarknaden.mellanhänderföretag påsomsom agerar

regler både för dekomplettera med särskildaalternativ 2Som4 men
företagelhandelsföretag och för deföretag agerarsomsomsom agerar

elmarknaden.mellanhänder på

Genomlagstiftningssynpunkt.Alternativ det enklastetordeett urvara
avistakontrakt ochdistinktion finns mellanbibehålla denatt som

lagstiftningeni den finansiella uppnåsfinnsderivatkontrakt som
uppgift enligtUtredningens primäralagstiftningsarbetet.kontinuitet i

för elbörs för handelfram regelverkdirektiven dessutomär ettatt ta en
faktiska leveranser.med tillfällig kraft som avser

Å elhandel i dettadel "normal"sidan kommerandra stor aven
lagstiftningen ochomfattas den finansiellaalternativ sannolikt att av

finnsbeaktas detFinansinspektionens tillsyn. Det måsteomfattas attav
finansiella marknadenelmarknaden och denväsentliga skillnader mellan

från den strukturkommer avvikastrukturen elhandelnoch på attatt
inte hellerfinansiella marknaderna. Riskernaåterfinns den ärpåsom

skerfinansiella marknadernamarknaderna. På dede på de tvåsamma
regelverketmellanhänder. motiv till pådel handeln via Ettstoren av

finansiella kriser tillminska risken förvärdepappersmarknaden är att
omkull och i fallet drarvärdepappersinstutföljd banker eller gårattav

till regleraMotsvarande motivsig andra finansiella institut.med att
elmarknaden torde inte finnas.handeln på

från denelderivat undantasAlternativ innebär handel medtvå att
successivt kanelhandelnlagstiftningen. innebärfinansiella Det att

behov. kanden marknadens Detutvecklas för att vara enpassa nya
styrningrolleraktörer finna sinafördel låta elmarknadens utanatt egna

medför docklagstiftningen. Alternativetfinansiellafrån den att
kommissionäreringripa mäklare,möjligheter kunnasamhällets motatt

eloptioner kommerelterminer ellerm.fl. förmedlar att varasom
de aktörermöjligheterna ingripaväsentligt mindre än motatt som

Risken finnsfinansiella instrument.förmedlar andra atttyper av
markna-de finansiellainte skulle tillåtas påoseriösa aktörer agerasom

elclearingAlternativet innebär ocksåtill elmarknaden.derna dras att
reglerasavistakontrakt måstebörshandel med såväl elderivatoch som

ellagstiftningen.inom förramen
för handel medregelverkAlternativ och fyra innebär att ett nytttre

förut-elmarknadens behov ochhelt utifrånoch elderivat utarbetas
ändamålsenligt ochblisättningar. regelverk tordeEtt sådant mermer

tillämpa detjämfört medelmarknadens aktörerbegripligt för att
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finansiella regelverket elderivat.på alternativDetta kräver dock ett mer
omfattande lagstiftningsarbete alternativän ett.

5.4 Sammanfattning

Elhandel förknippad med betydandeär risker. I de allra flesta fall-
kommer emellertid effekterna elhandelsföretags ellerettav en
mellanhands agerande begränsat till företaget och dess kundervara
och leverantörer. Om elhandelsföretag eller mellanhand fårett en en
mycket verksamhet, fungera i börslika former,stor t.ex. attgenom
kan konsekvenserna konkurs eller oseriöst agerandet.ex. ettav en
påverka hela elmarknaden negativt. Speciellt angeläget detär att
verksamheter innebär koncentration motpartrisker bedrivssom en av
i betryggande former. Någon risk för elsystemets tekniska funktion
torde inte föreligga längeså Svenska kraftnät har inflytande över
den kortsiktiga handeln.

Vi har funnit det från risksynpunkt inte meningsfullt skiljaäratt att-
mellan "normal" elhandel, dvs. elkontrakt leder till fysisksom
leverans, och handel med elderivat vilka avvecklas finansiellt.
Handel med långsiktiga leveranskontrakt från elkonsuments,är en

elhandelsföretags eller mellanhands perspektiv förknippade medett
exakt risker terminer och optioner med finansiellsamma som
avveckling. Elsystemets tekniska funktion påverkas i första hand av
den kortsiktiga handeln med leveranskontrakt, inte längreav
kontrakt, fysiska eller finansiella.

Endast liten del den "normala" elhandeln sker via kontrakten av-
kan avistakontrakt. Avistahandeln kommer till störstasom anses vara

del ske på organiserad marknadsplats spotbörs. Den normala ären
elkontrakt till sin funktion betraktaär derivat-att ett att som

instrument, i vissa fall de omsättningsbaraär och då betraktaär att
finansiella instrument.som

En del elhandeln regleras redan idag den finansiellastor av av-
lagstiftningen. Konsekvenserna detta förhållande har inteav
analyserats de utredningar föregått elmarknadsreformen. Iav som
detta kapitel har vi pekat det finansiellapå regelverket åatt ena
sidan kan otillräckligt eftersom det uteslutandenästananses vara

Åreglerar mellanhandsverksamhet. andra sidan kan det finansiella
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regelverket delvis för långtgående med hänsyn till attanses vara
riskerna elmarknaden,på utifrån det allmännas perspektiv, inte kan

lika de finansiellapå marknaderna.storaanses vara som

När det gäller börs och clearingverksamhet finns det anledning att-
ställa krav på andra företagstörre än bedriver, eller medverkarsom
till elhandel.

8SOU/996549
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för avistahandel med6 Regler

med avistahandel med el6.1 Vad avses

avista i allmänhet sådana avtal och marknader därMed avses av-
förpliktelser sker i omedelbar anslutningvecklingen tillparternasav
fallet talas istället derivat och derivat-avslutet. Då så inte är om

marknader.
avvecklas avista i principavtal skall kunna måste säljarenFör att ett

eller inaturagäldenären ha tillgång till det sålda, fall kunnavart- -
detta i mycket anslutning till avtalsslutet.skaffa sig tillgång till Inära

åstadkommasde fall avtalet lös sak kan detta attgenomavser en
han kansäljaren har handelslager från vilket snabbt leverera.ett

för leverans och heller inteEl kan inte lagras transporterassenare
ledningsnät förbundna med produktions-desätt äränannat somgenom

delta i denanläggningen. begränsar möjligheten säljareDetta att som
med el, till sådana aktörer har omedelbaregentliga avistahandel som

produktionsanläggningar ellertillgång el, antingentill egnagenom
sådant företag.avtal med ettgenom

Även avistamarkna-marknader brukar betecknassådanapå somsom
förflyta mellan avslutpraktiska skäl viss tid ochder måste enav --

tid varierar beroende på vilkenavveckling. lång dennaHur är typ av
avistamarknaden för aktier skall avvecklingmarknad det fråga Påär om.

penningmarknaden sker avveck-ske dagar efter avslut. Påsenast tre
inom fem dagar medan det vid affärer ilingen obligationsaffáremaav

avistahandel valutamarknaden får högstliksom vidstatskuldväxlar
avslut och avveckling.två dagar mellan

dygnsmarknaden drivs Markedspotbörs StattnetPå den som av--
efter avslut. Till skillnadinom timmari Oslo, sker leverans 10-34av

flertalet andra avistamarknader clearas avtalenvad fallet påärmot som
Marked inträder tillpå denna börs Stattnet motpartatt somgenom

Betalning erläggs så Stattnet Markedsäljare och köpare. sätt att
viss vecka den förstafakturerar samtliga dennes inköp underköparen en

betalasnästkommande vecka. Fakturan skall inomvardagen i sex
gottskriver därefter säljaren det inbetaladeMarkedbankdagar. Stattnet

således tillbankdagar. Totalt kan normaltbeloppet inom tretre upp
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förflyta från avslut till slutlig avveckling. Vid mellankommandeveckor
mellan avslut och avveckling bli ytterligarehelger kan tiden något

längre.
också förekommaAvistahandel med kan utanför organiseraden

handelsplats. Särskilt producenter elkraft kan ha behovettav av
kraftutbyte. normala elkonsumenter tordekortsiktigt avistahandelFör

däremotmed vid sidan spotbörsen inte intresse. Detvaraav av
tecknarförekommer dock elkonsumenter avropskontrakt medatt en

där priset relateras till det pris gäller på avistamarkna-leverantör, som
servicekraftkontrakt. form kontrakt tordeden för k Denna av varas-

avistaavtal.att ettsomanse

6.2 Behovet regler för den kortsiktigaav

handeln med

för organiserad avistahandel medRegler6.2.1

förslagUtredningens direktiv i första hand sikte till regleratt etttar
handelsplats för kortsiktig handel med skallför organiseraden
också vissa behov regleringen bör till-lämnas. pekasHär som

sålunda neutral och får inte dis-fredsställa. Handelsplatsen bör vara
skall ha omsättning och likviditetaktörer. såkriminera vissa Den stor

påverka prisbildningen.inte möjlighet Vidareenskilda aktörer attatt ges
kravet offentlighet och insyn i prisbildningenskall reglerna tillgodose på

till samhällets behov erforderligtutformas med hänsynsamt av
börsfunktionen.inflytande och insyn iöver

Vad börsär en

marknadsplats för kortsiktig handel medorganiseradEn är att anse
råvarubörs, låt ganska speciell sådan. Någraform vara ensom en av

för närvarande inte i de nordiskaandra råvarubörser förekommer
fått sitt innehåll i anslutning tillbörs harländerna. Begreppet närmare

värdepappersmarknaden. Inledningsvis skall kortförhållandena en
det används värdepappersmarkna-beskrivning begreppet, så påsomav

den, göras.
värdepappersmarknadskommitténs betänkande "Värdepappersmar-I

behandlas frågan vadframtiden" 1989:72knaden i SOU om som
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marknaden relativtvilken funktion den har påkonstituerar börs ochen
i huvudsakfördes i utredningeningående. Det varresonemang som

följande.
juridiska innehavareantal fysiska ellerOm ärett stort personer av

alltid finns villmed det någonvärdepapper får räkna att somman
kanskemedel. dessa medel vill han köpalikvidaomvandla dessa till För

värdepapper samtidigt villflera innehavarevärdepapper. Omandra av
marknad i värdepapperenoch harbyta dessa tvärtmot om enpengar

sälja i principden vill någotsådan marknad måsteuppstått. På somen
säker försäljningen skerköpare för påkontakta alla tänkbara attatt vara

motsvarande förhåller det sig medpris. Påtill bästa möjliga sätt en
för kunna fastställa det bästaalla säljarekontaktaköpare måste attsom

blirkallade sökkostnadema dåTransaktionskostnademapriset. även --
mycket höga.

söker kontakt medantal köpare mångamarknad därPå störreetten
harbörjar uppträda.mäklare Dessasäljare det naturligtär att som

sin verksamhetköpintressen. Genomsammanföra sälj- ochaffärsidé att
vilka sälj- och köpbud finnskunskapskaffa sigkommer de att somom

uppfattning dagspriset.få Detoch på såmarknaden sätt omen egen
Vissa mäklareminska sökkostnadema.underlättar handeln attgenom

till själva fortlöpan-marknadsläget kan övergåmed god kunskap attom
för k markethar grundensäljbud. Härigenomlämna köp- ochde en s

marknadTransaktionskostnadema på sådanmaker-marknad lagts. ären
kontakt alla.söka medmarknad där alla måstelägre påänavsevärt en

förmarket makers fåellerkontaktaräcker medDet attettatt enparen
dockkaraktäriserasgällande "kursen". Systemetdenuppfattning avom

och försälj-transaktionskostnader. Köpoch relativt högaprisspridning
eftersomske till olika priserkommervärdepapperningar attsammaav
marknadpriset finns.reda det bästa Entid påinte sig att tatar varman

förstnämndadetalltså effektivaremakersmed market än systemetär
prisinformation inte finnsalleffektivt eftersomriktigtändå inteärmen

ställe.tillgängligsamlad och ett
sökkost-marknadsplats minimerastill centralhandeln knytsOm en

och köporder ochsamlar sälj-någonnadema. Genom sorteraratt upp
kommer prisin-ifrån varandraligger för långtbudbort sådana som

det bästa säljprisetåterspeglalättillgängligtformationen på sätt attett
kan denorganiserad dettahandelnköppriset.och det bästa När sättär

marknadsplatsen dåcentralabörshandel.karaktär Den utgörhasägas av
själva börsen.

utformasistnämnda handelssystemetdetfunktion i ärBörsens att
och övervakning. Denför informationochför handelnregler att svara

kontinuerligtavslut ochprisinformation, möjliggöraförskall också svara
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återrapportera till marknaden. måste den fullgöra transak-Dessutom
tionstekniska uppgifter i samband med handeln.

Uppsamlandet köp- och säljorder och fastställandet betalkursenav av
kan ske olika Traditionellt har det skett auktionsmar-sätt. genom en
knad, där handlarna träffas i lokal och de priser de villigaäruten ropar

avslut till. sker börshandel uteslutande i datoriseradeNugöra nästanatt
samlar och rangordnar buden bokför de avslutDatornsystem. samtupp

kommer till stånd. den informationsteknologiskaGenom ut-som
vecklingen erfordras alltså inte längre något "börsgolv" eller annan
fysisk plats där köpare och säljare tillräckligt de kopplarDetmöts. är att

sig datanätverk från vilken plats helst i världen, förmot ett attsomupp
skall kan med"marknadsplats" ha uppstått. Det den teknologinen nya

till fysisktoch med föreligga svårigheter lokalisera handeln tillstora att
bestämt land i sådant kan hävdas handelnDet skallett ett system. att

befinnerske i det land där den del datanätet sig, i vilket budenanses av
sammanställs eller avslut sker. Utvecklingen emellertid snabbt påär väg
dit hän det inte längre meningsfullt tala viss dator,är attatt om en

i sådant nätverk.centralprocessor eller "server" Handeln kan ske "påett
vilket innebär den i princip sker överallt där användarenätet", att en

önskar koppla sig för träffa avtal köp eller försäljning..att omupp
Möjligheten samla och sammanställa information lämnadeatt upp om

nätverkbud och gjorda avslut behöver i sådant inte lokaliseratett vara
finnastill central kan i varje användares dator.utanen server, egen

kan således ha två huvudfunktioner; samlaBörser köp-sägas att upp
och säljbud och fastställa marknadspriset sammanföra sälj- ochsamt att
köpanbud och möjliggöra avslut. dock inte nödvändigt denDet är att
organiserade verksamheten innebär båda dessa uppgifter utförs, föratt

den skall ha börskaraktär. verksamheten endastOm går påatt utanses
samla prisinfonnation och offentliggöra förekommande avslut, kanatt

den i vissa fall ändå betecknas börs. Aktörema nyttjar in-som en
formationen för träffa avtal affärerna sinsemellangöratt nya men upp

börsens medverkan.utan

Behovet regler för börsverksamhet vid kortsiktig handel med elav

Det kan konstateras för marknadsplats för skall bli nyttjadattatt en
marknadens aktörer måste den åtnjuta förtroende. innebärDetta attav

marknadsplatsen tillse finnssjälv måste det regelverk för handelnatt ett
bl uppfyller kraven på neutralitet och likabehandling, godsom a

genomlysning frittoch tillträde handeln sker under säkra ochsamt att
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sannolikt detaljeradsjälvreglering blirformer. sådanordnade En mer
neutralitet och likabehandlingvad krav påoch långtgående samtavser

möjligt åstadkommavadi prisbildninginsyn ärän attsom genomm m,
synpunkt torde därför behovet materiellaallmänlagstiftning. Från av

Ävensärskiltskall bedrivas, interegler för hur handeln stort. settvara
föreligger det emellertid behovsynpunktmarknadsplatsensfrån avegen

det allmännas sida. Sådana regler kankontroll fråninsyn och ge
ökar deras förtroende för marknads-i handeln ochtrygghetaktörerna

platsen.
fylla sin uppgift,eller den inte lyckasinte finnsnågon börsOm om

marknadens förtroende elleråtnjuterden inte attattt genomgenomex
formergäller för handeln där eller dereglerogillar deaktörerna som

marknadsplatser elleralternativasker, kommervilka handelnunder snart
säljarna kommer sökaochetableras. Köpamaformer för handeln attatt

ochdär de det rationellastetekniska påeller detsig till den plats system
informationen dettill den säkrastefår tillgångprisvärda sättetmest om

Skulle vissköp- eller säljbudet.gällande bästatidpunktvid varje en
förväntningar,behov ochaktörernasintemarknadsplats motsvara

bibehålla sin roll.därför inte kunnamarknadsplatskommer denna att
eller på någonenkelt ske på någotskulle heltHandeln sättannat annan

marknadsplats.
ikortsiktig handel medhandelsplats förredanexisterarDet en

näringsrättsligasärskildaomfattad någrainteDennaNorge. är av
Visserligen kanutredningens direktivslagbestämmelser det avser.av

för dentillsynsmyndigheten inomN VEden norskadet antas att ramen
tillståndkopplad till kravettillsynsverksamhetallmänna ärsom -

fysisk el, beaktarall handel medomsättningskoncession för även-
harmarknadsplats Dessaorganiseradsådana krav på som nu avses.en

i norsktill, inte preciserats någonkännersåvitt utredningenemellertid,
möjlighetföreskrifter.utfärdade Någonförfattning eller i några NVEav

med skall bedrivas iavistahandelpå hurställa kravi svensk lagatt
överenskom-internationellabindandeland finnsfrämmande utanett -

givetvis inte.melser -

värdepappersmarknads-börsverksamhetoch reglering iDefinition av
lagstiftningen

värdepappersmarknadslagstiftningen finnssvenskaden gällandeI nu
Värdepappersmarknadskommit-börsverksamhet.förtillståndskravinget

därvid börsverksamhet pådefinieradeochföreslog sådanttén ett
uppgifter betalkurssäljanbudochköp-följande "... samtsätt: att om



18 Regler för1 avistahandel med el SOU 1996:49

beträffande fondpapper och finansiellaandra instrument regelbundet
automatisk databehandling eller vid auktion eller på annatgenom

liknande sammanförs och grundval härav informationsätt att ges om
marknadsläget i syfte åstadkomma handel, allt under förutsättningatt att
verksamheten inte drivs i mindre omfattning".

I remissbehandlingen utredningens förslag framfördes kritik motav
definitionen. Bankinspektionen, riksbanksfullmäktige, bankorganisatio-

och Svenska Fondhandlareföreningen uttryckte farhågor för attnema
den skulle upphov till gränsdragningsproblem. Några remissinstanserge
ansåg klar åtskillnad måste mellan informationssystem ochgörasatt en
börsverksamhet och ansåg avslutsfunktion måste kopplad tillatt en vara
handelssystemet eller marknadsplatsen för börsverksamhet skulleatt
föreligga. Andra remissinstanser ansåg definitionen oklar och menade

den kunde omfatta för marknadsinformation.ävenatt system
Departementschefen avvisade kommitténs förslag tillstándstvångatt

skulle införas för börser. ansåg utvecklingen börsområdetHan på ochatt
datorsystemens funktioner försvårade möjligheterna iavsevärt att en
lagtext åstadkomma precis och funktionell avgränsning börsverk-en av
samhet. Riskerna enligt hans uppfattning oberoendeuppenbara att,var

hur förfinad sådan avgränsning möjligheterna dengörs, sättaattav en
förelågspel ändå skulle betydande. också risk alltförDet attvara enur

medföratekniskt betingad definition börsverksamhet skulle attav
effektiva dehandeln former mindre och säkra vadäntog var annarssom

behövde fordras tillstånd för förmedling kontaktEnligt LVRvara. av
medverkanmellan köpare och säljare finansiella instrument och iav

fall transaktioner avseende sådanavid instrument. Dennaannat
definition börsverksam-så vitt utformad den inrymmer all typiskär att

utgångspunkt ihet. Departementschefen anförde vidare: "Med att
börskaraktär, vilka slag finansiellaverksamhet instrumentoavsettav av

den i grunden tillståndspliktig enligt tillgodosesLVR detäravser,
allmänna intresset sådan verksamhet inte skall kunna drivas iattav
former utanför insyn och kontroll. det därförstår Jag intesom ser som
nödvändigt börslagstiftningen införai den auktorisationsplikt,att nya

auktorisation bör ske på frivillig basis. Därmed minskar,i enlighetutan
med vad jag tidigare behovet otvetydig börsdefirition".sagt, av en

föreligger alltså ingen tillståndspliktPå kapitalmarknadema för
börsverksamhet. har, framgått bl motiverats medDetta attsom ovan, a
sådan verksamhet ändå tillståndspliktig form värdepappers-är en av
rörelse, svårigheter föreligger då det gäller klart definieraatt att

det finns skäl allmänt främjabegreppet "börsverksamhet" och att att en
ökad börsområdet. Incitamenten för den vill drivakonkurrens på som
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vilken medförauktorisation lagen medger,sig denbörs skaffa attatten
värdepappersmarkna-haruppfyllas,krav måstegrundläggandevissa

tillståndsplikt.tillräckligt starkadema utanansetts
i flera avseendenförhåller det sigföravistamarknadenPå

ochproduktionenvärdepappersmarknaden. Eftersomannorlunda än
nödvändigt föri balans, dethållasalltid måste ärförbrukningen av

information defortlöpande fåmyndighetensystemansvarigaden att om
utanför eventuellsåvälavistamarknaden påavtal ingåtts ensomsom

hurställa kravKraftnät måste kunnaSvenskainnebärbörs. Detta att
Regler dettaspotbörsen sker.avtal fråningångnarapporteringen omav

ellagstiftningen.delvis iredan idagfinns
handelnsärskilt behovelmarknadenfinns ägerDet attett rumav

leveranstidpunktentill leveransen. Juanslutningmycket närmarei nära
blireffektivaresälja el,ochköpamöjlighetdet finns att

elanvändning.elproduktion ochoptimeringenochprisbildningen av
marknadsplatserflerasplittras påkraftmed fysiskhandelnSkulle upp

svårigheterochprisbildningkunna medföra störreskulle detta sämreen
för balanshållning påkostnadseffektivtupprätthålla nätet.systemettatt

och denför fysiskmarknadsplatseninformationen mellanOm
upphöramissvisande ellerskullesystemansvariga myndigheten attvara

fåstörningar, kunnakortvarigavid mycketdetta,skullefungera, även
Svenska Kraftnätelförsörjningen.förkonsekvenserallvarliga som

vilja utnyttjaockså kommakansystemansvarig myndighet att
flaskhalsar i elnätet.kför hanteraavistabörshandelssystemet att sen

med endast böravistahandelnorganiseradetalar för densagdaDet att
systemansvarigadenvilken ocksåmarknadsplats,ske på överen

inflytande kontroll.ochharmyndigheten
har befaratsellagsrefonnenföregåttutredningar attdeI som

förför låghelhet föri avistamarknaden är attlikviditeten ensom
tillskapas.skall kunna Dettagenomlysninggodmedorganiserad handel

behövlig.elbörsnordiskför ansettsskälen attutgör ett gemensamenav
handelsker, såmedavistahandelnuppdelning attOm nuaven

därför ocksåföreligger detmarknadsplatser,flerabedrivssamtidigt på
lågbli alltförlikviditeten kommerförriskuppenbar attatten

bli miss-därmed kommakanPrisbildningenmarknad. attrespektive
mark-leda till desannoliktdettakommervisande. Visserligen attatt

med sinupphöratid tvingasefterlikviditet,lägstharnadsplatser ensom
motsvarande mån påiökahandeln då kommerochverksamhet attatt

emellertidinledningsskede kanUndermarknadsplatser.andra ett
finansiellharvilkasmarknadsplatser,olika ägarekonkurrens mellan

för låg.överallt blirlikviditetentillleda"hålla ut",styrka attattnog
ochprisbildningenosäkerhet imedförakommer störreDetta att en
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medföra problem för aktörerna, måste nyttja flera marknadsplatser.som
kanDet också konstateras "börskonkurrens" under inledningsskedetatt

elmarknadsrefonnens genomförande, särskilt den ledde till attav om
någon marknadsplats grund obestånd tvingades upphöra med sinav
verksamhet, allvarligt skulle kunna skada aktörernas och allmänhetens
förtroende för elmarknaden.

På dagens svenska elmarknad finns hundratal producenter.ett
Vattenfall dock för ungefär hälftenAB rikets elproduktion ochsvarar av
Sydkraft för knappt fjärdedel. föreligger allmänDet risk för atten en

aktörer på marknad kan påverka priserna på denna. Dettastora ären
också skälen till tillskapande nordisk börsett attav av en gemensam

önskvärd. Härigenom kommer de aktörernas inflytandeansetts stora
den kraftmarknaden minska vilket medför bättreattgemensamma
konkurrens och stärker tilltron till marknadens funktion hos övriga
aktörer. Om uppdelning handeln sker flerapå marknadsplatser,en av
blir osäkerheten vad gäller de aktörernas möjligheterstörre stora att
påverka marknadsprisema i för dem riktning.en gynnsam

kan slutligen konstaterasDet handel med avistakontraktatt en
organiserad marknadsplats form råvarubörs. Sådan verksam-utgör en av
het har tidigare inte bedrivits i Sverige och bortsett från den norska-
kraftbörsen heller inte i de övriga skandinaviska länderna. Erfarenhet-
saknas alltså i huvudsak hur sådan handel bör regleras. Till dettaav
kommer el, förut flera gånger anmärkts, mycket specielläratt som en
råvara med alldeles speciella egenskaper. Utvecklingen elmarknaden
har under de åren också gått mycket fort. Så fallet medär ävensenaste
den tekniska utvecklingen i övrigt. svårt förutsägaDet vilkaär att nya
former handeln kommer få och hur marknaden kommer utvecklas.att att

också starktDetta för samhället bör förbehållaär sigett argument att
möjligheten förvägi innovationer då det gällerprövaatt sättetom nya

köpa och sälja förenliga med intresset elförsörjningäratt tryggav en
och stabil prisbildning på elmarknaden.

Definition elbörsverksamhetav

förenat med relativt svårigheterDet i lag definieraär vadstora att
börsverkamhet d vilken verksamhet skall tillståndsplik-är, v s som vara
tig börs. Problemet har på kapitalmarknaden lösts allattsom genom
verksamhet skulle kunna börsverksamhet där ärsom anses vara
tillståndspliktig. Börsverksamhet form tillståndspliktigär en av
värdepappersrörelse inte erfordrar särskilt tillstånd för vilkensom men
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därför inte funnits såharerbjuds. Detauktorisation etttillmöjlighet
börsverksamhet.justpreciserabehovuttalat attav

elbörsverk-förkrävastillstånd börsärskilttalar förskälStarka att
tillstånd-definiera denemellertid likaSvårighetema attsamhet. storaär

kapitalmarknadslagstift-ielmarknadenpåverksamhetenspliktiga som
kanske inteverksamhetervid kommerdefinitionenningen. Om görs som
till denna,knytsde reglerochtillståndspliktenomfattasborde somav
Altemati-drabbas.making,marketellermäklarverksamhet attvisst ex

interiskerardefinition. Dennainskränkt attgöraär attvet meraen
börelhandelsverksamhetorganiseradformeralla deinnefatta somav

tillståndsplikt.föremål förvara
införavärdepapperslagstiftningen,medlikhetimöjlighetEn är att,

börsverksam-tillverksamhetsådanför gränsartillståndsplikt också som
kanHärigenommäklarverksamhet.främstdåkommerhet. Detta att avse

verksam-huruvida denfall bedöma,enskiltvarjetillsynsmyndighet ien
bedrivas påavseddelleromfattningsådan är attbedrivshet är avsom

börsverksam-betrakta denanledningdet finnssådant attsätt att somett
het.

informationspridatordebörsverksamhetför all attMålet omvara
tillskapai syfteden attmarknadspriset omsätts ensomvara
definitionenförUtgångspunktenhandeln.förmarknadsplatsorganiserad

verksamhetsådandetdärförbör ärelbörsverksamhet att somvaraav
gjorda avslutpriset vidsäljbudochsammanställa köp- samtattgenom

med el.handelregelbundenåstadkommasyftar till att en

oorganiseradförreglerBehovet6.2.2 av
avistahandel med

tordespotbörsen,medavistahandel ägerdenUtöver rumsom
fram-omfattning påi någonskemed inte störrehandelkortsiktig

organiseradeutanför denAvistahandel medelmarknad.tidens
nämnvärdfå någontänkasendasthuvudsakihandelsplatsen kan
framtidenikommerElproducenterfall. ävenspeciellaomfattning i två

handel kan lättformkraftutbyte. Dennakortsiktigtbehovha ett avatt av
enskilda elkonsumenterVidare kanbörslika former.eller mindrefå mer

marknads-beroendedirektprisetel, därleverans äravtalingå avavom
spotmarknaden.påförpriset

ellermäklaretjänstertroligt port-inteframstår attDet somsom
avistamarknaden kommerpåenbart attinriktningmedföljförvaltare

kommissionshandel påHuruvidaomfattning.ierbjudas större
hurberoendemöjligöverhuvud äravistamarknaden för ärtaget av
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definierar begreppet kommission. Skäl kan anföras för kommis-man att
sionslagen överhuvud inte kan tillämpligtaget på den kortsiktigaanses
elhandeln.

Motiv för det sagda införa regler för allatt avistahandeltrots med
elkraft kan främst lagstiftningen härigenom kommer omfattaatt attvara
all sådan verksamhet är organiserad kortsiktigattsom anse som en
handel med el. övrigtI varken den omfattning avistahandeln kansynes
komma få utanför organiserad handelsplatsatt eller de risker denen
medför, skäl för någon ingåendeutgöra reglering.mera

6 7 Tänkbara1 former för reglering av
avistahandel med

Det fullt möjligt införaär regler endast sikteatt förut-påtarsom
sättningarna få driva organiserad handelsplatsatt för och på huren
denna handel skall framgåttSomäga torde emellertid reglerrum. ovan

endast omfattar organiserade handelsplatser för avistahandel medsom
lätt kunna kringgås. Sådana regler kan därför svårligen uppfylla de

regleringsbehov angivits i utredningens direktiv.som
Två tänkbara former för reglering föreligger i övrigt. Antingen kan

bestämmelser införas omfattar all avistahandel med el, alltså ävensom
sådan handel sker utanför den organiserade marknadsplatsen, ellersom
också kan krav uppställas all kortsiktig handel med skallatt ske på

organiserad marknadsplats.en
Det alternativet innebär införande börstvång. lagI skullesenare av

kunna föreskrivas all avistahandel med måste skeatt på svensk elbörs
och i enlighet med de regler gäller där. skulleDetta emellertidsom
medföra flera oönskade effekter och stå i strid med andra, klart uttalade
politiska målsättningar för utvecklingen den elmarknaden.av nya

Ett huvudskälen till omregleringen den svenska elmarknadenav av
har varit skapa rationell och kostnadseffektivatt elmarknad. Härien
ligger, anförs i det i direktiven citerade avsnittet Nordelssom rapportav

förutsättningarna för nordisk elbörs, denna måsteom atten vara
förståendeskapande, opartisk, finansiellt stabil och för aktörernasöppen
synpunkter och behov. Genom börstvång skulle incitamentetett för
börsen utforma handeln sådant rationelltatt och förtroendeskapan-ett
de i hög grad minska.sätt

Börstvång på de finansiella marknaderna har varit föremål för
omfattande överväganden i tidigare utredningar kapitalmarknadslag-om
stiftningen. sådanEn reglering har dock bestämt avvisats lagstiftaren.av
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inte fårutredningen harde regler övervägaTill detta kommer attatt
samarbetenordiskt påeller försvårarhindrardeutformas så ettatt

knappasti kani funktion Norge. Detredanelbörs finnselområdet. En
med svensk-handel bedrivsallföreskrivaifrågakomma attatt som

norska börsen,denmåstesvenska aktörerproducerad äga rumav
särskild lagstiftningomfattas någoninteanförtsvilken tidigare avsom

skemed måsteall handelföreskrivaAttdet slag attavses.som nuav
skulle ocksåsvenska reglermedenlighetbörs och isvenskpå en

nordiskautvecklingen denförhinderotvivelaktigt utgöra ett av
lösning.tänkbarhellerdärför intetordeelmarknaden och vara en

utred-redan iantydssåledes vilkettordealternativetbästaDet -
kortsiktigramlagstiftning för alltillskapadirektivningens att envara-

bestämmelsersärskildaregelverk införaoch i dettahandel med att om
elbörsverksamhet.

elhandelmarknadsplats förorganiseradställas påbörkravDe ensom
clearinglagenochi börs-med delikartadehuvudsaktorde i somvara

tillträde,frittvad krav påmarknadsplatserauktoriseradegäller för avser
särskildförebild förgenomlysningoch godneutralitet utgöra en

bestämmelserna börnämndaverksamhet. Deelbörsensreglering av
elförsörj-skydd förtillbehövsoch kravmed reglerkompletteras som
behovmyndighetenssystemansvarigadenmed hänsynningen och av

organiserad marknads-handelnhurkontrollinflytande och över en
bedrivs.plats
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elderivatmedhandelnReglering7 av

handelnregleringennuvarande7.1 Den av

elderivatmed

särskild offent-inte någonomfattas idagAvistahandel med av
elderivat. Enhandel meddäremotlagstiftning.ligrättslig Det gör stor

skekommakan förväntaselhandelnden normaladel att genomav
tordedessa avtaldelenprissäkringsavtal. Den större attvara anseav

finansiellamedhandelenligt lagenfinansiella instrument omsom
regelverkvärdepappersmarknadensHärigenom kommerinstrument. att

elhandel.formerdessatillämpligt på avvara
relativtentydigt svårtinteinstrument""finansiella ärBegreppet utan
omfattasavtalför vilkafastställa. De gränsernanärmare avatt som

denna måste avgörasinte omfattasvilkadefinitionen och avavsom
utvecklaskommerkanDetta närmaretillsynsmyndigheten. attsom-

elmarknaden.tillämpningssvårigheter påsärskildaföranledanedan -
skekommerhandeln meddelarföljdEn attatt stora genomavav
enligt denskeden då måsteinstrumentfinansiella ärhandel med att
finansiellahandel med2 § lagenregeln i 1 kapgrundläggande om

för värdepappers-förtroendeallmänhetensLHF, dvs. såinstrument att
otillbörligenintekapitalinsatserenskildasupprätthålls ochmarknaden

Finansinspektionen.under tillsynhandelnVidare ståräventyras. av
medvid handelmellanhändererbjuder tjänsterföretagDe somsom

värdepappershan-i lagenreglernaomfattasfinansiella instrument omav
för vissatillståndspliktföreskrivslagLVR. dennadel I typer av

s.k.förmedlingsverksamhet,kommissionshandel,nämligentjänster
ochfinansiella instrumentförvaltningmarketmaking, av annans

tillstånderhållerverksamheterdeemissionsmedverkan. För attsom
kapitaltäckning.krav påtjänster ställsbedriva sådana a

omfattasde tjänsterflertaletuppenbartframstårDet att somavsom
elmarkna-erbjudas påockså kommerenligt LVRtillståndsplikt attav
i Sverige.sigredan etableratportföljförvaltare harochElmäklareden.

och handelsi de aktörs-finnsmarknadsgaranterSärskilda regler för
Kommissionshandelelbörsen.den norskatecknas medavtal kansom

förekomma.säkert ocksåkommermed elderivat att
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Till begreppet finansiella instrument vidare knutet regler börs-är om
och clearingverksamhet i LBC. Lagen möjlighet till auktorisationger

börs och auktoriserad marknadsplats innehåller krav påsamtsom
tillstånd för clearingverksamhet och uppställer vissa tvingande regler för
sådan verksamhet. börDet observeras börsverksamhet i grundenatt är

tillståndspliktig form värdepappersrörelse enligt LVR.en av
frågaEn blivit föremål för ingående överväganden i utredningensom

huruvida det lämpligt värdepappersmarknadslagstiftningenär är att är
tillämplig handelnpå med elderivat. Argument har anförts för och emot

elderivat skall undantas från begreppet finansiella instrument. Nedanatt
kommer antal skälen för och handeln med elderivatett emot attav
omfattas kapitalmarknadens regelverk att presenteras.av

för låtaArgument handel7.1.1 med och el-att

derivat omfattas värdepappersmarknadslag-av

stiftningen

Behovet reglering likartatärav

ändamålDe motiverat den offentligrättsliga regleringen handelnsom av
med finansiella instrument värdepappersmarknaden i huvudsakär
tillämpliga också vid handel med finansiella instrument med som
underliggande tillgång. Behoven lagstiftning till skydd för investerareav
och regler säkerställer mellanhändema har tillräcklig kunskapattav som
och lämplig organisation verksamheten de bedriver dennasamt atten av
på sådant förtroendet för marknaden inte i alltsättett äventyrasatt är,
väsentligt de vid handel med sådana elderivat utgörsamma som
finansiella instrument elmarknadenpå kapitalmarknadema.påsom
Riskerna också likartade vid handel med derivat, detär äroavsett om
aktier, valuta, index eller elektrisk kraft dessa baseras på.som

befintligt, välEtt regelverkövervägt

Värdepappersmarknadens regler särskilt anpassade till de riskerär
handeln med finansiella instrument innebär. Lagstiftningen har succes-
sivt vuxit fram under följd ochår grundar sig påen av noggranna
överväganden behovet och formerna för lagreglering.av av

Lagstiftningen omfattar såväl regler för de marknadsplatser där
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alla aktörer marknaden. harbedrivs regler för på Denhandeln som
modem ochomfattande reform och således välnyligen genomgått ären

krav. inte rimligt och ändamålsenligt,anpassad till internationella Det är
osäkerhet råder beträffandesärskilt med hänsyn till den som nu

för handel med sådanaframtida utveckling,elderivatmarknadens att
andrafinansiella instrument, tillskapa helt regler deelderivat änärsom

införts föroch ingående överväganden handel medefter omfattandesom
värdepapper i allmänhet.

omfattande och kräversådant arbete blirEtt övervägan-noggranna
handel med finansiella instrumentregler gäller förden. De som nu

dessa regler elmarknaden ingåendeanalyseras och behovetmåste av
handel med sådana finansiellaregler införs förstuderas. särskildaOm

värdepappersmarknadslagstiñningenelderivat medaninstrument ärsom
finansiella instrument, måste de skildagälla för alla andraskall typer av

olika regler skall gälla,med varandra. den månregelverken harmoniera I
mellanhänder elmarknaden i förhållandeför demt ex som agerar som

värdepappersmarknader, måste dennamellanhändema andratill på
undantas från den finansiellaelderivathandelnskillnad klargöras. Om

lagstiftningen måste konsekvenserna övervägas.noga
faktaunderlag beträffande det behovTill kommerdetta att av

elmarknaden naturliga skäldenreglering kan föreligga på nya avsom
det saknas i utsträckninginletts ochsaknas. Handeln har just stor

vilka former handeln kommer ske.kunskap ierfarenhet och attomav
dras förhållandena ii någon utsträckningVisserligen kan slutsatser av

Även handeln medemellertid omregleringhär pågårNorge. aven
förändringar har nyligen skett vadochfinansiella instrument stora avser

reglerna för elbörsen.

regelverkimplementeratEtt

initial osäkerhet beträffande denramlagstiftning medför alltidEn enny
osäkerhet kan endastbestämmelserna.tolkningen Dennanämnare av

denkommit tillämpas under tid,sedan reglernaundanröjas att en genom
tillämpamyndigheter hardå utbildas vid depraxis attsomsom

tid för lagstiftningmed andra ord visslagstiftningen. Det atttar en ny
fallet kapitalmark-i huvudsak medsig". torde"sätta Så varanumera

Finansinspektio-konkretiseratsnadslagstiftningen, där reglerna genom
elderivat fortsätt-praxis. handel medoch domstolarnas Om ävennens

lagstiftningen, kommer rättslägetomfattas den finansiellaningsvis av
gäller för sådanbeträffande vilka reglersannolikt klarareatt somvara

begrepp introduceras.handel, regler ochän nyaom nya

9 SOU1996:49
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Existerande självreglering och handelsbruk på kapitalmarknaden

På kapitalmarknaden finns sedan länge omfattande självreglering. Deen
olika marknadsplatsema Stockholms Fondbörs, OM Stockholm AB-
och regelverk formPMX har alla i inregistreringskontrakt ochegna av-
handelsregler ställer detaljerade krav de aktörer vill deltasom som
där. antal branschorganisationer värdepappersmarknadenEtt fyller
också betydelsefull roll normbildare bidraroch till verksam-atten som
heten bedrivs seriöst och professionelltpå Svenska Fondhand-sätt.ett
lareföreningen, Sveriges inansanalytikers Förening,F Svenska Bankföre-
ningen och Stockholms Handelskammare exempel organisationerär

utarbeta for sinaregler medlemmar och deltaatt attsom genom genom
i olika etikkommittéer och nämnder responsaverksamhetsamt genom
bidrar Näringslivetstill regelbildningen. Börskommitté och Aktiemark-
nadsnämnden också betydelsefullspelar roll fortlöpandeatten genom
utfärda rekommendationer och uttalanden, fått ett stortavge som
genomslag på aktiemarknaden. På derivatmarknaden har Clearing
Control till uppgift fortlöpandeCC HB CCHB kontrolleraatt att
aktörerna uppfyller sina åtaganden.

kommer viss tid innanDet likartat för självregleringatt ta ett system
hunnit utvecklas den elmarknaden.på Om handel med vissa typernya

elderivat fortsättningsvis faller under kapitalmarknadslagstift-ävenav
ningen skulle detta medföra det samlade lagstift-att norrnsystem som
ning och självreglering området i förening blir tillämpligt påutgör
de finansiella instrument. elderivatOm undantas kommertypernanya av
inledningsvis endast lagstiftningen finnas elmarknadenattramarna - -

regler i ellagstiftningen.genom nya
handeln med elderivat omfattasOm den gällande värdepapper-av nu

slagstiftningen kommer således rättsläget beträffande vilka formella och
informella regler gäller klarare helt regelverkänatt ett nyttsom vara om
införs.

Befintligt för tillståndsgivning och tillsynsystem

På värdepappersmarknaden har Finansinspektionen väl definierad rollen
tillståndsgivande myndighet med skyldighet tillsynutöva överattsom

handeln och de finansiella marknademas aktörer. Myndigheten haröver
fungerande förorganisation denna verksamhet. Finans-Inomen

inspektionen finns kunskap och erfarenhet hur tillsynsverksamhetom av
detta slag skall bedrivas. kan lång tid byggaDet att ta attav upp

motsvarande kompetens inom för regelverk.ett nyttramen
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ställningLagstiftaren har redan tagit

värdepapperslagstiftningengenomförda reformenUnder den nyligen av
regelverk skulle kunna tillämpasbehovetuppmärksammades ett somav

efter hand kundefinansiella instrumentokända,de tidigare somnya,
Värdepappersmarknadskommitténintroduceras.komma att angav

former för options-målsättning behandla allasinuttryckligen attsom
underliggande tillgångar de baseradesvilkaoch terminshandel, oavsett

med falla utanförbörshandel råvarorregleringenpå, medan angavsav
handel med finansiellaförarbetena till lagenuppdrag.kommitténs I om

värdepappersrörelse uttryckligenlagenoch tillinstrument nämns attom
borde kunna omfattasråvaruderivat lämpligenformernyskapade avav

kapitalmarknaden har antagitsgällerlagarregleringen. De avsom
således redan haenighet. Lagstiftaren kanunderriksdagen sägasstor

finansiella instrumentbestämmelser för handel medförutsett behovet av
vilka regleroch angivitelderivatendet slag ävenutgör somav som

skall gälla.

låta handel med ochArgument7.1.2 mot att

elderivat omfattas Värdepappersmarknads-av

lagstiftningen

elkontraktbetráfandeGränsdragningsproblem

elmarkna-delen handeln påkapitel kommerframgått 5Som större avav
derivatinstrument. denbeteckna Iavtalske medden är attatt somsom

omfattas handeln förfinansiella instrument,dessamån är att somanse
medvärdepappersmarknadslagstiftningen. förenatDetnärvarande ärav

kontrakt kommerprecisera vilkasvårigheter utgöraattatt som anses
utanför begrepp.faller detta Enoch vilkafinansiella instrument som

förmedlaerbjuda kund tjänstenvillleveranskoncessionär attensom
förmed elproducentleveranskoncessionär ellerkontakt med enannanen

huruvidakan ha svårigheteravtal,teckna viss avgöraatttypatt aven
tillstånd enligt lagensärskiltverksamhet kräverdetta är omsomen

mäklarverksam-endasteller detvärdepappersrörelse är att anse somom
kraft.elektriskavseende råvarahet en -

elmarknaden konstruerasprissäkringskontrakt påNya typer av
deför handeln och aktörertill formernaMed hänsynfortlöpande. som

värdepappersmar-elmarknaden framstårverka påmöjlighetbör attges
och intesådanaavtal iindelningknadslagstiftningens utgörsomav
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finansiella instrument mindre ändamålsenlig. Istället förutgör attsom
fokusera vilken kontraktpå skulle det kunnaomsätts,typ av som vara
lämpligt reglerna till den verksamhet aktörenatt typanpassa av som
bedriver och de risker denna verksamhet medför. kan enklast skeDetta
inom för regelverk för handel el.medett gemensamtramen

Värdepappersmarknadens regelverk och reglering derivathan-en av
deln el delvis olika syften.med har

Värdepappersmarknadslagstiftningen innehåller regler motiverassom av
skilda behov. Vissa regler, exempelvis det generella kravet handelpå
med finansiella instrument och kravet sund värdepappersrörelse, kan
primärt syfta till upprätthålla god etik och förhindra otillbörlisägas att ga
förfaranden Härigenom åstadkomsmarknaden. skydd för enskildaett

effektivinvesterare, vilket bidrar till marknad för handel meden
värdepapper.

gällermotiv för det regelverk kapitalmarknadenEtt ärannat som
skydda det finansiella sådant. företag verkarDeatt systemet som som

på värdepappersmarknadema fyller mycket väsentlig uppgiften genom
riskkapital och kanalisera detta till de privatasamla ochatt upp

offentliga i behov rörelsekapital.organisationer vågaFörär attsom av
banksparareplacera sina tillgångar det må små eller storavara-

trygghetförsäkringsbolag investerarna känna då de anförtrormåste-
sina värdepappersmarknadens mellanhänder.medel till Genom den

verka underreglering värdepappersinstituten har sökeratt statensom
företag säkra och stabila de åtnjuteråstadkomma dessa såär attatt

allmänhetens förtroende.
marknad förMarknaden för torde främst bli producenter,en

elhandlare råvara. framstår inteoch konsumenter Detav en som
utsträckning kommer handlassannolikt elderivat iatt stor att av

vill spekulera i kommandeoch företag endast pris-sompersoner
förändringar. flesta aktörer handlar på elbörs torde däremotDe ensom

den fysiskaintresserade handla både med och medatt varanvara av
åstadkomma prissäkring och riskspridning.elderivat i syfte Det äratt

ekonomiska problem hos elhandlare eller mellan-svårt att att en ense
upphov till den kedjeeffek-hand elmarknaden skulle kunnapå typ avge

värdepappersmarknadslagstiftningens bestämmelservissater som av
syftar till förhindraatt

omfattning handeln med elderivat sannolikthänsyn till denMed
huvudsak kommer handlafå de aktörer i påkommer och attatt som
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ifrågasättas precis reglerkan det alltsåmarknaden, samma somom
värdepappersmarknadenfinansiella instrumentgäller för handel med

elderivat elmarknaden.handel medockså bör gälla vid

elmarknaden aktörerMellanhänder på typen ny av-

fortsättningsvis domineradelmarknaden kommerDen även att varanya
elektrisk kraft. harelhandlare och konsumenter Dessaproducenter, avav

till dettaelderivat för prissäkring. Orsakenhandla medbehov ärattav
Handelspotmarknaden för volatil.lagras ochelkraft inte kan ärattatt

integrerad och naturlig delsåledesmed prissäkringsinstrument är aven
elmarknadens aktörerden klassiskainnebär mångaelhandeln. Det att av

sådana tjänster tillstånds-erbjuda sina kunderviljakommer äratt som
eller kommis-också mäklarepliktiga enligt GenomLVR. att agera som

konkurrenskraft öka. elbolagkan deras Förför kundernasionärer större
problem bildamedföra någradet säkert intekommer större att ettatt

Finansinspektionen. haroch söka tillstånd Devärdepappersbolag av
skaffa den kompetensför relativt snabbt kunnatillräckliga attresurser

för handla med elderivat inomorganisation krävsoch den att ramensom
regelverk.kapitalmarknadslagstiftningensför

Även kunna konkurrera denelföretag har behovmindre att nyaav
mäklare eller kommissionärererbjuda tjänstermarknaden att somgenom

i mindre omfattning. Större delenelderivat,vid handel med än avom
tecknar inköpskontrakt avseendei de självaderas verksamhet består att

dem skullekunder. mångakraft och sedan kontrakterar Förelektrisk av
den de redan tvingatsytterligare omställning,innebäradet utöveren

värdepappersbolag och ansökasärskildagenomgå, tvingas startaatt nu
för bedriva begränsadFinansinspektionen,tillstånd hos att enom

naturlig del normal elhandel.uppfattarverksamhet de som en avsom
förhållandevis liten delvärdepapperhandeln medGenom utgöratt en

huruvida de kan fådet tveksamtverksamhet, framstårderas somav
verksamhet elhandel särskildhuvudsakligabedriva sin som en- -

tillståndspliktiga värdepappers-för densidoverksamhet inom ramen
rörelsen.

regelverk såväl el-tillskapaGenom gemensamtettatt som avser
mellanhandsverksamhet elmarknaden ochhandelsverksamhet som

handel med elderivat ochför avistahandel ochomfattar både gesom
begränsad omfattning erbjuda tjänsteraktörer möjlighet imindre att som

för sin normala affärsrörelse, skulleinommäklare elderivat ramenav
aktörer.för elmarknadens klassiskaunderlättasverksamheten



Reglering132 handeln med elderivat SOU 1996:49av

Två tillsynsmyndigheter för elmarknaden

kapitel har skisserats regleringI 6 innebär regelverket föratten som
avistahandeln med bl skall innefatta aktörerna denna marknadatta
ställs under tillsyn. framstår inte rimligt FinansinspektionenDet attsom
skall tillsyn avistahandel med el. Genom vissautöva över att typer av
elderivat omfattas värdepappersmarknadslagstiftningen emellertidärav
Finansinspektionen tillsynsmyndighet för denna elhandel. Somtyp av
tidigare anförts kommer i utsträckning aktörerstor omväx-attsamma
lande handla avistamarknadenpå och på derivatmarknaden. Detta
medför två olika tillsynsmyndigheter kommer ha till uppgiftatt att att

tillsyn aktörer då dessa utför något från derasutöva över samma som,
synpunkt troligen framstår sammanhållen verksamhet.sett, som en
Värdepappersinstituten får försteg jämfört med de nuvarandeett
elhandlama

företagDe redan har tillstånd driva värdepappersrörelseattsom
kommer i princip oförhindrade utöka sin verksamhet tillatt att attvara

mellanhänder i handeln med elderivat. kunnaFör erbjuda sinaattvara
kunder avistakontrakt bedriva handel för del balansan-samt egen som
svariga aktörer, vilket kommer efterfrågas, måste dock värdepapper-att
sinstituten beviljas tillstånd till detta Finansinspektionen.av

anförtsSom kommer det viss tid innan de företagatt taovan som nu
verksamma elproducenter och eldistributörer hunnit etableraär sigsom

på den finansiella marknaden. Värdepappersinstituten kommer således
få försteg och kan, i fallvarje inledningsvis, kommaatt ett utövaatt en

dominerande roll på elmarknaden, vilket inte torde önskvärt.vara

handeln7.1.3 regleringförformerTänkbara aven
elderivatmed

Två huvudaltemativ föreligger vad regleringen handeln medavser av
elderivat. innebär handelnDet med dessa helt undantas frånattena
värdepappersmarknadslagstiftningens tillämpningsområde och att
särskilda regler för denna handel införs i ellagstiftningen. andraDet
huvudaltemativet innebär värdepappersmarknadslagstiftningenatt även
fortsättningsvis blir tillämplig då det gäller handel med finansiella
instrument elmarknaden.på Vissa anpassningar kan dock inomgöras

för detta regelverk, i syfte underlätta verksamheten förattramen
elmarknadens aktörer. Båda alternativen bör analyseras vilketnämnare
kommer ske i följande kapitel.att
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regleringförformerTänkbara8 aven

elderivatmedhandeln

elderivat-omregleringBehovet8.1 avav

handeln

värdepappers-talar fördet skälkapitel finns7framgått attSom somav
handeln medtillämpligdirektbörmarknadslagstiftningen inte göras

mellanhändemasförreglernagäller dettaSärskiltelderivat.och
förvärdepappersrörelsei lagenställskrav attverksamhet. De omsom

allt föravseendeni vissaframstårverksamhetbedriva sådanfå som
företagendastförhållanden. Genomelmarknadensförrigorösa att som

kan elderivat-mäklarverksamhetfår bedrivakravuppfyller dessa
värde-domineraskommainledningsvis,falli varjemarknaden, att av

skapakan kommanuvarande aktörer. Dettapappersmarknadens att en
det medföraVidare kanönskvärd.inteelmarknadenstruktur på ärsom
tillsynharsamtidigtmyndigheter övertvå utövasvårigheter attatt

inteanledningsåledesfinnsaktörer. övervägaelmarknadens Det att om
ellagstiftningeninföras ibordeelderivatför handel medreglersärskilda

värdepappers-fråndelvis undantashelt ellerhandelformoch denna av
tillämpningsområde.marknadslagstiftningens

förstaalternativ.tänkbara Dettvåanalyserat ärUtredningen har att
medhandellageni kap 1 §finansiella instrument 1definitionen omav

medalla avtalsåändras,LHFinstrumentfinansiella att som
Härigenom kommerdefinitionen.utanförfallertillgångunderliggande

omgärdarlagstiftningdendelenfrånundantaselhandel störreatt somav
marknaderna.finansiellade

dealternativmindre ingripandeoch göraär attEtt annat anpass-
motiveradevärdepappersmarknadslagstiftningen ärningar avsomav

Elkontraktbehov.aktörerselmarknaden och desspåförhållandena
finansiella instrumentbegreppetundantas från
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8.2 Reglering all handel medav genom
ellagstiftningen

8.2.1 Undantag elderivat från begreppetav
finansiella instrument

elderivatOm exkluderas från begreppet finansiella instrument, kommer
i princip all handel med och elderivat falla utanför den värde-att
pappersmarknadsrättsliga lagstiftningen. Således kommer inte lagen om
handel med finansiella instrument tillämplig någon formatt vara av
elhandel och härigenom kommer såväl handeln de företagsom som

elmarknaden falla utanför Finansinspektionens tillsyns-attagerar
område. bör observerasDet vissa civilrättsliga bestämmelser,ävenatt

nettningsreglema i kap kommer5 LHF, upphöra gälla vidt att attex
elhandel.

Genom lagen värdepappersrörelse inte längre kommeratt attom
gälla för blirelmarknaden, de krav gäller för värdepappersinstitutsom
inte tillämpliga företag mellanhänder i handeln medsom agerar
elderivat. Härtill kommer värdepappersmarknadens mellanhänderatt
endast kommer kunna erbjuda sina tjänster elmarknaden efteratt
särskilt sidoverksamhetstillstånd från Finansinspektionen.

förDe regler gäller clearingverksamhet kommer inte heller attsom
gälla vid handel med elderivat och inte heller insiderlagstiftningen.

kommer lagstiñningsâtgärdSammantaget slagnämnt atten av nu
leda till handel med elderivat, förutom allmän civil- och offent-att av
ligrättslig lagstiftning, endast omfattas det fåtal bestämmelseratt av om
handeln idag återfinns i ellagstiftningen. Detta regelverk inte itarsom
något avseende sikte på handeln med elderivat.

Elmarknadens aktörer kommer i huvudsak inte heller föremålatt vara
för offentlig tillsyn, undantaget den tillsyn NUTEK har enligtutövaatt
ellagstiftningen. Reglerna för denna tillsyn har inte utformats med tanke
på handel med elderivat. erbjuder tjänsterFöretag mellanhän-som som
der på elmarknaden kommer inte heller underkastade någraatt vara
särskilda tillståndskrav eller rörelseregler eller föremål för någonvara
särskild tillsyn.
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till omfattaellagstiftningenUtvidgning8.2.2 attav
elderivathandel med

med elderivat från denundanta handelförfrämstaDe argumenten att
denna lagstiftninglagstiftningenvärdepappersmarknadsrättsliga är att

elmarknaden och detförhållandena påanpassad tillinte attär vore en
för all handel med el.samlat regelverkistället tillskapafördel ettatt

svårtillgängliga ochmindrereglerna kunnaskulleHärigenom göras
behov. regler gäller förelmarknadensanpassade till Debättre som

bättre anpassade tillverksamhet skulle kunnamellanhändemas vara
skulle då kunna fåoch sådan verksamhetförhållandenelmarknadens

elhandel övrigt. Vidare skulle detirörelsebedrivas i varasomsamma
endastod under tillsyni sin helhetelmarknadenfördel av enen om

elmarknaden, den omfattaskantillsynsmyndighet. Det även antas att om
struktur ochVärdepappersmarknadslagstiftningen, får en annanav

reglerasall handel medandra aktörerdomineraskommer änatt omav
ellagstiftningen.i

värdepappersmarknadslagstiftningenfrånelhandel helt undantasOm
den elmarknadenföreliggerlagstiftningde behovmåste nyasomav

införs i ellagstift-särskilda bestämmelsertillgodosesistället attgenom
regelverk böromfattande dettaingripande ochhurningen. Frågan vara

utgångspunkter.utifrån två olikakan i princip ses
hänseendeni väsentligamed elderivathandelOm attantarman

elleri övrigtfinansiella instrumenthandel medfrånskiljer sig att
med risker ellerförenadelmarknaden intehandeln på den är sammanya

handeln med andraregleringomfattandelikamedför behov somav en
regelverket inskränkasmedföra, kanharfinansiella instrument ansetts

ramkaraktär.bestämmelsergenerellt hållnaantalmindretill ett av
tillsynsmyndighetsgrund förocksåbestämmelser kanSådana utgöra en

elmarknadenutvecklingen pålåtasedan möjligtverksamhet. Det är att
efterhand bör införas.reglervisa vilka som

detregleringsbehovet i huvudsakandra sidanå ärFinner attman
vilken denfinansiella instrument,handel medvid oavsettsamma

undanta elderivat frånåtgärdenkommertillgångenunderliggande är, att
möjligtvisserligen detkapitalmarknadslagstiftningen göra attatt

kommer medel, dennaall handel medsärskild lag förtillskapa menen
parallellt regelverk tillbliutsträckninginödvändighet ettatt stor

också blikommervärdepappersmarknadslagstiftningen. Detta att
skilda regelverklämpliga i tillskapatämligen omfattande. Det att som

starkt ifrågasättas.regler kanlikartadeinnehållertill delarstora
framtideniVärdepappersmarknadslagstiftningen kommer även att
inomreformarbete pågår EU. Detdetgrundförändras, bl på somava
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föreligger risk för de regelverkentvå ändringar i enderaatten genom
dem, i de delar reglerna motiveras reglerings-ävenav som av samma

behov, med tiden kommer skilja sig åt.att
vilken utgångspunkt väljerOavsett inta kan det konstaterasattman

det omfattande och grannlaga uppgift söka analysera deäratt atten
bestämmelser gäller värdepappersmarknaden och avgörasom
huruvida undvarasdessa kan på elmarknaden eller sådantEtt arbete
kräver ingående kunskaper det tämligen komplexa och svåröverskåd-om
liga regelverk kapitalmarknadslagstiftningen Härtill kommerutgör.som

bedömningen måste grunda sig på osäkra antaganden huratt om
elmarknaden kommer utvecklas i framtiden, vilka former handelnatt
kommer få och vilka aktörer kommer etablera sig.att attsom

under den tid förfogandeUtredningen har korta stått till intesom
kunnat någon ingående analys detta slag. Det kan ocksågöra mera av
ifrågasättas omfattassådant arbete utredningens direktiv.ett avom
Redan vid relativt summarisk genomgång de kapitalmarknads-en av

sigrättsliga lagama har det emellertid visat del dessaatt storen av
bestämmelser sakligt framstår motiverade vid handel medävensett som
elderivat. Följden undanta handeln med elderivat från värde-attav
pappersmarknadslagstiftningen därför just blitorde mycket omfattan-en

gradde ellagstiftning med regler i hög liknar de i allmänhetsom som
gäller för handel med finansiella instrument.

värdepappers-anpassning8.3 En av

marknadslagstiftningen

mindre ingripande alternativ så långt möjligt deEtt är göraatt an-
värdepappersmarknadslagstiftningenpassningar motiveradeärsomav

hänsyn till förhållandena elmarknaden och dess aktörers behov.med
sådana anpassningar och möjlighetenNedan skall behoven attav

genomföra behandlas.dessa

finansiellaReglerna handel med instrument8.3.1 om

värdepappersmarknadsrättsliga lagstiftningen sikteDelar den tarav
instrument. regler inte i sigsjälva handeln med finansiella Dessa synes

medföra svårigheter för elmarknadens aktörer. tordenågra Det tvärt om
nämnda reglerna förfogandefördel de tidigare övert omvara en om ex

fortsätt-och nettningsreglema ifinansiella instrument LHF ävenannans
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Finansinspektionen harhandel med elderivat.tillämpliga vidningsvis är
efterlevs. heller dettahandeln Intebestämmelsernaövervakaatt att om

elmarknaden.förolägenhetertorde medföra några

mel-regleringochförArgument8.3.2 emot aven

ellagstiftningenlanhandsverksamhet i

värdepappersmarknadslagstiftningenförde främstaEtt attargumentenav
förkrav på tillstånddesshandel medvidinte bör gälla attär att

ställs sådankravmellanhand och deerbjuda tjänster somsom
nuvarandeelmarknadensförmedföra svårigheterverksamhet kan

förmedla kontaktibland ha behovelhandlare kanaktörer. En attav
till medprissäkringskontrakt, hjälpaoch säljaremellan köpare attav

kraftkontraktsportfölj ellerkundsförvaltning attstörre agera somenav
skulle tvingasdetta företagkunder.sina Attför någonkommissionär av

Finansinspektio-tillstånd fråneftervärdepappersbolagsärskiltbilda ett
ändamålsenligt.inteverksamhet framstårbegränsadför så somnen en

i kanreglerna LVRolägenheterminska demöjlighetEn att som
erbjudandereglersärskildainföraellagstiftningenimedföra är att om

elderivat. Till-handel medvidmellanhandvissa tjänster somav
meddelamöjlighetelmarknaden kanförsynsmyndigheten attges

enligtmed elderivathandelmellanhand vidverksamhetförtillstånd som
skulletillstånderhållit sådanthaEfterellagstiftningen.regler i att

enligt reglerelmarknadentjänster påutförakunnaifrågavarande företag
för värdepappers-gällerde reglerför enligtiställetellagstiftningeni som

institut.
elderivatmarknaden kandenmellanhändema påblivandeDe nya

med erfarenhetvärdepappersinstitutBefintligaindelas i tre avgrupper.
erbjudakommerfinansiella instrumentmedhandel attoch kunskap om

detkategori medfördennaelmarknaden. Förockså påsina tjänster
värdepappersmarknads-under detlevasvårighetergivetvis inte några att

under.vid verkaregelverk derättsliga är attvana
mellanhandsverksamhet påinriktningsärskildmedföretagNya

vilkenetableras. Isannolikt ocksåkommerelmarknadshandel att
kommerföretagvilkaochskekommerutsträckning så typeratt somav

också förskälkan finnasförutse. Detmycket svårt attetableras attäratt
mellanhands-erbjudamöjlighetaktörernytillkommande attöppna en

enligtgällerdevillkorandraunderelmarknaden äntjänster på som
anföras förkanvärdepappersmarknadslagstiftningen. De argument som

mindremöjlighet förbör finnaselmarknadendet påfrämstdetta är att
Vidare börportföljförvaltare.ellermäklareetablera sigföretag att som
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förutsättningarna för få erbjuda sådana tjänster längre siktatt göras
likartade i de nordiska länderna, vilket kan motivera särskilda regleratt
införs också för nystartade mellanhandsföretag i den svenska ellagstift-
ningen. Behovet reform möjliggör nyetablering mellanhän-av en som av
der på elmarknaden under andra förutsättningar de följer denän som av
befintliga värdepappersmarknadslagstiftningen framstår emellertid inte

akut. harmoniseringEn reglerna för mellanhandsverksamhetensom av
denpå elmarknaden bör ske i samarbete mellan de nordiskanya

länderna. sådant reformarbeteEtt kan komma viss tid. Iantas att ta
avvaktan på sådan omreglering genomförs framstår det inteatt en som
motiverat förändringar i den gällande lagstiftningen.göraatt stora nu

befintliga värdepappersinstitutUtöver och nytillkommande aktörer
kan antal befintligaredan elhandelsföretag, vilka före elmarknads-ett nu
reformen drivit verksamhet elhandlare, i viss utsträckning ha behovsom

komplettera sin elhandelsrörelse med verksamhet mäklareattav som
eller kommissionärer eller driva någon form förvaltnings-attav av
verksamhet. främst med hänsyn till dennaDet kategori företagär av

det finns anledning inte mindre rigorösa reglerövervägaattsom om
redan bör införas vad gäller möjligheterna driva verksamhetattnu som
mellanhänder elderivatmarknaden.på kan, med hänsynDet till hur den
framtida strukturen elmarknaden skall bli, finnas vissa skäl för att
den företagverksamhet dessa bedriva faller inom ellagstift-attavser
ningens och inte värdepappersmarknadslagstiftningens tillämpnings-
område. skulle kunnaAndra krav ställas kapitaltäckning och kravet

verksamheten bedrivs i rörelse skulle helt eller delvisatt separaten
kunna efterges. Mellanhandsverksamheten blir då inte förbehållen
företag verkar enligt reglerna i lagen värdepappersrörelse. Detsom om

mycket otillfredsställande värdepappersmarknadslagtiñningensvore om
krav skulle medföra befintliga elhandelsföretag förhindrades bedrivaatt

konkurrenskraftig verksamhet alla delarpå elmarknaden ochen av
denna istället till del kapitalmarknademas nuvarandeövertogsstor av
aktörer.

Handel med derivat där den underliggande tillgången inteutgör är
i sig mindre riskabel handel med andra former derivat. Medän av
hänsyn till den Volatilitet avistamarknaden för uppvisarstora som
ligger till hands. Vad gäller mellanhandsverksam-närmaremotsatsen
heten torde denna i hög grad likna och förenad medvara samma
svårigheter och risker vid erbjudande motsvarande tjänstersom av
värdepappersmarknaden. Nytillkommande och existerande elmarknads-
aktörer har heller ingen erfarenhet förhållandevisden komplice-egen av
rade verksamhet derivathandeln sådan och mindreutgör änsom som
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mellanhandsverksamhet vid sådan handel. talarDettanågon kunskap om
ivill mellanhänder bör nivåför kraven dempåatt agera som varasom

värdepappersmarknaden i övrigt.med vad gäller påsom
dock riskerna framstå mindre uttalade.avseenden kanvissaI som

i värdepappersmarknadslagstift-syftar reglernatidigareSom nämnts
sådant. har härbetalningssystemettill skydda Detningen delvis att som

obestånd eller för högt risktagandetillse inteförelegat behov attattav
delarsprider sig tillmedför störningarhos aktör större avsomen

hela samhällsekonom in.kan orsaka skador påoch därigenommarknaden
för kapitalbildningen och viktenbetydelseVärdepappersmarknadens av

de institutioner verkarförtroende förallmänhetensupprätthållaatt som
kringgärdar verksamheten blivitreglermedfört dedär har också att som

rigorösa.tämligen
ellerskydd för betalningssystemetbehovetelmarknaden intePå är av

andra regleringsbehov,sigpåtagbart.kapitalbildningen Däremot gör t ex
förtroende föroch allmänhetensnationella elsystemetför detskyddet

andra och kanske mindretalar förgällande.elmarknaden Detta att
räcka.regler kaningripande

lagende gäller enligtandra reglerhuruvidaFrågan än omsom
mellanhänder på elderivatmarknadengälla förvärdepappersrörelse bör

bedömning i två olikavilkenberoendei huvudsak görär manav
hänseenden.

dennuvarande reglerna medfördefrågaförstaEn är att nyaom
denoch strukturfår andra aktörerhärigenomelmarknaden änannanen

åstadkommaelmarknadsreformen har varitmedAvsiktenönskvärda. att
och handel med el, inteför distributionrationellare attsystemett

formspekulationsaffärer imarknad förtillskapa en ny avnyen
de krav ställsfinnas riskkanfinansiella instrument. Det att somen

värdepappersmarknadslagstiftningen medförmellanhandsverksamhet i
alltförskaffa sigsnabbt kommerkapitalmarknadens aktörer attatt en

fårleda till handelnelmarknaden kanDettaställning pådominerande att
eldistributionsig åtföretagdeandra former ävenägnarän som nuom

alla delar elmarknaden.och verka påexisterafortsättningsvis kan av
konkurrensfördel deVärdepappersinstituten har attgenomen

mellanhands-komplicerade verksamhetbehärskar den delvis som
Aktöremafinansiella instrumenthandeln medverksamhet vid utgör.

erfarenhet handel medochgengäld kunskaperelmarknaden har i avom
värdepappersmarknadslagstift-elföretagenför deoch större synes

oöverstigligt hinder. Hurinte någotoch reglerningens krav utgöra
strukturelmarknadens framtidabeträffandeblikommerutvecklingen att

heller inte säkertsiguttala Detmycket svårti nuläget är attattär om.
mellanhandsverksamhetregler föringripandemindreeffekterna attav
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på elmarknaden verkligen skulle leda till marknaden påverkas i denatt
önskade riktningen. Behovet tillskapa regler mindreatt ärav som
ingripande de gäller för mellanhänder på elmarknaden fårän som nu
sålunda betecknas svårbedömt.som

andra frågaEn huruvida de risker mellanhandsverksamhetenär som
vid handel med finansiella instrument i allmänhet förknippad medär
och de regleringsbehov lagen värdepappersrörelse uppfyllersom om
skiljer sig från de risker och behov reglering föreligger vidav som
motsvarande verksamhet elmarknaden. hellerInte denna fråga har
något säkert eller enkelt regelverkDet omgärdar mellanhands-svar. som
verksamheten på värdepappersmarknaden har mängd olika motiv. Deten

bl skydda investerare, upprätthålla allmänhetens förtroendeattavser a
för kapitalmarknadema, förhindra oetiskt beteende från aktörernas sida
och till skydda det nationella betalningssystemet och kapitalbild-att
ningen. längre. fallUppräkningen kan många kan vissI regelgöras en

flerasamtidigt motiverad dessa regleringsbehov.sägas vara av av
Utredningen har inte kunnat finna riskerna vid verksamhetatt som

mellanhand vid handel med elderivat i något avgörande hänseende är
mindre vid handel med andra finansiella instrument. Något behovän av

bestämmelser i ellagstiftningen skydda betalningssystemetatt genom
eller upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden
finns visserligen inte. gengäld föreligger här likartatI behovett attav
skydda för elförsörjningen och upprätthålla allmänhetensattsystemet
förtroende för elmarknaden. utpeka vissa bestämmelser i lagenAtt om
värdepappersrörelse helt omotiverade eller uppenbart alltför rigidasom
för förhållanden låter sig knappastelmarknadens göras.

Befintliga elhandelsföretag möjlighet8.3.3 attges
driva mellanhandsverksamhet på elmarknaden

det anförda framgår behovet införaAv särskilda regleratt attovan av
för elmarknadenmellanhandsverksamhet särskilt motiverat och iär
viss också brådskar då det gäller elmarknadensmån befintliganu
aktörer. Huvuddelen dessa företag efter omregleringenärav som av
elmarknaden driver elhandel leveranskoncessionärer. Dessa stårsom
enligt ellagen under tillsyn och harNUTEK elmarknads-av genom
reformen tvingats omfattande omorganisation sin verksamhet.göra en av

ofta fråga kommunalt ägdaDet bolag, för vilka det skulleär om
medföra avsevärda olägenheter tvingas särskilt värdepap-att starta ett

från Finansinspektionenpersbolag efter tillstånd för bedrivaatt en
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begränsad mellanhandsverksamhet. Om de på grund reglerna i LVRav
förhindras erbjuda sådana tjänster kunderna kan detta i vissa fallsom

kunder.medföra de förlorar störreatt
Värdepappersmarknadslagstiftningen medförakan också mångaatt

befintliga elhandelsföretag avstår från erbjuda tjänster mellan-att som
elderivatmarknaden och därför inte skaffar sig den erfarenhethänder

verksamhet. Elmarknadsreformen inte syftatoch kunskap sådan harom
till sådan utveckling istället tillskapaåstadkomma utan attatt en en

befintliga elhandelsföretagenfungerande elmarknad där också de kannu
verka.

nämnda företagen tillåtskan anföras deDe motargument att nusom
förutsättningarbedriva mellanhandsverksamhet under andra vadän som

främst de skyddsändamål och riskergäller enligt LVR är att som
elmarknaden. detreglerna i också gäller på Dåmotiverar LVR

verksamhetskulle fråga begränsad hosemellertid ettvara om en
företag torde det möjligt för tillsynsmyn-förhållandevis litet antal vara

förutsättning för tillstånddigheten följa dessa företag. Somatt noga
verksamheten endast får komplementskulle kunna krävas utgöraatt ett

Tillståndet skulle kunna begränsas tilltill företagets elhandelsrörelse. att
särskild plan beskriven verksamhet. Genom sådanaviss, i enavse

inte medföra några beaktansvärda riskerbestämmelser torde det att
från reglerna i lagen värdepappersrörelsegjordesmedge avstegatt om

för företag.dessa
företag harbegränsar sig till den kretsreformEn av somsom

förflera fördelar. skulle motverka alltleveranskoncession har Det en
elmarknaden. Samtidigt skulle elmarkna-strukturomvandling påsnabb

skaffaEltillsynsmyndigheten möjligheter sigdens aktörer och attges
med elderivat i begränsaderfarenhet och kunskap handelomav

erfarenheter i avvaktanomfattning. Härigenom kan vinnas på att en
verksamhet införs.nordisk reglering dennagemensam av
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Tillsynsmyndighet9

till utredningen skall utredaren också lämna förslag tillEnligt direktiven
föreslagna lagstiftningen skall bedrivas. Vårthur tillsynen denöver

påverkas delvis vilka konsekvenser deställningstagande i kapitel 10 av
elmarkna-kapitel medför för tillsynsmyndigheten påolika förslagen i 8

finansmarknaden.den respektive på

Eltillsynsmyndigheten9.1 får meddela
tillstånd till mellanhandsverksamhet
vid all handel med elderivat

handel med el" införs.lag "lag IFörslaget i korthetär att en ny om
derivathandelhandel med d.v.s. såvällag regleras alldenna som

del mellanhandsverksamhet.såväl handel föravistahandel och somegen
fortsättningsvis tillsynkommerFinansinspektionen överutövaäven att

finansiella instrumentelkontrakt betraktashandel med i den mån som
önskarfinansiella instrument.enligt lagen handel med Företag somom

värdepappersbolag enligt lagenhandel med och elderivatbedriva som
tillstånd till detta hos Finans-in-värdepappersrörelse kan sökaom

spektionen.
handel med ställs vissa allmänt formule-Enligt lagenden omnya

bedriver handel med förföretag yrkesmässigtrade krav på de som
anmäla verksamheten tillföretag skyldigadel. Dessa är attegen

företaglagen ställer ytterligare krav på detillsynsmyndigheten. Den nya
elmarknaden. kravbedriver mellanhandsverksamhet Dessa ärsom

regleringsbehov finns på elmarknadenanpassade till det mensom
krav ställs mellanhänder deni stycken demotsvarar stora som

mellanhand elmarknadenfinansiella marknaden. få påFör att somagera
meddelas tillsynsmyndigheten. den föreslagnakrävs tillstånd Isom av

dessutom ytterligare krav för få ochlagstiftningen ställs det att starta
för elbörsverksamhetdriva elbörsverksamhet. Tillstånd drivaatt

meddelas regeringen.av
det bedöms önskvärtförslag fördelaktigtDetta är attom som

elmarkna-samlad tillsyn de företag pååstadkomma över som ageraren

l0 SOU1996:49
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delvis åstadkommas tillsynenden. kan åtminstoneDetta överattgenom
den övriga elmarknadstillsynenellagstiftningen integreras medden nya

förslag kan måletför. heller i detta medi dag InteNUTEK svararsom
fullt eftersom Finansinspektionen kommersamlad tillsyn uppnås uten

elhandel handel med finansiellatillsyn vissbedriva typatt av av
de företag på marknadeninstrument och vissa som ageraravav
åstadkomma samlad tillsyn skulle detvärdepappersbolagen. För att en

och elderivat från begreppethelt undantanödvändigt attvara
kapitel viframgår 10"Finansiellt instrument". Som ettattanserav

tillrådligt för närvarandeinteomfattande ingreppsådant är utan
och samordning skett medfall ytterligare analyserförutsätter i så att en

nordiska länderna.lagstiftningen i de övriga

tillsynmed samladnackdelarochFördelar9.1.1 en
aktörerelmarknadensöver

Fördelar

företag villdeintegrera tillsynenGenom överatt som agera som
övrig elmarknadstillsyn skapaselmarknaden medmellanhänder

med samlad tillsynsamlad tillsyn. Fördelarnaförutsättningar för ären
bild verksamhetskaffa sig total påelmyndigheten kan överatt en

marknaden. tordepåoch de företag Dettaelmarknaden varasom agerar
harbakgrund nätmyndighetenminstfördel inte attmotstor aven

den elmarknaden ochfölja utvecklingenregeringens uppdrag att nya
regelverket. tillsynmodifieringar Genomvid behov föreslå utövaattav

och eventuellmellanhänderföretagde överöver enagerar somsom
tillföras ytterligare kompetens vilket kanmyndighetenelbörs måste vara

tillsynsmyndig-tillsynsverksamheten. Genomtill för den övriga attnytta
finnaskan det dessutomuppgifter ochheten nya resurserges nya

övriga verksamhet,automi från NUTEKsför ökadförutsättningar en
önskvärt.vilket torde vara

det fördel haelmarknaden tordeaktörernaFör attvara en en
företagsgruppens samtligaföretaget ellertillsynsmyndighet hanterarsom

företag kommertillståndsärenden. Många de attsom agera somav
sannolikt i ellerelmarknaden kommermellanhänder att ettsamma

leveranskoncessionverksamhet med stödföretag drivanärstående av
nätkoncession.eller med stöd av
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Nackdelar

eltillsynsmyndig-skisserade lösningenmed dennackdelEn är attovan
tillsyn mellanhands-kompetens vadheten måste tillföras överavser

finns i dag Finansinspektionen.Sådan kompetens Detverksamhet.
uppgift kort tid bygga rutinerenkel påtorde inte helt att uppvara en

tillståndsärendenutfärda föreskrifter,föroch kompetens pröva samtatt
också vad kommerområde. Frågantillsyn på detta är attutöva som

företagträder i kraft. Formellt delagstiftningenhända innan den ärnya
mellanhandsverksamhet den svenska markna-bedrivaattsom avser

värdepappersbolag. finns redanbli Detansökaden skyldiga attatt om
tillståndspliktigsannolikt bedriverföretagdag norskai t.ex. som

Sverige.verksamhet i

Resursbehov9.1.2

ytterligare tillförsinnebärFörslaget nämnts att resursernysssom
Finansinspektionen behövatorde intenätmyndigheten. Däremot

utredning har inte haft möjlighetförslaget.till följd Dennaförstärkas av
ytterligare resursbehovanalys vilketingåendegenomföra någonatt av

skallsiffror vilagstiftningen kräver.föreslagna Deden anger mer ses
ställningstaganden.slutligaindikationer änsom

lagförslaget:medtillförs myndighetenuppgifterFöljande

yrkesmässigt handlarföretagtillsyn deRegistrering och1 över som
räkning.med för egen

mellanhän-de företagoch tillsynTillståndsgivning2 över som agerar
elmarknaden.der på

lagstiftningen.föranledda denrådFöreskrifter och allmänna3 nyaav

ochtill mellan 300uppgår i dag 200enligt punktTillsynsobjekten 1
med stödsin verksamhetföretag bedriverdessaföretag. flestaDe avav

enligtdessa företagför hanteraResursbehovetleveranskoncession. att
Emellertidomfattning.mindretordelagstiftningenden vara avnya

etablerassuccessivt påhandlar medföretagkommer attsomnya
myndigheten. Totalt börförtill merarbetemarknaden vilket leder

tilltillskott tvåmedkunna hanterasmerarbetet treett personer.av
kommerföretaghur mångaförutsägasvårtDet attär att agerasom
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mellanhänder på elmarknaden. uppskattningEn antaletär attsom
företag till mellan och stycken.kan uppgå 10 50 Oberoende antaletav
tillsynsobjekt krävs dock vissa basresurser hos tillsynsmyndigheten.

fem tillInledningsvis torde på behövas för dessagrupp sex personeren
uppgifter. mellanhandsverksamheten får betydande omfattningOm en
kan det sikt krävas ytterligarepå resurser.

obetydlig uppgift kommer utfärda föreskrifterEn inte ochatt attvara
allmänna stöd den föreslagna lagstiftningen.råd med För klaraattav
detta i tid krävs sannolikt hel del initialt. Resursbehovetresurseren av

torde uppgå till eller tvåpermanent naturmer en personer.
mycket bedömning tillsynsmyndigheten behöverEn att ettgrov ger

resurstillskott och förmellan åtta tolv kunna hantera deattpersoner
förslaget föranleder.uppgifter Initialt kan det krävas ytterligarenya som

för igång.kommaattresurser

9.2 Leveranskoncessionärer möjlighetges
bedriva mellanhandsverksamhet iatt

begränsad omfattning

Till skillnad från förslag huvudregeln detta förslagnämnda iär attovan
de företag mellanhänderönskar elmarknaden sökeragerar somsom

värdepappersbolag.tillstånd bli Tillstånd meddelas Finans-att av
inspektionen. enda har bedriva mellanhandsverksamhetDe rätt attsom
på elmarknaden värdepappersbolag företag har s.k.ärutan att vara som
leveranskoncession. företag har möjlighet i begränsadDessa att en
omfattning bedriva mellanhandsverksamhet efter tillstånd från eltillsyns-
myndigheten. Eltillsynsmyndigheten kommer inte ställa specielltatt

förkrav bevilja sådant tillstånd. Detta övergångs-stränga äratt ett en
lösning tills dessa lagstiftningen harmoniserats med lagstiftningen iatt
övriga nordiska länder.

Resursbehov9.2.1

förslag innebär Finansinspektionen kommerDetta få ökadatt att en
arbetsbelastning jämfört med dagsläget. Gissningsvis kommer mellan
fem och trettio företag ansöka bli värdepappersbolag föratt att attom
bedriva mellanhandsverksamhet elmarknaden. Finansinspektionen har
rutiner och kompetens för hantera denna tillståndsärenden.att typ av
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elmarknadenockså erhållit viss kunskapInspektionen har omen
bedriversedan tidigare låg under tillsyneftersom de företagett somav

elmarknaden. går emellertid intemellanhandsverksamhet på Det att
marknad för Finansinspektionen.bortse från elmarknaden äratt en ny

mellanhandsverksamhet elmarknadenpåföretag vill bedrivaDe somnya
värde-de krav ställs påkanske inte tidigaredessutomhar mött som

tillståndsärenden blirinnebära dessapappersbolag. kanDet att mer
bedömningärenden.andra Enresurskrävande ärsammantagenän

resurstillskott på någraFinansinspektionen kan behövasåledes ävenatt
företag.hantera dessaför att nyapersoner

eltillsynsmyndighetenarbetsbelastningen pålösning blirMed denna
mellanhandsverksamhetoch tillsyntillståndsgivningvad över avavser

redovisas i .Vårenligt det förslag 9.1omfattningmindre änavsevärt som
räcka för hantera detordeeller tvåbedömning attär att personeren

mellanhandsverksamhet iönskar bedrivaleveranskoncessionärer som
vidskulle således nätmyndighetenbegränsad omfattning. Sammantaget

följd dettamellan tillförstärkas med 4-8behövaNUTEK avpersoner
förslag.

elbörsverksamhetTillsyn9.3 över

skallvilken myndighetbehandlatstidigare intefrågaEn är somsom
Utredningens förslag i samtligaeventuell elbörs.tillsynbedriva över en

skall krävas oberoendefrån regeringentillståndalternativ är att av om
avistahandel. Utredningen harderivathandel ellerbörshandeln avser

erbjuda handel i såvälelbörs kanönskvärtvidare det attsett ensom
derivatkontrakt.avistakontrakt som

förelmarknadsmyndighetenharförslag enligt 9.1Med attresurser
elmarknaden,mellanhandsverksamhetbedriva tillsyn oavsettöver om

såledesderivatkontrakt. sigavistakontrakt eller Dethandeln teravser
under tillsyn elmarknads-hamnareventuella elbörsernaturligt att av

stårfondbörs, eller någotStockholms OMmyndigheten. Om annat som
beviljasdag skulle ansöka ochFinansinspektionens tillsyn iunder om

emellertid sannolikt ändamåls-derivatbörs dettillstånd driva äratt en
för tillsynen.Finansinspektionenenligt låtaatt svara

elmyndigheten i princip saknakommerMed förslag enligt 9.2
mellanhandsverksamhet. sig därförtillsyn Detöverutöva terattresurser

för eventuellblir tillsynsmyndighetFinansinspektionennaturligt att en
eventuellderivat- och avistahandel.organiserar både Enelbörs som

antingen övervakasavistahandel skulle kunnaenbart bedriverelbörs som
Finansinspektionen.eltillsynsmyndigheten eller avav
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Eftersom det osäkert det kommer bedrivas tillståndspliktigär attom
elbörsverksamhet Sverige aktuellti det inte behovetär övervägaatt av
eventuella myndighetsresurser för sådan tillsyn.en
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ochövervägandenUtredningens10

förslag

Utredningsuppdraget10. 1

förutarbeta regleruppdragdirektiven ienligtharUtredningen att en
skapaUtgångspunkten skallför el.handelsplatsorganiserad att envara

utredningenochhandeln medkortsiktiga ärdenförramlagstiftning
för handelbehov reglereventuelltuppmärksammaoförhindrad ettatt av

detdirektivenelområdet. I ärkontraktfinansiella attmed anges
samtidigteffektivtbedrivsmedhandeln sätt,viktigt ettatt som
lämnas till hurskall förslagVidarefår hotas.inteförsörjningstryggheten

utformas så deintefår slutligenFörslagenbedrivas.skall atttillsynen
elområdet.påsamarbetetnordiskadethindrar

Lagstiftningsbehovet10.2

elmarknadenförtroende förAllmänhetens10.2.1

allmän-skettomfattninghittills iharDistributionen stor genomav
viktmedborgarna.förtroende hos Detåtnjutit ärföretagnyttiga avsom

då deninte minskarelmarknadenförtroende förallmänhetens nyaatt
uppträder denna.aktörerochframelmarknaden växer nya

elmarknadsrefonnen har blgenomfördanyligenmed denAvsikten
medförrationell elhandelmed el.handeln Eneffektiviseravarit atta

elkonsumen-de enskildakan kommakostnader, någotlägre ytterstsom
sigtillgodogörfåtal aktörerdärutvecklingtill del. En etttema ensamma

mycketskulle däremotrationaliseringsvinstenmerparten varaav
kan betecknasförfarandenskeskullede fall dettaolycklig. I somgenom

det allmännamåstesamhällets synpunktfråntveksamma gessom
möjligheterfinns redan dessaingripa. viss månmöjlighet Iatt genom

vissanäringsrättslig lagstiftningochkonkurrenslagstiftning samtannan
särskildemellertid dettafinnsstadganden. Detstraffrättsliga trots
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anledning falli varje i inledningsskede följa utvecklingenatt ett noga- -
elmarknaden och tillsepå omregleringen inte leder till från allmänatt

synpunkt oacceptabla effekter.
Reglerna för handel på den elmarknaden bör därför i likhetnya -

med vad fallet finansmarknaden möjlighet för samhälletärsom ge-
ingripa förtroendeskadliga, otillbörliga och oetiska förfarandenatt mot

de förekommer elmarknaden.oavsett var

Elmarknaden10.2.2 viktig del samhälletsen av-
infrastruktur

Elförsörjningen viktig del samhällets infrastruktur. Redanutgör en av
detta faktum talar för särskilda regler möjligheter tillatt som ger
offentlig insyn och kontroll verksamheten erfordras. kapitelAv 5över
framgår riskerna vid handel med el, i vilka former dennaatt oavsett
sker, likartade med riskerna vid den handel påär ägersom rum
värdepappersmarknaden. Vidare den formen elhandelutgör nya av en

marknad, i fall kan locka till sig mindre seriösavärstany som nya,
aktörer.

förhindras den elmarknadenDet måste utvecklas på sättatt ettnya
kan medföra skadeverkningar för elmarknaden. särskildAvsom

betydelse inte enskilda konsumenters intressen åsidosättsär att som en
följd samhällsinflytande.bristande Möjligheterna till offentlig insynav
och till ingripande från samhället måste också detta skäl säkerställasav
vid formden handel med kommer ägaattnya av som nu rum.
Reglerna bör möjligheter till snabba och effektiva ingripanden frånge

erfordras.det allmännas sida då så måste så långt hindraDe möjligt
oseriösa aktörer från etablera sig den elmarknaden. Detatt ärnya av

vikt den reform genomförs inte äventyrasstor att attsom nu genom
nödvändiga regler möjliggör samhällsingripanden saknas,som om
utvecklingen skulle i riktning frångå allmän synpunkt framståren som

olämplig.som
elmarknaden bör emellertid också möjlighetDen finna sinattnya ges

fonn. Lagstiftningen får inte utformas denså i onödan elleratt styregen
den sin början, under förutsättning verksam-stör tar attprocess som nu

Detaljregle-heten inom de samhället kan godta.äger gränserrum som
ring och alltför stelbent och komplicerat regelverk bör därförett
undvikas. Lagstiftningen bör i stället kännetecknas flexibilitet ochav
förmåga tillsig verksamhet elmarknaden.påatt typeranpassa nya av
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handel medvidRiskerna102.3

föreligger vid handelriskerfunnit deUtredningen har att typer av som
likartadeelmarknaden i allt väsentligtfinansiella instrument påmed är

handel med andra finansiellabeaktas vidmåstemed de risktyper som
värdepappersmarknaden.instrument på

ochbefintliga elproducentemaelmarknaden, såväl deAktörema på
nytillkommande företag, kommereldistributörema att vara ovanasom

kunskap och erfarenhettillräcklighandla. Innanvid det sättet attnya
uppenbar faradetFöreliggeri dessa företaghunnit byggas attenupp

elmarknaden underockså befaraskanbegås. Detmisstag kommer attatt
mindre seriösalocka till sigkan kommainledningsskede attett

kommissionä-elmäklare,tjänstererbjudamellanhänder. Genom att som
okunskap eller idessa,riskfinns detrådgivareeller att avenrer

benägnavinster, kansnabbaförhoppningen att tagöraatt mervara
finansiellamotsvarande aktörer defelbedömningarrisker och ängöra

mellanhändemas organisa-hänför sig tillriskermarknaderna. De som
också allmänttordeoch ledning,rapporteringsvägar störretion, rent vara

etablerade sådana.iverksamheternystartadei än
motsvarande den påsjälvregleringtid innankommerDet taatt en

organisationerelmarknaden.på Nyahar uppståttkapitalmarknadema
Kunskap deochutarbetasregelverk måsteochbildasmåste antas. om

och blimarknadens aktörerspridas hoshinnaocksåreglerna måstenya
elmarknadensjälvregleringentill dessdessa.accepterade hos Fram

fördet anledningstabiliserats, finnsmarknadenform och dentagit nya
snabbt kunnaochfölja utvecklingensärskiltsamhället attatt noga

detta.anledning tillfinnsdå detingripa
för har uppvisatspotmarknaden störreSlutligen kan konstateras att

vadk Volatilitetprisförändringar sochkurs- änbenägenhet till stora
Marknadsriskemaoptionsmarknadema.ochaktie-falletär t exsom

vidmed elderivatvid handel ändärförframstår störrerent somav
värdepapper.med andrahandel

elhandel leder tillvidriskernabedömning vadUtredningens avser
på denkontroll aktörernabehovsamhälletsslutsatsen att nyaavav

kapitalmarkna-etableradeden på deelmarknaden lika ärär stort som nu
dema.

medavistahandelförreglerBehovet10.2.4 av

det allmännamedhandelregler föridagsaknasDet gersom
möjligheter tillerforderligamed ochspothandelnitillräcklig insyn
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kontroll och ingripanden denna marknad. enda offentligrättsligaDen
lagstiftning finns den leveranskoncession. Detär är,som som avser
särskilt under inledningsfasen den marknadens utveckling, viktigtav nya

samhället kan följa utvecklingen och det finns möjligheteratt attnoga
till ingripanden då erfordras. framgåttså Som har utredningenovan
också funnit all handel med på den elmarknaden kommeratt attnya

förenad med vissa risker. främst förknippadeDessa med handelnärvara
med prissäkringskontrakt föreligger vid organiserad spothan-ävenmen
del.

Behovet regler för elbörsverksamhet10.2.5 av

Behovet regler för elbörsverksamhet motiveratär attav a av en
organiserad marknadsplats för viktig del det svenskaär en av
samhällets infrastruktur. allmänna har förDet sådanett attansvar
verksamhet bedrivs i sunda former, tillförlitligtpå ochsätt ärett som
inte medför elmarknaden för några risker.utsättsatt

systemansvariga myndighetenDen har också behov insyn iett av
handeln. Tillförseln framgåttmåste, ständigt motsvaraav som ovan,
konsumtionen elkraft. för detta åvilar den systemansvarigaAnsvaretav
myndigheten Svenska kraftnät. Svenska kraftnät effektivtFör påatt ett

skall kunna sköta sin uppgift hålla det svenska elsystemet isätt att
balans måste avistahandeln med ske i mycket medsamarbetenära
denna verksamhet. systemansvariga myndigheten måsteDen ettges
erforderligt inflytande hur handeln sker och kunna säkerställaöver att
den fortlöpande erhåller korrekt information ingångna avtal. Skulleom

förmarknadsplats haverera, kan detta i fall få allvarligavärstaen
följder för hela det svenska elsystemet. flera marknadsplatserOm för
fysisk handel tillskapas, medför detta också negativa effekter för den

Ävensystemansvariga myndigheten och kan försvåra dess arbete. detta
vägande skäl för samhället bör betryggandeär ett tungt att ettges

inflytande eventuella nyetableringar marknadsplatser för el.över av
vikt för fungerande elmarknadAv den informationstörsta är atten

på och elderivat sprids korrekt fullständig.priset och Omärom som
marknadsplatsen lämnar oriktig information kan detta direktvara
skadligt för hela elmarknaden. Förutsättningen för prisbildningen påatt

handelsplats för skall bli rättvisande i sin likviditeten iär tur atten
handeln tillräckligt Elmarknaden skiljer sig från aktiemark-är stor. t ex
naden och penning- och obligationsmarknadema bl antaletatta genom
aktörer färre. Härtill kommer det kanär avsevärt att antas att en
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kommer skeöverskådlig tidunderhandeln medbetydande del attav
likvidite-risk förföreligger alltsåpå börs. Detbilateralt och inte atten

prisinformationen därigenom blirochbli för lågelbörs kanpå attten en
nyetableringutveckling börsådanmotverkamissvisande. För att aven

fåsamhället och skehandel medförmarknadsplatser prövas av
prisinformationentillinte lederdettaförväntasendast det kan attattom

felaktig.blirtill marknaden
ochelmarknaden,viktig delcentral ochsåelbörsEn utgör aven

infrastruktur,samhälletssvenska strängadetdärigenom också attav
verksamhet. Skullesådanbedrivavilldenställas påkrav bör som

negativamedföra mycketdettaomkull skullegåhandelsplatsen
allmänhetensrubbaoch i grundenmarknadenhelaförkonsekvenser

tillräcklig kunskapföretag medinträffa. Endastfår inteförtroende. Detta
övrigt kanoch ifinansiell styrkaerforderligmederfarenhet,och som

driva elbörser.därför fåbörlämpligaanses
börshandel medhurerfarenhetnämnvärdsaknasDet ännu av

producent-elmarknaden,Strukturen påutvecklas.kommer att som
skäl förföretag, kanmindre antal attsidan domineras ettett varaav

snabb etableringmarknadsplatser. Enflera olikaske påhandeln inte bör
för denkonsekvenserfå negativaockså kunnaskulleflera elbörserav

utvecklas. Ihåller påelmarknadnordiska attsomgemensamma
följ dervilkavunnitserfarenhetertillräckliga närmareavvaktan på att om
finnaselmarknaden, kan detkan få påhandelden typennya av

elbörser.till etableringhållningrestriktivintaanledning att av nyaen
med regleranförda kompletterasdetgrundEllagstiftningen bör av

organiseradeomfattaReglerna börelbörsverksamhet.som avser
med elderivat.handelspothandelsåvälmarknadsplatser för som

nationelltfrågaelmarknadenbörsverksamhet påtillTillstånd är aven
mängdbedömningsamladeftermåsteintresse. Den avgöras av enen
för detbetydelseockså hakommerBeslutetsamverkande faktorer. att

bör därförnordiska länder.övriga Denmedsamarbetetekonomiska
och dentillsynsmyndighetenyttrande frånefterregeringenavgöras av

myndigheten.systemansvariga
denförutsättningmeddelas underkunnaendastTillstånd bör att

för elmarknadentill skadainte kanavsedda verksamheten varaanses
elförsörjningen.eller

för el-tillståndskravinförandevidsvårighetEn möter avsom
skall omfattasverksamhetvilkenpreciserabörsverksamhet är att avsom

verksamhet syftar tillutgångspunkt börregleringen. attEn att somvara
hareller med derivathandel medregelbundenåstadkomma somen

köp- och säljbudinformationoch därunderliggande tillgång omsom
informationsammanför för skaparegelbundetavtalavseende sådana att
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marknadsläget bör tillståndspliktig.om vara
Särskilda regler erfordras för hur själva elbörsverksamheten får

bedrivas. skall bl innefattaDessa krav handelsreglerpå säkerstäl-a som
ler principerna fritt tillträde, neutralitet och god genomlysningom av
handeln. Därutöver måste regler elbörsens anknytningäven till denom
systemansvariga myndigheten och denna myndighets rätt utövaatt
inflytande formerna för handeln regleras.över

nordiskasamordning deBehovet10.2.6 avav

lagstiftningländernas

Av utredningens direktiv framgår de förslag inte fåratt presenterassom
försvåra handeln med på nordisk elmarknad. Det norskaen gemensam
verdipapirhandellovutvalget har bl i uppdrag utreda huruvida detatta

ändamålsenligt eller låta optionerär och terminer baserade påatt
råvaror omfattas den norska värdepappersmarknadslagstiftningen.av nya

sittI andra delbetänkande "Verdipapirhandel" den 19som avgavs
december finner1995, utvalget det i börNorge tillsättas särskildatt en
utredning med uppdrag undersöka vilka särskilda behovatt som
föreligger för varuderivatmarknad och vilka anpassningar i för-en
hållande till de regler gäller för värdepappersmarknadema ärsom som
nödvändiga denna bakgrund. Utvalget föreslår också dennamot att
utredning skall lämna förslag till vilka krav bör ställas mäklar-som
verksamhet med varuderivat. konstaterarMan eftersom erfaren-att
heterna varuderivatmarknader i Norge mycket begränsade så börärav
utredningen lämpligen ske med utgångspunkt i de erfarenheter som nu
uppkommer i anslutning till elderivatmarknaden.

Den utformningen reglerna för handelnärmare med elderivat iav
Sverige i allmänhet och de krav skall ställas på mellanhändema påsom
den svenska elmarknaden i synnerhet bör samordnas med det lagstift-
ningsarbete kommer inledas i EnligtNorge. uppgift kommerattsom nu
den föreslagna norska utredningen sannolikt inleda sitt arbete underatt
våren 1996 och ha till uppgift förslag till regleringatt presentera ett av
börshandel och krav elmäklarverksamhetpå under början 1997.av

Det framstår inte ändamålsenligt olika regler skall gälla förattsom
handel med i de länder skall nordiskutgöragemensamtsom en
elmarknad. Särskilt olyckligt det de krav ställs på vissavore om som
verksamheter, elbörs- och mellanhandsrörelse, mycket olika it deärex
skilda länderna, i synnerhet det redan tillskapatssom en gemensam
handelsplats. Utredningen vill därför framhålla det föreliggeratt ett
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lagstiftningen, vad handelharmoniserauppenbart behov att avserav
elmarknaden och elbörs-mellanhandsverksamhet påmed elderivat,

reglerna för elbörs-samordningnordiska länderna. Enverkamhet i de av
särskiltSverige och framstårmellanhandsverksamhet i Norgeoch som

brådskande.

värdepappersmarknads-Behovet10.2.7 att anpassa
förhållandenelmarknadenstilllagstiftningen

med elderivathandelför ochanföras bådekanArgument emot att
faktumvärdepappersmarknadslagstiftningen. Detundantas från att

huvudsak dehandeln imedoch riskernareglering ärbehovet sammaav
underliggandevilkeninstrument,finansiellahandel medvid oavsett

med finansiellaför handelför reglernahar, talarderivattillgång attett
handel medtillämpliga ocksåhuvudsak böriinstrument vara

sådana former.ielderivat äger rumsom
värdepappersmarknadslagstift-emellertid förAndra skäl talar att

direktinstrument inte börfinansiellahandel medregler förningens vara
denpåkommerhandeldentillämpliga på ägaatt nyarumsom

ochfå strukturElmarknaden kommerelmarknaden. att annanen
medpolitiska avsiktenmarknaderna.finansiella Dendeomfattning än

produktion ochförrationelltvarit skapaharomregleringen systemettatt
marknaden för elderivatOmsättningenelektriskdistribution ström.av

penning- ochomsättningenförhållande tillilitenkommer att vara
därför inteelderivat kommerMarknaden föraktiemarknadema. att

och förbetalningssystemetnationellaför detriskermedföra sam-samma
från de reglervissamotiveravilket kanhällsekonomin, avsteg som

framstår ocksåinstrument.finansiella Dethandeln medförställts upp
omfattning kommerielderivatmarknaden någontveksamt störreomsom

Härvidlagenskilda investerare.ellerprivatpersoner ärlocka till sigatt
gengäld måste behovetsäkra Inågradock svårtdet göraatt prognoser.

elmarknad.dennabeaktaselförsörjningenskydd förreglering tillav
elderivathandeln medkrav ställsdelvis andramotiverakanDetta att

värdepappersmarknadslagstiftningen.ide ställsän som
likartade intesåledesoffentligrättslig regleringBehoven är menav en

med andravid handelelderivathandel medvidexakt de somsamma
långtelderivat bör såför handel medReglernafinansiella instrument.

specifika förhållandenelmarknadensmed beaktandeutformasmöjligt av
från begreppetelderivatundantabehov.aktörers Genomoch dess att

för all elhandel,särskilda regleroch tillskapafinansiella instrument
underlättas,aktörer kunnaelmarknadensförverksamhetenskulle
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samtidigt de behov samhällelig insyn och kontroll handelnöversom av
motiveras elmarknadens struktur och omfattning tillgodoses isom av

erforderlig omfattning.
undanta handeln med elderivat frånAtt värdepappersmarknadslag-

stiftningen och istället införa särskilda regler, speciellt anpassade till
elmarknadens emellertid lagstiftningsåtgärdbehov, kräverär en som
ingående överväganden. Utgångspunkten måste de reglerattvara som

allmänhet för handel med finansiella instrumenti gäller bör gälla också
för handel med elderivat, inte särskilda skäl talar detta. Sådanaemotom
skäl kan aktörer kommer domineraatt typ attvara en annan av

formerelmarknaden eller handel inte sker i värdepap-att samma som
Med hänsyn till elmarknaden befinner ipersmarknaden. sigatt ettnu

intensivt utvecklingsskede det svårt säkra bedömningar iär göraatt
dessa avseenden.

kan också med fog ifrågasättas det ligger inom förDet om ramen
utredningens föreslå långtgående förändringardirektiv i regleringenatt

handeln med elderivat. Arbetet med sådant lagförslag i fallärett vartav
omfattande möjligt inom denså det inte tid utredningen harär attatt

fått till sitt förfogande, med tillräcklig ochpresentera ett omsorg
noggrannhet utformat lagförslag.

Utredningens slutsatser och förslag10.3

ramlagstiftning för elhandel10.3.1 En

föreslås.lag elhandel Generella be-Sammanfattning: En ny om
stämmelser införs för all handel med el. Grundläggande krav

handlar med el.ställs på dem yrkesmässigt Särskilda reglersom
föreslås för elbörser och mellanhänder elmarknaden.

Elmarknadens funktion del samhällets infrastruktur, viktenen avsom av
elmarknaden fortsättningsvis kommer åtnjuta allmänhetensävenatt att

förtroende elhandel medför,och de risker enligt utredningensutgörsom
uppfattning motiv för samhället bör tillförsäkras erforderligaatt
möjligheter till kontroll och inflytande hur elhandelninsyn, bedrivsöver
och hur elmarknaden utvecklas.
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elhandel tillskapas.särskild lagföreslår därförUtredningen att omen
fårhur handel medbestämmelsergenerellainförasdenna börI om

yrkesmässigtdemgrundläggande krav ställas påvissabedrivas och som
frågagälla detbörverksamhet.sådan Kraven ärsig åt oavsettägnar om

och för handelhandel med elderivatellermedavistahandel ävenom
finansiella instrument.elkontraktmed sådana är att anse somsom

medmyndighetunder tillsynställasocksåElmarknaden bör av en
angivna kraven.enlighet med debedrivs ielhandelallför attansvar

yrkesmässigtdentillsyndessutomMyndigheten skall överutöva som
efterlevnaden de allmännafördärvidochelhandelbedriver avansvara

rörelser.dessakraven hos
och särskilda rörelser-tillståndkrav påförslår vidareUtredningen att
elbörsverksamhet börverksamhet. Förför vissaegler införs typer av

denfår meddelasTillståndregeringen.fråntillståndkrävas om
denelmarknaden ochskada förtillverksamheten inteplanerade är om

regler börmed deoch i enlighetsunda formerske ikan förväntas som
elbörsverksamhet.gälla för

sådanavid handel medmellanhandtjänstererbjudaFör att som
tillstånd frånerfordras idagfinansiella instrumentelkontrakt utgörsom

värdepappersrörelse. De1991:981enligt lagenfinansinspektionen om
fallframstår i vissatillstånderhålla sådantförställskrav att somsom

elmarknaden.verkar Kravetde företagför attalltför rigorösa som nu
värdepappersbolagsärskiltbedrivas iskallmellanhandsverksamheten ett

värdepappersinstitut tordeställs påkapitaltäckningskravoch de som
skulle känna sigelmarknadenfinnsföretagmedföra deatt som nu

kommissionärer ochmäklare,erbjuda tjänsterförhindrade att som
portföljförvaltare.

för demöjlighetdärför detföreslårUtredningen öppnasatt en
utföra tjänstervill erbjuda sigelmarknadenföretag påbefintliga attsom

tillkomplementelderivathandel medvidmellanhänder ettatt, somsom
särskilda reglerenligttillstånd till dettafåelhandel, kunnavanlig om

meddelasTillståndet, börelhandel.elmarknadsrörelse i lagen somom
mäklare,tjänsterutföraEltillsysmyndigheten, rätt att somgerav

elmarknadenportföljförvaltare påochkommissionär ettsom
omfattningbegränsadelhandelsrörelsen och itillkomplement utan

värdepappersrörelse.bestämmelserna i lagenhinder omav
skallelhandelsföretagbefintligaförslagetmedAvsikten är att ges en

rimliga villkor.elmarknaden påverka påmöjlighet fortsättaatt
bör därförelmarknadsrörelsedrivatillståndfåMöjligheten attatt

då ellagsrefonnenelmarknadenfanns påföretagtill debegränsas som
i deförändringutredningen inte någonföreslårgenomfördes. Däremot

efterelmarknadensig påetablerarför företagregler gäller somsom
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omregleringen. Utredningen har olika möjligheterövervägt utpekaatt
den krets företag, vilka existerade elmarknaden föreav
ellagsreformen och de föreslagna reglerna elmarknadsrörelsesom om
därför bör omfatta. elhandlareDe fanns före den januari1 1996 harsom

bildamåst företag för nätverksamhet och elhandel. därförDet ärnya
svårt utpeka befintliga företag bestämmelser sikte påatt targenom som

företaget påbörjade viss verksamhet elmarknaden.när
lämpligasteDet utpeka den avsedda kretsen företag tordesättet att av

istället knyta möjligheten erhålla tillstånd till innehavatt attvara av
leveranskoncession vid ansökningstidpunkten. leveranskoncessionEn
kan överlåtas till aktör och det också tänkbart företagt är attex en ny

verkade elmarknadenpå före den januari1 1996, densom genom
föreslagna begränsningen inte kommer möjlighet ansökaatt attges om
elmarknadsrörelsetillstånd. Utredningen har emellertid vid samladen
bedömning funnit innehav leveranskoncession detatt utgör mestav
ändamålsenliga kriteriet för utpeka elmarknadens befintliga el-att
handelsforetag.

l0.3.2 Grundläggande krav på handel med

Sammanfattning: All handel med skall ske så allmän-att
hetens förtroende för elmarknaden upprätthålls och i enlighet med
god sed elmarknaden.på

Regeln syftar till åstadkomma all handel med sker påatt att sättett
förenligt med affärsskick och denär i seriösa ochgott att ägersom rum

ordnade former. Elmarknadens aktörer i första hand underkastadeär
regler och krav affarsskick gäller vid handelgottsamma samma som

med andra och tjänster. allmännaDe lagregler gäller för denvaror som
form handel det fråga måste givetvis iakttas också vidärav om
elhandel. förutsättningDetta för allmänhetens förtroende förär atten
elmarknaden skall upprätthållas och bör också grunden förutgöra
bedömningen vad skall god sed på elmarknaden.utgöraav som anses

vissa avseendenI måste emellertid kraven handel med ställas
något högre de krav gäller vid handel med andraän Snartsom varor.

varje svensk medborgare och alla svenska företag beroendesagt är av
elektrisk kraft. viktDet samhällets elförsörjningär och destor attav
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åtnjuter allmänhetens förtroende ochdeltar i denna verksamhet attsom
och seriösa fonner. kravhandeln med sker i ordnade Höga på gott

agerande ställs dem yrkesmässigtaffärsskick och ägnarsuntett som
el.handel medsig åt

alla former yrkesmässigbestämmelsenföreslagnaDen avser av
fysisksåväl avtal leveranselhandel. omfattarDen av somsom avser

förpliktelser beroendekontrakt där någonfinansiella ärparternasav av
tillämpningen till vissaanledning begränsapriset på el. Någon typeratt

uppfattning inte.finns enligt utredningensföretag eller aktörerav
avtal ingås elmarknaden varkenBestämmelsen innebär att som

otillbörliga. Vidsynpunkt får framståfrån allmän eller enskild som
elhandelsföretag och enskilda konsumenter börsker mellanhandel som

konsumenternatillämpning utgångspunktenbestämmelsensvid attvara
erbjuds andra områden.skydd motsvarande det påskall erhålla ett som

del till den pågående utredningenhänvisar i dennaUtredningen om
vid leverans Dir 1995:148.konsumentskydd av

renodlad finansiell verksamhetdet frågade fallI är meraom en
och handel medgäller för hanteringde reglerutgör avsom annars

för bedömningen handeln kanutgångspunktvärdepapper när ansesaven
för elmarknaden eller strida god sed.allmänhetens förtroendeskada mot

huruvida särskilda bestämmelserharUtredningen övervägt om
handel med el. utredningensinsiderhandel införas i lagen Detbör ärom

insiderhandel behövsskäl talar för förbuduppfattning starka att motatt
precistföreligger emellertid tillräckligtelmarknaden. Svårigheter att

information elmarknadenicke offentliggjordutpeka den typ somav
insider-handel inträder. förbudmedföra förbudet Ettskall motatt mot

med långtgåendeför bli effektivt, behöva förenashandel torde, att
tillsynsmyndigheten utreda misstänkta insiderbrott.befogenheter för att

straffsanktionerat. krävsförbudet DetVidare bör noggrannavara
skallbeträffande vilka agerandeöverväganden typer som anses somav
till korta tidinsiderhandel. Med hänsyn denförbudbrott motmot ettett

varit möjligt deutredningens förfogande har det inteställts till görasom
regler insiderhandelkrävs för förslag tillöverväganden att ett omsom
dock enligtskall kunna lämnas. någotelmarknaden Detta är som

tämligenbör bli föremål för regleringutredningens uppfattning en
omgående.

elmarkna-särskild reglering insiderhandel påavvaktan påI att aven
all handel med kunnadet generella kravet påden införs kommer att

missbruk offent-flagranta fall ickeerbjuda visst skydd motett avav
information. exempel kankurspåverkande Somliggjord nämnas att en

produktionskapaciteten tekniskakunskapviss elproducent får att avom
minska kraftigt i visst kärnkraftverk. Omorsaker kommer ettatt

ll SOUl99ös49
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offentliggöra informationen,producenten då, köper prissäkrings-utan att
kontrakt i omfattning på börsen i syfte uppnå ekonomiskastor att
fördelar framför dem inte känner till produktionsbortfallet kan detsom
ifrågasättas inte förfarandet står i strid med god sed på elmarknaden.om

sådant förfarande kan också medföra allmänhetensEtt förtroende föratt
elmarknaden skadas.

Andra exempel handel kan strida bestämmelsen ärmot attsom
enskilda konsumenter förmås köpa elderivat, medför oacceptablaatt som
risker för konsumenten. Om konsumenter systematiskt förmås tecknaatt

fysisk el, leverantörenkontrakt leverans medvetenärtrots attavom om
balansansvarig och erforderligkunden saknar leverantör mätutrust-att

ning, detta också kunna rubba allmänhetenstorde ägnat attvara
förtroende för elmarknaden. exempel kan handel skerEtt annat attvara

prissäkringsavtal, avsedda avvecklas fysiskmed sådana att genom
utställaren uppenbarligen inte kommer kunnaleverans, infria. Iattsom

kunna ingripa föreläggandensådana fall bör tillsynsmyndigheten genom
eller förbud handla med den aktuella kontrakt.att typenmot av

på yrkesmässigtGenerella krav dem10.3.3 som
handlar med

grundläggande kraven på de yrkes-Sammanfattning: De som
med innebär företagenmässigt bedriver handel skallatt

godtagbar kontroll-ha lämplig organisation och de riskeröveren
förknippade med verksamhetenärsom
förhållande till verksamhetens och omfattning, erfor--ha i arten,

derlig finansiell styrka.

Elmarknadsreformen och utvecklingen den elmarknaden kommerav nya
i utsträckning kommer skemedföra handeln med medatt att stor att

derivatinstrument baserade på el, k prissäkringskontrakt. Sådanas
Äveninnebär risktagande för företagalltid någon parterna.ett av som

verksamma med distributionsedan decennier tillbaka varit saknarav
kunskap och erfarenhet handel med konkurrensutsattav en
marknad.

Enskilda och företag alla i behov elektrisk kraft ochär avpersoner
elförsörjning beroende de företagkommer för sin att attvara av som
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kan använda sig prissäkringskontraktenelmarknadenskall på avagera
grund obestånd tvingas upphöraelhandlare påriktigt Ompå sätt.ett av

kunder visserligen fortfarande fådessmed sin verksamhet kommer att
kommer dettahögre. Vidarepris kanel, då till attett varasommen

kunderna,oväsentliga olägenheter för ochickekunna medföra andra
i elhandelsföretag bli vanligaSkulle konkurserframkalla hos dem.oro

för elmarknaden.allmänhetens förtroende Detrubbakan detta i grunden
de företag börjar påintressedärför allmänt attär ett som agera

grundläggande förmåga hantera detochhar kunskapelmarknaden attom
i seriösa ochverksamhetenhandla ägersättet samt attatt rumnya

ordnade former.
elhandels-utmärkt begränsahanterade,Elderivat sättutgör, rätt ett att

också fara elderivatenemellertidföreliggerföretags risker. Det atten
eller anställda ispekulationssyfte.i Företagutnyttjaskommer rentatt

visserligen möjlighethandla påföretaget kan frestas sättettatt gersom
oacceptabla risker. generellamedför Detsamtidigttill goda vinster men

grund okunskapde inte, påelhandelsföretag innebärkravet på storatt av
driva verksamhetenrutiner, fårerforderliga internaavsaknadeller av
riskerna i denna.kontrollera eller hanteramöjlighetnågon attutan

elmarknadensavseende kunna ställas påi dettakrav börTvå typer av
organisation och internaföretagetsbör krävasdet förstaaktörer. För att

till ochtillfredsställande med hänsynlämpliga ochrutiner artenär
andra bör de företagdetverksamhet.företagets Föromfattningen av

riskerna iförmåga hanterahaelmarknadenpåskall attenagerasom
omfattning. Härvid börtill rörelsensrimlig relationstår ielhandeln som

fortlevnad beaktas.beroende dessintressende elkonsumenters är avsom
fortlöpandemöjlighetföretagen harkrävasdärförbör attDet att

också finnasbörriskexponering. Detfölja sinochkontrollera upp
beslutsfattare harenskildautsträckningi vilkenföreskrifterinterna om

elderivat.handla medi företagetsrätt att namn
elhandlarestyrka hos måstefinansiellBeträffande kravet

huvudsak köper ochelföretag, imindremellanåtskillnad göras ett som
för sin prissäk-elderivatanvänder siguteslutandeochsäljer egenav

elleromfattande handel medbedriverföretagring, och ett ensom
företagets rollberoendebör kravenVidareelderivat. avvara

endast harelhandlareställaskrav kanAndra störreelmarknaden. som
köpareindustrierochsäljare änelproducenter större ensomsom

enskildaantaltillsäljerleveranskoncessionär stortett personer.som
självaofta elhandlarenstordefalletförstnämndadet motparterI vara

verksamhetförenad med hansriskvilkenkapabla bedöma äratt som
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och kräva erforderlig säkerhet. detI fallet kan detatt senare vara av
vikt tillsynsmyndigheten ställer tydliga kravstörre och tillser deatt att

efterlevs.
inteDet möjligt generellt vilka kravär skall ställas påatt ange som

kapital eller kapitaltäckning hos elhandelsföretag. Det måste iställeteget
överlämnas tillsynsmyndigheten efter samlad bedömningatt, en av
varje företags verksamhet, huruvida denna står i rimligavgöra propor-
tion till företagets finansiella styrka. Vad elhandelsföretag,storaavser
där obeståndssituation skulle medföra ekonomiska konsekvenser fören

antal privata elkonsumenter eller få betydande effekter för helaett stort
elmarknaden, torde de kapitaltäckningskrav i lagensom anges om
kapitaltäckning och exponeringar kunna till vägledning vidstora vara
denna bedömning.

kanDet de företag vill mellanhän-antas att merparten av som agera
der på elmarknaden kommer erbjuda sina tjänster vid handel medatt
finansiella instrument. Sådan verksamhet kräver tillstånd enligt lagen om
värdepappersrörelse eller tillstånd elmarknadsrörelse. Det möjligtärsom

litet antal företag kommer mellanhänder vid handelatt ett att agera som
inte sker med finansiella instrument, mäklare förtsom ex som av

fysisk leverans på avistamarknaden. Utredningen föreslår och4 5att
lagen elhandel skall omfatta dem bedriver mellanhands-ävenom som
verksamhet på elmarknaden. Härigenom kommer företag erhållitsom
tillstånd till värdepappersrörelse och på elmarknaden, samtsom agerar
företag inte medverkar i handel med sådana elkontrakt utgörsom som
finansiella instrument därföroch inte tillståndspliktiga, omfattasär att

de generella kraven på handel med el.av
kategoriEn elhandelsföretag kommer träffas denattav som av

föreslagna bestämmelsen de har leveranskoncession enligt 6 §är som
lagen 1994:618 handel med el. Det saknas i denna lag reglerom om
återkallelse leveranskoncession. Med hänsyn till ävenatt ettav a
sådant företag kan föreläggas upphöra med sin elhandel, framståratt
regler vad i fallsådana skall gälla beträffande leveranskon-om som
cessionen behövliga. Utredningen förslår denna fråga blirattsom
föremål för överväganden vid kommandenärmare översynen av
ellagstiftningen.
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elhandelsföretagAnmälningsskyldighet för10.3.4

elmarknadenpåmellanhänderoch

bedriver elleryrkesmässigtAllaSammanfattning: attavsersom
anmäla detta förskyldigaskallhandel medbedriva attvara

Ansökan skall innehållatillsynsmyndigheten.hosregistrering en
tillsynsmyndig-de upplysningarverksamheten ochbeskrivning av
sina uppgifter.kunna fullgöraföri behovi övrigtheten är attav

sådanmarknad tillskapats. PåheltharellagsreforrnenGenom ennyen
tillsynsmyndighetsvårigheter försärskildamedförenatkan det envara

bildskapa sigsig ochetableraraktöreridentifiera de attatt avensom
företagkommerfinnsdetverksamhet. Så längederas utrymme nya

leda tillkommeraffärsidéersig.etablera Nyaständigt typerattatt nya
seriösa företagenmindremellanhänder. Deelhandelsföretag ochav

kanverksamhetmed sintvingas upphörahandefterkommer att men
anledningfinns därförskada. Detfall hinnavissainnan dess i göra stor

gällerutvecklingen vadföljasärskilttillsynsmyndighetenför att noga
myndig-elmarknaden. Förverksamheter atttillkomsten geav nya

utvecklingmarknadenskontrollgodtillmöjligheter överheten större en
ingripanden dåeffektivatidiga ochförförutsättningarnaoch för ökaatt

anmälningsplikt införas.börså erfordras, en
Även önskvärt.registreringsförfarandeskäl talar för ärandra att ett

elmarknaden visar detnorskadenomregleringenfrånErfarenheter attav
alla de företagsamlad bildfårtillsynsmyndighetenviktär att avenav

Vissai handeln.medverkari ellerdeltar typerpå något sätt avsom
beteckningar.missvisande Detundererbjudaskommatjänster kan att

huruvidakontrolleratillsynsmyndighetförsvårtkan också attenvara
verksamhetbedrivertillståndsprövadblivitinterörelse men somsomen

elleröverträder Dettasådan,tillståndspliktig gränsentillgränsarsom
formerallafick vetskapmyndighetenunderlättasskulle avomom

elmarknaden.verksamhet på
fortsatt reform-sannoliktocksåkommerårenUnder de ettnärmaste

Utredningenhandel medförreglernagäller ägaarbete vad att rum.
de nordiskasamordninginitiativ tillSverigeföreslår taratt aven

godskäl för såOckså dettaområde.dettaregelverken på är attett en
ochelmarknadens strukturdenskapasmöjligt börbild nyaavsom

utveckling.
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Förslaget innebär den yrkesmässigt verka aktöratt attsom avser som
eller erbjuda sina tjänster mellanhand elmarknadenpå skallsom vara
skyldig anmäla detta för registrering hos tillsynsmyndigheten ochatt att
därvid vilken och omfattning verksamhetentyp samtange av som avses
grunddragen i skallhur den bedrivas. Närmare bestämmelser hurom
anmälan skall ske meddelas regeringen eller efter regeringensav
bemyndigande, få meddelas tillsynsmyndigheten.av

Tillstånd till elbörsverksamhet10.3.5

Elbörsverksamhet fårSammanfattning: endast bedrivas efter
tillstånd från regeringen.
Tillstånd skall kunna meddelas verksamheten kan förväntasom
uppfylla kraven på allmänhetens förtroende for elmarknadenatt
skall upprätthållas och elförsörjningen inte i farasättsatt samt att
verksamheten inte kan medföra skada för elmarknaden.antas
Vidare skall förutsättning för tillstånd gälla sökanden kanattsom
uppfylla de krav ställs börser i kap lagen2 1992:543som
börs- och clearingverksamhet.

Utredningen föreslår all verksamhet uppsamling ochatt som, genom
sammanställning information köp- och säljbud eller priset vidav om
gjorda avslut avseende och elderivat, syftar till åstadkommaatt
organiserad handel i ringa omfattning skall kräva tillståndänmer av
regeringen. har därvid ingen betydelse handeln finansiellaDet om avser
instrument eller eller den avista- eller derivat-är attom anse som
börsverksamhet.

tillståndspliktig bör börsrörelsen ha viss storlekFör ochatt vara en
omfattning. Verksamhet vid samlad bedömning kansom en anses som
ringa bör tillstånd. Därvid har detinte kräva dels betydelse vilken

kan förväntas få,omsättning handeln dels hur kretsstorsom av
intressenter verksamheten vänder sig till och inom vilket geografiskt
område den avsedd verka. Spridande information elpriserär att av om
till kretsmindre och sluten eller företag bör således fallaen av personer
utanför kravet tillstånd.på

generell förutsättning för tillstånd till elbörsverksamhetSom skall
förväntas uppfyllagälla verksamheten kan kraven på allmänhetensatt att
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inteelförsörjningenochupprätthållselmarknaden sättsförtroende för att
för elmarknaden.till skadaverksamheten inte äri fara samt att

skallelmarknadenförtroende förallmänhetensKraven upp-att
ii farafårinteelförsörjningenoch sättas motsvararrätthållas att

med el. företaghandel Avför allgällerbestämmelserdehuvudsak som
debör förväntasmarknadsplatsmedhandel attorganiserar ensom

visa sigkanEndast företagkrav.efterlever dessagradhögi särskilt som
ochhandel medgällervadkompetensochkunskapgodmycketha en

tillstånd.bör kunnaorganisationi sinelderivat ges
börsverk-fara liggerifårelförsörjningen inte attsättaspåkravetI att

balanshållningen i detdenbedrivas såfår äventyrarintesamheten att
systemansvarigaför denförsvårarelleröverföringsnätetnationella

denviktsärskilduppgifter. Av ärsinafullgöra attmyndighet somatt
tekniskaochsådanaskall ha attelbörsverksamhet systemdriver resurser
inträffar. Kommu-spotmarknaden intehandelnioförutsedda avbrott
myndighetensystemansvarigaoch den samtmellan börsennikationen

säkerställd.ocksåmåstemedlemmaroch dessmellan börsen vara
krävsmeddelasskall kunnaelbörsverksamhettillstånd tillFör att

elmarknaden.skada förtillverksamheten inteplanerade ärdenockså att
prisbild-medförafårinteverksamheten attbldettaMed attaavses

grundosäker,blirelderivatochpåkurssättningen tellerningen ex
elmarknadenbegreppetMedmarknadsplatsen.likviditet påför lågav

anförts imarknaden. Somsvenskadenhandförstagivetvis iavses
bildas. Kravetelmarknadnordisk atthållerkapitel 2 gemensamen

innebördendenocksådärförskallskadasfårelmarknaden inte gesatt
elmar-för någonskadeverkningarmedförafårintebörsverksamhetenatt

såledesdel Omelmarknadensvenska ärdenknad enav.ensom
skadeverk-tillledakunnaskulleSverigeibörsverksamhetplanerad

sådantillstånd tillansökanelmarknaden börnordiskadenförningar om
meddelas.verksamhet inte

uppfyller deföretagettillståndförförutsättning är attytterligareEn
börs-kap lagenenligt 2börsauktorisationförställskrav omsomsom

krävasocksåkommerHärigenom attclearingverksamhet. attoch en
förförtroendeallmänhetenssåverksamhetsindriver attelbörs

intekapitalinsatserenskildasochupprätthållsvärdepappersmarknaden
sund.kanverksamhetenövrigt såi attotillbörligen äventyras samt anses

elbörsdärmedochbörsskall ävenclearinglagenochbörs-Enligt enen -
och godneutralitettillträde,frittprincipernatillämpadärvid om-

genomlysning.
ochbörs-kap lagen2kommerhänseende attformellt omI genom-

svenskaochaktiebolagsvenskatillämpligclearingverksamhet görs -
elbörsverksamhet.tillstånd tillerhållakunnaföreningarekonomiska att
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bolagsordningBörsens eller stadgar skall godkännas regeringen iav
samband med tillståndet beviljas och får därefter inte ändrasatt utan
Finansinspektionens tillstånd. skall haBörsen styrelse på minst femen

och verkställande direktör. Vidare krävs aktiekapitaletattpersoner
respektive gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser medsumman av
hänsyn till verksamhetens och omfattning tillräckligtärart stort.

Utländska företag kommer under de förutsättningar isom anges
kap2 lagen börs- och clearingverksamhet7 § möjlighetatt attom ges

driva elbörsverksamhet från filial i Sverige.
Utredningen föreslår tillägg i 1 kap 3 lagengörsatt ett om

värdepappersrörelse, företagså erhållit tillstånd driva elbörsatt attsom
enligt lagen handel med inte skall behöva tillstånd enligt lagenom

värdepappersrörelse i den mån verksamheten tillståndspliktigärom
enligt den lagen.

Regler för elbörsverksamhet10.3.6

Sammanfattning: krav gäller förDe börser i lagen börs-som om
och clearingverksamhet skall i huvudsak gälla också för elbörs-
verksamhet. införs särskilda reglerHärutöver elbörsens för-om
hållande till den systemansvariga myndigheten.

Förslaget regler förinnebär de gäller börser enligt lagenatt som om
börs- clearingverksamhetoch i huvudsak också blir tillämpliga på
elbörsverksamhet. det gäller bestämmelsernaDå börsmedlemskap iom

kap lagen och clearingverksamhet3 börs- har utredningen emellertidom
funnit det ändamålsenligt införa särskilda regler i lagenmest att om
handel hänsyn till inregistreringmed el. Med fondpapper inteatt av
kommer ske vid elbörs saknas anledning låta och kap5 6att atten
lagen börs- och clearingverksamhet tillämpliga på elbörsverk-om vara

medför förslagetsamhet. övrigt bestämmelserna i ochI 4 10 kap12att -
lagen börs- och clearingverksamhet delar skall gälla också förom
elbörsverksamhet, med vissa ändringar.smärre

kap lagen börs- och clearingverksamhetAv 4 § följer1 attom
med alla slags finansiellanotering och handel instrument skall få äga

börs. Vid elbörs tillståndsprövatsvid enligt ellagstift-rum en somen
ningen bör dock i allmänhet endast notering och handel få medäga rum
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och driva handelföretag önskarden månelderivat.och I noteraett
bör detta krävafinansiella instrument,och andraelderivatmed både att

värdepappersrörelse. få användalagen Förockså enligttillstånd attom
finansiella instrumentmed andravid handelbörs änbeteckningen

auktorisation enligt lagenerhållitkrävas företagetbör ocksåelderivat att
andra stycketkapclearingverksamhet. 4 1 §ochbörs- avserom

elkontrakt.tillämpligt påoch bör intefondpapperinregistrering görasav
ochlagen börs-och 2föreslår kap 1 § 14Utredningen att om

elbörsverksamhet.tillämplig vidskallinteclearingverksamhet vara
ändamålsenliga handels-skall habörsföreskrivskap §4 2I att en

ochoch kursbildningenövervaka handelnskallbörsenregler attsamt
clearing-börs- ochmed lagenöverensstämmelsesker itillse denatt om

med god sed påi enlighetförfattningarandraverksamhet och samt
med detgälla också för elbörserbörvärdepappersmarknaden. Detta

godsker i enlighet medtillse handelnockså skallbörsentillägget attatt
elmarknaden.sed

clearingverksamhetbörs- ochlageni kap 3 §Bestämmelsen 4 om
börsmedlemmarliksom kravetkursernotering rapporteraattavom

finansiella instrumentiutanför börsengjortsavslut noterassomsom
sistnämnda bestämmelsenelbörser.för Den ärgälladär, bör även av

likviditetenhar befaratselmarknaden, där detbetydelse påsärskild att
blirkursbildningen intelågkan bli såelderivati vissa atttyper av

kap lagenliksom 10 -12kapBestämmelserna i 4 5 7tillförlitlig. -
tillämpliga påbör ocksåclearingverksamhetoch ävenbörs- varaom

elbörsverksamhet.
börsverksamheten intesärskild viktdetanförtsSom attärovan av

särskildadärför införasbörelförsörjningen. Detförriskermedför några
myndig-systemansvarigatill denförhållandegäller börsensregler vad

denfortlöpande lämnaskyldigdels börseninnebärheten. ärDessa attatt
delsmyndigheten,systemansvarigatill denhandelninformation attom

föreskriftermeddela defårmyndighetensystemansvarigaden om
sinkunna fullgöraden skallförbehövsbörsverksamheten attsom

uppgift.
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Tillstånd till elmarknadsrörelse10.3.7

Sammanfattning: Leveranskoncessionär bör möjlighet attges
efter särskilt tillstånd bedriva viss mellanhandsverksamhet i
begränsad omfattning elmarknaden elmarknadsrörelse.
Därvid skall särskilt tillstånd driva värdepappersrörelseatt
krävas.

Utredningen har funnit värdepappersmarknadslagstiftningensatt
reglering i vissa avseenden framstår alltför rigorös och kompliceradsom
för ändamålsenlig vid handel med el. Särskilt gäller detta detatt vara
regelverk omgärdar värdepappersinstitutens verksamhet. Osäkerhe-som

kring elmarknadens utveckling, behovet inom deten att närmasteav
åren åstadkomma samordning de nordiska ländernas regelverk påen av
området denoch begränsade tid stått till utredningens förfogande,som
medför vi inte föreslår någon ingripande omreglering vadatt nu mera

mellanhandsverksamhet vid handel med elderivat. eventuellEnavser
samlad bör istället anstå tills dess säkrare bedömning denöversyn en av

elmarknadens kanstruktur bör också skeDen i samarbetegöras.nya
med Norge och de övriga nordiska länderna, så den nordiskaatt
elmarknaden regleras harmoniserade regelverk.av

avseende finns det dock anledningI redan föreslåett att nu en an-
passning värdepapperslagstiftningen till elmarknadens behov,av
nämligen då det gäller de befintliga elhandelsföretagens möjligheternu

erbjuda tjänster mäklare, kommissionärer eller portföljförvaltare.att som
Elmarknaden domineras idag kraftproducenter och elhandelsföre-av av

tidigare utgjort del de lokala elverken och drivertag som en av som nu
verksamhet leveranskoncessionärer. sistnämndaDe företagen ärsom
mindre, ofta kommunalt ägda bolag. regler gäller förDe värde-som
pappersinstitut kommer medföra dessa företag, såvida de inteatt att
bildar särskilt värdepappersbolag, kommer förhindradeatt attvara
erbjuda tjänster mellanhänder i handeln med elderivat.som

Huvuddelen befintligade elhandelsföretagens verksamhet bestårav
i återförsälja el, de köpt producenter, andra elhandelsföretagatt som av
eller via elbörsen. Vid vissa tillfällen kan emellertid kundstörreen vara
intresserad låta elhandelsföretaget mäklare ellerattav agera som
kommissionär i stället för återförsäljare vid handeln med elderivat. Det

också möjligt elkonsument vill överlåta elföretagetär störreatt atten
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elkontraktportföljadministreraochhanteraombud somavensom
fåbehovelhandelsföretagensmindre attDekonsumenten.tillhör av

för dem framstårdetsåtorde intetjänster attsådana stortutföra vara
förvärdepappersbolagsärskiltframkomlig starta ettväg attensom

Å allolyckligtdetsidanandramellanhandsverksamheten. omvore
företag.fåtalförbehöllsverksamhet storasådan ett

elhandelsföre-förmöjlighetdärför öppnasföreslårUtredningen att en
elmarknaden få drivaförtillsynsmyndighetenfråntillståndefteratttag

begränsadelderivatmarknaden imellanhänderverksamhet som
värdepap-ändring i lagenelmarknadsrörelse. Genomomfattning omen

erbjudatillstånd fåerhållit sådantföretagdeskallpersrörelse som
bestämmelserdeomfattasmellanhandtjänster attutan somavsom

därvid ståskallvärdepappersmarknaden. Derörelserför sådanagäller
Finansinspektionen.inteocheltillsynsmyndighetentillsynunder avav

kommissionshan-mäklarverksamhet,förlämnasskall kunnaTillstånd
Marknadsgarantverksamhet ärelkontrakt.förvaltningdel och annansav

med såförenadverksamhet,finansiellsärprägladsådäremot passen
möjligheterinföraanledningfinns attknappastdet attrisker attstora

ellagstiftningen.itill dettatillståndmeddela
mellanhandsverksamhettilltillståndförförutsättningSom

komple-verksamheten ettkrävas ärbör attelmarknaden att somanse
skall denVidarebedriver.övrigtiföretagetelhandeltill denment

omfatt-proportion tillsådanstå imellanhandsverksamhetenavsedda
kompetenstill företagetsverksamhetövrigaföretagets samtningen av

understrykasbörbegränsad. Detframstårdenkapitalstyrkaoch att som
detta lagrumenligttillåtaskanmellanhandsverksamhetsådanatt som

normalaföretagetsförhållande tillisidoverksamhetfårendast utgöra en
ibådedärförmåste mättMellanhandsverksamhetenmed el.handel -

framståverksamhet,övrigatill företagetsrelationiochtalabsoluta satt
omfattande.mindresom

ansökantillståndsbeslutgrunda sittskallTillsynsmyndigheten en
denbeskrivninginnehållaskallblvilkenföretaget,från avena

relativtbörbeskrivningsådanverksamheten. Enplanerade vara
utsträckningomfattningochverksamhetens samtdetaljerad. Utöver art

uppfattning kanenligt företagetsriskervilkaframgåböri tiden som
hurochmellanhandsverksamheten attmedförenade avsermanvara

kontroll- ochochvilka internaframgåVidare bör externadessa.hantera
ikunderföretagetsoch hurfinnaskommersäkerhetssystem attsom

särskilddärvidskyddas. Detskall ärmellanhandsverksamheten av
affärsetiska frågordeuppmärksammarföretagetbetydelse somatt

båderörelseförinomdåuppkommer somagerarsammaramenman
elhandlare.ochklientermellanhand för som
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lagenI handel med föreslås inte någon motsvarighet till deom
detaljerade bestämmelserna förutsättningar för tillstånd enligt lagenom

värdepappersrörelse. får iställetDet ankomma på tillsynsmyndig-om
heten med ledning bestämmelserna i värdepappersmarknads-att a av
lagstiftningen och efter samråd med Finansinspektionen denavgöra om
planerade verksamheten kan tillåtas. Tillståndet bör normalt endast
omfatta den i ansökan beskrivna verksamheten. Endast små avvikelser
från vad angivits i ansökan bör kunna accepteras utan attsom en ny
tillståndsprövning Om verksamheten utökas eller förändrasgörs. i
nämnvärd utsträckning i förhållande till vad planerades vidsom
ansökningstillfállet måste normalt prövning tveksammaIgöras.en ny
fall torde företaget underhandskontakter med Tillsynsmyndig-genom
heten kunna få besked huruvida tillstånd erfordras vidett nyttom
förändringar i verksamheten.

företagFör inte har leveranskoncession eller företag harsom som
detta där den planerade mellanhandsverksamheten sådanärmen av
omfattning den inte endast kan komplementatt tillettanses som
handeln med el, inte de föreslagna bestämmelserna medföraattavser
några förändringar i förhållande till gällande I den mån verksam-rätt.
heten faller under värdepappersrörelselagens tillämpningsområde
kommer dessa företag således behöva tillstånd till värdepappers-att
rörelse enligt bestämmelserna i denna lag.

Några särskilda regler för sådan mellanhandsverksamhet intesom
finansiella instrument föreslås inte. Visserligen det tänkbartäravser att

företag kan komma specialisera sig på erbjudaett sådana tjänster.att att
tordeDetta dock inte bli särskilt vanligt. omfattasDet i sådana fall av

det generella kravet elhandelsrörelsepå och anmälningsplikten enligt 4
och 5 lagen elhandel kommer stå under tillsynsamt attom av
Eltillsynsmyndigheten. Detta torde det allmänna tillräckliga möjlig-ge
heter till insyn i och kontroll sådan verksamhet.över
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elmarknadsrörelsedriverpå företag10.3.8 Krav som

företagställasbörkravDeSammanfattning: somsom
huvud-elmarknadsrörelse inryms idrivatillstånderhållit att

Särskilda kravelhandelsföretag.generella kravi desakligen
deförmåga hanterakontroll ochkapital,bundetpå över atteget

skalluppförandereglersärskildamedförakanhandelnrisker samt
företag.gälla för dessa

kraven demgenerelladekonstaterasInledningsvis kan att som
de företagtillämpligakommerhandlar med ävenatt somvara

innebär blelmarknadsrörelse. Dessadrivatillstånd attgivits att a
rubbaintehandelndriva är ägnatföretaget måste sätt attett som

enskildas elförsörj-ellerelmarknadenförtroende förallmänhetens sätta
organisation, till-lämplighaskall företagetfara. Vidarening i en

medföra ochhandeln med kanriskerkontroll defredsställande över
förmågatillräckligoch omfattningverksamhetenstillmed hänsyn arten

tillstånd drivaerhållerföretagetrisker.dessa Omhantera attatt
innebördendenpåverkadettaelmarknadsrörelse kommer närmareatt av

del.företagetsförnämnda kravende
fåmellanhand kommersigåtar attFöretag att ensomagerasom

hanterakommerelhandelsföretag. Devanligtroll attän ettannan
huvudmannensoch hatredjetillhör sättatillgångar attmansom

ställer delvisutför tjänsterna. Dettadå desinaframförintressen egna
riskhante-ochkontrollsystemorganisation,företagetsandra krav på

ringsförmåga.
verksam-organisera sinkunnaförutsättningarhamåste attFöretaget

olika rollernamellan deinte skersammanblandninghet så någonatt
torde förutsättaelmarknaden. Dettaaktör påmellanhand och attsom

Utredningenstyrka.finansiellgrundläggandevissföretaget har en
kapitalbundetharendast företagdärförföreslår egetettatt somsom

elmarknadsrörelse.tilltillståndkr skall kunna000till 000uppgår 1 ges
enligtvärdepappersbolagförvad krävsungefärBeloppet motsvarar som

fortlöpandeskallvärdepappersrörelse. Företagetlagenkap § 32 5 omp
hur detföreskrifterintakt.kapital Närmarebundnahålla detta omegna

dettarapporteringoch vilkenberäknasskallkapitaletbundna avegna
föreskrifter.meddelasbörtillsynsmyndighetentillskebör genomsom

skäl föreligger, hasärskildabör också, rättTillsynsmyndigheten attom
kapital.bundetfrån kravetmedge undantag eget
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företag erhållitDe tillstånd driva elmarknadsrörelse kommerattsom
hantera tillgångar inte tillhör företagetnämnts attsom ovan som- -

självt. bl lagen redovisningsmedelI liksom i 18 kap handelsbalkena om
och i kommissionslagen finns bestämmelser vad denom som agerar

mellanman för någon har iaktta och vilket han harattsom annan ansvar
i förhållande till sin huvudman. Redan risken för huvudmannensatt
tillgångar på otillbörligt måste emellertid undvikas.äventyras sätt Enett
regel motsvarande den för värdepappersinstitutens del gäller enligtsom

kap lagen värdepappersrörelse1 7 § bör därför gälla också förom
företag erhållit tillstånd driva elmarknadsrörelse.attsom

företag erhållitFör tillstånd driva elmarknadsrörelse gällerattsom
det allmänna kravet alla yrkesmässigt handlar med skall haatt som

godtagbar kontroll de risker handeln med kan medföra ochöveren
med hänsyn till verksamhetens och omfattning erforderligarten

förmåga hantera dessa risker. bör emellertidKravet skärpas ochatt
konkretiseras för dessa företag. bör därför krävasDet de har säkraatt
rutiner för kontrollen sin riskexponering och plan för hur riskernaav en
skall hanteras. Vid bedömningen rutinerna och planen ärav om
tillfyllest kan lagen 1994:2004 kapitaltäckning och storaom ex-
poneringar för kreditinstitut och värdepappersbolag till vägledningvara
för tillsynsmyndigheten.

Utredningen har huruvida krav kapitaltäckningpå bordeövervägt
ställas på de företag erhållit tillstånd driva elmarknadsrörelse.attsom
Sådana krav blir med nödvändighet tekniskt relativt komplicerade För

sådana regler skall fylla sin funktion måste också krav på fortlöpandeatt
uppfställas.rapportering till tillsynsmyndigheten Med hänsyn till att

endast mindre antal företag kan förväntas erhålla tillstånd drivaett att
elmarknadsrörelse och då dessa kommer stå under tillsyn,att noggrann
har utredningen valt inte föreslå särskilda regler kapitaltäck-att nu om
ning. Tillsynsmyndigheten bör emellertid följa utvecklingen ochnoga
särskilt uppmärksamma sådana regler bör införas i framtiden.om

de nämnda kraven organisationUtöver på och finansiell styrkaovan
bör krav på godtagbart etiskt uppträdande i förhållande tilläven ett
kunderna ställas företag erhåller tillstånd attsom agera som
mellanhänder på elmarknaden. kap lagenI 1 § värdepappersrörelse7 om
har i anslutning till det allmänna sundhetskravet antal uppförande-ett
regler införts. regler framstår ändamålsenligaDessa tillämpaattsom
företag erhållit tillstånd driva elmarknadsrörelse.attsom
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elmarknadenpåClearingverksamhet10.3.9

börelmarknadenClearingverksamhet påSammanfattning:
clearingorgani-tillståndfåttföretagfå drivasendast somsomav

clearingverksamhetochbörs-1992:543enligt lagensation om
skalllag.i denna Detbestämmelserna ävenenligtoch bedrivas

med el.avistahandelvidclearingverksamhetgälla

regleras ifinansiella instrumenthandel medvidClearingverksamhet
Bestämmelsernaclearingverksamhet.ochbörs-9922543lagen l omom

harBland1995/96:50.jfr annatändratsnyligenharclearing prop
clearingverksamhetMedutvidgats.clearingverksamhetdefinitionen av

ibestårverksamhetfortlöpande somnumeraavses
beträffandeavräkningarclearingmedlemmamas göravägnarpåa att

betala iellerinstrumentfinansiella attlevereraförpliktelserderas att
ellerutländsk valutaellersvensk

föreller ansvaretöverinträdande garant tab part somatt somgenom
fullgörande, ellerförpliktelsemas

avvecklasförpliktelsernaförsörjaväsentligt sätt attc på genomannat
eller instrument.likvidöverförande av

förtillståndspliktinnefattandebestämmelserclearinglagensochBörs-
med sådanahandelvidtillämpligasåledesclearingverksamhet är

Däremotinstrument. utgörfinansiellaelkontrakt är att somansesom
Sådanverksamhet.tillståndspliktigför ingenspotbörsclearing på en

medjämställaväsentligtalltemellertid i attclearingverksamhet är
framstårRiskernavärdepappersmarknaden.verksamhet påmotsvarande

clearingorganisationerställskravdeochlikartadehelt somsom
ochrelevantaframstårclearinglagenochbörs-kapoch 9enligt 8 som

el.spotmarknad forclearingverksamhet påvidändamålsenliga även en
förinomdrivsderivatbörsverksamhetochAvista- sammaramen
verksamhetsådani Omverksam Norge.elbörsvid denrörelse ärsom

reglerlämpligtdetframstårSverige attietablerasockså sammasom
handel. Finans-bådavidclearingverksamhetför typernaskall gälla av

allomfattahärigenomtillsynsverksamhet kommer attinspektionens
företaget.iclearingverksamhet

bestämmel-clearinglagensochbörs-såledesföreslårUtredningen att
ochelhandelformeralla atttillämpliga påclearing görs avser om

tillstånds-clearingorganisationerdrivasfårendastverksamheten somav
lagen.enligt denprövats
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10.3 Tillsyn1 O m.m..

Sammanfattning: EltillsynsmyndighetEn det övergripandeges
för tillsyn handel på elmarknaden. skallöver Denansvaret även

meddela tillstånd till elmarknadsrörelse. Finansinspektionens roll
tillsynsmyndighet blir i huvudsak oförändrad. Spotbörsverk-som

samhet för kommer emellertid falla under Finansinspektio-att
ansvarsområde.nens

Förslaget innebär myndighet med tillsyn all handel medatt överen
framstårDet lämpligt den föreslagna tillsynsmyndig-upprättas. attsom

heten samordnas med den övriga tillsyn elmarknaden idagöver som
bedrivs NUTEK.av

Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter och verksamhetsområde vidgas
följd utredningens förslag. Förslaget innebär tillsynsmyn-attsom en av

digheten tidigare uppgifter skall övervaka bestämmelsernautöver iatt
den lagen elhandel följs. Tillsynsmyndigheten skall till så attnya om se
all handel på elmarknaden sker så allmänhetens förtroende föratt
elmarknaden upprätthålls och den sker i enlighet med god sedatt
elmarknaden. Myndigheten skall därutöver övervaka de företagatt som

på elmarknaden har med hänsyn till verksamhetens ochartagerar en
omfattning lämplig organisation godtagbar kontroll desamt överen
risker handeln med kan medföra.som

Tillsynsmyndigheten skall således aktivt verka för lagen efterlevsatt
koncentrera sina till punktvisa insatser på områden där detmen resurser

finns anledning lagen inte följs. Det ankommer påatt anta att
tillsynsmyndigheten självständigt bedöma vilka insatser skallatt som

detFör fall enskilt företag inte hargöras. lämplig organisationett en
eller otillfredsställande interna kontrollrutiner eller företagetsatt
riskexponering otillfredsställande bör tillsynsmyndigheten i förstaär stor
hand samråd med berört företag försöka få ändring till stånd.genom en

Uppgiftss/çyldighet

Tillsynsbestämmelsema allmänt hållna. Avsikten med dettaär är att
tillsynsmyndigheten skall kunna bedriva sin tillsyn så effektivtett

möjligt och flexibilitet skall finnas i tillsynensätt så den lättatt attsom
kan efter ändrade förhållanden elmarknaden.påanpassas
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tillsynTillsynsmyndighetens allmänna elhandelsföretag ochöver
företag tillstånd bedriva elmarknadsrörelserfått mellanhän-att samtsom

elmarknaden sker granskning deder på uppgiftergenom av som
egenskap tillsynsmyndighet har begäramyndigheten i sin in.rätt attav

kräva alla de uppgifterTillsynsmyndigheten har och upplys-rätt att
ningar behövs för myndigheten skall kunna fullgöra sinattsom

naturligtvis myndigheten intetillsynsfunktion. detta liggerI att rent
skall kunna kräva in obehövliga uppgifter från företagenrutinmässigt

uppgiftslämnande till tillsynsmyndighetem ikravet måste ståpåutan
det syfte verksamheten har. På motsvaranderimlig proportion till som

avvägning skall tillsynsmyndigheten kunnaoch medsätt samma
hos företagen.genomföra undersökningar

begäras fåruppgifter rutinmässigt kanVilka närmare angessom
tillsynsmyndig-efter regeringens bemyndigande,regeringen, ellerav

tillsynsärendeinhämtande uppgifter i konkretheten. det gällerNär ettav
begränsningar vilka uppgifterinte någrafinns det däremot av som

får begära in.myndigheten

Elhandelsföretag

samhällelig insyn i verksamhet inteBehovet viss är attsom anseav en
elhandelsverksamhet tillgodoses kravtillståndspliktig ettgenomsom

driver handel med el, s.k. elhandels-anmälningsplikt. Alla företag som
mellanhänder på elmarknadenföretag, företagsamt som agerar som

företagets verksamhet till tillsynsmyndigheten.åläggs anmälaatt
tillsynsmyndigheten nödvändig information elmar-Härigenom får om

fortlöpande följa utvecklingen denna.möjlighetknaden och att av
skriftlig, bör bl.a. företagetsanmälan, skallI vara anges namn,som

företagets verksamhet och dess omfattning.ansvarig ledning, samt
för tillsynsmyndigheten erhållaAnmälningsförfarandet möjliggör att

information dels handeln och dels de företag verkarnödvändig om som
uppfylla krav detta ställselmarknaden. de på påpå För sättatt som

för anmälningsförfarandet skall bli så verknings-myndigheten, och att
det förenas med begära uppgifter ochfullt möjligt bör rätt attensom

företag.företa inspektioner hos berörda

Elmarknadsrörelse

innehar leveranskoncession och i begränsadElhandelsföretag som som
kommissionshandel med el,omfattning utför tjänster innebärsom

eller förvaltning någon elkontrakt harelmäklarverksamhet annansav

12SOUI996:49



förslagUtredningens överväganden och176 SOU 1996:49

möjlighet ansöka tillstånd för denna verksamhet enligt denatt om nya
lagen elhandel. tjänster i många delar likartade de tjänsterDessa ärom

tillhandahålls företag står under tillsyn Finans-som av som av
tillsynsmyndigheten meddelar tillstånd till elmarknads-inspektionen. Då

rörelse bör detta ske efter samråd med Finansinspektionen så att
utnyttja den kompetens och kunskap finns inommyndigheten kan som

inspektionen.
tillstånd bedriva elmarknadsrörelseElhandelsföretag söker attsom

den planeradefoga detaljerad beskrivningskall till sin ansökan aven
och omfattning skall likasåverksamheten. Verksamhetens art anges

verksamheten och hur företaget tänktförenade medvilka risker ärsom
vilka interna och kontroll-dessa. Vidare bör framgåhantera externaatt

kunderkommer finnas hur företagetsoch säkerhetsrutiner att samtsom
eller den myndighet regeringenskyddas. Regeringen,kommer att

tillståndregler vad ansökanfår utfärdabestämmer, närmare en omom
skall innehålla.

lever till de krav och förut-dessa företagsäkerställaFör attatt upp
krävs de undervid tillståndsgivningen stårsättningar angivits attsom

effektiv och ändamålsenlig insynfå såfortlöpande tillsyn. För att en
bör tillsynsmyndigheten haverksamheti dessa företagsmöjligt rättsom

Till-myndigheten behöver.uppgifterinhämta delöpandeatt som
genomföratillsynsmyndigheten har möjlighetsynsarbetet innebär attatt

elmarknadsområdet motsvarandepåbranschundersökningar på sättsamt
information kaninfordra denFinansinspektionen kunna som ansessom
område. vissa fall kan detutvecklingen dettaför följa Ierforderlig att

stickprovskontroller.medbefogatvara
erhållit tillstånd bedrivaföretagföreslårUtredningen attatt som

ochskall de upplysningarelmarknadsrörelse löpande rapportera
för kunna aktivtillsynsmyndigheten behöveruppgifter utövaatt ensom

verksamheten.handelntillsyn såvälöver som

Elbörsverksamhet

Finansinspektionens tillsyn. Detskall stå underElbörsverksamhet
Eltillsynsmyndigheten byggaändamålsenligtframstår inte attsom

börsverksamheten.tillsynförsärskild kompetens överutövaattenupp
mellanåtskillnad inteelbörsverksamhet bör någondet gäller görasNär

Även avistabörsverksamhetderivatbörsverksamhet.avista- och en ren
tillsyn.Finansinspektionensfalla undersåledeskommer att
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med Eltillsynsmyndighetenförutsätts samarbetaFinansinspektionen när
elbörs.elmarknadsbetingade kravensärskildadet gäller de en

efterlevnadLagens

företagkunna förelägga deskall ha möjlighetTillsynsmyndigheten att
viteuppställda regler vidi strid i lagenverksamhetbedriver attmotsom

sådant ingripandehela verksamheten.del eller Ettmed vissupphöra
utländska företag intesvenska ochbådeskall kunna ske mot som

uppgiftsskyldighetenåsidosättandekrav.uppfyller lagens Ett upprepat av
elmarknadsrörelse dras in.bedrivatillståndmedförabör kunna attettatt

bör också finnas.utfärda varningkunnamöjlighetEn att

Vite

föreläggandemeddelandesamband medfår iTillsynsmyndigheten av
förelagt vite.få dömaMyndigheten skall intevite.eller förbud ututsätta

tillämplig.vite bli Detta1985:206lagenDärmed kommer attom
utdömandehos länsrättenfår ansökamyndigheteninnebär att avom

vitet.

Sekretess

i dengäller sekretess,1980: 100sekretesslagenEnligt kap 6 §8
verksamhet,myndighetsstatligföreskriver det, iregeringenutsträckning

avseendetillsyn medtillståndsgivning ellerutredning,består i bl.a.som
förnäringslivet i övrigt,ellertransportverksamhethandel,produktion,på

driftförhållanden, det kanellerenskilda affárs-dels antasuppgift omom
ekonomiskaandrauppgiften röjs, delsskadaliderden enskildeatt om

affärsförbindelseiharför denförhållanden trätteller personliga som
för myndighetensföremåldenmedförbindelseliknande äreller som

myndighetalla de fall däromfattatillsynverksamhet. Ordet enanses
tillförhållandetifunktionstyrandeövervakande ellerhar en

rådgivningockså sådanfallertillsynbegreppetUndernäringslivet. som
till-tillsynsverksamhet. NUTEK:sImyndighetsled isker ensom
kapförordnande enligt 8till följdgällasekretesskansynsverksamhet av

till sekretess-bilaganpunkten 9 iframgårsekretesslagen. Detta§6 av
sekretess-kap 6 §punkt gäller 8dennaEnligt1980:657.förordningen

tillsyntillståndsgivning ochutredning,iverksamheten bestårlagen när
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Med stöd denna bestämmelse bör uppgifterhandhas NUTEK. avsom av
företag står under tillsyn åtnjutalämnats NUTEK:ssomsom av

erforderligt sekretesskydd.

tillsynsmyndighetensFinansiering10.3.11 av
verksamhet

Medel för tillsynsmyndighetens verksamhetSammanfattning:
Finansiering verksamhetenskall aviseras statsbudgeten.över av

avgift låg- respektive högspän-ske särskild påbör genom en
ningsabonnenter.

kostnader tillHela nätmyndighetens verksamhet uppgår 20vars ca
finansieras i dag årlig avgiftmiljoner kronor år nät-genom enper
betalas de innehar nätkoncession.övervakningsavgift Denav somsom

lågspänningsabonnent och kronorårliga avgiften kronor 6003är perper
Även Elsäkerhetsverket, också sköterhögspänningsabonnent. som

nätövervakningsavgiften, finansieras likartatpåuppbörden sätt.ettav
dock Elsäkerhetsverketnätmyndigheten finansierasTill skillnad från

avgiftsskyldigheten ligger direkt elabonnentema.avgift därgenom en
Årsavgiften Elsäkerhetsverket kronor för lågspännings-till 6är en

högspänningsabonnent.och kronor förabonnent 500 en
myndighetsuppgifter tillförs nätmyndighetenför deKostnaderna som
förslag uppskattas till mellan och 6 miljonerutredningens 3genom

nätmyndighetens verksamhet i dag finansierasEftersomkronor år.per
söka lösning där också dennaavgifter det sig naturligtvia attter en

avgiftsfinansieras. alternativtillkommande verksamhet Ett är att
tillkommande verksamheten via statsbudgeten.finansiera den

tillsynsverksamhet det normalt deVid avgiftsfinansiering ärav som
avgifterna. skulle i detta fallhar erlägga Dettillsynen attavser som

driver elmarknadsrörelse.elhandelsföretag och företag Ombetyda som
finansieras via enhetlig årlig anmälningsavgiftverksamheten skulle en

mellan och kronor år. sådanskulle avgiften uppgå till 10 20 000 Enper
företagenavgift betungade för de på marknaden.på inget störreär sätt

uppenbar risk för mindre seriösa företag uppleverfinns dockDet atten
blihelt enkelt låter anmäla verksam-avgiften så hög att attmansom

kontraproduktiv i den bemärkelsenAvgiften kan därmed bliheten. att



överväganden och förslagUtredningens 179SOU 1996:49

kontroll låter bli anmälavill hajust de företag extra attenman
verksamheten.

avgift differentiera avgiftentill enhetligalternativEtt är att genomen
omsättning. Eftersom detavgiften till företagensrelateraatt t.ex.

föreslagna reglerna och tillsynensyftet med dehuvudsakliga är att
elmarknaden kommer tillsynenaktörer påförsvåra för oseriösa att agera

företag och verksamheterinriktasselektiv och motatt somvara
fattat misstankeeller myndighetentidigare kännermyndigheten inte som

hänsyn till företagens storlekdifferentieras medavgiftEn termot. som
avgift kan också bli admini-differentieradomotiverad.sig därför En

och för de företagför tillsynsmyndighetenbetungande bådestrativt som
beräkningsunderlag.skall lämna

höjaverksamhetentillkommandefinansiera denlåtaAtt attgenom
den enklastenätkoncession naturligtvisavgifterna för innehavama ärav

för denna kostnadEftersom nätföretagenadministrativt.lösningen rent
reglerna ochdenfår ocksåtill elabonnentemavidare somgrupp

verksamheten. Frånförbära kostnadernatänkttillsynen är att gagna
emellertid mindrelösningdennasynpunkt framstårprincipiell som

tillsynskost-tillsynsobjekten ochmellankopplinglämplig eftersom en
helt saknas.nadema

direkt påavgiftsskyldighetenläggaalternativtredjeEtt är att
för finansieringtillämpasprinciperenligt deelabonnentema avsom

fall indirektfinns det imodellMed dennaElsäkerhetsverket. ettvart
det kaneftersomoch motprestationenmellan avgiftensamband anses

förhindrasoseriösa aktörerintressealla abonnentersligga i attatt agera
administrera.också enkellösningelmarknaden. Dennapå är att

tillsynsmyndighetensavgiftsfmansieringväljerOm avenman
d.v.s. läggaalternativet,det tredjeviverksamhet bedömer attatt

avgiftföredra. Enelabonnentema,avgiftsskyldigheten direkt på är att
försvårariskerarunder tillsynliggerföretagdirekt de attsom

får ekonomiskaseriösa företagmindremyndighetens arbete attgenom
läggaverksamheten.anmäla Genomblilåtaincitament attattatt

administrativaockså ytterligareundvikselabonnentemaavgiften på
enligt deuppbördenElsäkerhetsverket kan skötaeftersomkostnader

i dag.tillämpasrutiner som
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Specialmotivering1 1

bestämmelserInledande

illämpningsområdeT

mellanhandsverksamhethandel med el,vidgällerlag§1 Denna
elbärsverksamhet.ochelmarknadenpå

§ lagen 1902: 71 I,enligt 15verksamhetgäller inteLagen s.asom
bedrivsanläggningar,elektriskabestämmelserinnefattande vissa avom

myndigheten.den systemansvariga

el.handel med Begreppetgäller vidlagenparagrafenI attanges
erbjudandeockså vidgällerbestämmelse. Lagenföljandeidefinieras av

elbörsverksam-förelmarknadenmellanhand på samttjänstervissa som
het

. med finansiellahandelformoftakanmedHandel avenvara
finansiellahandel med1991:980fall lagensådanainstrument. I är om

handeln.tillämplig påinstrument
med finan-vid handelmellanhanderbjuder tjänsterDen somsom

i lagen 1991:981bestämmelsernanormaltomfattassiella instrument av
Även fortsättningsvislag kommerdenna attvärdepappersrörelse.om

såvittelmarknaden,mellanhandsverksamhet på utomtillämplig vidvara
elmarknadsrörelse.tillstånd drivaerhållitde företag attsomavser

bestämmelserinnefattande vissal,l902:71lagenEnligt 15 § s.a
elektriskförmed strömanläggningarelektriska systemansvaravsesom

samverkaranläggningarelektriskaförövergripandedet attansvaret
kortsiktigtlandeteller delarhelainombalansdriftsäkert så att av

Sådanförbrukningochproduktion ström.mellanupprätthålls av
förbedrivermyndighetensystemansvariga attdenverksamhet som
lagensomfattas intebestämmelsedennauppgift enligtsinfullgöra av

tillämpningsområde.
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Definitioner

§2 denna lag betyderI
handel yrkesmässigtmed el: bedriven verksamhet helt eller delvissom
består förvärv eller överlåtelse elektriski kraft eller elkontrakt,av av
där syftet endast tillgodose behovetinte elektrisk kraft förär att av egen
konsumtion eller åstadkomma prissäkring för sådan elleverans,att
elhandelsföretag: företag driver handel medsom

påmellanhänder elmarknaden: företag på elmarknaden till-som
handahåller denågon §tjänster 6 2i st,av som anges
elbärsverksamhet: verksamhet samla sammanställaattsom genom upp,
och offentliggöra information köp- och säljbud vidprisetsamtom
gjorda avslut avseende el eller elkontrakt, har till syfte åstadkommaatt
regelbunden handel med el omfattningi kaninteen som anses som
ringa,

företagelbärs: fått tillstånd enligt denna lag driva elbörsverk-attsom
samhet,
elmarknadsrörelse: verksamhet bedrivs leveranskoncessionärsom av
och består på elmarknaden tillhandahållai någon de tjänsteratt av som

§6 2i st..anges

Med handel med el yrkesmässigt bedriven verksamhet heltavses som
eller delvis består i förvärv eller överlåtelse elektrisk kraft ellerav av
elkontrakt, där syftet inte endast tillgodose behovet elektriskär att av
kraft för konsumtion eller åstadkomma prissäkring för sådanattegen
elleverans.

lagen åtskillnadI mellan sådan verksamhet bestårgörs i självattsom
inträda självständig i avtal överlåtelser eller elkon-partsom om av
trakt, och erbjudande vissa tjänster mellanhand på elmarknaden.av som
Endast förstnämndaden verksamhet omfattas begreppet.typen av av
Den uppträder mäklare eller kommissionär elmarknadensom som
skall således inte bedriva handel med el.anses

krävs verksamhetenDet skall yrkesmässig för den skallatt attvara
omfattas begreppet handel med el. Kravet på yrkesmässighet medförav

det skall fråga återkommande köp och försäljningar inomatt vara om
för näringsverksamhet. Härigenom kommer inte privat-ramen en

köp och försäljningar elkontrakt med finansiell avräkningpersoners av
i liten skala omfattas, så länge de inte betrakta närings-att är att som
verksamhet. kraftproducerande företag,Ett liksom företagett vars
verksamhet består i köpa eller elkontrakt för vidareförsäljning iatt
vinstsyfte, torde däremot alltid kunna bedriva handel med ianses
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liten omfattning.verksamheten i sigmening,lagens äräven avom
för konsumtionelektrisk kraftinte inköpomfattarBegreppet egenav

länge syftetöverlåtelser elderivat, såellerheller förvärvoch inte ärav
elkonsumtionen. gällerden Dettaprissäkringåstadkommaatt egnaav

eller inom förprivatpersonerinköpen görsoavsett ramen enavom
köper elektrisk kraftindustriföretagnäringsverksamhet. Ett större som

prissäkring, köperåstadkommai syftebehov och,för företagets ävenatt
avräkning, skall således intefinansiellmedsäljer eltermineroch anses

består i investeraverksamheten däremotel.handel med Omdriva att
skall avkastning bör dettadessaförhoppningeneltenniner ikapital i ge

handel med el.form avanses som en
konsumtion börskall ske förinteinköpenRekvisitet att egen ges en

elinköpen förmoderbolag samordnartolkning.relativt vid Ett som
för med-förening köper sinaellerräkningdotterbolagens somen

normalt inte grund häravbör såledeskonsumtionenskildalemmars -
lagens mening.med ibedriva handelanses-

företag driver densådanaelhandelsföretagMed som ovanavses
betydelse vilken organisa-därvid ingenharverksamhetenbeskrivna Det

drivstionsform företaget
företag elmarkna-elmarknadenmellanhänder påMed somavses

förvaltarekommissionär ellermäklare,tillhandahåller tjänsterden som
verksamhet kommerelkontrakt Dessanågon typer avannansav .

tillanslutning 6beskrivas inärmare att
för relativtvarit föremålelbörsverksamhet harDefinitionen av

träffa allaföreslagna definitionenöverväganden.ingående Den attavser
insamlar informationhandelsplatserorganiseradeformer omsomav

sprider detta tillavslut ochvid gjordaprisetsäljbudköp- och samt en
handel.åstadkomma Försyfteikrets attattöppen ansespersonerav
verksamheten ocksåsåledes intedetelbörsverksamhet krävs attsom

föravslutförtillhandahållandeinnefattar systemsystemett genomav
skullesådant kravoch säljbud.köp- Ettlämnadesammanförande av

alltför och kunnadefinitionenuppfattningutredningens snävenligt göra
gränsdragningsproblem.förorsaka

vidsäljbud prisetköp- ochinformationenInsamlandet samtomav
ellermarknadspriset förfastställasyftetillskall hagjorda avslut att

betydelse på vilketingenharelderivat. Det sättslagetdet aktuella av
elleruppgifternasammanställningeninformationsinsamlandet, av

prisinformationen sker. Detsammanställdaoffentliggörandet denav
informations-elektronisktskerdettanormala torde ettatt genomvara

lokaliserad tilldå intebehöverelbörsverksamhetenochsystem envara
i sådantdeltagandeerbjudergeografisk plats.viss Den ett systemsom

uppfylldaövrigtrekvisiten iinforrnationsspridning kan ärför om --
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driva elbörsverksamhet.anses
det skall frågaFör börsverksamhet skall informationenatt vara om

prisbildningen offentliggöras. företagEtt visserligenom som samman-
ställer information priset på endast använder dessa uppgifterom men
för bruk eller delger informationen till begränsad och sluteneget en
krets bedriver alltså inte elbörsverksamhet i lagens mening.av personer

För elbörsverksamhet skall föreligga krävs ocksåatt attanses
verksamheten syftar till åstadkomma handel viss omfattning. Ettatt av
företag då och då samlar och offentliggör information prisetsom om
på producerats visst syftepå i åstadkomma handel medsätt attsom
just sådan el, bör normalt inte driva elbörsverksamhet.anses

Med elmarknadsrörelse verksamhet bedrivs sådanaavses som av
leveranskoncessionärer enligt lagen6 § 1994:618 handel medom

erhållit tillstånd Eltillsynsmyndigheten erbjuda någon deattsom av av
tjänster i 6 § 2 st.som anges

Allmänna bestämmelser handel medom

Generellt krav all handelpå med el

§ Handel med el skall ske så allmänhetens förtroende3 föratt
elmarknaden upprätthålls och enlighet med god sed på elmarknaden.i

paragrafen de generella krav ställsI på all handel med el.anges som
Vad handelmed med har behandlats i anslutning till 2som avses

föreslagna bestämmelsen alla former yrkesmässigDen avser av
elhandel. omfattar såväl avtal leverans fysiskDen som avser av som
finansiella kontrakt där någon förpliktelser beroendeärparternasav av
priset på el.

Bestämmelsen innebär avtal ingås elmarknadenpå varkenatt som
från eller enskild synpunkt får framståallmän otillbörliga. Vidsom
handel sker mellan elhandelsföretag och enskilda konsumenter börsom

innebärutgångspunkten god sed åtminstone lika hänsynatt att storvara
till konsumentskyddsintresset vid handel. Utredningentas som annan

hänvisar i denna del till den pågående utredningen konsumentskyddom
vid leverans el.av

de fall det fråga renodlad finansiell verksamhetI är om en mera
för hanteringde regler gäller och handel medutgör avsom annars

utgångspunkt för bedömningen handeln kanvärdepapper nären av anses
förtroende för elmarknaden eller stridaskada allmänhetens god sed.mot
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med stödEltillsynsmyndighetenkanavsnitt 10.3.2anförts iSom av
insiderhandel. Somklara fallingripabestämmelsedenna mot av

får kunskapelproducentviss attexempel kan nämnas att omen
kraftigtminskakommertekniska orsakerproduktionskapaciteten attav

offentliggöradå,producentenkärnkraftverk. Om attvisst utani ett
börsen iomfattning påprissäkringskontrakt iköperinformationen, stor

tillinte kännerframför demfördelarekonomiskasyfte uppnåatt som
i stridförfarandet stårinteifrågasättaskan detproduktionsbortfallet, om

också medföraförfarande kansådantelmarknaden. Ettsedmed god på
skadas.elmarknadenförförtroendeallmänhetensatt

bestämmelsenstridaövrigt kani ärhandel attExempel på motsom
medför oacceptablaelderivat,köpaförmåsenskilda konsumenter att som

tecknasystematiskt förmåskonsumenterOm attrisker för konsumenten.
medvetenleverantörenel, ärleveransfysiskkontrakt trots att omavom

erforderligochbalansansvarig leverantör mätutrust-saknarkundenatt
allmänhetensrubbakunnaocksådetta ägnattorde attning, vara

handel skerkanexempelelmarknaden. Ett attförförtroende annat vara
fysiskavvecklasavseddaprissäkringsavtal,sådana attmed genom

infria.kunna Ikommeruppenbarligen inteutställaren attleverans, som
föreläggandeningripakunnatillsynsmyndighetenfall börsådana genom

kontrakt.aktuellamed denhandlaförbud typeneller mot att av

elhandelsföretagpåKrav

skall haelmarknadenmellanhänder påochElhandelsföretag§4
lämplig organisa-och omfattningverksamhetenstillhänsynmed arten

medföramed kanhandelnriskerdekontrollgodtagbar övertion, en
risker.dessahanteraförmågaerforderligoch att

handeldriverföretagdekravgenerellaBestämmelsen upptar som
företagelmarknaden. Dessamellanhänder påellermed somagerar

varierandeoch hastorlekskiftandemycketkommer att avvara
i lagmöjligtinte närmareverksamhet. Det är attpå sininriktning
bestämmelsende iiföretagenställasbörkravdeprecisera som

organisa-sådanharföretagenkrävasböravseendena. Detnämnda att en
riskex-sinföljaochkontrollerafortlöpande kantion uppatt man

vilkeniföreskrifterinterna ut-finnasocksåbörponering. Det om
handlai företagetsharbeslutsfattareenskilda rätt attsträckning namn

elderivat.med
riskerhanterafömiågaochorganisationpå attkravetBeträffande

huvudsak köperielföretag,mindremellanåtskillnadmåste göras som
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och säljer och uteslutande använder sig elderivat för sinav egen
prissäkring, och företag bedriver omfattande handel med ellersom en
elderivat. Tillämpningen bestämmelsen bör också beroendeav vara av
företagets roll elmarknaden. Andra krav kan ställas på elhandels-
företag endast har elproducenter och industrierstörre storasom som
kunder på företag säljer tillän ett antal enskildaett stortsom
personer.

Det inte möjligt generelltär vilka krav skall ställasatt påange som
kapital eller kapitaltäckning hos elhandelsföretag.eget Det måste istället

överlämnas tillsynsmyndigheten efter samlad bedömningatt, en av
varje företags verksamhet, huruvida riskexponeringenavgöra står i
rimlig proportion till företagets finansiella styrka. Vad storaavser
elhandelsföretag, där obeståndssituation skulle medföra ekonomiskaen
konsekvenser för antal privata elkonsumenter eller få betydandeett stort
effekter för hela elmarknaden, torde de kapitaltäckningskrav som anges
i lagen 1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar förstoraom
kreditinstitut och värdepappersbolag kunna till viss vägledning vidvara
denna bedömning.

kanDet de företag vill mellanhän-antas att merparten av som agera
der på elmarknaden kommer erbjuda sina tjänster vid handel medatt
finansiella instrument. Sådan verksamhet kräver tillstånd enligt lagen om
värdepappersrörelse eller tillstånd elmarknadsrörelse. Det ärsom
emellertid möjligt litet antal företag kommeratt ett att agera som
mellanhänder vid handel inte sker med finansiella instrument,som
exempelvis mäklare för fysisk leverans på avistamarknaden.som av
Bestämmelsen omfattar därför dem bedriver mellanhands-även som
verksamhet elmarknaden. Härigenom kommer företag erhållitsom
tillstånd till värdepappersrörelse och på elmarknaden, samtsom agerar
företag inte medverkar i handel med sådana elkontrakt utgörsom som
finansiella instrument och därför inte tillståndspliktiga, omfattasär att

de generella kraven elhandelsföretag.av

Anmälningsplikt

§5 Elhandelsföretag och mellanhänder på elmarknaden skall,
verksamheteninnan inleds, underrätta Eltillsynsmyndigheten sinom

avsikt driva handel med el. Till anmälan skall fogas redogörelseatt en
för den planerade verksamhetens och omfattning.art
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verka aktöryrkesmässigtdeninnebärFörslaget attatt somsom avser
skallelmarknadenmellanhand påtjänstererbjuda sinaeller varasom

tillsynsmyndigheten ochregistrering hosdetta föranmäla attskyldig att
verksamhetenomfattningochvilken samtdärvid typ som avsesavange

bedrivas.skallhur denigrunddragen
får meddelasskall skeanmälanhurbestämmelserNärmare avom
tillsynsmyndig-bemyndigande,regeringenseftereller,regeringen av

heten.

Elmarknadsrörelse

elmarknadsrörelsetillTillstånd

företagillsynsmyndigheten fårfråntillstånd TEfter§6 som
handel med§ lagen 1994:618enligt 6leveranskoncessioninnehar om

elmarknadsrörelse.el driva
förfårTillstånd ges

räkningelkontrakt för imedhandel eget namn,annans
elkontraktsäljareochköparekontakt mellanförmedling avav

eller
elkontrakt.någonförvaltning annansav

leveranskoncessionharföretagför demöjlighetParagrafen somger
elmarknads-tillstånd tillerhållamedhandellagenenligt 6 § attom

denföretagettillstånd fårsådanterhållithaEfterrörelse. att genom
bedrivavärdepappersrörelselageni § 2ändringen lföreslagna st om
under-elmarknadenpåtillståndet utan attverksamhetden varaavser

värdepappersinstitut.gäller förreglerdekastat som
nämligen handeltjänsterolikaförkan lämnasTillstånd typertre av

kontaktförmedlingiräkningförelkontraktmed eget avnamn,annans
någonförvaltningelkontrakt ochsäljareochmellan köpare annansavav

verksamhetdetjänsterelkontrakt. Dessa typermotsvarar som avsesav
värdepappersrörelse.För närmarelagenoch 41-2kap. 3 §i 1 enomp

sid1990/91 142,propositionhänvisas tillverksamheternabeskrivning :av
106

avtal där någonsådanabestämmelsenielkontraktMed avavses
förpliktelseneller där äri leveransbestårförpliktelseparternas av

elpris.tillknutenberoende eller sätt ettannatav
värdepappersrörelse ävenlagen annat2kap 3 §1I angesomp

instrument"avseende sådanatransaktionervidmedverkanfall som en
har därDefinitionenförmedlingsverksamhet.tillståndspliktigform av
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fått denna utformning för vissa, för värdepappersmarknadenatt rymma
speciella verksamheter förmedlingsåsom lån fondpapper för kav av s
blankning. Motsvarande verksamhet torde knappast förekomma på
elmarknaden och tillägget framstår här därför inte nödvändigt.som
Sådan verksamhet bör i allt fall inte få bedrivas inom förtyp av ramen

elmarknadsrörelse.en

§7 Ansökan tillstånd till elmarknadsrörelse skall skriftligom vara
och eller flera de §6 Ansökani angivna skalltjänsterna.avse en av
innehålla beskrivning den verksamhet företaget bedriver, deen av
uppgifter behövs för bedöma den planerade verksamhetensatt artsom
och omfattning företagets förmåga driva verksamheten isamt att
enlighet med denna lag och andra författningar.

Tillstånd till elmarknadsrörelse skall endast lämnas efter en noggrann
prövning från Eltillsynsmyndigheten. Prövningen skall grunda sig på en
detaljerad ansökan innefattande beskrivning den planeradeen av
verksamheten. Genom tillstånd endast kan lämnas till den verksamhetatt
ansökan kommer tydligare avgränsning vad tillståndetavser en av avser

ske.att
Ansökan skall innefattaockså beskrivning företagets förmågaen av
driva verksamheten. bör krävas relativt detaljerade upplys-Detatt att

ningar lämnas företagets verksamhet, kompetens och finansiellaom
styrka vid ansökningstillfállet. Härigenom bereds tillsynsmyndigheten
möjlighet bedöma huruvida den planerade elmarknadsrörel-att
severksamheten kan komplement till den övrigautgöra ettanses
verksamheten och begränsad omfattning. detVidare börvara av
härigenom möjligt bedöma den verksamhet ansökanattvara om avser
vid samlad bedömning kommer kunna uppfylla de förutsättningaratten
för tillstånd i och8 9 §§.som anges

för tillståndFörutsättningar

§ Tillstånd8 till elmarknadsrörelse får endast meddelas denom
planerade verksamheten komplement till den elhandel företagetutgör ett
bedriver begränsad omfattning.i övrigt ärsamt av

Avsikten med elhandelsföretag möjlighet erbjuda tjänsteratt attge som
mellanhänder på elmarknaden efter särskilt tillstånd från Eltillsynsmyn-
digheten och i enlighet med bestämmelserna i denna lag deär att
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naturligharsådan verksamhetutförakunnahärigenom skall ettsom
bilda särskildatvingasi övrigt,handeln medmedsamband utan att

bestämmelserna iverksamheten enligtoch drivavärdepappersinstitut
värdepappersrörelse.lagen om

elmarknadsrörelse skalltilltillståndförförutsättningförstaEn att
sambandharplanerade verksamhetendärför denkunna lämnas ettär att

planeradesåledes denkrävsverksamhet.övriga Detföretagetsmed att
elhandelsrörelse.befintlig Ettkomplement tillverksamheten utgör ett en

vadkompetensbyggtelhandelsföretagetexempel kan att upp envara
erbjuda sigdärför villprissäkringskontrakt ochhandel med attgäller

"kraftportfölj". Ettindustrisförvaltareutföra tjänster störreav ensom
handelhuvudsakligen bedriverföretagetexempel kan attannat egenvara

kontaktförmedlatjänstenerbjudavill kunnaocksåmed attmen
Tillsynsmyndigheten harelkontrakt.och köparesäljaremellan av

erbjudaföretaget önskarhuruvida de tjänstergivetvis inte prövaatt
inteerbjudandet tjänsternabörefterfrågade. Däremotbehövs eller är av

främman-verksamhetövrigaföretagetsförhållande tilliframstå som en
de rörelse.

elmarknadsrörelsedrivatillståndför ärförutsättning attandraEn att
erbjudaomfattning. Möjlighetenbegränsadskall attdenna vara av

förfrämst ståelmarknaden skallmellanhand på öppentjänster som
inte framstårbedömningsamladviddär detsådana företag, somen

delför dennavärdepappersbolagsärskiltbildarrimligt de ett avatt
mellanhandsverksamheteniomsättningenemellertidverksamheten. Om -

inteelmarknadsrörelsetillstånd tillbörtalabsolutai är stor,mätt -
inommellanhandsverksamhetendrivaiställetbörföretaglämnas. Sådana

precisi lagen någonvärdepappersbolag. Attsärskildför ett angeramen
möjligt.begränsad, inteverksamheten ärför är attgräns när anse som

rättstillämpningen.tillöverlämnasmåstefrågaDenna
begränsadockså framståskallElmarknadsrörelseverksamheten som

bedriver. Omövrigtföretaget iverksamhettill denförhållandei
i relationmellanhandsverksamheten,planeradedenomfattningen sattav

visserligendetkanframstårverksamhet,övriga stortill företagets som
befintligatill denkomplementdenifrågasättasallmänhet utgöri ettom

fallet måstebefinnasemellertid såSkulleelhandelsverksamheten. vara
kanmellanhandsverksamhetenplaneradedenockså prövas ansesom
styrka ochfinansiellastorlek,företagetsförhållande tillbegränsad ivara

elhandelsverksamhet.dessomfattningen av

meddelasendastelmarknadsrörelse fårdrivaTillstånd§9 att om
enlighet meddrivaskomma ikanverksamhetenplaneradeden attantas

lag.dennabestämmelserna i
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Regler för elmarknadsrörelse

J 0 § Elmarknadsrörelse skall drivas så allmänhetens förtroendeatt
för elmarknaden upprätthålls och så den till skadainte föräratt
elmarknaden.

företagEtt driver elmarknadsrärelsen skall ha säkra förrutinersom
kontrollen de finansiella risker förenade med verksamhetenöver ärsom

plan för hur dessa risker skall hanteras.samt en

Bestämmelsen innehåller de grundläggande kraven på företag driversom
elmarknadsrörelse. Rekvisitet allmänhetens förtroende för elmarkna-att
den skall upprätthållas har berörts i anslutning till Elmarknads-3§.ovan
rörelsen fâr heller inte till skada för elmarknaden sådan.vara som

paragrafenI föreskrivs vidare Företaget skall ha säkra rutiner föratt
kontrollen de finansiella risker förenade med verksamhetenärav som
och plan för hur dessa risker skall hanteras. förstaI hand medfören
bestämmelsen företaget identifieramåste och värdera de riskeratt som

förenade med verksamheten ställning till vilkaär interna rutinersamt ta
och handlingsföreskrifter dessa risker motiverar. Exempel frågorsom

börnormalt bli föremål för överväganden vilka befogenheterärsom
företagets anställda och verkställande direktör bör ha då det gäller
handel med prissäkringskontrakt. Vidare bör det ofta finnas rutiner som
säkerställer korrekt och begriplig information företagetsatt om
riskexponering fortlöpande delges den verkställande ledningen.

driverFöretag elmarknadsrörelse kan också behöva hanterasom
och värdepapper tillhör kunderna. Vid utförandet depengar som av

nämnda tjänsterna företaget uppdragstagare och har följaattagerar som
andra lagar de normalt reglerar dess verksamhet. syftarän Dessasom
ofta till skydda uppdragsgivarens intressen. Bestämmelserna iatt
kommissionslagen och i lagen 1944:981 redovisningsmedel kanom
exempelvis tillämpliga på mellanhandsverksamheten. den planAvvara
för hanteringen riskerna företaget skyldigt börär upprättaattav som
framgå företagethur skydda sina kunders intressen. Dettaattavser
innebär dels planen bör hur riskerna kan begränsas såatt attange
företagets fortlevnad inte dels företaget visar huräventyras, attegen

beaktat de regler uppställts till skydd för egendomman som som
företaget innehar för räkning.annans
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allmänhetensskall bedrivas såElmarknadsrörelse§11 att
och enskildasvärdepappersmarknaden upprätthållsförtroende för

rörelsensåotillbörligen i övrigtkapitalinsatser inte äventyras attsamt
sund.kan anses

elmarknadsrörelse skalldriverföretagEtt som
ärligt ochhandlaverksamhet på rättvist sätt,i sin ett-

och skyndsamhet,skicklighet,erforderligmedhandla omsorg-
och behövssådanaanvändaefektivt rutinerinneha och somresurser-

på riktigtbedrivasskall kunnarörelsenför sätt,ettatt
tillräcklig informationmed kunder lämnakontaktervid sina om-
sammanhanget,väsentligaomständigheter isådana ärsom

tillinträfar,och, sådanaintressekonflikterundvika attseom-
behandlaskunderna rättvist, samt

verksamheten.gäller förreglerdefölja allai övrigt som-

värdepappersrörelse ochlagen§7Bestämmelsen motsvarar om
yrkesmässigföretagsundhetskraven pågrundläggandeinnefattar de som

värdepappersmarknaden.mellanhänder påtjänstertillhandahåller som
erbjuder tjänsterföretagockså påställaskrav börDessa somsom

elmarknaden.mellanhänder på

skall ha bundetelmarknadsrörelsedriverföretag§12 Ett ettsom
illsynsmyn-miljon kronor. Ttilluppgåralltid minstkapitaleget ensom

undantag från kravetföreligger, medgeskälsärskildadigheten får, om
företag.kapital såvittbundet visstpå eget avser

kapitaltäckningbestämmelserfunnit sådanaharUtredningen att somom
för kreditinstitutexponeringarochkapitaltäckningi lagenfinns storaom

driver elmark-företaginföras förinte börvärdepappersbolagoch som
erforderligaharföretagetemellertid ställas påbörnadsrörelse. Krav att
bedriver.verksamhetförhållande till denifinansiella manresurser

kapitaldet bundnahar varitbestämmelsenförFörebilden egna -
värdepappersrörelsekap. lagenenligt 5 §1125 000 omsomecu -

innefattarverksamhet varkenvilkasvärdepappersbolagsådanakrävs av
marknadsgarantverksamhet ellerkonto,medelmottagande av

idag drygtvid emissioner Dettagarantigivning motsvarar enm.m
det bundnakrav påinnefattarBestämmelsenkronor.miljon attett egna

tillnivå. Med hänsynintakt dennahållas påfortlöpande skallkapitalet
skalltal, enligt 8 §i absolutamellanhandsverksamheten, mättävenatt

mening innefattaparagraf vissförevarandekommerbegränsad, attvara
kapitaltäckning.krav påett

13SOUl99ös49
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Regler vad aktiebolags respektive ekonomiskutgör ettom som en
förenings bundna kapital återfinns i kap11 7 § aktiebolagslagenegna
1975:1385 respektive kap9 7 § lagen 1987:667 ekonomiskaom
föreningar.

Sekretess

13 § styrelseledamotEn eller befattningshavare hos företagett som
driver elmarknadsrörelse vilken den egenskapen får kunskapi om en,
uppdragsgivares a/färsförhållanden eller personliga förhållanden, får

obehörigen vad han fått och hellerinte röja kunskapeninte utnyttjaveta
strid med uppdragsgivarensi intresse.

Bestämmelsen kap1 8 § lagen värdepappersrörelse.motsvarar om

Elbörsverksamhet

illståndsplikt för elbörsverksamhetT

§14 Elbärsverksamhet får endast drivas efter tillstånd regering-av
en.

för tillståndFörutsättningar

§ Tillstånd driva elbörsverksamhet15 får endast meddelasatt om
det kan den avsedda verksamheten kommer rubbainteantas att att
allmänhetens förtroende för elmarknaden, medföra risker för elförsörj-

eller till skada för elmarknaden.ningen vara

grundläggande förutsättningar för meddelande tillståndSom tillav
elbörsverksamhet uppställs krav. första sammanhänger med detDettre
allmännas behov tillse elbörsverksamheten måste drivas såatt att att
allmänhetens förtroende för elmarknaden upprätthålls. rekvisitDetta har
behandlats i anslutning till 3

andra kravet elbörsverksamheten inte får medföra riskerDet föratt-
elförsörjningen sammanhänger främst med behovet näraav en-

elhandelnknytning den organiserade till för elnätet.systemansvaretav
förutsättning for tillstånd till elbörsverksamhetSom tredjeen anges

verksamheten inte medför skada för elmarknaden. liggerdettaIatt att
fåretableringen börsverksamhet inte medföra svårigheter för deav

aktörer marknaden har behov handla med el. Vidare fårpå attsom av
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blir uppdelad såmedföra handelnelbörseretableringinte attav
blir för låg ellerlikviditeten på dessamarknadsplatsermånga attatt en

för sådanamarknadsplats på-välfungerandeetablerad och utsätts
i fara.befintliga handelndärdenfrestningar sättsatt

elhandel i konkurrens liten,erfarenhetentidigareSom ärsagts av
hur handelnförutseutomlands. svårtDetSverigesåväl i är attsom

få. Med hänsynformer den kommeroch vilkautvecklaskommer attatt
etablering el-omedelbart tillåtainteskäl förhärtill bör attett av

inte medför elmarknadenföljdernabörsverksamhet kunna ännuattvara
överblickas.säkerhet kantillräcklig

iinlett sin verksamhetrelativt nyligenharsvensk-norsk elbörsEn
nordiska ländernafrån demålsättninguttaladOslo. attDet är enen

utveckling harsådantillskapas. Enelmarknad börnordisk avgemensam
bedömningen huruvidaönskvärd. Vidmycketbefunnitsflera skäl vara

skadeverkningarmedföra någrakanelbörsverksamhetenden tilltänkta
verksamheten f°arvilka följderbeaktasdärför ocksåelmarknaden börför

delelmarknadenden svenskamarknad ärför sådan somgemensamen
av.

tillståndsansökan normaltberedningenvidtordeRegeringen av en
myndigheten, frånsystemansvarigafrån denyttrandeninhämta

Finansinspektionen.och frånEltillsynsmyndigheten

meddelasfår endastelbörsverksamhetdrivaTillstånd§16 att
börsauktorisationgäller förvillkordeuppfyllerföretag somsomsom

clearingverksamhet.ochbörs-1992:543lagenenligt kap.2 om

clearingverksamhetochbörs-kap lagentill 2hänvisningenGenom om
kap § lagenbörser i 2 1ställs påsundhetskravkommer det omsom

gälla för elbörser. Dennaclearingverksamhet ocksåbörs- och att
verksamhetsinbörs ikravvidareinnefattarbestämmelse att en

godneutralitet ochtillträde,frittbestämmelsernatillämpar genom-om
lysning.

clearingverksamhet innehållerochbörs-lagenkapitletAndra om
auktorisation börs.förförutsättningarformellavissahärutöver som

och svenskasvenska aktiebolagi korthetinnebärbestämmelser attDessa
börs underauktorisationerhållakanföreningarekonomiska som

börs-striderrespektive stadgar intebolagsordning motförutsättning att
denförfattning,bestämmelser eller någonclearinglagensoch annan

enligt kapsundhetskravet 2uppfyllakanverksamhetenplanerade antas
företaget i övrigtverksamhetclearingochbörs-lagen samt§1 om

under vissaMöjlighet finnsi lagen.villkoruppfyller de attangessom
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förutsättningar ansöka auktorisation innan bolaget eller föreningenom
har bildats.

Vidare föreskrivs börs bolagsordning elleratt stadgar skallen
godkännas Finansinspektionen i samband med auktorisationattav
beviljas och beslut ändringar bolagsordning elleratt stadgarom av
därefter inte får registreras inspektionens tillstånd.utan

Krav ställs också på börsen skall ha tillräckligtatt ett stort eget
kapital. Dess styrelse skall bestå minst fem ledamöter och företagetav
skall ha verkställande direktör.en

De nämnda bestämmelserna skall också gälla förutsättningar försom
meddelande tillstånd till elbörsverksamhet.av

Regler för elbörsverksamhet

§17 Bestämmelserna börs ochi 4 10 kap12 lagenom -
1992:543 börs- och clearingverksamhet skall, med det undantagom

andra stycket, gällai för elbörs.ävensom anges en
För elbörs gäller bestämmelsernainte kap §i 4 1 1 och 2en st

lagen 1992:543 börs- och clearingverksamhet.om

bestämmelserDe i börs- och clearinglagen reglerar verksamhetensom
vid börser, den lagens bestämmelser avbrytande handel,samt om av
tillsyn och överklagande skall gälla också för elbörsverksamhet och
tillsynen denna.över

§18 elbörsEn skall vad krävs enligt kap §utöver 4 2som-
lagen 1992:543 börs- och clearingverksamhet tillävenom attse-
handeln med el vid börsen sker enligt denna lag och enlighet medi god
sed på elmarknaden.

Genom bestämmelsen åläggs elbörsen för handeln skerett attansvar
med beaktande också de regler gäller för handel med el.av som
Elbörsen har således tillse såväl börs- och clearinglagen iatt att som
lagen elhandel efterlevs och verksamheten vid börsen inte står iattom
strid med dessa bestämmelser.
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myndighetentill denFörhållandet systemansvariga

informationfortlöpande lämnaskyldig§ elbörs19 En är att om
myndigheten på det och denihandeln till den systemansvariga sätt

myndigheten begär.denutsträckning systemansvarigasom

elektriskavissa bestämmelserinnefattandelagenEnligt 15 § oma
förövergripandedetmedanläggningar ansvaret attsystemansvaravses

inom heladriftsäkert så balanssamverkaranläggningarelektriska att
produktion ochupprätthålla mellankortsiktigtlandeteller delar av

SvenskaaffärsverketRegeringen harförbrukning utsettström.av
följernyssnämnda bestämmelseAvkraftnät ha ävensystemansvaret.att

skyldighet för kraftproducenterföreskrifterutfärdaförregeringenatt om
myndigheten insystemansvarigatill denoch elkonsumenter att ge

konsumtionproduktion ochuppgifter ström.avom
det åliggabestämmelsen kommerföreslagnaden ävenGenom att en

systemansvarigatill denhandelninformationdenelbörs lämnaatt om
skall kunna fullgöramyndighetenförerfordrasmyndigheten, attsom

ellagen.uppgifter enligtsina

densådantfår ske påvid elbörsHandeln§ inte sätt20 attetten
upprätthålla driftssäker-möjlighetermyndighetenssystemansvariga att

eller, efterförsvåras.nationella elsystemet Regeringenhos detheten
fårmyndighetenbemyndigande, den systemansvarigaregeringens

elförsörjningpå säkerhur kravetföreskriftermeddela närmare enom
med el på börsen.handelnbeaktas vidskall

systemansvari-bedrivas så denhandeln intefårbestämmelsenEnligt att
detexempel kanförsvåras.verksamhet Ettmyndighetens attvaraga

grundi elsystemet påupprätthålla balansensvårigheteruppkommer att
tid innan leverans.alltför kortspotbörs skerhandel påatt enav

Börsmedlemmar

har tillräckligadenendastbörsmedlem fårTill§21 antas som
handeln.deltalämpligoch ifinansiella övrigti är attresurser

för med-uppfyller kravenlängrebörsmedlem§ inte22 Om en
skall upphöra.medlemskapetbeslutaelbörsenlemskap skall att

förstabeslut enligtgrundupphört påbörsmedlemskapHar ett av
utföra köp- ellersärskilda skäl,det finnsmedlemmen,stycket, får om

förlust.skydda uppdragsgivareförsäljorder vid börsen motatt
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§23 Börsmedlemmarna skall lämna elbörsen de upplysningar som
behövs för elbörsen skall kunna fullgöra uppgifter enligt dennasinaatt
lag och andra författningar.

Bestämmelserna i 21-23 kap3 l § 2 och2 3motsvarar st samt
lagen börs- och clearingverksamhet. Någon begränsning vilkaom av

får börsmedlemmar, motsvarande den finns i 3 kapantassom som som
1 § l lagen börs- och clearingverksamhet, har intest ansettsom
erforderlig för elbörser.

Clearingverksamhet

24 § Clearingverksamhet avseende eller elkontrakt får endast
drivas företag fått tillstånd clearingorganisation enligtav som som
lagen bärs och clearingverksamhet.1992:543 verksamhetenFörom -
gäller bestämmelserna 11 och 12 kapitlen den lagen.i i

bestämmelsen utvidgas det tillståndspliktigaGenom området för
clearingverksamhet omfattatill all sådan verksamhet elmarknaden,påatt

handeln finansiella instrument eller inte. reglerDeoavsett om avser om
clearing återfinns i och kap börs- och8 9 clearinglagen kommersom

handelockså gälla for all clearing vid med el. Vidare bör deatt
bestämmelser tillsyn och överklagande finns i och kap.11 12om som
börs- och clearinglagen tillämpliga.göras

Tillsyn m.m.

efterlevnaden denna lag,25 Tillsyn med undantag vadöver av av
Eltillsynsmyndigheten.26i utövassom anges av

Tillsynen efterlevnaden denna lag och föreskrifter och villkoröver av av
meddelats stödhar med lagen den myndighetutövassom av av som

regeringen bestämmer Eltillsynsmyndigheten.
All tillsyn elbörsverksamhet enligt 26 § i denna lag liggerrörsom

utanför Eltillsynsmyndighetens ansvarsområde.

har tillstånd driva elbörsverksamhet26 § enligtFöretag attsom
Finansinspektionen.denna lag står under tillsyn av
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Finansinspektionen harbörsverksamhettillsyn utövaDen attöver som
enligtclearingverksamhet gäller 17ochbörs-kap. lagenenligt 11 om

tillsynsfunktionen ingår bl.a.elbörsverksamhet. Ii denna lag§ attäven
behövs förde uppgifterinfordraharFinansinspektionen atträtt att som

flexibel tillsyn.ocheffektivbedrivakunna en
elmarknadskaraktärspecifikfrågorbör iFinansinspektionen av

Eltillsynsmyndigheten.medsamråda

de upplys-begäran fåhar påEltillsynsmyndigheten27 § rätt att
tillsynen.behövs förhandlingarochningar som

erhålla denEltillsynsmyndighetensbehandlarParagrafen rätt att
bedrivabehövs för kunnainformationskriftligaochmuntliga att ensom

tillsynsverksamhet.effektiv
uppgifter ochkräva in alla deEltillsynsmyndigheten har rätt att

tillsynsärendenenskildamyndigheten iförbehövsupplysningar attsom
inteskalltillsynsfunktion. Myndighetensinfullgöraskall kunna

kravet påuppgifter från företagenkrävakunnarutinmässigt utan
kontrollen.till syftet medproportioni rimliguppgiftslämnande bör stå

skall myndighetenavvägningmedochmotsvarandePå sätt samma
företagen.undersökningar hosgenomförakunna

detuppgifterinitiativ inhämtakan påTillsynsmyndigheten eget men
myndigheten,anmälan tillgrund isinockså ha attkan t.ex. enen

elmäklare utvidgattillstånderhållitelmarknadsrörelse att agera somsom
elkontrakt.förvaltatillverksamhetsin ävenatt annans

mellanhelt formlöstkunna inhämtasuppgiftertordeflesta falldeI
finnsEnligt i denna lagmarknaden. 33 §aktören påochmyndigheten

föreläggandeuppgifter efterbegäramyndighetenmöjlighet för att som
vite.medfår förenas

bemyndigande, Eltillsyns-eftereller, regeringens§28 Regeringen
föreskriftermeddelafårmyndigheren om

myndig-skall lämna tillföretag rutinmässigtupplysningarvilka ett
heten,

innehålla enligt 5skallanmälanvad en
innehålla enligtskall 7tillståndvad ansökan omen

§§.enligt och10 11iakttagaharvad företag attett
kapital enligt 12bundetberäkning egetav
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punkten regeringen eller, efterI 1 regeringens bemyndigandeattanges
Eltillsynsmyndigheten, kan föreskriva företagen rutinmässigt lämnaratt
vissa uppgifter till tillsynsmyndigheten med syfte effektiviseraatt
myndighetens arbete. Exempel sådanpå uppgift företagets års-är
redovisning.

anmälan enligt punkten 2 skall exempelvis framgåAv vilket namn
företaget har, vilken eller vilka ansvariga för företagetsärpersoner som
verksamhet, vilken verksamhet företaget bedriver och i vilkensom
omfattning.

enligtansökan tillstånd punkten skall innehålla,En 3 förutomom
företagets ledning och bevisansvarig beviljad leveranskon-namn, om

beskrivning dencession, verksamhet företaget bedriver samtaven som
detaljerad beskrivning den planerade mellanhandsverksamhetensen av
och omfattning. ansökan skall vidare framgå företagetsAv förmågaart
driva planerade mellanhandsverksamhetenden vilka riskeratt samt som

kan förenade med verksamheten och hur företaget tänker attvara
hantera dessa. bör också framgå vilka internaDet och kontroll-externa
och säkerhetssystem kommer finnas och hur företagets kunderattsom
i mellanhandsverksamheten kommer skyddas.att

EltillsynsmyndighetenEnligt punkten skall till elmark-4 attse en
nadsrörelse tillräckligt säkra rutiner för kontrollenhar de finansiellaöver

verksamhetenrisker förenade med plan för hur dessaär samt ensom
risker skall hanteras. Vid bedömningen rutinerna och planen ärav om
tillräckliga kan lagen kapitaltäckning och exponeringar förstoraom

värdepappersbolagkreditinstitut och till vägledning för tillsynsmyn-vara
digheten.

tagits in uppföranderegler för elmarknadsrörelse efterI ll § har en
förebild från kap. lagen värdepappersrörelse.l 7 § om

framgår specialmotiveringenPunkt vad till iUtöver 12 §som av
denna lag får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

föreskrifter förEltillsynsmyndigheten meddela beräkning det bundnaav
kapitalet.egna

Är osäkert huruvida lagen tillämplig3 0 § det på verksamhetvissär
föreläggafår Eltillsynsmyndigheten den driver verksamheten attsom

behövs för bedömalämna de upplysningar lagen ärattsom om
tillämplig.

Eltillsynsmyndigheten har begära upplysningar från företagrätt att ett
det osäkert huruvida den verksamhet företaget bedriverärom som

bestämmelser. Eltillsynsmyndighetenomfattas lagens skall kunnaav
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sig åtmisstänkaskantill företag ägnaförfråganformellrikta somen
elmarknadsrörelse.tillståndspliktig

medförenasenligt 33 §fårupplysningarlämnaFöreläggande att
vite.

Eltillsynsmyndighetenåterkallas§ fårenligttillstånd 6§ Ett31 av
föreskrifteller någonlagöverträda dennaföretaget somattgenomom

på siglag eller visatdennastöd sättmed annatmeddelatshar av
tillståndetverksamhetsådanolämplig utöva avser.att som

stället förmeddelamyndigheten varning ifårtillräckligt attdetOm är
tillståndet.återkalla

skallrörelsenbesluta hurmyndighetenfåråterkallastillståndOm ett
avvecklas.

elmarknadsrörelse.tillstånd föråterkallelsereglerarParagrafen ett enav
väsentligti någotföretagetkrävsåterkallasskalltillståndet attFör att

föreskriftellerlagi dennabestämmelserbrutithänseende sommot
enstakainteAvsiktenlag.denna är attstödmedmeddelats enav

detförstin.tillståndet dras Det närärtillledaskallöverträdelser att
böråterkallelsetillrättaförassiglåtaföretagetframgår vägrar att somatt

istället förtillsynsmyndighetenkanfallmindre flagrantatillgripas. I
Återkallas företagettillståndet måstevarning.meddelaåterkallelse

beslutetverksamheten. Iavvecklasigtid påfå vissdäremot att om
upphöra.skallverksamhetendärför senastnäråterkallelse måste anges

elbörsverk-tillhar lämnatslagdennaenligttillståndEtt32 § som
återkallas regeringen.samhet får av

clearing-ochbörs-lagenitillsynkap.i llVad omomangessom
elbörsverksamhet.delartillämpligaigällerverksamhet

förbudföreläggande ellerEltillsynsmyndighetenMeddelar33 §
förelägga vite.myndighetenfårlagdennaenligt

förbudellerföreläggandemedsambandifårEltillsynsmyndigheten
vite.förelagt LagendömainteskallMyndigheten utvite.utsätta

Vitesförfarandetillämplig.därigenomblirvite1985:206 gersomom
kunnaskallviteföretagföreläggatillsynsmyndigheten etträtt att

förvaltningsdomstol.allmäntillöverklagas
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Författningsförslag12

i lagenändringtill lagFörslag12.1 om

handel med el,1994:618 m.m.om

handel med el,lagen 1994:618föreskrivs i frågaHärigenom omom
paragraf följande lydelse.2skall införasdetatt a aven nym.m.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

perioder då denRegeringen kan under
kansvensk försörjningstryggheten anses

koncession förhotad, införa krav på
beviljasel. Koncession kanexport avav

tillallmän hänsynregeringen inteom
försörjningstrygghet talarlandets emot

sådant beviljande.ett

ändring i lagentill lagFörslag12.2 om

bestämmel-innefattande vissa1902:71 1s.

anläggningarelektriskaser om

innefattandefråga lagen 1902:71 1föreskrivs iHärigenom s.om
skallelektriska anläggningar 2 § 2bestämmelservissa att momom

lydelse.ha följande
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§2mom

Nätkoncession får meddelas endast Nätkoncession får meddelas endastom om
anläggningen lämplig från allmän anläggningen lämpligär från allmänär
synpunkt. synpunkt.

Nätkoncession för linje får endast Nätkoncession för linje får endastom om
det finns särskilda skäl meddelas för det finns särskilda skäl meddelas för
ledning avsedd för spänning ledning avsedd för spänningär ärsom som som som
inte överstiger högsta tillåtna spänning inte överstiger högsta tillåtna spänning
for de områden med nätkoncession for de områden med nätkoncessionsom som
berörs ledningen. berörs ledningen.av av

Nätkoncession för område får bara Nätkoncession för område får bara
meddelas området med meddelas områdetutgör medutgörom en om en
hänsyn till nätverksamheten lämplig hänsyn till nätverksamheten lämplig
enhet. Nätkoncession får inte meddelas enhet. Nätkoncession får inte meddelas
för område helt eller delvis för område heltett eller delvisettsom som
sammanfaller med sammanfaller med koncession-ett annat ett annat
koncessionsomrâde. sområde.

Nätkoncession utlands- Nätkoncession utlands-som avser en som avser en
förbindelse får inte meddelas förbin- förbindelse får inte meddelas förbin-om om
delsen allvarligt skulle försämra möjlig- delsen allvarligt skulle försämra möjlig-
heterna långsiktigt upprätthålla elför- heterna långsiktigtatt upprätthålla elför-att
sörjningen i landet. sörjningen i landet.

Nätkoncession får endast beviljas den Nätkoncession får endast beviljas den
från allmän synpunkt lämplig från allmänär synpunkt lämpligatt ärsom attsom

nätverksamhet.utöva nätverksamhet. Vidutöva prövning av
nätkoncession för utlandsförbindelse
skall särskilt beaktas hur sökanden på
lämpligt säkerställasätt att attavser
ledningen kommer upplåtas icke-påatt

Nätkoncession diskriminerande villkor. Nätkoncession
för område får endast beviljas den för område får endast beviljas densom som
dessutom lämplig bedriva nätverk-är dessutom lämpligatt bedriva nätverk-är att
samhet inom det begärda området. samhet inom det begärda området.

Nätkoncession får inte strida Nätkoncession får inte stridamot mot
detaljplan eller områdesbestämmelser. detaljplan eller områdesbestämmelser.

syftetOm med planen eller bestämmel- syftetOm med planen eller bestämmel-
inte motverkas, får dock mindre inte motverkas, får dock mindreserna serna
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avvikelseravvikelser göras.göras.
frågor meddelan-Vid prövningmeddelan-Vid prövning frågor av omomav

nätkoncession skall lagenskall lagen denätkoncessionde avav
hushållning medmed 1987:12hushållning1987:12 natur-natur- omom

tillämpas.tillämpas. resurser m.m.resurser m.m.
får inte överlåtasNätkoncessionfår inte överlåtasNätkoncession utanutan

tillstånd regeringen eller eftereller eftertillstånd regeringen av rege-rege-av
bemyndigande, nätmyndig-ringensnätmyndig-bemyndigande,ringens avav

prövning ansökanheten. Vidansökanprövningheten. Vid av omomav
nätkoncession skall fjärdeöverlåtelsenätkoncession skall fjärdeöverlåtelse avav

stycket tillämpas.stycket tillämpas.
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Inledning13

Denna andra del utredningen utrikeshandeln uppdelad irör ärav som
kapitel det kapitel där lagförslaget återfinns. Inledningskapit-utöversex

let bakgrunden i form direktiv, nuvarande reglering samtger av
utlandsförbindelser och handelsmönster i dagsläget. Kapitel 14 beskriver
motiven för Sverige reglera utrikeshandeln. kapitelI 15 och 16att görs

rättslig analys möjligheterna införa import- ochatt export-en av
regleringar svenska möjligheter och förvaltasamt statens ägaatt
tillkommande utlandsförbindelser. Analysema främst EG-görs ettur
rättsligt perspektiv. kapitel redovisasI 17 förslag till samlad regleringett

utrikeshandeln och tillkommande utlandsförbindelser. Slutligen, iav
kapitel återfinns18, specialmotivering till lagförslagen.en

13.1 Direktiven

Riksdagen beslutade våren 1994 reformering elmarknaden iom en av
enlighet med de förslag regeringen lagt fram i propositionen Handel
med i konkurrens 1993/94:162. Sommaren tillkallade1994
regeringen kommission, Energikommissionen, med parlamentarisken
sammansättning. Enligt sina direktiv dir. skulle kommissionen1994:67
särskilt behandla utrikeshandeln med och de regionalpolitiska
frågorna. tilläggsdirektiv till Energikommissionen iI november 1994
dir. beträffande utrikeshandeln1994:120 med utveck-attangavs
lingen inom omregleringEU elmarknadema långsammaregårmot en av

vad tidigare hade förutsatts. Kommissionen fick därför i uppdragän som
analysera det arbete pågår inom och bedömaEU hur dettaatt som

påverkar utformningen elmarknadsreformen. Riksdagen beslutade iav
december skjuta1994 elmarknadsrefonnens ikraftträdande föratt upp

skapa möjligheter för Energikommissionen genomföra bredareatt att en
konsekvensanalys de reglerna innan reformen trädde i kraft.av nya
Energikommissionen överlämnade därefter i februari 1995 delbe-
tänkandet elmarknad SOU 1995: med förslag till kompletteringarNy 15

regelverket för elmarknadsreformen. regeringens propositionI Nyav
ellagstiftning 1994/95 föreslogs:222 antal ändringar och komplette-ett

14SOU1996:49
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januariträdde i kraft den 1ellagstiftningen. Dessavilandei denringar
1996.

kort siktdelbetänkande det påi sittEnergikommissionen attangav
utrikeshandel medomfattandesiganledningfinnsinte väntaatt meren

behovperspektiv, finns någotkortaredärför inte, idetoch ettatt av
emellertid förutrikeshandeln. skerDetkontrollstyrning ochökad av

elmarknadema i fleraförreglernaförändringsnabbnärvarande aven
öppenhet i handeln. Underriktningländer, ieuropeiska störremot enen

förrådaförutsättningardärför skildaövergångsperiod kommer att
och mellanmellan länderna,medhandelbedrivamöjligheterna att

utrikeshandelnutslutasdärför intekanländer.dessa Detföretagen i att
utvecklasförutsättningar kan sättvissaunder ettmed som

försörjningstryggheten.svenskadenäventyrar
augustiden 1995regeringssammanträde 17beslut vidGenom

till denförslaglämnautredarebakgrunddennauppdrogs attmot en
nödvändig förblikanmedutrikeshandeln attreglering somav

ReglerKommittédirektiv 1995:112;försörjningstrygghetensäkerställa
med el, m.m..handelorganiseradför

direktivenskall enligtanalysenUtgångspunkten för attvara
medsyftetför Sverige. Dåfördeltillnormaltutrikeshandeln är en

begränsning sådantillmöjligheterskaparegleringeventuell är att av
försörjningstryggheten,föreffekternegativamedförutrikeshandel som

positivahandelnssådantutformas sättregleringen attmåste ett
direktivenbör enligtbakgrunddennaMoteffekter inte äventyras. en

importoch övervägas.koncession försärskild export av
behandla fråganocksåutredaren pröv-skalldirektivenEnligt om

1994/952222utlandsförbindelser. Itillkommandeningen prop.av
ochutlandsförbindelsema ägsbörframhölls attsträvanatt varaen

långsiktigsamhällets intressetillgodoseförförvaltas attstaten, avav
möjlighetenochbehovetbörUtredarenförsörjningstrygghet. pröva av

Vidare skalldennatillgodoselagreglering strävan.att genom en
ingångnagälla för redanskallreglervilkaanalyserautredaren som

kontrakt.

regleringNuvarande13.2

in-s.1i lagen l902:71finnsbestämmelsernagrundläggandeDe
nedananläggningar,elektriskabestämmelservissanefattande om

ansökanskallellagen§Enligt 2 1benämnd ellagen. omenmom.
regeringen.utlandsförbindelse prövasnätkoncession avavser ensom
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får nätkoncession meddelas endastEnligt ellagen2 § 2 mom. om
lämplig från allmän synpunkt. Vad gäller nätkoncessionanläggningen är

utlandsförbindelse får sådan inte meddelas förbindel-omsom avser en
skulle försämra möjligheterna långsiktigt upprätthållaallvarligt attsen

Enligt förarbetena bör vid prövningen antalelförsörjningen i landet. ett
tillämpas, exempelvis förbindelsens betydelse förbedömningskriterier

överföringskapacitet till utlandet, driftsäker-den allmänna tillgången av
leveranssäkerheten.och den långsiktigai det svenska elsystemetheten
dessa bedömnings-föreslog i sitt delbetänkandeEnergikommissionen att

lagtexten. Generellt gäller vidborde införas i självakriterier att
nätkoncession skall lagenmeddelandeprövning frågor avomav

hushållning med tillämpas.l987:l2 naturresurser m.m.om
ingen särskild koncession för ochnärvarande föreliggerFör export

föreslog dock sitt delbetänkandeEnergikommissionen iimport el. attav
finnaskoncession införs. Enligt kommissionen bör detsärskildsådanen

beviljas, regeringen skall hakoncessionpresumtion för att menen
sådan begäran allmän hänsyn tillavslåmöjlighet kunnaatt omen

beviljande sådanförsörjningstrygghet talarlandets emot ett av en
koncession.

handel med el, reglerlagen 1994:618Vidare innehåller om m.m
föreskrivs den ingår avtalutrikeshandeln. lagens § 2I attrör somsom

kommer pågåeller elektriskmedför import ström attexportatt avsom
anmälan avtalet tillmånader skallunder tid minst göra omsexen av

anmälan skall inomregeringen sådanden myndighet En görasutser. en
generella anmälningsplikt träddeingicks.månad från det avtalet Denna

proposition 1994/95:222regeringenskraft den januari 1996. Ii l
omfattaranmälningsplikten så dennaföreslås utvidgning ävenatten av

uppgift motpart.om

handelsmönster iUtlandsförbindelser och13.3

dag

skall inledningsvis redogörade följande kapitlen vibakgrund tillSom
ihop olika ländersdrivkrafterna till knytaekonomiskaför de att

elsystem.
skall självförsörjandehittills varit varje landInriktningen har att vara

har varitelsystemenHuvudsyftet med knytaelkraft.på attatt samman
handel medproduktionskostnadematotala rörligaminimera de genom

kraftföretagensdelhandel har tilltillfällig kraft.s.k. Denna styrtsstor av
fördelas enligthandeln harproduktionskostnader. Vinstemarörliga av
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den vinstdelningsprincip rekommenderats de nordiska kraftpio-avsom
samarbetsorganisationducentemas NORDEL.

denna s.k. samkömingfrämsta fördelen med de rörligaDen är att
produktionssystemetproduktionskostnadema i det totala sänkts, i

under förutsättningarna avviker från det planerade 02hsynnerhet år när
eller finns speciellt fördehrnormala. vid torrår vâtår. Det storat.ex.

med mycket vattenkraft med elsystemmed koppla elsystematt samman
värmekraft. Orsaken det ofta billigt regleramed mycket ärär att att

vattenkraftproduktion, d.v.s. öka produktionen för 1:e-mötaatt att
eller bortfall produktion. elsystemlastningsvariationer I ettav annan

med andel vattenkraft finns det sällan någon risk effekten istor atten
till.den samlade produktionen inte skall räcka finns risk förDäremot att

mängden inte skall räcka till producera all denden totala vatten att
vännekraftsystem situationen denenergi behövs. omvändi.I ärettsom

integrera värmekraftsystem och vattenkraftsystemGenom att ett ett
fördelar. det första kan vattenkraften utnyttjas, vill-etuppnås två För

bygga värmekraft, enbart kommerminskar behovet utnyttjasattatt som
det andra kan den befintliga värmekraftanunder fåtal timmar. Förett

förutnyttjas de år det i stället det ställs knvär ont vatten attmer om
reservproduktion eller i flerårsmagasin förpå investeringar i dyr att

kunna vatten.spara

Befintliga utlandsförbindelser13 .3.1

startade redan då bilateralt avalnordiska kraftsamarbetet 1912Det ett
träffades Sydkraft och kraftföretagen Själland förbindelsemellan om en

Öresund. första avtalet elsamarbete mellan 0:hunder Det Norgeom
Sverige tecknades i början 1930-talet i samband med elektrifieringsnav

ÅrKiruna-Narvik. tack storkraftnätei imalmbanan 1958 attav vare,
kunde det förstaSverige och Finland byggts avtalet samkömingut, om

i mellan Sverige och Finland tecknas. elektriska förbindelsenaDenorr
länderna Sverige, Finlandmellan de fyra nordiska och DanmakNorge,

finns totalthar successivt byggts och i dag 22 förbindelserstörreut
mellan de fyra länderna. dessa går 20 mellan Sverige ochAv ett
grannland.

Elsystemen i Finland, Sverige och Själland hopknutnaNorge, medär
växelströms-förbindelser och har således frekvens. Man säger attsamma

synkront. Jylland kopplat till det synkronadessa körs nordiskaärsystem
likströmsförbindelservia till och Sverige. JyllandNorge irsystemet

också anslutet till Tyskland och dänned till det samkörande europeiska
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växelströmsförbindelser.UCPTE,systemet genom
Även SverigeTyskland.medlikströmsförbindelse ärharSjälland en

cable.Baltic DetlikströmsförbindelseTyskland viatillanslutet en
ryskatill detanslutetvidare systemetfinska är ensystemet genom

Finland.södralikströmslänk i
överföringsförbin-de befintligadata förtabellen nedanI presenteras

grannländer.och våraSverigemellandelsema

e
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planenliga utbyten.gäller tillåtnaöverföringsfönnågaUppgifterna om
växelströmsförbindelseföröverföringsförmåga ärbestämmaAtt en

sammankoppladeanalys dekräverproblemkomplextoftast ett avsom

tredjedelvattenfallSydkraft ochElectra, ägerKraftföretagen Preussen en
Cabel.Balticvardera av
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Överföringsgränsemaegenskaper vid belastningssituationer.systemens
för normal drift måste så marginaler finns försättas klara flertaletatt att
stömingssituationer leveranssäkerheten för helautan att systemet
påverkas. tabellen betyderI minustecken kraften frånett att exporteras
Sverige och plustecken den importeras till Sverige. Eftersomett att
kapaciteten på växelströmsförbindelsema varierar beroende på
belastningsfcârhållanden överföringskapaciteten i vissaär fall angiven

intervall.ettsom
Den totala kapaciteten på våra utlandsförbindelser tillsummerar

drygt 7 000 MW. Om hela kapaciteten utnyttjas for eller importexport
skulle teoretisk 60 TWh år kunnanärmare importeras ellerper

En sådan Utrikeshandel emellertidexporteras. inte istor är praktiken
möjlig klara med hänsyn till dimensioneringenatt det övriga inätetav
norden.

13 Kraftutbyte

Kraftutbytet mellan Sverige och våra grannländer bestäms till helt
övervägande del rådande kraftsituation och varierar mellan åren ochav
under året. tabellenI på sida redovisas kraftutbytetnästa åren 1988 till
1994.
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portvenges

mar
TWh

exportverlges

33
93

elkraftvaritharSveriges nettoexportörframgårtabellAv att avnästa
Sverigedåför år 1994med undantag1988-1994periodenunder hela
uppgårbegränsade ochdock relativtKvantitetema ärnettoimportör.var

produk-inhemskatotaladeneller någranågonendast till procent av
tionen.

ettoexport,
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Sverige regleraMotiv för14 att

utrikeshandeln

klar boskill-huvudprincip åstadkommaElmarknadsreformens är att en
försäljning och andraproduktion och åmellan sidannad å avena

Produktion och försäljning skallnätverksamhet.sidan överföring av
fortsättningen reglerasnätverksamheten imedanske i konkurrens, även

säkerställa effektiv nätverksam-särskilt föroch övervakas på sätt att en
vad gäller utrikeshandeln.förändringarReforrnen innebär ocksåhet.

i respektivemellan kraftproducenterall utrikeshandelTidigare skedde
deleveransskyldighetpraktikenland. hade iDessa gentemoten

leveransområde. På denfanns inom producentemaselkonsumenter som
möjlighetutländska kraftproducenterelmarknaden har attsammanya

utrikeshandelnsvenska producenter. Försälja elkraft i Sverige attsom
dock präglasutbyte bör denekonomiskamöjligaskall största avge

möjlig-motsvarandeproducentersvenskaömsesidighet, d.v.s. att ges
elkraft i utlandet.heter säljaatt

skall kunna träffa avtaloch producentersvenska konsumenterOm
blir avgörandei andra länderproducenterochmed konsumenter en

utlandsförbindelsemaeffektivitetmarknadensfråga svenskaför den att
jämförelsediskriminerande villkor. Vidför alla icketillgängligaär en

utlandsförbindelsemaigrannländer finner Norgemed våra ägsattman
idag utlandsförbindel-FinlandIstatliga nätföretaget Statnett.det ägsav

sannolikt kommer dessakraftföretaget IVOdet statliga attavserna
bl.a. och det privataIVOnationellt nätföretagiläggas ägtöver ett av

utlands-sedan 1991Sverigekraftföretaget PVO. I ägs merparten av
verksamheten medriktlinjerna förkraftnät.Svenska Iförbindelsema av

1991/92:NU30, rskr.bet.l99l/92zl33,storkraftnätet prop.
viktig delbörutlandsförbindelsema1992/92:133, sägs a.tt som enses

utlandsförbindel-därför börprincipenstorkraftnätet och attatt varaav
kraftnät.Svenskaförvaltasochägs avsema



för reglera utrikeshandeln214 Motiv Sverige SOU 1996:49att

Försörjningstrygghet14.1 Begreppet

försörjningstrygghet mångfacetteratBegreppet och svårt definiera.är att
Traditionellt har forsörjningstrygghet i första hand uppfattats som
elsystemets förmåga fysiskt förse elkonsumenterna med kraft, d.v.s.att

för elavbrott och elransoneringrisken skall hållas på rimlig nivå.att en
begreppet försörjningstrygghet ligger också prisetI på inte skallatt

bli så högt det allvarligt hotar konkurrenskraften för svensk industriatt
eller leder till kraftigt höjda levnadskostnader för svenska hushåll.

ochEnergipolitikens mål på kort lång sikt tillgångenär att trygga
och energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. I 1991annan
års energipolitiska riktlinjer betonas detta:

säker tillgång till rimligt pris viktig förutsättning"En ärett en
internationellaför den svenska industrins konkurrenskraft. Energi

skall utformas denna förutsättningpolitiken så bevaras. Särskiltatt
omfattarför den elintensiva industrin viktiga basnäringarsom som

ochpappersindustrin, gruvindustrin stålindustrin detta grund-är ett
läggande krav. därför nödvändigt det finnsDet tillräckligär att
kapacitet i elproduktionen och priset efterpå marknadenssättsatt
villkor."

viktigt i sammanhanget utvecklingen fortgårkrav såEtt är tväraatt utan
och kraftiga prisförändringar elkundemas möjligheter planera föratt att
framtiden omöjliggörs. tryggad elförsörjning ligger såledesI atten

överföringregelverket för produktion och sådant kundernasär attav
kostnadseffektivtbehov tillgodoses på till stabila ochsättettav

rimliga priser.
Försörjningstrygghet begrepp föränderligt tiden.är är överett som

nordiska samarbetet och de vidtagits och kommerDet steg attsom
förvidtas inom den europeiska unionen tillskapa inre marknad föratt en

påverkar försörjningstryggheten. tiden förvår på Under densyn
monopoliserade elmarknaden behövde endast hänsyn till dentaman
svenska forsörjningstryggheten. ochI med omregleringen denav
svenska elmarknaden och det nordiska samarbetet, tillkommer ytterligare
faktorer iakttas. försökmåste EU:s skapa inre marknad förI attsom en

utgångspunkten varit flerhandel med har nätverk kanatt som
kommer detta ökasammanlänkas solidariteten mellanattmer

flexibilitetmedlemsstaterna och leda till ökad för den europeiskaen
industrin. marknad för handeln med kommer följaktligeninreEn att

ytterligare. uttalanden frånvidga begreppet kommissionen och iI EG-
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möjlighetermedlemsstatshar fråganpraxisdomstolens attom en
hänvisning till landetsmedkonkurrensenhandeln ochbegränsa

prövning.föremål förvaritförsörjningstrygghet
domstolsavgörandentillgängligaSammanfattningsvis kan sägas att

övergångsperioden fram tillunderpekar påkommissionsbeslutoch att,
genomförd, med-handel medförmarknadeninre ärdess denatt

nationella åtgärder begränsamöjlighetlemsstatema att genomges en
för vidmakthållavarurörelsemade friahindraellerkonkurrensen att en

härför har varitFörutsättningarnaförsörjningstrygghet.nationell att
ingripandemindreinga andraändamålsenliga,varitharåtgärderna att

hållits till minimum.och ingreppentillgängligavaritåtgärder ettatt
begreppetdefinieratkommissionen harellerdomstolenVarken

enskildabedömningar i degjortdäremotförsörjningstrygghet, men
frånbeviljas undantagkunnatåtgärderna harnationellafallen deom

fria varurörligheten. Enoch denkonkurrensfrigemenskapsreglema om
olyckligförsörjningstrygghetförfattning begreppetdefinition i voreav

betydelse.föränderligatidenomfattande och idessmed tanke på

Utrikeshandelns14.2 inverkan på försörj-
ningstryggheten och internationell
ömsesidighet

för handelbetydelsecentraloch priserkostnader attSkillnader i är av
utrikeshandelnsFarhågomaolika länder.mellanuppståskall om

deantagandetoftagrundasförsörjningstryggheten attinverkan
utrikeshandel.ökadföljdskulle stigaelprisernasvenska av enensom

redovisadesellagstiftningdelbetänkande NyEnergikommissionensI
Energikom-Tyskland.Norden och iioch priserproduktionskostnader

anledningfinns någonsikt intekort väntadet på attfannmissionen att
utrikes-därförel, bl.a.utrikeshandel medomfattande attsig en mer

dock detfannKommissionenbegränsad.kapacitet attförbindelsemas är
tidsperspektivi längreutrikeshandeln meduteslutaskan ettinte att

försörjningstrygg-svenskadenpåutvecklas äventyrarkan sättett som
heten.

europeiskatillträdet till devad gällerförutsättningarolikadag råderI
inreinom EUSträvandena upprättaelmarknader. attländernas en

framgång.krönts medinteharochelektricitetmarknad för ännugas
konkur-förförutsättningarskapaförinfört reglerharländerVissa att
brist påmonopolmarknad. Dennaharfortfarandemedan andra enrens,

konkurrenssnedvridningar,förriskmedförömsesidighetinternationell en
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eftersom anpassningsmekanismema helt olika på konkurrensutsattär en
marknad jämfört med monopolmarknad. Vid riksdagens behandlingen

regeringens proposition elmarknad med konkurrens prop.av om en
1991/92: 133 betonade näringsutskottet det önskvärda i hänsyn tillatt ta
behovet internationell ömsesidighet för sådana konkurrenssned-attav
vridningar skall undvikas bet. 1991/92:NU 30. Vid ministerrådets
energiministrarna den 29 november konstaterades1994 bl.a.möte att
fullbordandet den inre marknaden för kräver flexibla lösningar,av

måste tillämpas i anda ömsesidighet mellan medlemsländernasom en av
och leda till likvärdig och icke-diskriminerande öppning markna-en av
dema. slutsatserDessa har bekräftats och vid råds-upprepats senare
möten.

I där särskild koncessionNorge, för och import införts,export var
avsaknaden ömsesidighet viktigt för regleraett argument attav
utrikeshandeln. Bl.a. anfördes det från norsk sida det inte rimligtatt var

svenska producenter skulle ha fri tillgång till den norska kraft-att
marknaden samtidigt norska producenter hade begränsade möjlig-som
heter i Sverige.att agera

14.3 Försörjningstrygghet och tillträdet till
utlandsförbindelsema

Inledningsvis nämndes elmarknadsreformen syftar till effektivatt en
konkurrens mellan kraftföretagen. möjliggörsDetta allaattgenom
aktörer möjlighet utnyttja de elektriska icke-diskrimine-nätetattges
rande villkor. inte felaktiga nättarifferFör skall tillämpas i handelnatt
med har lagstiftningen utformats så nätverksamhet inte fåratt
bedrivas i bolag produktion och handel. Vad beträffarsamma som
statliga utlandsförbindelser har svenska valt låta samtligastaten att
förbindelser förvaltas Svenska kraftnät. Syftet med skapaatt ettav
fristående nätföretag med neutral alla aktörerägare att garanteraen var
tillgång till icke-diskriminerande villkor. ellagstiftningenI ställsnäten
krav på nätkoncession för och förvalta elektriska linjer ochägaatt
utlandsförbindelser. Koncessionsinnehavaren åläggs skyldighet atten
upplåta ledningen för överföring ström.annan av

relevantEn fråga i detta sammanhang frågan ledig kapacitetär om
på utlandsförbindelsema. risk kapacitetenDet i utlands-är stor atten
förbindelserna begränsar möjligheterna utbyta kraft. detta fallIatt
uppstår frågan hur transporträttighetema skall fördelas och hurom
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utpekats iharoptimalt Detutnyttjas påskall sätt.förbindelsema ett
hållatillåtetskalldet inte trans-utredningar atttidigare att vara

1993:68 141. Dettaskäl SOU ärsestrategiskaporträttighetema s.av
skall kunnahurnämligensituation,svårregleraddock manyttersten
anledningenochöverföringskapacitetledigfinnsfaktiskt attdetvisa att

kapacitets-någotberortransiteringen änutföra annattill vägran att
regleradirektivensyftet iuttaladedet attbakgrundbrist. Mot av

kanförsörjningstrygghet,långsiktigsäkerställaförutrikeshandeln att en
icke-diskriminerandeutlandsförbindelsematilltillträdetfrågan om

ochförbindelsemadel ägshurberoendevillkor stor somavavvara
tilltillgångkraftnät ang.Svenskasvenskaförvaltas staten genomav

1993:68villkor SOUicke-diskriminerandepåutlandsförbindelsema se
ft.188s.

inteländermedÄven utlandsförbindelserfinansieringen somnyaav
beroende ägerfrågaelmarknad ärhar är vem somöppen avsomenen

det finnsoftafall byggeri dessaFinansieringen attförbindelsen.
Ävenland.respektiveiproducentermellanhandelsavtallångsiktiga om

kanskeförbindelsen måste attaccepteratill statenstår ägarestaten som
Dylikafinansieringen.klaraförtransiteringsavtal tecknas attlångsiktiga

rättighetermotsvarandeproducentervissaavtallångsiktiga omsomger
skullemed ägafördelförbindelsen. En statenägdesjälv omman

möjlighetkontraktsparterna attandra änförbindelsen ävenär gesatt
löpttransiteringskontrakten ut.detefterförbindelsenutnyttja att

allmäntproduktionssidan kan ettpåkoncentration varaansesEn
konkurrensökadmarknaden. Genomkonkurrensenförproblem en

Danmark,ochFinlandfrånfrån Norge ävenfrämstutlandet,från men
dagslägetdominans. I görsproducentemasdeemellertidminskar stora

handelförförutsättningargodaskapaföransträngningardärför attstora
integreradskapamåletdärochländerna är attnordiskademellan en

subventionerarproducentemadeelmarknad. Omnordisk stora
såför påelkraftochutlandsförbindelser attexportutbyggnaden avav

iliggerinteutvecklingdetSverigeielprisnivån ärhöja somsätt en
såledesutlandsförbindelse kaniinvesteringEnsamhällets intresse. en

perspektiv,samhällsekonomisktinvesteringdålig ettsigte urensom
ellagenkraftproducenter. Ifleraellerförlönsammycket envaramen
lämpligledningenbeviljasfår ärendastkoncessionangivetfinns att om

utlandsförbindel-försåvälgällerparagrafsynpunkt. Dennaallmänfrån
ledningar.inhemskaförser som
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exportregleringarochImport-15

för denfördeltillutrikeshandeln allmänt settframgåttredanSom är
behovheller någotintedetfinnsdagslägetelförsörjningen. Isvenska av

dockharel. Fråganmedutrikeshandelnkontrollochstyrningökad av
utrikeshan-restriktioner påvissaläggamöjligtdetuppkommit attärom

försörjningstryggheten.hotabedömsframtidenidennameddeln om
och importförkoncessionform exportireglering,eventuellEn t.ex. av

positivahandelnssådantutformas sätt attdock ettel, måsteav
Sverigesmedstridistårintedeneffekter inte attsamtäventyras

åtaganden.internationella
förreglermultilateraladebundeni WTOmedlemSverige är avsom

GATTGATT.handelsavtaletochtull-allmännaenligtvaruhandeln
ickedeoch påavgifterandraochtullargällerdetbådeinnehåller, när

riktatprincipstadgande motområde,handelshindrens etttariffára
ochIartutländskamellandiskriminerarreglernationella varorsom
III.dessa artbehandlingnationellpåkravallmäntuppställer avett

förrestriktionerkvantitativaförbudprincipiellt motfinnsVidare ett
medförknippadeformaliteterochAvgifterXI.artochimport export

förkostnadernaverkligadeöverstigahellerintefårochimport export
icke-reglerocksåuppställerGATTVIII.arti fråga omtjänsten

XVII. Enagerande arthandelsföretagsstatligadiskriminering av
exportrestriktionerochimport-formiutrikeshandelnreglering avav

i GATT. Sombestämmelsernamedöverensstämmelsestå idärförmåste
handelniSverigedockmåsteUnionenEuropeiskadenmedlem av

långtgåendedeefterkommamedlemsländerövriga mergentemot
ochtillämpligadirektreglerRomfördraget ärenligt somreglerna som-

nedan kommerbedömningenrättsligaSverige. Denieffektdirekthar
gemenskapsrättsligatillämpligafrånutgångspunktmeddärför görasatt

bedömning ägersådan äventilläggasbörstadganden. Det att en
bl.a.vilketsamarbetsområdetekonomiskaEuropeiskainomtillämpning

Norge.inkluderar
fleraiRomfördragetd.v.s. ärregelverkprimärrättsligaEG:s

f°arbetraktaselområdet. Dåtillämpligt på varaavseenden ensom
friareglernamedstridiinte ståregleringeventuell varorsdärför omen
sinpådärför förstreglerdessaanalys ärgrundlägganderörlighet. En av
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plats. I anslutning till detta skall andra möjligheteräven till regleringar,
import- ochutöver exportkoncession, analyseras. Inledningsvis hänvisas

också till den till utredningen bifogade gemenskaps-rapporten om
rättsliga för Sverigesgränser möjligheter kontrollera internationellatt
handel med el, gjorts under ledning professor Ulf Bemitzsom av
bilaga 2.

På det sekundärrättsliga området har direktiv antagits öppenhetom
i prissättningen för och och transitering högspänd el.gas om av
Sedan några år tillbaka pågår också arbete syftar tillett skapaattsom

inre elmarknad. dessaHur harmoniseringssträvanden påverkaren
möjligheterna införa import och exportregleringaratt skall också kort
beröras.

15.1 EG-rättsliga aspekter

15.1.1 Definitioner och den rättsliga ramen

Det har tidigare rått osäkerhet huruvida skulle betraktas tjänstsom en
eller i Romfördragets mening. Enligt artikel 60 skall meden vara
tjänster "prestationer normalt utförs ersättning, i denanses motsom
utsträckning de inte faller under bestämmelserna fri rörlighet förom

kapital och personer". Varubegreppet finns sådant intevaror, som
definierat i fördraget. EG-domstolen har däremot i sin rättspraxis slagit
fast med skall förstås produkter vilkaatt kan "värderas ivaror pengar
och sådana kan bli föremål för kommersiella transaktioner" målsom
7/68 Kommissionen Italien 1969 ECR 634. fallet1 Campusmot Oil
mål 72/83 1984 ECR 2727 uttalade domstolen vidare principenatt

fria varurörelser omfattar alla med undantag sådanaom varor, av som
uttryckligen undantas från fördragets tillämpningsområde. Vad som

därmed ammunitionär och krigsmateriel. Relativt nyligenavses vapen,
klargjorde vidare EG-domstolen elektricitet måsteatt utgöraanses en

vid tillämpningen artikel 30 RomF mål C-393/92 Almelovara av mot
Ijsselmij, ECR 1994 ECR 1477. Domstolen uttalade också att
elektricitet klassas enligt den tulltaxan CNsom en vara gemensamma
27.16 och domstolen redan i mål Costaatt ENEL mål 6/64 1964mot
ECR 1141 elektricitet kunde komma inom tillämpningsom-ansett att
rådet för artikel 37 anpassning statligarör handelsmonopolsom av en-
artikel lyder under varuavsnittet i Romfördraget. Import ochsom export

skiljer sig därför i princip inte från import och andraav export av
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får därför inte i stridhandeln ståeventuell regleringoch avvaror en
inomfria rörlighet EU.med reglerna varorsom

skall kvantitativa import- ochochEnligt artiklarna 30 34 RomF ex-
motsvarande verkan förbjudnaåtgärder medportrestriktioner samt vara

främst artikelbestämmelser 30mellan medlemsstaterna. Dessa rörsom-
fria rörlighet inom gemenskapengrundstenama förimport utgör varors-

för avvecklandet radeffektiva instrumentoch har visat sig av envara
detta område mycket omfattan-Rättspraxis påhandelshinder. ärtyper av

tolkning begreppetmycket vidEG-domstolen har gjortde. aven
omfattar alla åtgärderFörbudetmotsvarande verkan"."åtgärder med som

handeln inompotentiellt kan hindrafaktiskt ellerindirekt,direkt eller
förAvgörandeDassonville 1974 ECR 837.mål 8/74gemenskapen

den verkanåtgärdendärför inte utformningenbedömningen utanär av
Medriktade till medlemsstaterna.Reglernaeller kan ha.åtgärden har är

lagstiftningförvaltningsmässigt ellerdärvidåtgärder förstås genom
förfaranden och varje handlingförvaltningsmässiinförda somganormer,

betraktas inte enbartåtgärderoffentligt Somhärrör från ett organ.
Ävendirektexport.respektivegäller direktimportförfaranden som

och parallell-transiteringträffar reimport/reexport,förfaranden som
åtgärder.import utgör

EG-domstolensskillnad ifinnas vissdet tycksbör påpekasDet att en
exportbestämmelsenochimportbestämmelsen 30art.mellantolkning

extensivtartikel likapraxis inte tolkat 34i sinDomstolen harart. 34.
givitsdomstolen inteför sig bero påi ochkanartikel 30. Detta attsom

exportsitua-gälltnationella åtgärderbedömamöjlighet att somsamma
beträffande importsituationen.skettutsträckningtionen i somsamma

föroftast krävt bevisdomstolenimport harskillnad frånTill att
15/79diskriminera målsyftet varitellerförelegatdiskriminering attatt

ifrågasattsdoktrinen ocksåhar i3409.Groenveld 1979 ECR Det
kan tillämpas iDassonville-definitionennämndahuruvida den enovan

exportsituation.
i artiklarna och 34bestämmelserna 30skallartikel 36 RomFEnligt

ellerrestriktioner för import,ellerförbudhindra sådanainte exportmot
allmänbl.a. allmän moral,tillgrundas på hänsyntransitering som

människors och djursskyddaintressetsäkerhet ellerordning eller att
restriktioner får dock inteellerförbudliv. Sådana utgörahälsa och ett

förtäckt be-innefattadiskriminering ellergodtyckligmedel för en
undantagsbe-mellan medlemsstaterna. Dennahandelngränsning av

Bauhuis ECRmål 46/76 1977restriktivt bl.a.tolkatsstämmelse har
gäller skyddshänsynden endastslagit fastEG-domstolen haroch5 att

Italienmål 7/61bl.a. Kommissionenicke-ekonomisk motnaturav en
proportionali-hjälpframförallt medharDomstolen1961 ECR 3 17. av

l5 SOUI996:49
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tetsprincipen dvs. åtgärden det minst ingripande medletäratt att-
tillgodose skyddshänsynet utformat mycket krav förstränga att-
nationella åtgärder medför handelshinder skall kunna berättigas.som

medlemsstat åberoparDen undantaget i artikel 36 åläggs bevis-som
bördan mål 251/78 Denkavit 1979 ECR 3369.

har domstolenDärutöver i sin rättspraxis vissa åtgärderansett att som
i sig måste falla under förbudet i artikel 30, tillgodoseranses men som
vissa s.k. tvingande hänsyn mandatory /requirements exigences.
impératives berättigade under förutsättning de gäller skillnadär att utan
på inhemska och importerade Som sådana tvingande hänsyn harvaror.
hittills godtagits bl.a. skyddet för miljön och konsumentskydd.

och exportregleringar15.1.2 Import-

Alla regleringar i någon mån anknyter till gränsöverskri-som en varas
dande diskriminerande åtgärder. Att krav importlicenserutgör öppet
står i strid med artikel framgår tydligt domstolens30 praxis. Redanav
1971 i fallen International förenade målenFruit 51-54/71, 1971 ECR

uttalade EG-domstolen nationella1107 regleringar kräver,att som om
forrnalitet,så endast import eller exportlicenser eller liknandesom en

tillstånd står i strid med gemenskapens regler fria varurörelser.om
Förbud licenser gäller för det fall licensen syftar tillävenmot att att
insamla statistik mål 41/76 Donckerwolcke 1976 ECR 1921.

Mot denna bakgrund torde det inte råda något tvivel attom en
begränsning i utrikeshandeln med el, vilken form den sig,än utgörtar

åtgärd med motsvarande verkan enligt artiklarna 30 och i34 RomF.en
En begränsning i utrikeshandeln i sig diskriminerande ochär ett
undantag från förhuden i artiklarna och kan30 34 därför endast grundas

någon de finns uppräknade ihänsyn artikel Bedömningen36.av som
i två det eller de regleringsintressen den nationellagörs steg: som

åtgärden avsedd säkerställa måste finnas uppräknade i artikel 36är att
och de måste stå i proportion till det skyddsvärda syñet. Sålunda
handlar det i varje enskilt fall intresseavvägning mellangöraattom en
det nationella regleringsintresset och det gemenskapsrättsliga intresset

fria varurörelser.av
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och begreppetFörsörjningstrygghet15.1.3

säkerhetallmän

förnormalt till fördel SverigeutrikeshandelnMed utgångspunkten äratt
eventuell regleringsyftet medskallhandelspartner,och dess attvaraen
utrikeshandel medbegränsning sådantillmöjligheterskapa somav

försörjningstryggheten.effekter förnegativamedför
72/83, 2727, ansåg EG-oil mål 1984 ECRfallet CampusI

minstaständig tillförselsäkerställasyftetdomstolen attatt av enen
innefattas imålkundepetroleumproduktermängd ettvara som

artikelenligt 36 RomF.säkerhetallmänbegreppet
räckvidden begreppetgångenför förstatolkadeDomstolen även av

säkerhet:allmän

utomordentliga betydelsepetroleumproduktersgrund"På somav-
grundläggande betydelseekonomi demodernenergikälla i är aven

framför allt dessnäringslivdessinte baraför land, eftersom utanett
och medverksamheter och tilloffentligaväsentligainstitutioner, dess

dem.överlevnad berorinvånarnas av

följandepetroleumprodukter, med däravtillförselniavbrottEtt av
hot denallvarligtdärför innebäraskulleför landet,risker motett

fåri fördraget lovenligt artikel 36säkerhetallmänna staternasom
skydda".att

minsta mängdtillförselständigsäkerställa"Syftet att av enen-
ekonomiska intressenbortomsträcker sigpetroleumprodukter rent -

och kanmed artikel 36i sambandanförasi sig kanvilka inte -
säkerhet".allmäninnefattas i begreppetmåldärför ett somvara

utifrånberättigadesyftei detta måsteregler"De antas varasom-
säkerhet.behovet allmänomständigheterobjektiva motsvarar avsom

berättigade, det intereglernahar konstaterat ärväl ärNär attman
sådanareglernatillämpas,artikel kan36 äruteslutet även attatt om

skall möjligtallmän säkerhet ocksåmåldedet rörutöver varasom
kanekonomisk medlemsstatenmåluppnå andra naturatt somav

eftersträva".tänkas

nationelltgrundläggandefrågasåledesoil detCampusI ettomvar
kangemenskapssynpunkt. Detifrågasättasinte kundeintresse ursom

tillgodoseendetden omständighetsärskilt intressant att attnoteraattvara
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det nationella intresset tillika hade ekonomiska aspekter likväl inteav
tillräckligt för klassificera den nationella föreskriften uttryckattvar som

för ekonomiska hänsyn.
falletI GreklandKommissionen mål C-347/88 1990 ECRmot

4747 prövades huruvida upprätthållandet importeraensamrätt attav
petroleumprodukter kunde berättigas hänsynmed till försörjningssäker-
heten. sådan reglering införselEn där dessutom försäljningsprisemaav
reglerades den grekiska staten ansågs domstolen alltförav av som en
ingripande åtgärd eftersom marknaden helt kunde statligastyras av
intressen ekonomisk natur.av

Skyddandet allmän säkerhet behandlades också i fallet Richardtav
mål C-367/89 1991 vilketECR I-4621 gällde förbud i Luxemburgett

föra klassificerats strategiska till det fornamot att ut varor som som
Sovjetunionen. Domstolen betonade i sitt avgörande artikel 36 skallatt
tolkas begreppetså allmän säkerhet omfattar såväl medlemsstatsatt en
inre säkerhet dess säkerhet. Domstolen slog således fastyttre attsom
import, och transit strategiska produkter kan hotaexport statsav en
allmänna säkerhet.

denna bakgrund torde med säkerhetMot kunna be-säga attman en
gränsning gemenskapshandeln med i syfte säkerställa försörj-attav
ningstryggheten innefattas i begreppet allmän säkerhet och artikel 36att
RomF tillämplig. Några andra de skyddshänsyn uppräknas iär av som
artikel torde inte komma fråga. Efter36 på Campus oil bör det
dessutom stå klart länder beroende importäratt t.exsom av av
elektricitet kan tvinga importörer täcka viss del sitt behov frånatt en av
dyrare inhemska källor för hålla dessa vid liv. Resonemanget bliratt
däremot svårare tillämpa på länder är nettoexportöreratt som av
elektricitet, eftersom dessa inte står energikällor i händelseutan av

tillförsel.strypt

15.1.4 Proportionalitetsbedömning och alternativa
medel

handelshindrande åtgärd, vilken i och för sigEn kan berättigas får inte
ha restriktiva effekter samhandeln vad erfordras förän attmer som
tillgodose det skyddsvärda syftet. kunnaFör utnyttja undantaget iatt
artikel därför36 måste medlemsstaten enligt proportionalitetsprincipen
välja den åtgärd minst gemenskapshandeln. Frågan uppstårstörsom
därför huruvida särskild koncession för och importexport ären av
det alternativ bäst lämpat för säkerställa försörjningstrygg-är attsom



och exportregleringar 225Import-SOU 1996:49

nedan. punkternatill buds beskrivs I astårmöjligheterheten. De som
behandlar kon-alternativ allaredogörs för olikatill och med e som

den lösningAlternativ aoch/ellercession för import- ärexport. som
således löperhandelshindrande effekt ochha störstamåste störstaanses

proportionalitetsbedömning, medanvidunderkännasförrisken att en
gemenskapshandeln. punktminst Ilösningalternativ dene störär som

införandet allmännämligenalternativ lösning,f beskrivs av enen
prisreglering.

ochkoncession för importAllmäna export

både import och Förinförs förkoncessionssystem export.Ett permanent
det finns ingångetstyrkasökande kunnabör denfå koncession ettattatt

under förutsättninggälleroch/ellerimport attavtal export av somom
Huvud-regeringen.beviljasKoncessionenbeviljas.koncessionsökt av

har möjlighetregeringenbeviljas,koncessionregeln skulle att menvara
försörjnings-till landetsallmän hänsynsådan begäranavslåatt omen

heltintekoncessionen. Detbeviljande ärtalartrygghet emot ett av
proportionali-sig vidskulle ståsådantuteslutet systemettatt en

flertal alternativföreliggerEG-domstolen. Då detitetsbedömning ett
effekten och måstehandelshindrandedenlindraravsevärt somsom

säkerställa dend.v.s.mål uppnås,säkerställa attatt sammaanses
föga troligtdet dockforsörjningstryggheten, ett permanentsvenska är att

proportio-klararochför importallmänt koncessionssystem export
nalitetsbedömningen.

ochförkoncessionSelektiv importb export

både import ochinförs förkoncessionssystem exportEtt permanent som
ochinteomfattas däremotländerVissaalternativ systemeti a. av

koncessionsplikten.undantag frånautomatisktochfullständigtåtnjuter
internationell ömsesidighettill behovethänsynPå detta sätt tar avman

sina elmarkna-redan avregleratländerdeundantaratt sommangenom
selektivtsådantlareglering å Ettinförder. Man carte.s.a.s. en

likväl EG-objektiva kriterier,grundasskullekoncessionssystem men
vidare detta alternativskullepraktikendiskriminerande. Irättsligt anses

fastställa gradenvanskligtdeteftersomsvårgenomförbart är att avvara
åtnjutaländer skulleför vilkasåledes draochomreglering gränsen som

undantag.
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koncessionc Fri förimport export-

Ett koncessionssystem införs i alternativ a, gällerpermanent som men
endast för farhågomaDå utrikeshandelns inverkanexport. om
försörjningstryggheten ofta kopplade till antagandet elprisemaär att
skulle stiga följd ökad till länder med högreexportsom en av en av
elpriser, det således primärt och inte importen, kanär exporten, som
komma hot den svenska försörjningstryggheten.utgöra Detatt ett mot
kan påvisa koncession försvårt import skulle nödvändigatt attvara vara
för säkerställa den svenska försörjningstryggheten. detta alternativIatt
går importen således fri från koncessionsprövning, vilket också är en
fördel bakgrund den omständigheten EG-domstolen generelltmot attav
tolkat exportbestämmelsen artikel mindre34 RomF extensivt än
importbestämmelsen.

d och koncessionkrav förFri ochimport importexport export-
då försörjningstryggheten hotas

latent, d.v.s. icke-pennanentEtt koncessionssystem för import och
införs. Koncession för import respektive krävs underexport export en

tidsperiod då den svenska regeringen försörjningstryggheten ärattanser
hotad. Huvudregeln skulle således under normala förhållanden vara
frihandel. utrikeshandelnMed utgångspunkten normalt tilläratt sett
fördel för den svenska elförsörjningen och då det i dagsläget inte tycks
föreligga omedelbart behov reglering,något skulle sådantettav en
latent koncessionssystem förförorda. Vidare latentatt ett systernvara

blimed sig den fördelen det endast riskerar föremål förattatt en
domstolsprövning kraft.då det isätts

Anmälningsplikt15.1.5

Ovanstående lösning bör kombineras med statistisk övervakning fören
regeringen fortlöpande skall kännedom handeln med ochägaatt om

ha tillgång till objektivt beslutsunderlag. Om det skulleett vara
nödvändigt införa koncessionkrav på används övervakningenatt som
kontrollinstrument för tillse regleringen följs. Somatt att nämnts ovan
gäller förbud import- och exportlicenserEG-rättens för det fallävenmot

licensen syftar till insamla statistik. Anmälningsskyldighetenatt att
utformasmåste denna bakgrund statistisk övervakningmot som en ren
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Stadgandet i lagenbetungande. 2 §administrativtinteoch vara
nuvarandei sindärför kvarståbörmed el,handel1994:618 m.m.,om

form.

förkoncessionkravoche Fri import export -
hotasförsörjningsttjygghetendåexport

införs ikoncessionssystemicke-perrnanentd.v.s.latent,Ett som
krävsKoncession förförendastgäller exportd,alternativ export.men

försörjnings-regeringensvenskadå dentidsperiod attunder anseren
normalasåledes underskulleHuvudregelnhotad.tryggheten är

försörjningstrygghetentidsperioder dåfrihandel. Underförhållanden vara
medankoncessionskravmedbeläggasendastskullehotad exportenanses

Även statistiskmedkombinerasbörlösningdennafri.importen är en
alternativ detd.under Detta ärbeskrivitsövervakning somovansom

proportionali-sannolikt klarabordeochgemenskapshandelnminst stör
tetsbedömningen.

prisregleringAllmänf

utrikeshandelnregleraallsinte utanalternativ kanEtt attannat vara
marknaden. Dettasvenskadenprisreglering påallmäninföraistället en

prisstopp.maximipris ellerfastställandeformske ikan ett genomavav
för såvälgällerprisregleringarfastslagitEG-domstolen har att som

artikelmedförenliganormaltimporterade ärinhemska settvarorsom
oförenliga medverkningarfådäremot ärkanprisreglering30. En som

försäljningenlåg nivåpå såprisetfastställda attdet ärartikel 30 avnär
jämfört medeller försvårasomöjliggörsantingenimporterade varor

ECR197665/75målen Tascabl.a.inhemskaavsättningen varorav
fallainte2115. För1977 ECRATAB attoch 13/77 Inna291 mot

därförregleringsådanmåsteRomFartikel 30iförbudetunder en
iallaomfattabehövaochdiskrimineringundvika öppen varor

svenskadenpåkonsumeraselektricitetallfallförevarande som
1983 ECRRousse181/82måloberoendemarknaden ursprungav

sättandetvidundvikasdiskrimineringindirektmåste3849. Dessutom
kostnadertill allahänsynmåsteHärvidmaximipris. tas somettav

produktionskost-utländskatillimporteradebelastarsärskilt samtvaror
och särskiltutlandetiproduktionskostnadematanke påMednader. att

betydligt högreTysklandi änkontinenten t.ex. äreuropeiskaden
mycket högt.blimaximipris kommasådantdärför atttordeSverigei ett

i kampeneffektivt instrument motendastdärförkan utgöra ettDet
vidareprisreglering harInförandetprisökningar.mycket stora av en
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nackdelarna verka restriktivt konkurrenshänseendeatt ochur vara
onödigt betungande för den svenska inhemska marknaden. Detta
alternativ skulle således gå stick i med omregleringstäv denen av
svenska elmarknaden.

15.2 Harmoniseringssträvanden

Det uppenbart längre integrationenär drivsatt mot en gemensam
marknad, desto svårare blir det upprätthålla restriktiva föreskrifter.att
Undantaget i artikel 36 kanRomF i princip inte åberopas sekundär-när
rättsliga regler föreligger. direktivNär specialreglerar områdeett ett gör
EG-domstolen därför sin bedömning utifrån direktivets regler och
medlemsstaternas möjligheter hand begränsas starkt.att agera egen

kommissionenNär presenterade sitt första förslag upprättandetom
den inre marknaden för elektricitet och COM91 548 slutlig,av gas

den inre marknaden skulle gradvis.att 1990 ochupprättas 1991angavs
direktiv öppenhet i prissättningen förantogs och nrom gas

90/3 77/EEG och transitering högspänd nr 90/547/EEG. Vadom av
gäller inre marknadsdirektivet har i dagsläget inte någonännu gemen-

ståndpunkt kunnat nås. Vid årsskiftet 1995-96 kvarstod oenighetensam
mellan medlemsländerna. Det spanska ordförandeskapet som avslutade
sitt arbete vid årsskiftet 1995-1996 gick på medeget utansvar
deklarationen direktivförslaget i sin absoluta slutfas ochär detatt attnu
bör möjligt nå ståndpunkt vid rådsmöte.att nästavara en gemensam
Denna optimism delas dock inte i alla läger och det därför i dagslägetär
omöjligt förutse vilket resultat kommer nås ochatt vid vilkenattsom
tidpunkt.

Mot denna bakgrund bör den svenska regleringen endast kunna
komma frågapå fram till dess inre marknad för föreligger inomatt en
EU. Regleringen måste därför och troligen slopasöver vid ettses
svenskt införlivande direktivet.av

15.3 Ingångna kontrakt

detOm blir aktuellt införa koncessionskrav för kommeratt export av
redan ingångna kontrakt elöverföring till utlandet påverkas. Somattom
koncessionskravet tänkt fungera det endast denär äratt exporterarsom

kan komma lida skada vid tillämpning lagstiftningen.attsom en av
Risken för skada uppstår endast nekas koncession förexportörenom
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Frågan såledeskontrakt skallenligt sittden han ärexportera. om
för den han inte kanfråntill ersättninghar rätt statenexportören

koncession.han nekasattexportera p.g.a.
regeringsformen föreskrivsbestämmelsen i 2 kap. 18 §Enligt att

expropriationegendom i anspråkvilkensvarje medborgare tas genom
tillförsäkrad ersättning förskallförfogandeeller sådantannat vara
egendom skall överföras påsåledesBestämmelsen antyderförlusten. att

förlorar rådighet ellertidigaredenså övernågot ägarensätt att
inte fallet dåUtredningen såegendom.sinbesittningen ärattanserav

regerings-bestämmelserna i 2 kap. 18 §därförnekas ochkoncession att
föreslagna kon-fall.tillämplig i detta Detformen inte kan anses

allmän säkerhet ochhänsyn tillutslagcessionskravet är ett omav
åtgärdkoncessionskrav detinförabeslutarregeringen äratt en somom

häravbakgrundintresse.och nationellt Detallmänt är motär av
förersättningsskyldiginteuppfattningutredningens ärstatenatt

medföraför kankoncessioninförandeeventuella skador exportett av
till land.överföringavtalredan tecknatför dem ett annatavomsom

undanta redan ingångnaanledninginte någonUtredningen attser
fastställaförhandkoncessionskravet. Attomfattasfrånkontrakt att av

skall omfattaskontraktför vilkatidsgränsrimlig avsomen
svårt.koncessionskravet är

kontraktredan har ingåttdärförblirSlutsatsen exportöreratt som
skall omfattas fullttill utlandetskall levereraenligt vilka de ut av

regeringen.svenskainförssådantkoncessionskravet ett avom

Slutsats15.4

utrikeshandelnbegränsning itvivelråda någottorde inteDet att enom
motsvarandeåtgärd medsig,denformmed el, vilken utgörän tar en
i utrikeshan-begränsningEnartiklarna och 34 R0mF.30verkan enligt

förbuden i artiklarnafrånundantagdiskriminerande ochdeln i sig ettär
finnsde hänsyngrundas på någonendastdärföroch kan30 34 somav

uttalaträttspraxisEG-domstolen har i sinartikel 36.uppräknade i att
medlemsstatsinnefattari artikel 36säkerhet strävanallmänbegreppet en

åtgärden måstenationellaförsörjningstryggheten. Densäkerställaatt
syftet ochskyddsvärdauppfylla detförnödvändigdock attvara

välja den åtgärdproportionalitetsprincipenenligtmåstemedlemsstaten
i varjehandlar detSålundagemenskapshandeln.minst attstör omsom

regleringsin-nationellamellan detintresseavvägningfallenskilt göra en
fria varurörelser.intressetgemenskapsrättsligaoch dettresset av
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inte helt uteslutet krav allmänDet på koncession för ochär att export
import skulle sig vidstå sådan proportionalitetsbedömning. Detav en
kan dock svårt påvisa koncession för import skulleatt attvara vara
nödvändig för säkerställa den svenska försörjningstryggheten. Dåatt
farhågoma utrikeshandelns inverkan försörjningstrygghetenpå oftaom

kopplade till antagandet elprisema skulle stiga följdär att som en av en
ökad till länder med högre elpriser, det primärtärexport av exporten,
och inte importen, kan komma hot den svenskautgöraatt ett motsom
försörjningstryggheten. lindra den handelshindrandeFör effektenatt av

allmänt koncessionssystem för både och import, detett export vore
därför lämpligare belägga endast med koncessionskrav.att exporten

skulle således fri,Importen vilket också fördel bakgrundär motvara en
den omständigheten EG-domstolen generellt tolkat exportbe-attav

stämmelsen artikel 34 RomF mindre extensivt importbestämmelsen.än
ytterligare lindra den handelshindrande effektenFör förespråkasatt

dock icke-permanent koncessionssystem.latent, Huvudregeln skulleett
således under normala förhållanden frihandel. Under tidsperiodervara
då försörjningstryggheten enligt regeringens bedömning hotas skulle
endast koncessionskravbeläggas med medan importen heltärexporten
fri.

lösning bör kombineras med statistisk övervakning s.k.Denna en
anmälningsplikt för regeringen fortlöpande skall kännedomägaatt am

till objektivthandeln med och ha tillgång beslutsunderlag.ett
Anmälningsplikten utformas statistiskmåste övervakningsom en ren

administrativt betungande. Stadgandetoch inte i 2 § lagenvara am
därför ihandel med el, bör kvarstå sin nuvarande form.m.m.,

Även ingåtts tiden före införandetde kontrakt koncessim-som av
skrav omfattas föreslagenför skall reglering.export av

Slutligen bör framhållas den svenska regleringen endast kan gällaatt
fram tillunder övergångsperiod, d.v.s. dess inre marknad föratten en

föreligger inom EU.
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Ägande förvaltandeoch16 av

utlandsförbindelser

utlandsförbindelsertillkommandeförvaltandeochägandeFrågan avom
förbindelsematilltillgångenmed frågandelsammanfaller till stor om
villkor. Hit hördiskriminerandeicke-elmarknadenför alla aktörer på

tillgodosesutnyttjandetvideffektivitethög ettkravetockså att
1995/96:NU1betänkandeNäringsutskottetskonkurrensneutralt Avsätt.

skallutlandsförbindelsertillkommanderiksdagenframgår attatt anser
utredaren skallföljerdirektivenAvoch förvaltas attstaten.ägas av

lagregleringmöjlighetenochbehovetbehandla frågan att genomavom
och förvaltasutlandsförbindelsema ägstillgodose strävan att aven

följa gemenskaps-förpliktigadi EUmedlemSverige attärstaten. som
Även äganderätten ochreglerardirektintegemenskaprättenrätten. om

Romfördragetregler ifinns detegendomsordning,medlemsstaternas som
marknadendenprincipernaintebl.a.skall tillse att gemensammaom
EG-rättsligkapitel följerdettakringgås. Ivarurörelsernaoch de fria en

företagoffentligaochhandelsmonopolstatligareglernaanalys omav
rättigheter. slutetsärskilda Iexklusiva ellertilldelatseller företag som
lagstiftningen ochnuvarandedenanalysåterfinnskapitlet avenav

ändra denna.behovet attav

aspekterEG-rättsliga16.1

Artikel 222orörd.äganderättfråganlämnasgemenskapsrättenI om
skallhänseendeinte i någotfördragetfastnämligenslårRomF att
med-Samtidigt skallegendomsordning.medlemsstaternasingripa i

föraunionsfördraget,infördRomFartikel 3aenligtlemsstatema genom
andramedsamarbetebaseraspolitikekonomisk närasomen

marknaden,den inrepolitik,ekonomiska gemensamtmedlemsstaters
marknadsekonomi medprincipenenligtmål och öppenfastställda enom

fri konkurrens.
med-innebärlojalitetsförpliktelsevidare attföljerartikel 5Av somen

detillseåtgärder förlämpligaskall vidta attattlemsstatema gemen-
införafrånsamtidigt avståochfullgörs attmålsättningarnasamma



Ägande232 och förvaltande utlandsförbindelser SOU 1996:49av

åtgärder kan fördragets mål uppnås.äventyra En medlemsstatattsom
har följaktligen begränsat för nationellt beslutaett ellerutrymme att om,
bibehålla åtgärder, står i strid med gemenskapsrätten.som

16.1.l Fria varurörelser och statliga handelsmonopol
Även Romfördraget inte direkt reglerar äganderätten, finns det be-om
stämmelser skall förhindra diskriminering sker i handeln mellanattsom
medlemsstaterna mellan statligt ägda rättssubjekt och privat ägda sådana,

det gäller försäljningsvillkor eller villkorennär för avsättning av varor.
Artikel 37 RomF innehåller bestämmelser statliga handelsmonopol.om
Artikeln tillämpas varje vilket medlemsstat, rättsligtorgan genom en
eller i praktiken, direkt eller indirekt kontrollerar, eller märkbartstyr
påverkar import och mellan medlemsstaterna. Bestämmelsernaexport
tillämpas på monopol överlåtitäven på andrastaten t.exsom genom
koncession och således inte enbart formella monopol. Syftet med
artikeln bl.a. tillse medlemsstater inte försökerär kringgåatt att
bestämmelserna de fria varurörelsema i artiklarna 30-36 RomFom

statliga handelsmonopol.genom
För monopol enligt artikeln räcker detutgöra medatt ett att ett organ

har transaktioner sin huvudsakliga uppgift och attav varor som varorna
ingår i handeln med andra länder inom gemenskapen. Organet skall
vidare ha aktiv roll i dessa transaktioner se mål 6/64 Costa moten
ENEL 1964 ECR 585. Ett monopol behöver dock inte nödvändigtvis
innebära har total kontroll handeln, vilket alltså innebäratt staten över

artikelns tillämpningsområde relativtatt är stort.
Domstolen har uttalat begränsningar artikelns omfattningav genom
den endast omfattar åtgärder faller inomatt monopols specifikaettsom

verksamhetsområde måste handel med målen 19/731som vara varor se
Peureux 1979 ECR 975 och 155/73 Sacchi 1974 ECR 409
Varuhandeln måste dock ske denpå inre marknaden eftersom artikeln
inte omfattar handel med tredje land.

Rättsfallet Manghera mål 59/75 1976 ECR 91 innebar en
prejudicerande tillämpning artikel 37. det slogI domstolen fast atav
artikel endast37 tillämpas på monopol tillgången oclstyrsom
efterfrågan från andra länder. Det står alltså medlemsstatemtvaror
fritt diskriminera de medborgarna. Vidare anförde domstolenatt ategna

det inte direkt uttalat, så falleräven exklusivaär import- ellerom
exporträttigheter vissa inom artikelns tillämpningsområde. detIav varor
aktuella fallet fann domstolen det endast den del monopoletatt var av
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upphöraoch exporträttigheter måsteexklusiva import-berörde somsom
i fallgrund har domstolenmonopolet. Påoch inte själva senaresamma

för bl.a. telekommunikation ochimportmonopolexklusivakrävt att
avvecklas.skallelektricitet

handelsmonopolstatligtSammanfattningsvis kan konstateras att ett
tillämpningsområde påverka tillgångenartikelns måsteunderfallersom

det diskriminerafrån andra länder och påoch efterfrågan på sättetvaror
inhemsktförmån förtillimporterade ursprung.varor avvaror

handelsmonopolInförande av nya

redansyftar till gradvisartikelBestämmelsen i 371 att anpassa
finns bestämmelsermonopol. artikel 372 RomFbefintliga I som

vidta åtgärderheller skall någramedlemsstat intestadgar att nya somen
räckviddeneller begränsarartikelnpunkten istrider lmot avsom

avskaffande kvantitativatullavveckling ochberörartiklarna avsom
förvisso iDomstolen uttalademedlemsstaterna.mellanrestriktioner

det inte fannsSacchi 1974 ECR 409155/73Sacchi målmålet att
och förfrån allmänt intressemedlemsstat,förnågra hinder ettsett etten

beviljakonkurrensenändamål, begränsaicke-ekonomiskt attatt genom
verksamhet. ieller Mentill företagrättigheters.k. särskilda ett annan

uttaladeECR 585ENEL 1964mål 6/64 CostaCosta ENEL motmot
villkorförbjuder formerartikel 37domstolen att av somnya

och avsättningvid anskaffningmedlemsstaternamellandiskriminerar av
påverkarkommersiell ochmonopolEtt är natur somsom avvaror.

införaoch mindreupprätthållasåledes svårtbordehandeln änattvara
uppstår.diskriminerande effekterutan att

handelsmonopolEG-domstolen och statligavidAnhängiggjorda mål

fördrags-kommissionen talananhängiggjordejuni 199413Den omen
Italien, FrankrikeIrland, Nederländerna,medlemsstaterbrott femmot

ochfrågan import-behandlassamtliga falloch Spanien. I ex-om
och 90 RomF.artiklarna 30, 34, 37enligtportrestriktioner av

kommaavgörandetdessa,inteDomstolen har väntasprövat utanännu
har kommissionenIrland mål C-156/94talansinunder år 1996. I mot

särskild rättighetåtnjutermonopolstatligtbl.a. anfört attettatt som en
tillgång ochgodtyckligtoch påvissa avgörimportera sättettvaror som

diskriminerandepriset,därigenomochefterfrågan på dessa ärävenvaror
rättigheterde särskildaKommissionenenligt artikel 37. att sommenar

Vad beträffarartikel 372.i strid medsärskiltpåförtIrland ärett organ
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ochundantaget från artiklarna 30 34 i artikel 36 kommis-RomF anser
sionen Irland inte har visat åtgärderna nödvändiga. Irland ha",ärattatt
enligt kommissionens mening, inte heller visat det inte finns andraatt

skulle inverkaåtgärder tillgripa mindre den fria rörlighetei,att som
för mål.uppnåatt samma

SpanienKommissionens talan mål C-160/94 grundasmot
i fallet Irland.argumentation Skillnaden mellan de txåmotsomsamma

kommissionen i sin talanmålen Spanien ifrågasätter for-är motatt
spansk lagstiftning beträffandedragsenligheten avvecklingenav ev

särskilt vad exklusiva importmonopol.statliga monopol, Kommis-avser
lagstiftningenden spanska beviljar särskildasionen rättigheterattanser

därigenomstatligt och exkluderar andratill ekonomiskaett organ
från själva Som beståndsdel i ingåroperatörer systemet. systemeten

förnämligen exklusiv statligt monopol till allt berörrätt etten som
uppkopplingar och internationelltinternationella utbyte elkraft.av

kryptiskt anförtKommissionen har något saken annorlundaatt vore on
haftdet statliga hade option till rättigheterna änorganet en snarare

rättigheter, d.v.s. alla aktörersärskilt tilldelade borde ha haft tillgårgatt
uppkopplingama ochtill de internationella det internationella kraftut-

kommissionenSlutligen anfört den spanska lagstiftningenbytet. har att
för andrainte lämnar möjlighet få tillståndnågon tilloperatörer att
ochinternationella uppkopplingar internationellt utbyte.

målen beskrivsanhängiggjorda endast kortfattat i EGT CDe
202/94/EG och naturligtvis svårt uttala vad dedet kommerär att at

framtida tillämpningeninnebära för den EG-rätten avseende monopolav
kommer utfallenelområdet. Onekligen intresse fårstörstavara av

framtida tillämpning bl.a. artikel 37 RomF.av

l6.1.2 Offentliga företag och företag tilldelatssom
exklusiva eller särskilda rättigheter

medlemsstaterna,Enligt artikel skall beträffande offentliga företag90 1
företag beviljar exklusiva elleroch de särskilda rättigheter, intesom

bibehålla någonvidta och inte heller åtgärd strider reglerimotsom
bestämmelserna ifördraget, i synnerhet artiklarna och6 85-94 Roml.

medlemsstat får inte heller investeringarEn i offentliga företaggenom
tilldelat exklusivaeller företag eller särskilda rättighetermansom

artikelkringgå bestämmelserna i 92 statsstöd.RomF Bestämmelserna
rådertillämpas på alla eller har til.-överstaten statensomorgan som
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mål 155/73 Sacchisärskilda rättigheter se 1974exklusiva ellerdelat
409.ECR

artiklarna ochskillnaden mellan 90 37 RomFdirektaDen är att
denför artikel 37 endasttillämpningsområdet är snävare attgenom

ofta används i samband med artiklarna 30-36och därföromfattar varor
tillämpas i samband med flera andrakanArtikel däremot90RomF.

principen likabehandling,artiklarna 6 RomFbestämmelser, om
rörlighet för varor, 52 och rättenfri 53 RomF30-36 RomFartiklarna

rörlighet för tjänster ochfri 85-94 RomFetablering, RomFtill fri 59
inklusive bestämmelser statsstöd.konkurrensbestämmelsema om

uppdraget till-företag tilldelatsframgårartikel 902Av attatt som
ekonomiskt intresse eller harallmänthandahålla tjänster somav
skall underkastade reglerna imonopol,fiskalakaraktären varaav

i den tillämpningen dessakonkurrensreglema, månfördraget, särskilt av
hindrar särskilda uppgifterpraktiken deeller irättsligtregler inte att

Utvecklingen handeln får dock intedem fullgörs.tilldelats avsom
gemenskapens intresse.strider Dettaomfattningipåverkas motsomen

tillhandahålla tjänster allmäntskallföretaginnebär ettatt avsom
marknaden med frideninte får hotaintresseekonomiskt gemensamma

från denverksamhet. kommissionsbeslut 16sin Ikonkurrens ettgenom
Kommissionsbeslut 91/50/EEG framgårsselcentrale,januari 1991 att

hänvisar till skapandet den inreartikel 902meningen isista av
marknaden.

de fall anhän-bör tvåartikel 902Beträffande även ärsomav
C-158/94,målen C-156/94 ochdomstolengiggjorda vid nämnas se

kommissionen anfört artikel 902hardessaunder 4.1.1. I attovan
artikel för statliga företagundantag från 30medgerinteRomF som
tillhandahålla allmänttjänsterrättighetertilldelats särskilda att av
fördel för förtill räkning ochdessaekonomiskt intresse, attegenom

hindrar import från andra medlemsstater.verksamhetsinskydda egen
tydligt den inte undantag kananför klart ochKommissionen att attanser

nationella strideråtgärderartikel 902 RomFmedges enligt öppetom
varurörligheten.den friabestämmelsernamot om

domstolenmål C-320/911993 ECR 2533Corbeausin dom iI gav
ekonomiskt intresse endast deallmäntuttryck för tjänster äratt omav

och deinom medlemsstatens territoriumtillgodokommer alla om
liknande kvantitet hänsyn tilltariffer ochtill enhetligaerbjuds utan att ta

förtjänstmöjligheter vid varje tillfälle.eller Ispeciella situationer senare
attitydförändring från domstolens sida, där den imärksrättspraxis en

företag tillförtsoffentliga eller företagviss mån att sompresumerar
artikel 90l och undantags-strider RomFsärskilda rättigheter mot att
därför omgående undersöks.enligt 902 RomFmöjligheten
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artikelI 903 slutligen kommissionen skall säkerställasägs att att
bestämmelserna i artikeln tillämpas och, det nödvändigt, utfärdanär är
direktiv eller beslut vad medlemsstaterna.avser

Slutsatsen blir artikel kan tillämpas90 i samband med antalatt ett
olika bestämmelser i fördraget och det härav förutsesvårtäratt att
vilken talan kan komma föras i samband med dess tillämpning.attsom
Genom domstolens attitydförändring till företag omfattassom av
artikeln verkar det existensen offentliga företag eller företagsom om av

tilldelats särskilda rättigheter strida artikel 90lmotsom presumeras
och domstolen därför omgående undersöker det finns möjligheteratt om
till undantag enligt medlemsstat902. En anmäls bör därförsom vara

förbereddväl kunna visa varför det allmänt ekonomisktäratt av
intresse företag har tilldelats särskilda rättigheter och handelnatt ett att
inte påverkas i omfattning strider gemenskapens intresse.moten som

16. Konkurrensbestämmelser1.3

Artikel innebär offentliga företag90 och företag tilldelatsatt som
exklusiva eller särskilda rättigheter skall underkastade reglerna ivara
fördraget, särskilt konkurrensreglema. främstaDet målet för den

konkurrenspolitiken skall den friaatt garanteragemensamma vara
rörligheten och frigöra produkter och produktionsfaktorer. Alla hinder
för fritt ekonomiskt skallutbyte undanröjas så fri konkurrens råder.att

Konkurrensreglema gäller uteslutande för företag. Begreppet företag
definieras inte i Romfördraget, enligt förarbetena till konkurrensla-men

prop. 1992/93:56 omfattas varje form verksamhet ekono-gen av av
misk eller kommersiell spelar ingen rollDet verksamhetennatur. ärom
avsedd ekonomisk vinst eller spelar heller ingenDet roll iatt ge
vilken juridisk form bedrivs,verksamheten det viktiga någonärutan att

Ävenform ekonomisk eller kommersiell verksamhet bedrivs.av
offentliga kan falla under begreppet, med undantag för de fallorgan
då det frågan myndighetsutövning.är om

Konkurrensreglema i artiklarna 85 och 86 innehållerRomF två
grundläggande förbud. Artikel ställer förbud85 konkurrens-ett motupp
begränsande förbudsamarbete och artikel 86 innehåller missbrukett mot

dominerande ställning. Artiklarna korresponderar med bestämmelser-av
i 6 konkurrenslagen samband19 § SFS 1993:20. I med artikelna resp.

det framför allt artikel har tillämpats.90 86är som
Vid domstolens tillämpning artikel 86 undersöks företagettav om

i dominerande ställning har missbrukat denna ställning. rättsfallI senare



Ägande och förvaltande utlandsförbindelserSOU 1996:49 237av

från domstolen där offentliga företag eller företag tillerkäntssom
exklusiva eller särskilda rättigheter, och där artiklarna 86 och 90
tillämpats, har domstolen i viss mån ändrat inställning.

Från tidigare ha klarlagt missbruket dominerande ställning,att av en
har domstolen börjat lägga tonvikten identifierapå existensenatt av
exklusiva särskildaeller rättigheter leder till företag fåratt ettsom en
dominant ställning, och till sin utformning sannolikt kan leda tillsom
missbruk.

rättsfallet Höfner mål C-4l/90l 1991 tillämpadeECR 1979
artikel86.domstolen för första gången artikel 90 i samband med Målet

gällde tysk federal arbetsförmedling tilldelats lagstadgatetten som
för förstamonopol. Domstolen slog det fast arbetsförmedlingenatt

innehade dominerande ställning och för det andra dominerandeatten en
ställning i strid med artikel Slutligen anfördei sig inte 86 domstolenär .

medlemsstat ändå bryter artikel och86 901att mot atten genom
tilldela företag särskilda rättigheter då företaget vid utnyttjandetett av
dessa rättigheter leds till missbruka sin dominerande ställning.att

mål rörde grekiskt TV-monopol målI C-260/89ett annat ettsom
fann domstolen beviljandetERT 1991 ECR 2925 särskildaatt av

rättigheter företag detill bryta artikel 86gör äratt tvungna att motsom
för fullgöra sina skyldigheter strider artikel 90 l. rättsfalletIatt mot

C-179/90di mål 1991 ECR sammanfördePorto Genova 5889
domstolen från Hofner ochslutsatserna krävde ändå bevis förERT, men

dominerande ställningen missbrukats.den di GenovaI Portoatt
diskuteratsframkom ytterligare aspekt i doktrinen, nämligensomen

huruvida offentligt företag eller företag tilldelats exklusivaettett som
eller särskilda rättigheter, kan missbruka sin dominerandepassivt
ställning. passivt missbruk skulle enligt doktrinen ineffektivitetEtt vara

ovilja modernisera. Ineffektivitetenberor på för alltså med sigattsom
tillgodose marknadens efterfråganföretaget inte kan dess tjänster.att

mål C-320/91l993rättsfallet Corbeau ECR 2533 hindradeI ett
frånstatligt postmonopol privata aktörer erbjuda sina tjänster påatt

marknaden. Domstolen intog något annorlunda hållning i dettaen
rättsfall. Domstolen anförde analysera artikel 901närmareattutan

läsas med artikel och undantagetdenna måste 902RomF, att samman
ekonomiskt intresse. Domstolenför allmänt menade detett att var

konkurrensen vad gäller tillträdet till vissaskäligt begränsa ekono-att
fördelaktiga delar tjänst omfattar delar,miskt många så längeav en som

från den övriga verksamheten.inte dessa delar går attsom separera
det finnas möjlighet begränsa konkurrensenFöljaktligen borde föratten

vissa delar direkt relaterade till funktionen förärett systemav som
och skäligen måste uppfattas nödvändiga förresterande del attsom som

SOUI9$6:4916
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funktion. Generaladvokaten anfördehela i måletgarantera systemets att
åtgärder utvidgardet inte någon skillnad mellan redan befintligaär som

särskilda rättigheter och införa dylika, eftersom båda hindraratt
egentliga frågan i stället huruvida åtgärdernakonkurrensen. iDen var

fråga kunde objektivt försvarbara med hänsyn till detanses vara
allmänna ekonomiska intresset.

förhållandelagstiftning iNuvarande16.2

behov komplette-till ochEG-rätten av

ring eller ändring

innefattandegällande lagstiftning lag 1902271 l vissaEnligt s
anläggningar ellagen det regeringenbestämmelser elektriska ärom

nätkoncession för utlandsförbindelseransökan 2 § lprövar omsom
först lämpligtskall regeringen detVid sin prövningmom.. pröva ärom

bevilja koncession för anläggningen 2 2från synpunkt §allmän att
nätkoncession inte får meddelasVidareförsta stycket. sägs att ommom

möjligheterna långsiktigtskulle försämraförbindelsen allvarligt att
landet och koncession får endast beviljaselförsörjningen iupprätthålla

synpunkt nätverksamhetlämplig från allmän 2 §den utövaär attsom
förenasSlutligen skall nätkoncessionoch femte stycket.fjärde2 mom

för skydda allmänna intressen §villkor behövs m.m.2med de attsom
möjligheterna enligt gällande lagstiftningföljande skalldet3 mom.. I

förvaltauttalade principen skall ochtillgodose den ägaatt statenatt
utlandsförbindelsema analyseras.

lagstiftning skall tillämpas ochpå hur gällandefinnaFör att svar
framför förarbetena ocherbjuder måste alltvilka möjligheter den

special-och regeringuttalanden riksdag Avtidigare över.sesav
146f framgår lämplighetspröv-till 1993/94: 162motiveringen atts.prop.

första stycket, hindraningen enligt ellagen 2 § 2 att attmom avser
byggs. Koncession skall alltsåonödiga anläggningarsamhällsekonomiskt

tillräcklig överföringskapacitet redanledningar därinte lämnas till nya
onödigt skada för tredjeledning orsakarfinns eller då stor man.en ny

nätkoncession i allmänhet och inteLämplighetsprövningen avser
utlandsförbindelser.specifikt

till proposition 5.99den allmänna motiveringenI attsamma anges
ansökan nätkoncession för utlands-med prövningeni samband omav en

för den tillgångenförbindelsens betydelse allmännaförbindelse bör t.ex.
utlandet, driftsäkerheten i det svenskaöverföringskapacitet tilltill
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långsiktiga leveranssäkerheten i regeringenselsystemet och den vägas
1994/ den infördabedömning. 1995:222 41I sägs atts. nuprop.

i fjärde stycket avseende bedömnings-ändringen i ellagen 2 § 2 mom
koncession,ansökangrunder vid prövning staten ett stortom gerav

utlandsförbindelsema. På sidainflytande etableringenöver sammaav
skall tillkommande utlands-stycketuttrycks i sista strävan attatt vara

skall och förvaltasförbindelser ägas staten.av
delbetänkandeföreslog i sitt SOU 1995:14Energikommissionen ett

innehåll:ellagen följande Vidförsta stycket i 2 § 2tillägg till mom. av
utlandsförbindelse skallnätkoncessionmeddelande avsersomav

betydelse för landetsförbindelsens allmännabeaktasdessutom särskilt
formuleringen innebarEnergikommissionen ansågelförsörjning. att att
regeringens prövningskulle beaktas viddärmedfler faktorer av

förbindelsennämndes behovetBland faktorernakoncessionen. ettav ur
försörjningstrygghetsperspektiv, betydelsen förbindelsen kanlångsiktigt

och innefatta dendet svenska elsystemetdriftsäkerhetenha för av
driftsäkerhetenför klarautlandsförbindelseomständigheten attatt en ny

exempelvis storkraft-förstärkningaromfattandeskulle kräva alltför av
viktigutlandsförbindelsemadet faktumoch slutligen utgörnätet att en

skall ha tillgång tillså många SOUinfrastruktur,del landets somav
95.1995:14 s.

femte stycketlämplighetsbedömningen i 2 § 2Beträffande avmom
specialmotiveringen tillinätkoncessionden söker sägs prop.som

lämplighetsprövningen hänsyndet ingår i1993/94: 162 148, att taatts.
kraftnätSvenskadet lämpligttill än statenär att somgenomannanom

utlandsförbindelse.gällerkoncessionenkoncessionskall erhålla om
storkraftnätetsvenskamed detför verksamhetenriktlinjernaI

utlandsförbindelse iförmedgeskoncession kanunderströks ävenatt
disponerareller påinte delägareSvenska kraftnät sättvilken är annat

nätmonopolmed s. 188Elkonkurrens1993:68 sägskapacitet. SOUI
kommeruteslutas någondet inte"Emellertid kan även attattatt: annan

aktuellt för Svenska...Kanske blir detutlandsledningvilja anlägga en
vill statligtägarkonsortium, kanskeikraftnät ingå ettpart ettatt som

utlandsförbindelse". båda fallenIföretag byggaeller enskilt egenen
bakgrund denkoncessionsansökan skeskall bedömningen mot av avav

skallkraftnätSvenskauttalade principenstatsmakterna ägaatt en
utlandsförbindelsema.deltillräckligt stor av
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lagstiftning förhållandeNuvarande i16.2.1

till EG-rätten

nuvarande lagstiftningen nätkoncession endastden fårI attanges
allmän synpunkt lämpligmeddelas den från nätverk-är utövaattsom

samhet. gäller alla nätkoncessioner nätkoncessionerDetta även som
regerings proposition Handelutlandsförbindelser. med iIavser

konkurrens l993/94:l62 s. 148 det i bedömningenprop. attangavs
in sökandes allmänna kompetens och utformning denskall vägas av

handha nätverksamheten. sökande tidigareorganistion skall Omsom
tidigarenätverksamhet bör också hans agerandebedrivit nätägaresom

i nämnda proposition hänsyn vidin. Vidarevägas attangavs en
nätkoncession för utlandsförbindelselämplighetsprövning avseende i

lämpligtförekommande fall får till det Svenskaär änatttas om annan
koncession. bakgrund riksdagen hadekraftnät erhåller Detta mot attav

Svenska kraftnät skall och förvaltauttalat ägaatt staten genom en
utlandsförbindelsema, uppfattningtillräckligt del ävenstor en somav

nuvarande riksdag stödjer 1995/96:NU1 22.se s.
den nuvarande regleringen för uppfyllatillämpningEn attav

riktlinjer i ägandefrågan kan eventuellt leda till Sverigeriksdagens att
strid med artiklarna 30-34, 86 ochanmäls för åtgärder i 90 RomF. Att

beror Svenska kraftnät tordeartikel skulle tillämpas på90 att anses vara
mening, inte minst verksamhetensenligt artikelnsföretag natur.ett p.g.a.

monopol enligt bestämmelserna i artikeli dag inget statligt 37Det är
kraftnät redanSvenska i dageftersomRomF, än staten genomannan

Baltic Cable och den nuvarandeutlandsförbindelse t.exäger atten
söka och beviljas koncession förinte utesluter kanregleringen att annan
möjlighet artikel kan blifinns dock 37utlandsförbindelse Det atten .

tillämpningen svenskskede, nämligenaktuell i ett om avsenare
uteslutande kan eller förvaltatilllagstiftning leder ägastatenatt

tordeSvenska kraftnätutlandsförbindelser. även att ettvara anse som
tillhandahålla tjänster allmänt ekonomisktföretag anförtrotts avsom

och skall sådant särskilt iaktta konkurrens-intresse enligt 902 som
bestämmelserna.

uppgiften tillse detanförtrotts svenskaSvenska kraftnät har att att
för hela Sverige tillfredsställandestorkraftnätet skall fungera på sätt.ett

utlandsförbindelsema viktig del i dennaFörvaltningen utgör enav
följer den under vissarättsfall från domstolenuppgift. Av att attanser

konkurrensen för vissaberättigat begränsabetingelser kan det attvara
till funktionen för resterandedirekt relateradedelar i ärsystemett som

Även lagstiftning inte direkt i stridnuvarande stårdel Corbeau.se om
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rättfärdiganödvändigt forblidet ettkan attmed EG-rätten staten
ekonomisktallmäntförUndantagetbestämmelser.från EG:sundantag

dockförutsättningviktigRomF. En är attenligt 902medgesintresse
grunder.försvarbaraobjektivtpåagerandesittkan försvaraSverige

och följaktligenartikel 90tillämpa ävendomstolar kanNationella
såledesdomstol kanNationell göraartikel 902.iundantaget enpröva

kraftnätSvenskaför bl.a.omöjligt atthuruvida detbedömning ärav
konkurrens-tillämpningfullständigmedåliggandensinafullgöra aven

domstolen intagitkapitel 4.1.2har under nämns attbestämmelserna. Det
och företagföretagoffentligaattitydannorlunda gentemot somen

verkarDomstolenrättigheter.särskildaellerexklusivatilldelats numera
och under-artikel 901striderdessaexistensen motatt avpresumera
härmedgälleri 902. Detundantagsmöjligheterna attomgåendesöker

sinförsvaragrundervilka ämnardefinierarklartSverige man
utredningensenligtbörargumentationreglering. Dennanuvarande

skallregeringennärpåuppfattning bygga resonemang somsamma
utlandsförbindelser.förkoncessionansökanpröva om

ägande inte påstatligtgrunderförsvarbaraObjektivt är att ettt.ex
likasker pådennatillsersamhandeln,hindrar tvärtom attnågot utansätt

därigenomkonkurrensenochelmarknadenaktörerför alla attvillkor
försörjningstrygghetensäkerställandetochEnergiförsörjning avgynnas.

och fallerdefinieramedlemsstatenankommer attfrågaär somen
åtgärdernalängesfär, så ärexklusivamedlemsstatsinom somen
samhandeln.inverkanmöjligaminstainnebärochändamålsenliga

ändringellerkompletteringBehovet16.2.2 av
regleringnuvarandeav

iföreskrivaför riksdagenmöjlighetenutesluta attvill inteUtredningen
förvaltasochutlandsförbindelser skall ägastillkommandelag avatt
lagstiftningnuvarandeuppfattningutredningensdock attDet ärstaten.

prövningvidvilken detenligtkompletteringi behovendast avär enav
sökandenhurskall beaktassärskiltutlandsförbindelserförnätkoncession
icke-dis-upplåtaskommerledningensäkerställa attattattavser

villkor.kriminerande
icke-diskriminerandeutlandsförbindelsematilltillträdetFrågan om

förbindelsernadelhurberoendegradi hög storvillkor kan avavvara
kraftnät såsomSvenskasvenskaförvaltasoch statenägs genomavsom

ekonomiskainte hardvsneutral ägarevarande ägare somenen
med el.handel Enellerelproduktionbedriveri företagintressen som

varjeprövning iinnebärlydelseovannämndaenligtkomplettering en
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enskilt fall, vilket inte utesluter andra Svenska kraftnätäven änatt ges
möjlighet söka erhållaoch koncession. föreslagnaatt Den komplette-
ringen därför enligt utredningen denär lösning bäst tillfredsställersom
riksdagens uttalade i ägandefrågan och samtidigt inte direkt står isom
strid med EG-rätten. Utredningen vill dock understryka tillämp-att en
ning i praktiken innebär endast beviljas koncession kanatt statensom
komma innebära överträdelse EG-rätten.att en av

Nuvarande lagstiftning med angiven komplettering skulle kunna
beskrivas uttryck för det önskvärtett är ochatt att ägerstatensom
förvaltar tillkommande utlandsförbindelser, det inte uteslutetatt ärmen

kan tillgodose kraven icke-diskriminerandeatt än statenannan
tillträde till förbindelsema, neutralt ägarskap friett samt garantera en
konkurrens och således beviljas koncession.

l6.2.3 Slutsatser

Utredningen finner det med all sannolikhet finns risk föratt atten en
konflikt med EG-rätten kan komma uppstå Sverige införatt om en
lagstiftning uttryckligen stadgar endast kan ochatt ägastatensom
förvalta utlandsförbindelsema. Nuvarande lagstiftning med komplet-en
tering, enligt vilken det vid prövning nätkoncession för utlands-av
förbindelser särskilt skall beaktas hur sökanden säkerställaatt attavser
ledningen kommer upplåtas på icke-diskriminerande villkor, står inteatt
direkt i strid med EG-rätten. tillämpningEn kommer innebäraattsom

det i praktiken endast kan beviljasatt koncessionär kanstaten som
förvisso komma visa sig problematisk.att

förslagnaDen kompletteringen utesluter inte möjligheten för
regeringen bevilja koncession för utlandsförbindelse tillatt änannan

dylikEn lösning borde tillgodose Sverigesstaten. behov attav
kontrollera ägandet och förvaltandet tillkommande utlandsförbindel-av

Vidare klargör kompletteringen bedömningsgrundema avseendeser.
sökandens lämplighet så kravet på lika tillträde icke-diskrimine-att
rande villkor tillgodoses.
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regleringsamladtillFörslag17

exportregleringaroch17.1 Import-
och importförkoncessionsärskild exportingenföreliggerdagslägetI

el,handel med1994:618lageninnehållerel. m.m.Däremot omav
ingårdenföreskrivs§ 2lagensutrikeshandeln. attIregler somrörsom
pågåkommereller ström attimportmedför exportavtal att avsom

avtalet tillanmälanskallmånader göraminsttidunder omsexaven
inomskallanmälansådan görasEnregeringenmyndighet enden utser.

träddeanmälningspliktgenerellaingicks. Dennaavtaletdetmånad från
1996.januariikraft den 1

utrikeshandelsådanbegränsningtillmöjligheterskapasyfteI avatt
föreslåsförsörjningstryggheten,föreffekternegativamedförmed som

skerför Dettakoncessionssystem export.icke-permanentd.v.s.latent,ett
rubrikenunderinförsparagraflämpligast att en nygenom

föreslårUtredningenmed el. etthandeli lagen"Utrikeshandel" om
följande:enligtutformatstadgande

försörjningstrygg-svenskadå denperioderunderkanRegeringen
el. Kon-förkoncessionpåkravinföra exporthotad,heten avanses

landetstillhänsynallmänintebeviljas regeringenkancession omav
beviljande.sådanttalarförsörjningstrygghet ettemot

medhandelnkännedomskallfortlöpande ägaregeringenFör omatt
föreslagenbörbeslutsunderlagobjektivttilltillgånghaoch ett

anmälningsplikten.lagstadgaderedandenmedkombinerasreglering
övervakningstatistiskutformasmåsteAnmälningsplikten rensom en

lageni §Stadgandet 2betungande.administrativt omoch inte vara
form.nuvarandei sinkvarstådärförbörmedhandel m.m.,

utlandsförbindelserTillkommande17.2

skallutlandsförbindelsertillkommandeviktenbetona attFör att av
regeringenförochicke-diskriminerande sätt attpåutnyttjas geett

förbindelsemaprövningsinvidbedömningsgrunderytterligare av
stycket:fjärdeled i § 22föreslås nyttett mom
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Nätkoncession får endast beviljas den från allmän synpunkt ärsom
lämplig nätverksamhet.utöva Vidatt nätkoncessionprövning förav
utlandsförbindelse skall särskilt beaktas hur sökanden lämpligtpå sätt

säkerställa ledningen kommer upplåtasatt att på icke-avser att
diskriminerande villkor. Nätkoncession för område får endast beviljas
den dessutom lämplig bedrivaär nätverksamhet inomatt detsom
begärda området.

Föreslagen komplettering innebär också regeringen möjlighetatt ges
förtydliga med vilka villkor koncessionatt skall förenas, bl.a. likaen

tillträde till förbindelsema, iakttagande lika behandling, rationelltav
användande förbindelsen och andra hänsyn miljö.t.ex.av som
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Specialmotivering18

ändring itill lagFörslag18.1 om

1994:618 handellagen om

med el, m.m.

dåperioder den svensk försörjningstrygg-under2 § Regeringen kana
påinföra krav koncession för eLkan hotad,heten export avanses

inte allmän hänsyn tillbeviljas regeringenKoncession kan omav
sådant beviljande.försörjningstrygghet talarlandets emot ett

för svenska elförsörjningen.till fördel denUtlandshandel allmäntär sett
behov styrning ellertidsperspektiv finns det inte någotkortareI ett av
ändring innebärutrikeshandeln el. Föreslagenkontroll att enavav

vissa restriktioner på utrikes-för regeringen läggamöjlighet införs att
hota försörjningstrygg-i framtiden bedömshandeln med dennaom

heten.
införande latent kommande,lagändringenVidare innebär ettett av

för el. Regeringenkoncessionssystemd.v.s icke-permanent exportett av
under tidsperiod då denkoncession förkan införa krav på export en

hotad. Huvudregeln skall såledesförsörjningstryggheten ärattanser
frihandel. Under tidsperioder dåförhållandennormalaunder vara

skall således beläggas medhotadförsörjningstryggheten exportenanses
fri. fortlöpan-medan importen regeringenkoncessionskrav, Förär attett

handeln med och för ha tillgång tillkännedomde skall äga att ettom
lagändringen kombineras medbeslutsunderlag, skallobjektivt en

enligt den redan lagstadgade anmälningspliktenstatistisk övervakning
skall sin bedömning huruvida försörjnings-Regeringen ii lagens 2 av

rimligt prishänsyn till tillgången på tilltryggheten hotad,är ta ettom
säkerställas.kan

elkraft tillhandahållsregeringen in kravet påVidare skall väga att
kostnadseffektivt till stabila priser. Regering-kunder påsvenska sättett

avvägning i varje enskilt fallskall vid sin bedömning göra rnotenen
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bakgrund gemenskapsrätten och bakgrund den nivåmotav av av
hannonisering gemenskapen vid tidpunktennått för regeringens
bedömning.

Förslag till lag ändring18.2 i lagenom

1902:71 s.l, innefattande vissa bestäm-

melser elektriska anläggningar.om

fjärde§ stycket.2 2 mom

får frånNätkoncession beviljasendast den allmän synpunkt ärsom
lämplig nätverksamhet. Vid prövningutöva nätkoncession föratt av

påutlandsförbindelse skall särskilt beaktas hur sökanden lämpligt sätt
upplåtas påsäkerställa ledningen kommer icke-att att attavser

område fårdiskriminerande villkor. Nätkoncession för endast
beviljas dessutom lämpligden är bedriva nätverksamhetattsom

området.inom det begärda

proposition 1994/952222 ellagstiftningregeringens framhållsI Ny att en
bör tillkommande utlandsförbindelser för ochsträvan att ägsvara

förvaltas Svenska kraftnät. bakgrundMot detstatenav genom av
uttalade syftet reglera utrikeshandeln med för säkerställa denatt att
långsiktiga svenska försörjningstryggheten kan frågan tillträdet tillom
förbindelsema icke-diskriminerande villkor beroende hur storvara av
del forbindelsema svenska Svenskaägs statensomav av genom
kraftnät.

Föreslagen ändring 2 § 2 innebär kompletteringav mom en av
befintlig lagstiftning möjliggör för regeringen vid sin prövningattsom

försökande nätkoncession utlandsförbindelse, denne påprövaav av om
lämpligt kan säkerställa ledningen verkligen kommer upplåtassätt att att

Ändringenpå icke-diskriminerande villkor. innebär prövning i varjeen
enskilt fall varvid det inte uteslutet, regeringen kan beviljaär att
koncession utlandsförbindelseför till Svenskaän statenannan genom
kraftnät, sökande på lämpligt säkerställer kravet på lika tillträdesättom
till förbindelsen på icke-diskriminerande villkor.
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yttrandeSärskilt

Svenska Fondhand-Johansson,SvanteSärskilt yttrande expertenav
Albinsson,biträtts HarryYttrandet harlareföreningen. experternaav

Sehlin, AB.och PostenIndustriförbundet Dag

förslagvälhuvudsak motiveratI ett

handeln med där deregleringföreslåvaltharUtredningen att aven
lyderfortsättningsvisfinansiella instrumentelkontrakt ävenärsom

med värdepapper.och handelhanteringgäller förunder de regler som
i begränsadmöjlighetleveranskoncessionärer attöppnasFör en

krav ställs påmellanhandstjänstererbjuda attomfattning attutan
regler skapasvärdepappersinstitut. Nyasamtidigtkoncessionären är
vad deskyddsintressensamhälletstillgodosesyftar tillvilka att avser

helaPå detfinansiella instrument.inteelkontrakt storaär synessom
önskemålet skyddatillgodoselämpligtpåförslagutredningens sätt attett

kontinuitet i lagstiftningen,samtidigtelmarknadenförförtroendet som
i tillsynen uppnås.rationalitetförutsägbarhet ochlagtillämpningens

tidigarefrånavviker principerför elbörsillståndskravT

avvikerföreslå reglervaltElbörsutredningenharområdePå attett som
nämligenvärdepappersområdet,rådet påprinciperfrån de genomsom

tillstånd skalltillståndspliktiga ochskallelbörserföreslå attatt att vara
regeringen.meddelas av

elbörsmonopolförFara

har sittvärdepappersbörserbeträffandelagstiftningNuvarande ursprung
betänkandesittFi 1987:11. Ivärdepappersmarknadskommitténi

Stockholms Fondbörsmonopolet fördåvarandedetföreslog denna att
skulletillståndsplikt och tillståndmedochavskaffasskulle attersättas

behovsprövning.efterregeringenmeddelas av
Riksgälds-bl.a.flera remissinstanser,kritiseradesförslagDetta av

SverigesRiksbanksfullmäktige,Näringsfrihetsombudsmarmen,kontoret,
SvenskaRiksorganisationSmåföretagamasIndustriförbund, samt
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Fondhandlareföreningen och Svenska Bankföreningen, för det skulleatt
försvåra konkurrensen och leda till effektivitet i marknaden.sämre
Remissinstansema alltsåansåg de effektivitetsvinster konkurrensen,att
eller den potentiella konkurrensen, mellan olika börser medför överväger
risken för fragmentering likviditeten. Kritiken finns refererad iav
regeringens 1991/92:113. Praktiska erfarenheter har värde-prop.
pappersområdet bekräftat börsorganisation förnyttan att utsättsav en
konkurrens eller potentiell konkurrens.

faktiskaDe omständigheter föreligger beträffande den svensk-som
norska elbörsen pekar den elbörsutredningen föreslagnamot att av
regeln regeringen meddelas tillstånd för elbörs efter skadeprövningatt
kan få olyckliga konsekvenser behovsprövning. Densamma som en
svensk-norska elbörsen tänkt drivas i bolag till hälftenär att ett som
vardera nätmyndighetema i Sverige respektive Norge. Regeringenägs av
har alltså ställning till konkurrerande börsers inverkan påatt ta
elsystemet och elmarknaden samtidigt den svenska nätmyndighetensom

till den befintliga börsen.är ägare
Skrivningen i den norska MeldSt 1995-96, där11 det "Etsägs attnr

felles eierskap i Statnett Marked förutsätter detAS ikke etableresat en
handelsplass i Sverige konkurrerer med Statnett Marked",egen som
ytterligare komplikation. ligger tillDet hands tänkautgör signära atten

blotta förekomsten denna innebära varjeatt attav passus anses
konkurrerande elbörs till skada för elmarknaden. Slutsatsen blirär att
elbörsutredningens förslag i realiteten innebär risk för skapande ettav
elbörsmonopol.

illståndsplikt träffar både el förT leverans och finansiella instrument

Tillståndsplikten för elbörser träffar såväl börser handel medsom avser
kortsiktig för leverans börser finansiella instrumentsom som avser
med underliggande värde elderivat. Skillnaderna mellan desom
olika slagen elkontrakt dock så det skulleär ävenstora attav om vara
motiverat kräva tillstånd för elbörser för leverans såatt noterarsom

tillståndsplikten därmed motiverad för börser elderivat.är noterarsom
Handel med för leverans har viss inverkan på driften elsystemetav

och det finns visst fog för funktionen hos elbörs kanargument att en
påverka detta. mister dockArgumentet i styrka betänkernär attman

delen omsättningen för leverans kommer ske i formstörre attav av
bilaterala kontrakt handhas börs. Elderivat har ingenatt översom

inverkan elsystemet och förpå börser uteslutande sådananoterarsom
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inverkaskulle kunnahandelndärsituationtänka siggår det inte att en
elsystemet.menligt

verksamhetkonkurrerandekravetnorskabeträffar deVad att
helt saknarlagstiftningnorskSverige måsteietableras notera attman

finansiella instrumentbetecknari Sverigevidetreglering somsomav
saknar alltsåmyndigheterNorskavärde.underliggandemed som

konkurrerandeförbjudaigällande lag Norgeundermöjlighet att nu
långtgåendealltförförefallerelderivat. attDetvilkabörser noterar vara

konkurre-förbjuda svenskaönskemålennorskatillmötesgå de attgenom
finansiella instrument.förbörserrande

börsverksamhetDefinitionen av

sådandefinitionenblirtillståndspliktigbörsverksamhet ärNär av
"verksamhetlegaldefinitionen attföreslagnaavgörande. Den genomsom

informationoffentliggörasammanställa ochregelbundet samla omupp,
elleravseendegjorda avslutvidprisetsäljbudochköp- samt
medhandelregelbundenåstadkommasyftetillharelkontrakt, attsamt

delar.sönderfaller i tvåringa"kaninteomfattningi ansessomen
och ielhandelallaktivitetersådanabeskriverdelenDen somena

samlanämligenpå,byggermellanhandstjänster attsynnerhet alla
allt i syfteavslut,gjordasäljbud attochköp-information samt omom

dennahandlarandra delenhandel. attregelbunden Dentill ståndfå om
frånbörsverksamhetskiljeroffentliggörs. Detinformation annansom

börsenalltsådefinitiondennaenligt är attmellanhandsverksamhet
avslut.ochpriserbud,informationsprider om

felslårDefinitionen

sakligatill sittvärdepappersmarknadskommitténhadeförslagsittI en
remiss-blevbörsverksamhet. Dennadefinitionidentiskinnehåll avav

tillupphovochfördendärfördelskritiseradinstansema att gavvagvar
sikte pådendärfördelsgränsdragningsproblem togattåtskilliga

primärtträffade vaddärföroch attinformationsspridningen varsom
ansågremissinstanserFlera attinformationssystem.betrakta som

börsfunktionenhänvisning tillinnehållaborde attdefinitionen en
auktionsför-samlatavslutgenomföramöjligheteninnefattar att genom

elbörsutredningenskritik drabbarmotsvarande. Sammafarande eller
förslag.

anförskonkurrensfrånelbörsen attskyddaskäl förSom att
Viöverdriven.framstår ärfarhågasplittras. Dennakanlikviditeten som
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övertygade den verksamma norsk-svenska elbörsen harattom nu
möjlighet fullgoduppnå likviditet kraft. Det förefalleratt av egen
dessutom bakvänt försöka skydda likviditeten läggaatt attgenom
restriktioner på andra aktörers informationsspridning. Hotet börsensmot
likviditet kommer vad beträffar för leverans från handel med
bilaterala kontrakt, och vad beträffar finansiella instrument från börser
etablerade i andra jurisdiktioner. ingetI fallen det möjligtär attav
lagstifta bort hotet.

enlighetLösning med 1991/92:113i förespråkasproposition

regeringensI 1991/92:1 13 anvisar departementschefen elegantprop. en
lösning på motsvarande problem vad värdepappersbörser. Hanavser
konstaterar all börsliknande verksamhet tillståndspliktig såsomatt är
utgörande mellanhandstjänster. harStaten alltså tillräckliga medel fåatt
insyn i och kontrollera all börsliknande verksamhet vad finansiellaavser
instrument, och detta gäller således redan för elderivat. Företag såsom
önskar kan erhålla frivillig auktorisation börs och underkastar sidsom
då ytterligare krav. Genom auktorisationen frivillig blir den exaktaatt är
definitionen börsverksamhet mindre avgörande. Auktorisationav
meddelas Finansinspektionen. ordningDenna kan vidareutanav
åtgärder tillämpas finansiella elkontrakt och borde för sådana vara
den naturliga.

det gällerNär börshandel med för leverans bör motsvarande
lösning sökas. Alla elhandelsföretag föreslås bli skyldiga underrättaatt
tillsynsmyndigheten sin verksamhet och till anmälan fogaom en
redogörelse för den planerade verksamheten. Tillsynsmyndigheten har
också möjlighet löpande begära uppgifter verksamheten ochatt om
vidare förelägga elhandelsföretag upphöra med viss uppenbartatt att
olämplig verksamhet. Dessa möjligheter visserligen någotär änsvagare
de står till buds det finansiellapå området kopplat till kravetsom men
på allmänhetens förtroende för elmarknaden upprätthålls, ochatt
enskildas elförsörjning inte torde fullt tillräckliga möjligheteräventyras

osunda verksamheter finnas. Auktorisation börs föratt stoppa som
handel med för leverans kan därmed frivillig och definitions-göras
frågorna blir mindre avgörande.
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19951112Kommittédirektiv

med el,handelorganiseradförRegler m.m.

augustidenregeringssammanträde 17vidBeslut
1995

skallutredareuppdragetEnSammanfattning av
med el, därbörshandelorganiseradförregelverkföreslå ett en-

nordiskavårasamarbete medbörshandel ibedrivamöjligheterna att
beaktas,grannländer

kan blimedutrikeshandelnregleringtill denförslaglämna somav-
försörjningstryggheten.säkerställanödvändig för att

Bakgrund

elmarknadenreformeringbeslutade våren 1994Riksdagen avom en
de förslagenlighet medi1993/942358rskr.1993/94:NU22,bet.

i konkurrensHandel medpropositioneniframregeringen lagt
1993/94:162.

Energi-kommission,regeringentillkallade1994Sommaren en
sammansättning.parlamentariskmed1994:04,kommissionen N

granska dedir. 1994:67direktivenligt sinaskallEnergikommissionen
utvecklingochomställningforenergipolitiskapågående avprogrammen

och ytterligareförändringarbehovetanalyseraochenergisystemet av
behandlasärskiltkommissionenskulledirektivenEnligtåtgärder.

regionalpolitiska frågorna.och demedutlandshandeln
elmarknads-skjutadecember 1994beslutade iRiksdagen att upp

Energikommissio-möjligheter förskapaförikraftträdandereformens att
förreglernadekonsekvensanalysbredaregenomföraatt nyaavennen

1994/95:84, bet.kraftträder i prop.reformenelmarknaden innan
fick i uppdragKommissionen1994/952141. attrskr.1994/95:NU10,
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med förtur behandla bl.a. frågan utrikeshandeln med el.om
Energikommissionen överlämnade i februari 1995 delbetänkandet Ny
elmarknad SOU 1995:15 med förslag till kompletteringar av
regelverket för elmarknadsreformen. Regeringen har nyligen
överlämnat propositionen Ny ellagstiftning 1994/95:222 där det
föreslås ändringar och kompletteringar i den vilande ellagstiftningen och

denna skall träda i kraft den 1 januariatt 1996.
Ellagstiftningsutredningen N 1992:04 har i uppdrag utarbetaatt

förslag till lagstiftning elomrädet.på Utredningen har nyligenny
överlämnat betänkandet Elförsörjning i ofred SOU 1995:51.
Utredningen skall slutföra sitt arbete den 1 november 1995.senast

Organiserad handel med el

De regler föreslås i propositionen kommer leda tillnya som att en
förändrad rollfordelning på elmarknaden, där kundens behov står i

Genom det står varje kund frittcentrum. välja leverantöratt kommeratt
den nuvarande regionala avgränsningen elförsörjningen luckrasattav

Det ocksåär sannolikt kontrakt med skiftande varaktighet ochupp. att
varierande villkor i övrigt kommer utvecklas for bättre i dagatt änatt
tillgodose kundernas specifika behov.
Huvuddelen handeln med förväntas liksom hittills skeav genom

tidsbundna kontrakt mellan kraftproducenter och distributörer eller
slutförbrukare. effektivEn marknad förutsätter emellertid också detatt
finns väl fungerande kortsiktig handel med meden öppen
prisbildning.

Ett tiotal företag i dag för elproduktionen imerpartensvarar av
Sverige. Ettkostnadseffektivtutnyttjande produktionsanläggningarna,av
dvs. anläggningar med de lägsta rörligaatt produktionskostnaderna
används i första hand, förutsätter kraftproducenterna har möjlighetatt

köpa s.k. tillfällig kraftatt varandra. Också återdistributörer ochav
förbrukarestörre har intresse kunna täcka del sinaett attav av en av

behov kortsiktig handel med el.genom
För närvarande sker samordning den svenska elproduktionenen av

den s.k. produktionsoptimeringen, är produktions-genom ettsom
samarbete mellan de kraftforetagen.större Konkurrensverket har dock
i beslut den 24 november 1994 funnit produktionsoptimeringen i sinatt
nuvarande form inte förenligär med konkurrenslagen l993:20. Verket
har därför avslagit kraftproducenternas ansökan s.k. icke-om
ingripandebesked. Verket har dock medgett undantag för samarbetet
fram den 31 december 1995.t.o.m. Beslutet inte beviljaatt
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tillöverklagatshar kraftproducenternaicke-ingripandebesked av
tingsrätt.Stockholms

ellagstiftning1994/951222i propositionen NyRegeringen gör
elbörshandelsplats for enorganiseradbedömningen att en

prisinformationen ochförbättraförbättra handelnytterligare kan samt
förbrukare el.ochför producenter, leverantörerbeslutsunderlaget av

krafttillfälligelbörs för handel medocksåDet att som avserenanges
drift ocheffektivabetydelse både för elsystemetsfaktiska leveranser har

möjligheter handha BörsenSvenska kraftnätsför systemansvaret.att
infrastruktur.del elsystemetsskall därför ses som en av

systemansvarigSvenska kraftnätRegeringen konstaterar att som
med sinaffärsverketcentral roll i elsystemet, ochmyndighet har atten

elbörs etablerasmedverka tilloch sina börkompetens att enresurser
det i dag saknasMed hänsyn bl.a. tillför svenska marknaden.den att

elbörs böruppfyller samhällets krav påregler ensom
kraftnät.Svenskaför tills vidare ligga hoshuvudmannaskapet börsen

genomfördes 1991,elmarknaden årreformeringdärI Norge, aven
i arbetet medledbörsfunktion inrättatshar central attettsomen

ochstatligt ägdfunktion. Börsenelmarknadens ärsäkerställa den öppna
Statnett hari landet.SF, hardrivs Statnett systemansvaretsomav

A/S.Statnett Markedverksamheten i dotterbolag,organiserat ett
regeringen1992 uppdragfick i augusti iSvenska kraftnät attav

för handel med och,för svensk börsutreda förutsättningarna omen
till organisationförutsättningar, lämna förslagdet fanns sådana av en

1993iKraftnät överlämnadesådan elbörs. Svenska rapportenmars
tekniskafinnsdetför el. konstaterasHandelsplats I attrapporten

Sverige.med ibörs för handelförutsättningar för etableraatt en
lagstiftningen vadbilaga till genomgångI görsrapporten avenen

1992:543värdepappershandel.och Lagenbörsverksamhet omavser
börsverksamhet,reglerclearingverksamhet innehållerbörs- och om

marknadsplatserandraoch hållandeanordnande samtav
verksamhetgäller för sådan rörclearingverksamhet. Reglerna som

rad förhållanden,reglerarfinansiella instrument. Lagenhandel med en
genomlysning, sekretess,fritt tillträde, neutralitet,sundhetskrav,såsom

informationövervakning handeln, m.m.av
förhar betydelsereglerar ellerfinns andra lagarDärutöver som

1936:819instrument. Dit hör lagenmed finansiellahandeln om
finansiella instrument,handel med1991:880skuldebrev, lagen om

1990: 1342.värdepappersrörelse och insiderlagen1991:981lagen om
tillämpliga pådock inte direktnämnda regelverkEnligt ärrapporten

handel med el.
finns,delbetänkande detframhåller i sittEnergikommissionen att

l7 SOU1996:49
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framför allt för elkunder och små producenter, behov den öppnaett av
prisinformation organiserad handel. En elbörstryggassom genom en

nordiskpå basis skulle också kunna fylla viktig funktion för hela deten
Ävennordiska elsystemet. kommissionen konstaterar dock det i dagatt

saknas svensk lagstiftning tillämpligär detta område.påsom
Kommissionen rekommenderar därför regeringen låta utarbetaatt
förslag till lagstiftning reglerar organiserad handel med el.en som

Svenska kraftnät och dess norska motsvarighet Statnett har nyligen
redovisat utredning svensk-norsk elbörs, meden om en gemensam
inriktning på handel med tillfällig kraft. I konstateras detrapporten att
finns tekniska förutsättningar för skapa svensk-norsk elbörs. Detatt en
finns emellertid behov standardiserat regelverk for börsensettav
verksamhet. Också samarbetsorganisationen Nordel har nyligen
publicerat förutsättningarna för nordisk elbörs. Irapporten om en

identifieras kravantal bör ställas sådanrapporterna påett som en
elbörs, bl.a. den förtroendeskapande,är opartisk, finansiellt stabilatt
och för aktörernasöppen synpunkter och behov.

Inom för det nordiska samarbetet uppdrog de nordiskaramen
energiministrarna i februari iår ämbetsmannakommittén för energi-
och näringspolitik utreda och redovisa förslag till ändamålsenligaatt
former för kraftutbyte och elhandel omfattar alla nordiska länder.som
En redovisning skedde vid de nordiska energiministrarnas i junimöte
i Vidår. gjorde energiministrarnamötet uttalande därett gemensamt

slog fast det, bl.a. bakgrund de förändringar skettatt motman av som
på elmarknaderna, viktigtär utveckla det nordiska elsamarbetet.att
Vidare konstaterades det finns behov etablera organiseradatt attav en
handelsplats, där priset för kortsiktigt elutbyte kan fastställas, och att
Sverige och Norge inrätta organiserad marknadsplats förattavser en
en s.k. elbörs med utgångspunkt i samarbetet mellan Statnett och
Svenska kraftnät.

Kontroll utrikeshandeln medav

Sverige har under lång följd haftår omfattande utbyte kraftetten av av
med de nordiska grannländerna. Det har främst sigrört utbyteom av
s.k. tillfällig kraft för utjämna tillfälliga eller säsongsmässigaatt
variationer i utbud och efterfrågan.

Nuvarande ellag 1902:7l 1 innehåller inte några särskilda reglers.
utrikeshandel med el. Under år har emellertid viktigasom avser senare

förändringar skett i förutsättningarna för utrikeshandel med el. Bland
har teknik för s.k. undervattenskablarannat utvecklats. Det ärny
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god ekonomi. Ettsträckor medmöjligt överföra långaattnumera
s.k. Balticteknik används denprojekt där denna äruppmärksammat

Vidare sedan några årSverige och Tyskland. pågårCable mellan en
siktei länder, med påregelverken för elområdet mångaförändring av

konkurrens.introducera måttstörreatt ett av
regeringens propositionbehandlingVid riksdagens enomav

1991/922133 betonadeprop.elmarknad med konkurrens
till behovetönskvärda i hänsynnäringsutskottet det att ta av

konkurrenssnedvridningar skallömsesidighet förinternationell att
1991/92:NU 30.undvikas bet.

propositionen prop.riksdagsbehandlingenmedI samband av
i konkurrens konstateradehandel med1993/94:162 om

iutveckling elmarknaderna Europa,det sker pånäringsutskottet att en
europeiskainre marknad denmed skapa påarbetetatt att enmen

Finland. dennai och Motkontinenten långsammare Norgegår än
ytterligare analyseradet fanns skälbakgrund utskottetansåg attatt

elförsörjningen.för den svenskautlandshandelns konsekvenser
1994 dir.Energikommisionen i novembertilläggsdirektiv tillI

utvecklingenbeträffande utlandshandeln med1994:120 attangavs
långsammare vadavreglering elmarknaderna gårinom EU änmot en av
därför i uppdragKommissionen ficktidigare hade förutsatts. attsom

inom och bedöma hur detta börarbete EUanalysera det pågårsom
elmarknadsreformen i Sverige.påverka utformningen av

beträffandeframhåller Energikommissionensitt delbetänkandeI
finns anledningmed det i dag inte någonutrikeshandeln väntaattatt

siktmed prishöjande effekter. På längreomfattande svensk elexport
i omvärlden. Kommissionenökar dock utvecklingenosäkerheten om

ellagstiftningen möjligheterden vilandekonstaterar staten attatt ger
utrikeshandeln med el. Vid prövningenviss kontrollutöva över aven

utlandsförbindelse bör antalnätkoncession föransökan ettom
förexempelvis förbindelsens betydelsebedömningskriterier tillämpas,

överföringskapacitet till utlandet, driftsäker-tillgången påden allmänna
den långsiktiga leveranssäkerheten.heten i det svenska elsystemet och

i självaKommissionen föreslår dessa bedömningskriterier införsatt
lagtexten.

införas särskildKommissionen föreslår vidare det skallatt en
koncession för och import el. få sådan koncessionFörexport attav en
bör sökande styrka det finns ingånget avtalden kunna ett exportatt om

förutsättning koncessionoch/eller import gäller under söktattav som
beviljas. beviljas regeringen. Huvudregeln börKoncessionen skulle av

beviljas, regeringen skall ha möjlighetkoncessionatt attvara men
kunna begäran allmän hänsyn till landetsavslå sådanen om
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försörjningstrygghet talar beviljande sådan koncession.emot ett av en
I regeringens proposition 1994/952222 ellagstiftningNy föreslås,

angiven bakgrund, ellagen kompletteras med bestämmelsemot att en
innebär nätkoncession för utlandsförbindelse inte får meddelasattsom

förbindelsen allvarligt skulle försämra möjligheterna långsiktigtom att
upprätthålla elförsörjningen i landet. framhållsDet också strävanatt en
bör tillkommande utlandsförbindelser och förvaltasägsattvara av

för tillgodose intresset långsiktig försörjningstrygghet.staten, att av
Vidare föreslås utvidgning den anmälningsplikt, avseende längreen av
kontrakt, finns i den vilande ellagstiftningen.som

När det gäller frågan eventuell reglering utrikeshandelnom en av
med framhåller regeringen ytterligare utredning nödvändig.äratt
Utlandshandel allmänt till fördel för denär svenska elförsörjningen.sett
I kortare tidsperspektiv finns det inte behovnågot ökad styrningett av
och kontroll utrikeshandeln med el. Det bör dock införasav en
möjlighet lägga vissa restriktioner utrikeshandelnpå medatt om
denna i framtiden bedöms hota försörjningstryggheten. En särskild
koncession för och import därförbör Enövervägas.export av
eventuell reglering utrikeshandeln dock utformasmåste sådantpå ettav

handelnssätt positiva effekter inte äventyras.att
EG:s regelverk i flera tillämpligtär avseenden elområdet.på Det

gäller bl.a. Romfördragets regler fria varurörelser samtom
konkurrensreglerna. Vidare har direktiv antagits öppenhet iom
prissättningen för och nr 90/377/EEG och transiteringgas om av
högspänd nr 90/547/EEG. Sedan tillbakanågra år pågår också
inom EU arbete syftar till skapa förutsättningar för inreett attsom en
elmarknad. Det råder i dag osäkerhet resultatvilket kommerom som

nås och vid vilken tidpunkt.att
Vid ministerrådets energiministrarna den 29möte november 1994

konstaterades bl.a. fullbordandet den inre marknaden föratt av
kräver flexibla lösningar, tillämpasmåste i andasom en av
ömsesidighet mellan medlemsländerna och leda till likvärdig ochen
icke-diskriminerande öppning marknaderna. Dessa slutsatserav
bekräftades vid rådsmötet den 1 juni 1995. Samtidigt konstaterades
emellertid antal frågor diskuterasmåste vidare, innanatt ett en

ståndpunkt kangemensam antas.
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Utredningsuppdraget

Allmänt

tillelmarknaden syftarföreslagna reformeringenregeringenDen avav
ochför ökad valfrihet för elkonsumenternaförutsättningarskapa attatt

elförsörjningen. Detpris- och kostnadspress inomåstadkomma ökaden
samtidigtbedrivs effektivtmedviktigt handeln på sätt,är ettatt som

skall dennainte får Utredarenforsörjningstryggheten äventyras. mot
börshandelregler för organiseradförslag tillbakgrund dels lämna en

möjligheterna till utökadutreda behovet ochmed el, dels närmare enav
lämpliga former förföreslåutrikeshandeln med ochreglering enav

reglering.sådan

Börshandel med

viktig roll både för denorganiserad börshandel med kan spelaEn en
effektivhandeln och för åstadkommafysiska med att en

motsvarandeelbörs nordisk basis skulle påriskhantering. En på sätt
viktig funktion nordiska elsystemet.för hela detfylla en

syfte åtnjutaorganiserad för fylla sitthandelsplats för måsteEn att
deninnebär bl.a.förtroende hos alla utnyttjar den. Det attett stort som

vissaneutral inte får diskriminera aktöreroch denmåste samtattvara
enskilda aktörer inteså omsättning och likviditetden har stor attatt ges

följavidarepåverka prisbildningen. Verksamheten måstemöjlighet att
kontroll.regler och föremål för tillsyn ochvissa börgivna även vara

Energikommissionen i dagi sitt delbetänkande detframhåller att
svensk lagstiftning direkt tillämplig påkansaknas ensom anses vara

organiserad handelsplats därför reglerför Kommissionen föreslårel. att
fritt tillträde,neutralitet,tillgodoser kravet påframtas som

och tillsyn.information, sekretess
förkrävsförslag till det regelverklämnaUtredaren skall ensom

skall reglernaför el. nämnda kravorganiserad handelsplats Utöver nyss
till insyn ioffentlighet och möjlighetpåtillgodose kravockså

sitt inledningsvisUtredaren bör i arbete närmareprisbildningen.
börshandeltillämpligaexisterande regler påanalysera ärvilka som

ellerutsträckning dessa regler behöver ändrasvilkenmed och iange
organiseradtillgodose de angivna kraven påkompletteras för att en

för förslagen skall skapaUtgångspunktenbörshandel med el. attvara
med el. Utredarenför den kortsiktiga handeln ärramlagstiftningen
eventuellt behovuppmärksammadock oförhindrad ettatt av

elområdet.finansiella kontraktregler för handel med påkompletterande
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En handelsplats för skulle, på andrasätt delarsamma som av
infrastrukturen, vital samhällsfunktion.utgöra För den skallatten
åtnjuta allmänt förtroende detär angeläget samhälletatt ettges
tillräckligt inflytande och erforderlig insynöver i börsfunktionen. Flera

de uppgifter börs fyller har också sambandnära med denav ettsom en
löpande driften elsystemet. förutsättningEn för börsen skallattav svara

dessa krav denär knuten tillärmot för det nationellaatt systemansvaret
elsystemet. Utredarens förslag skall utformas med hänsyn tilltagen
dessa förhållanden. Utredaren skall också lämna förslag till hur
tillsynen skall bedrivas.

Utredaren bör i sitt arbete del de erfarenheter vunnits ita av som
Norge i samband introduktionenmed börs för handel med el.av en
Reglerna får inte utformas de hindrarså eller försvårar utvidgatatt ett
samarbete mellan de nordiska länderna elområdet.på

Utredaren bör i sitt arbete frånutgå börsfunktion inrättas iatt en
samband med den ellagstiftningen träder i kraft. Arbetet böratt nya
därför bedrivas skyndsamt.

Regler för utrikeshandeln med

Som Energikommissionen angivit finns det kort siktpå ingen anledning
sig omfattandevänta utrikeshandel med därföratt el, bl.a.en mer att

utrikesförbindelsernas kapacitet begränsad. Genomär de nämndanyss
kompletteringarna den vilande ellagen, beträffande kriterierna förav
prövning utlandskoncession och den utökade anmälningsplikten förav
långsiktiga kontrakt med el, skapas förutsättningargoda för en
samhällskontroll utrikeshandeln med el.av

Det sker emellertid för närvarande snabb förändring reglernaen av
för elmarknaderna i flera europeiska länder, i riktning störremot en
öppenhet i handeln. Under övergångsperiod kommer därför skildaen
förutsättningar förråda möjligheterna bedriva handelatt medatt
mellan länderna, och mellan företagen i dessa länder. Som energi-
ministrarna i ministerrådet har uttalat detär angeläget att
liberaliseringen de europeiska elmarknaderna sker på sättav ett som
medger Ömsesidighet vad förutsättningarna för handel ochavser
tillträdet till de andra ländernas marknader. Det kan inte heller uteslutas

utlandshandeln med under vissa förutsättningaratt kan utvecklas på
sätt denäventyrar svenska försörjningstryggheten.ett som
Utredaren skall denna bakgrund analysera under vilkamot

omständigheter det kan finnas behov särskilda regler begränsningav om
utrikeshandeln och i fallså lämna förslag till sådana regler.av
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normalt tillutrikeshandel ärskallför analysenUtgångspunkten attvara
eventuellSyftet medhandelspartner.Sverige och dessförfördel en

begränsningtillmöjligheterskapadärförskallreglering att avvara
föreffekternegativamedförmedutrikeshandelsådan som

underdetbeaktasvidarebörDet ettförsörjningstryggheten. om
detillämpas påöppenhetgradvarierandedåövergångsskede, aven

upprätthållaskälfinnaskanelmarknader,europeiska ländernas att
råderdetsäkerställaförkontroll,formsärskild attnågon attav

nationelladetillträdet tillfrågaoch ihandeln medömsesidighet i om
koncessionsärskildregleringform för ärmöjligmarknaderna. En en

iinförts Norge.reglering harsådanel. Enimportför ochexport av
regleringformerföreslå andraoförhindraddockUtredaren är att omav

ändamålsenligt.sigdet visar mervara
prövningenbehandla fråganocksåutredarenarbete skallsittI avom

anförs1994/952222utlandsförbindelser. Itillkommande att enprop.
och förvaltasutlandsförbindelserna ägsbör staten,strävan att avvara

försörjningstrygghet.långsiktigintressesamhälletsför tillgodoseatt av
möjlighetenochbehovetbörUtredaren pröva att genom enav

dennalagreglering tillgodose strävan.
hinderinte skapardeutformas såföreslås skallreglerDe attsom

medSverige eller vårainomsigmedkortsiktig handelför vareen
reglervilkaanalyseraskall utredarenVidarenordiska grannländer. som

möjligheterskall finnasdetkontrakt,ingångnagälla för redanskall om
iutlandshandelkontraktvillkor påsärskildaställa t.ex.att omupp -

kontrollförvad krävsochkoncessionsvillkorform attavsomav -
följs.sådana villkor

arbetsformerTidsplan, m.m.

skallmedbörshandelavseendeoch förslagövervägandenUtredarens
i sinUppdraget1995.30 decemberdenförtur ochmedredovisas senast

1996.31denslutredovisasskallhelhet senast mars
EllagstiftningsutredningenmedsamrådaskallUtredaren

1992:04.N
kommittéersamtligadirektiv tillregeringensskall beaktaUtredaren

dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisautredaresärskildaoch att
1994:124dir.konsekvenserjämställdhetspolitiska1992:50, samt att

1994:23.dir.åtagandenoffentligapröva
Näringsdepartementet
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Del INLEDNING

Kapitel l: Uppdraget

Sedan den 1 januari 1996 den svenskaär elmarknaden, efter norsk
förebild, helt avreglerad. Alla konsumenter kan välja sina leverantörer

el, och varje distributör har levererarätt till de kunder hanattav
önskar. En de viktigaste konsekvenserna denna liberalisering ärav av

konkurrensen kommer driva ned elpriserna iatt Sverige. Dessaatt
priser redan blandär de lägsta i Europa.

Avregleringen påverkar också utrikeshandeln. Exempelvis har tysken
konsument köpa Sverige,rätt i och italiensk leverantöratt rätt atten
leverera till de kunder han önskar. Denna öppenhet kan emellertid
innebära hot den svenska försörjningstryggheten på längre sikt.ett mot
Eftersom elpriserna högre iär andra länder finns det risk för att
öppenheten i utrikeshandeln leder till kraftiga prisökningar denpå
svenska elmarknaden.

Så länge Sveriges handelspartners skyddar sina elmarknaderegna
monopol och regleringar kommer detta hot bestå. Det försgenom att

diskussion inom den Europeiska gemenskapen avreglera denen attom
europeiska marknaden, kommissionens förslag har hittills intemen
tilltalat medlemsstaterna, och ingen enighet har ännu nåtts. De åtskilda
marknaderna kommer därför troligen bestå tid.ännuatt en

Med hänsyn till de europeiska elmarknaderna inte har liberaliseratsatt
överväger den svenska regeringen lagstiftning skyddaratt anta en som
den svenska elsektorn för riskerna med fri utrikeshandel.en
Utredningen organiserad handel med har i uppdrag bl.a.om att
föreslå reglering handeln i syfte säkra den svenskaen attav
försörjningstryggheten långpå sikt. Ett de problem väcks iav som
samband med sådan kontroll förenlighetenär med EG:s regelverk.en
Syftet med denna undersökaär under vilka betingelserrapport att ett
sådant säkrande försörjningstryggheten kan bedömas förenligtav vara
med gemenskapsrätten.

Priserna i Tyskland är exempelvis dubbelt så höga de svenska.som
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avsnitt:bestårRapporten treav
gemenskapsrättsliga reglerinledningsavsnitt beskriver deEtt somsom-

lagstiftningenden svenska måstetillämpliga elsektorn ochpåär som
konsekvensernaockså de legalaunderkasta sig. avsnittet analyserasI av

svenskgemenskapsrätteneventuell överträdelse genom enaven
kapitel 3.lagstiftning 1 -

försörjningstrygg-antal möjliga säkrabeskrivningEn sätt attettav-
de villkorsvenska elmarknaden och genomgångheten denpå somaven

förenliga meduppfylla förde olika alternativen måste att gemen-vara
-6.skapsrätten kapitel 4

sammanfattas ocholika förslagen till lösningarslutavsnitt där deEtt- ,
referenslista kapitel 7 ochbilaga finnsslutsatser Ipresenteras. en

bilaga.

inom elsektornTillämpning gemenskapsrättenKapitel 2: av

i gemenskaps-beskrivning de reglerallmändetta kapitelI avges en
beskrivs EG-rätten ochtillämpliga elsektorn. Förstpårätten, ärsom

avsnitt 2.1svenska Därpå görsdess effekter på det rättssystemet en.
principerna i Unionsfördragetgrundläggande legaladegenomgång av

direktivetdiskuteras det föreslagna2.2 2.3. Slutligenavsnitt och om
avsnitt berörsför avsnitt 2.4. avslutandeinre marknad I etten

avsnitt 2.5.förhållande till gemenskapsrättenelsektorns ställning i

lagstiftningen2.1 Gemenskapsrätten och den svenska

den EuropeiskaSverige fullvärdig medlemjanuari 1995 blevDen 1 av
Unionen sigAnslutningsfördraget förbandundertecknandetGenom av

ocksåinternationella regler,följa antalSverige inte bara attutanettatt
europeiskarättsordning. själva verket denunderkasta sig I utgören ny

direkträttsordning. reglergemenskapen i sig Dess ären egen
direkt effekt och denmedlemsstaterna principentillämpliga i om

i överensstämmelse mednationella lagstiftningen ståmåste
företräde. Vid överträdelse dessaprincipengemenskapsrätten avom

2 Gemenskapenkommer beteckningama EuropeiskadennaI rapport
användasEuropeiska Unionen EUEG och att synonymt.
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regler nationell lagstiftning har alla fysiska och juridiskagenom
få sinrätt sak prövad enligt gemenskapsrätten.attpersoner

EG kompliceratutgör Det består antal lagreglerrättssystem.ett ettav
och rättsprinciper. Till den första kategorin, och i hierarkin,överst
återfinns Fördraget den Europeiska Unionen T EU. Den utgörom
Unionens "grundlag", och innehåller regler deom gemensamma
institutionerna också skapandet den inre marknadenmen om av som
omfattar de s.k. fyra friheterna fri rörlighet för tjänster,varor,

och kapital, och de politikområdenapersoner gemensamma
konkurrens, jordbruk etc.. Under Fördraget finns den sekundära
lagstiftningen, består förordningar och direktiv. Genom dessasom av
kan Fördragets principer tillämpas, och de överordnade nationellär
lagstiftning.

Rättsprinciperna, i form rättspraxis från EG-domstolen i Luxemburgav
och EG-kommissionens beslut, grundläggande iär EG-rätten. Lika
viktigt förstå reglerna i Unionsfördraget kunskapen hurärattsom om
dessa regler tolkas Domstolen. Domstolen fungerar sortsav som en
författningsdomstol sin tolkning Fördraget och sekundär-genom av av
lagstiftningen. Dess beslut direkt tillämpligaär i medlemsländerna.
Förenligheten med gemenskapsrätten, det Fördraget,rör denoavsett om
sekundära lagstiftningen eller Domstolens beslut, nödvändigtär ett
villkor vid antagande all nationell lagstiftning.av

2.2. Tillämpning Gemenskapens friregler rörlighetav om

EG-fördraget syftar till åstadkomma inre marknad, dvs. "ettatt en
område inre där fri rörlighetgränser för tjänster,utan varor, personer
och kapital säkerställs" Artikel 7a i Fördraget. Elsektorn, ärsom en
del den inre marknaden, helt och hålletär underkastad de reglerav som

dessa friheter. Speciellt gäller reglerna icke-diskrimineringavser om
avsnitt 2.2.1, och reglerna fri rörlighet för avsnitt 2.2.2om varor
och tjänster avsnitt 2.2.3. För möjliggöra mindre striktatt en
tillämpning dessa regler gemenskapsrätten visst förutrymmeav attger
skydda de nationella elmarknaderna avsnitt 2.2.4.

2.2.1 Principen icke-diskrimineringom

Reglerna fri rörlighet och den inre marknadens funktion grundas påom
den rättsliga princip icke-diskriminering föreskrivs i Fördragetom som
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förbjudet för medlemsländernaArtikel 6. Enligt denna princip detär
åtskillnad nationella och utländskavidta åtgärder pågöratt som

principen icke-till förfång för de sistnämnda. Attmarknader, om
gemenska-upprätthålls föremål för strikt kontrolldiskriminering är av

Domstolen. Kontrolleninstitutioner Kommissionen och avserpens
diskriminering.såväl direkt indirektsom

nationelldirekt eller öppen diskriminering föreliggerEn när en
ellerrättsregel åtskillnad inhemska och utländska tjänsterpågör varor,

för handen särskild skattskullepersoner.Detta t.ex. vara om en
lagstift-tillämpades importerad elektricitet, eller den nationellapå om

ningen ställde speciella krav utländska företag önskar byggapå ettsom
kraftverk, inte ställdes inhemska företag.medan motsvarande krav på
Öppen förbjuden enligt ochdiskriminering gemenskapsrätten,är strängt

för medlemsländerna för skyddamöjligheterna till undantag att
nationella intressen starkt begränsade.är

diskriminering föreligger nationell regelEn indirekt eller dold när en
inte formellt skiljer inhemska och utländska tjänster ellerpå varor,

effekterna blir kännbara för sistnämndadärpersoner, men mer
kategori. Exempelvis skulle särskild skatt kärnkraftgenererad el,påen

tillämpades likadant nationell och utländsk produktion,på utgörasom
dold diskriminering kärnkraftsel uteslutande importeradesnästanen om

från andra medlemsländer i detta fall skulle enbart den importera-EU. I
de utländska elen drabbas skatten. Liksom i fråga öppenav om
diskriminering gemenskapsrätten mycket doldpåsträngtser
diskriminering. Möjligheterna få undantag dock någotär störreatt om
diskrimineringen indirekt.är

2.2.2 fri varurörlighetReglerna om

Elenergins har sedan länge diskuterats inom Vissa med-EU.natur
lemsländer har anfört de egenskaper kännetecknarharatt som en
tjänst, intemedan andra har hävdat Numera föreliggeräratt en vara.

nyligenlängre tvivel, efter beslut i Domstolen där det slogsnågra ett
fast skall betraktas och därför underkastadäratt som varaen
tillämpningen gemenskapsreglerna fri varurörlighet. reglerDessaav om
innehåller förbud åtgärder medlemsländerna importhindrarmot av som

3 Fallet of AlmeloC-393/92 City 1994 ECR I-1477.



268 Bilaga 2 SOU 1996:49

avsnitt 2.2.2.1 eller avsnitt 2.2.2.2.export

2.2.2.1. Inga restriktioner pá importen

Artikel i30 Fördraget de tillämpadeär i gemenskapsrätten.mesten av
innehållerDen strikt förbud "kvantitativa importrestriktionerett mot

åtgärder med motsvarande verkan". Uttrycket "kvantitativasamt
restriktioner" i första hand importkvoter. Uttrycket "åtgärder medavser
motsvarande verkan" har fått vidsträckt tolkning EG-domstolen.en av
Sådana åtgärder innefattar alla "handelsregler uppställssom av
medlemsländerna innebär hinder, direkt eller indirekt, faktiskt ellersom
potentiellt, för handeln Gemenskapen.inom

Denna tolkning innebär för det första förbudet i artikel 30 inte baraatt
tillämpligt vidär faktisk vägran produkt ocksåatt acceptera utanen en

importen enbartnär försvåras och, för det andra, det inte behöveratt
bevisas handelshinder föreligger; det räcker med det finnsatt att en
sådan möjlighet. Med andra 0rd förbudet i artikelär 30 tillämpligt när
importen produkt från medlemsland till eller kanärett ett annatav en

onödigtgöras komplicerad.

Denna tolkning mycket vittgående; den fokuserarär på den restriktiva
effekten på handeln inom gemenskapen och inte bara på att en
diskriminering föreligger. självaI verket innebär all statlig lagstiftning

riktar sig produkter viss begränsning handeln. Enmotsom en av
starkare begränsning i medlemsland innebär utländskaett att pro-
ducenter, produkter uppfyller lägre krav på begränsningar i sinavars
hemländer, missgynnas.

Om Sverige ålägger elleverantörerna avgift med syftet.ex. atten ge
konsumenterna information framställningssättet för deras " grön"om

eller "icke-grön" el innebär det gemenskapshandeln försvårasatt
eftersom utländska leverantörer avvaktandeär till att exporteramer
till marknad där det ställs högre krav på deras hemmamarknader.änen

4 Fallet 8/4 Procureur du Rai Dassssonville 1974 ECR 837.v.
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År Dijon-fallet5,Cassis deberömdaDomstolen, i detuppställde1979
produkt,innebärerkännande.ömsesidigt Denprincipen att somenom

med beaktandemedlemsland,marknadsförts iochhar tillverkats ett av
i alla deskall erkännasland, ocksågäller i dettalegala kravde som

lagreglerna i detgodtavilka således måstemedlemsländernaandra
, tillåtstysk leverantörinnebärförstnämnda landet. Detta att om en

sina kunderinformerai Tysklanddistribuera atttvungenutan att vara
möjlighet i alla andraskall han haframställts, såhur elen sammaom

kravlagstiftning infört påsvenskimedlemsländer. Har attettman
gäller detta kravframställts,elen såinformeras hurkunderna skall om

tyske leverantören.inte för den

nationelladeskillnader mellandockaccepteradeDomstolen att
gemenskapshandeln.begränsningar itill vissakan ledalagstiftningarna

förenlig medsåledeslagstiftningsådan nationellvillkorvissaPå är
nationellaförsta denför detvillkor innebärgemenskapsrätten. Dessa att

importerade ochlikvärdigt påi fråga tillämpas på sättlagstiftningen ett
andradiskriminering och för detdirektfrånvaroinhemska avvaror

"tvingandemål s.k.berättigadenödvändig för uppnåden är attatt
konsumentskyddaffärsmoralen,folkhälsan,hänsyn" skyddsåsom av

kravet påockså: detvillkor gäller ärmiljön. tredjeskydd Etteller av
proportion detistårvidtas medlemsstatenåtgärddenatt avsom

uppnåsyftar tilldentvingande hänsyn attsom

inte förbjudenåtgärdmedlemsstatensuppfylldadessa villkor ärOm är
endast harSverigeinnebär rättDetenligt gemenskapsrätten. attatt

sininformera sina kunderskallhantysk leverantörkräva att omav en
alla leverantörerkrav ställs pålänge dettaegenskaper såprodukts

skydda miljönnödvändigt förnationalitet g det äroavsett att
intemål, dvs.proportionellt detta99hoch/eller konsumenterna, är mot

nödvändigt.absolutvadlångtgående äränär sommer

haråtgärder30 RomFi artikelTolkningen förbudet mot somav
strikt.restriktioner mycketkvantitativa ärmotsvarandeverkan som

uppmjukning dennainnebarDijon-falletCassis deAven avenom

5 649.de 1979 ECR120/78 Cassis DijonFallet

behandlasproportionalitetsprincipen° tillämpningenkringDetaljerna av
avsnitt 2.2.2.4.i

18SOUl99bs-J9
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tolkning, detär uppenbart medlemsländernas frihet införa regleratt att
riktar sig tillverkning eller försäljning produkter inom derasmotsom av
land starkt begränsad.är inteDet ovanligtär lag,eget haratt en som

antagits i god medlemsland, innebär begränsningtro ettav en av
handeln det enkla skälet den uppställer krav hårdareär änattav som
i andra medlemsländer.

För undvika missbruk till följd EG-domstolens restriktivaatt av
tolkning, har den nyligen mjukat sin kontroll medlemsländernasupp av
åtgärder medge förbudet i artikel 30 inte omfattaratt attgenom
lagstiftning reglerar "vissa säljåtgärder" inte ärsom som
diskriminerande begränsas7.gemenskapshandeln Räckviddentrots att av
denna tolkning inte klarlagd.är ännu Det okänt vilkaärnya
"säljåtgärder" täcks detta uttryck, och under vilkasom av
omständigheter de tillämpligaär på elsektorn. Denna osäkerhet kommer

beaktas i dennaatt rapport.

2.2.2.2. Inga restriktioner pd exporten

På motsvarande 30sätt innehåller 34 förbudart. art. ettsom mot
"kvantitativa exportrestriktioner åtgärder har motsvarandesamt som
verkan". Tolkningen 34 emellertidär mindre strikt detän närart.av
gäller 30. Domstolen godtar således åtgärder medlemsländernaart. av

begränsar gemenskapshandeln, längeså de tillämpas likvärdigt påsom
alla inhemska exportvaror.inklusivevaror

Det därför tillräckligt förär medlemsland kunna visa dessett att att
lagstiftning inte diskriminerande, förär den skall förenlig medatt vara

34. Om vi jämför med exemplet i avsnitt 2.2.2.1, hindrarart. så art.
34 inte svensk lag kräver information hur elen har framställts,att om

svenskäven underkastaexportör måste sig reglersträngareom en av
vad gäller förän hans konkurrenter i Tyskland tyska leverantörersom

levererar sinpä hemmamarknad omfattas inte dessa regler.som av

7 Jfr. fallen C-267 och 268/91 Keck and Mithouard 1993 ECR I-6097.

3 Jfr. det viktiga fallet 15/79 Groenveld 1979 ECR 3409.
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rörlighet för tjänsterfri2.2.3 Reglerna om
elenerginstillräckligtdet integemenskapsrättenEnligt är garanteraatt

den frianödvändigt inte begränsaocksårörlighet; detfria är att
Enmed elsektorn.hängerför verksamheterrörligheten sammansom

kraftverk ibyggaexempelvis ha rätttysk producent måste ettatt
villkor svenskasvenska elnätet påoch utnyttja detSverige somsamma

underkastadeöverföringProduktion och ärföretag. av
tjänster.fri rörlighet förreglergemenskapsrättens om

principenden rättsligaför tjänster grundas påfri rörlighetReglerna om
får uppställamedlemsland barainnebärlikabehandling, ettattsomom

företagdiskriminerar utländskalänge de inteför tjänstesektorn såregler
fri varurörlighettill reglernaförhållande till inhemska. Ii motsats om

skildatill följdbegränsning handeln,2.2.2.1 innebäravsnitt avaven
medlemsländernaförbud reglerintenationella regelverk, något mot av

företag.likvärdiga för allaärsom

för dettaskall ha tillståndde överförSverige kräverOm attt.ex. som
iunderkastade sådana kravinteutländska företag,kommer ärså som

sig den svenskatill etablera påtveksammasitt hemland, attatt vara
gemenskapshandeln,begränsning iinnebärmarknaden. Detta menen

förfri rörlighetreglernainnebära brottskulle inte något mot om
företag behandlas likadant.eftersom svenskatjänster,

2.2.4 Tänkbara undantag

dis-tillämpamöjlighetmedlemsländernaGemenskapsrätten attger
tillmed hänsynberättigatdettalagstiftning, ärkriminerande om

avseende36iåterfinnsundantagReglernanationella intressen. art.om
ochtjänsterförfri rörlighet66 avseendeochvarurörlighetfri art.

uppfyllda.kumulativa villkor måstestrikta ochinnebär att vara

rättfärdigaförintressennationellaåberoparMedlemsländer attsom
för dettatillståndinte halagstiftning behöverdiskriminerande av

denklagar påEG-domstolen. Men någonkommissionen eller om
domstol,nationellellerEG-domstolenvidlagstiftningennationella en

uppfyllda.66i 36 ochvillkoren ärvisamedlemsstatenmåsteså art.att
dennakommerDomstolen sålyckasmedlemslandet inteOm övertyga

lagstiftningen.aktuellaförbjuda denatt

medlemslandmålförsta villkoret hänför sig till denDet typ ettsomav
mål.begränsad lista med66 finns36 ochåberopar. I både art.art. en

allmänmåletberör elsektornenda dessa mål ärDet omav som
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säkerhet. Domstolen har slagit fast detta mål innefattar begreppetatt
försörjningstrygghet energiprodukter°.för Det inte möjligtär för ett
medlemsland hänvisa till andra motiv, såsom konsumentskydd elleratt
skydd miljön, för få diskriminerande godtagna.åtgärderattav

Det andra villkoret hänför sig till avsaknad harmonisering påav
gemenskapsnivå. Ett medlemsland kan bara åberopa
försörjningstrygghet för rättfärdiga diskriminerande åtgärder iatt
elsektorn gemenskapsrätten inte reglerar frågan. Det innebär såom att

försörjningstryggheten säkradärsnart direktiv, ärgenom gemensamma
medlemsländernas rättigheter uttömda det gällernär införaatt
diskriminerande lagstiftning i syfte. När det gällersamma
försörjningstrygghet på energiområdet har några direktiv antagits, men
dessa mycketär allmänna och helt otillräckliga for säkerställaatt att
detta mål uppnås. Medlemsländerna kan fortfarande åberopa argumentet

försörjningstrygghet för rättfärdiga diskriminerande åtgärder iattom
elsektorn.

Det tredje och sista villkoret detär svåraste uppfylla; det går underatt
beteckningen proportionalitetstestet. Alla åtgärder syftar till attsom
säkerställa försörjningstryggheten kan inte undantas enligt gemenskaps-
rätten; det baraär åtgärder proportionellaär detta syftemotsom som
kan medges undantag enligt .36 och 66 Detta innebär denart. att
begränsande lagstiftning i fråga skallär ha så liten effektsom som
möjligt på gemenskapshandeln. Med andra ord skulle Domstolen vägra

undantag för åtgärd i medlemslandatt ägnad säkraettge en attsom var

9 I fallet Campus Oil medgav Domstolen behovet säkraatt attav
försörjningstryggheten för oljeprodukter kunde rättfärdiga att
diskriminerande åtgärder vidtogs Republiken Irland. falletSe 72/83av
Campus Oil 1984 ECR 2727.

° Sådana motiv kan bara motivera icke-diskriminerande åtgärder som
begränsar handeln mellan medlemsländerna. Jfr. principen ömsesidigtom
erkärmande i avsnitt 2.2.2.1.

" Villkoren i proportionalitetstestet gäller också Cassis de Dijon-regeln:
icke-diskriminerande åtgärd motiveras skyddet miljönen som av av

och/eller konsumentskyddet är inte förbjuden enligt 30 den årart. om
proportionell dessa mål se avsnitt 2.2.2.1mot ovan.
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åtgärdvidtamöjligtdetförsörjningstryggheten, att en annanom var
diskriminerande vadmindresyfteuppfyllde varmen somsammasom

utrikeshandeln.avser

konkurrensreglerGemenskapens2.3 Tillämpning av

fyra friheterna,deliksom reglernaKonkurrensreglerna utgör, ett avom
ekonomiskmåletFördraget för nåimedelde att omangessom

hindrasyftar tillkonkurrensreglerintegration. Gemenskapens attom
eller införabibehållaföretag frånoch privatamedlemsstaterna att

skyddmarknaden. Dettahandeln inom denhinder för gemensamma
förförbudinnebärregler: sådanauppsättningaromfattar två ettsom

elleravtali handelnbegränsningarskapaprivata företag att genom
sådana86R0mF och85 ochdominerande ställning art.missbruk av en

statsstödsådantmedlemsländer, ochriktar sig mot somavsersomsom
oförenligt med dendärmedhandeln ochbegränsar är gemensamma

92 RomF.marknaden art.

utförlig be-ingenkrävssyftet med dennaförInom rapportramen
ilagstiftningenbäringhar påkonkurrensreglerna. Deskrivning av

konkurrens-tillfall då dennaendast i demedlemsländerna uppmuntrar
missbrukellermellan företagöverenskommelserbegränsande enav

statlig regelställning. Exempelvis skulledominerande ettomen
fastställan-konkurrensreglernabrottmaximipris på utgöra ett mot om

företag.privatasamarbete medpris skedde idet dettaav

istatligt stöd behandlasförbudetgenerellaheller detInte mot att ge
syftet medtill uppnåknappast bidrareftersom dettadenna attrapport,
grundas påstatligt stödemellertidböruppdraget. Det nämnas att som

deförenligt medkriteriericke-diskriminerande är gemensamma
användermedlemslandgällerkonkurrensreglerna. Detta när ettt.ex.

Gemenskaps-priser i elsektorn.bibehålla lågaskatteinstrumentet för att
konsumtionsavgifter el,påsänktastatliga åtgärder såsommedgerrätten

el.importeradlika inhemsk ochde tillämpas påom

för elektricitetinre marknad2.4 till direktivFörslaget om en

inomi elsektornoffentliga monopolfinns privata ochoch med detI att

2 nedan.utförligare i kapitel 5.3förbud diskuterasDetta
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Unionen, finnsså det långtgående begränsningar i handeln och därmed
många överträdelser reglerna fri rörlighet och konkurrens.av om
Hittills har emellertid kommissionen endast fört de uppenbaramest
handelshindren EG-domstolen.inför Vad beträffar de andra
överträdelserna förväntarså sig kommissionen politisk lösningen

direktiv avreglering elsektorn och skapandeatt ett antasgenom om av
inre marknad.av en

Kommissionen har lagt fram flera förslag för Ministerrrådet, men
hittills har ingen ståndpunkt kunnat och motståndet ärantas,gemensam
fortfarande starktså lösning torde dröja. Men ävenatt etten om
direktiv kommer det inte leda till fullständig avregleringantas att en av
elsektorn, såsom har skett i Norge och Sverige. bästaI fall kommer det

möjlighet för medlemsländerna välja mellanatt två förattge system
avreglering: Tredjepartstillgång TPA och Ensamköparsystem Single

SB.Buyer,

Eftersom elmarknadsdirektivet inteännu har antagits det inte möjligtär
frånutgå det i denna Likväl bör måletatt totalrapport. om en av-

reglering elmarknaderna inom gemenskapen hållas i minnet vidav
analysen de långsiktiga hoten försörjningstryggheten, ochmotav
kommer också refereras till vid presentationen olika lösningar föratt av
den svenska regeringen.

2.5 Elsektorns särställning i gemenskapsrätten

Under trettioän år elsektorn undantagen från tillämpningenmer var av
gemenskapens regler. Detta återspeglade allmänhetens uppfattning att
energifrågor känsligaså de borde förbehållas de enskildaattvar
medlemsländerna. Detta ledde till hög toleransnivå vad deen avser

3 De exklusiva import- och exportråttighetema för i fem medlemslän-
der Frankrike, Irland, Italien, Spanien och Nederländerna ifrågasätts f.n.

kommissionen inför Domstolen. Ett beslut väntas till andra hälftenav av
1996.

I TFA-systemet har alla elproducenter rätt leverera till alla kunder,att
och vissa kunder har rått välja leverantör. I SB-systemet införs konkur-att

i produktionen och distributionen, nätägaren levererarättenrens attmen ges
till slutkonsumenterna.
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avreglerings-EG. Närinomelmarknadernareglerade och slutnastarkt
antalet fallökade1990-taleti börjansitt intågpolitiken gjorde somav

EG-domstolen.fördes inför

elsektornpå ärgemenskapsrättentillämpningen sentEftersom avav
tillförslagbetydande. Deemellertidosäkerhetenlegaladenärursprung

i dennaregeringen,svenskaför denhandlingsalternativ presenterassom
derastvivlen påsäkra;heltbetraktasdärför intekanrapport, som

inte finns någradetså längekvarstårgemenskapsrättenmedförenlighet
Domstolen.avgöranden från

legalaviktigalikatrenderdär nästanosäkerhet, ärsfärdennaI somav
gemenskapsinstitutionernasfrånförståelsefinnerinstrument, man en

nationellamed deförknippaderiskerde ärdet gällersida när som
gällerdetsynnerhetgäller i närDetta att tryggaelmarknaderna.

dettaåberoparmedlemsland argumentförsörjningstryggheten; ett som
troligen fåskullediskriminerande åtgärderförsvaraför en meratt

motsvarandeförgällervadDomstolen,behandling i änomfattande som
sektorer.frågor i andra

gemenskapsrättenöverträdelseKapitel 3: Konsekvenser avav en

striktadelsvenskinnebär förgemenskapsrätten attRespekterandet av
försörjningstrygghet.långsiktiginförslagstiftninggällervillkor när om

gemenskapeneuropeiskadenförra kapitletbörjan äriSom nämndes av
nationellaframför de rättssystemen.företrädeharrättssystemett som

förgällernormaltvadtilliinnebärDetta motsatsatt som-
gemenskapsrättenöverträdelseoffentliginternationell rätt aven-

föreffekterverkningsfullaochkännbaramycketmedförakommer att
Sverige.

svenskamed denförknippaderiskerde ärkapitel diskuterasdettaI som
reglergemenskapensöverträdelseinnebärdenlagstiftningen, avenom

frågor:uppdelas tvåDiskussionenkonkurrens.rörlighet ochfriom

3.1Avsnittförbli föremålSverigeåtgärder kanVilken typ av-
överträdelseSverige viddrabbakanVilka sanktioner gemen-aven-

3.2..Avsnittskapsrätten
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3.1 Möjliga förfaranden dengentemot svenska lagstiftningen

Om överträdelse sker gemenskapsrätten svensk lagstiftningen av genom
handeln med el, eller det råder tvivelsom avser reglernasom om

förenlighet med gemenskapsrätten, så kan två förfaranden sketyper av
inför domstolen: Förfaranden enskilda avsnitt 3.1.1 och/ellerav
förfaranden kommissionen avsnitt 3.1.2.av

3.1.1 Förfaranden enskildaav

Var och har berättigat ekonomiskt intresseett kan väcka talanen som
vid nationell domstol vid överträdelse gemenskapsrätten.en av
Principen direkt effekt, hörnstenär i gemenskapensom som en

innebärrättssystem, enskilda får åberopa EG:satt regler för försvaraatt
de rättigheter Fördraget tillerkänner dem, dessa rättigheter harsom om
överträtts åtgärd medlemsstaten. Denna princip gällergenom en av
reglerna fri rörlighet art. 30, 34, 36 och 59 R0mF ochom om
konkurrens art. 85 och 86 R0mF, liksom det generella förbudet mot
diskriminering art. 6 R0mF.

Sådana enskilda kan företag eller privatpersoner. Det kanvara vara en
konsumentsvensk frihet köpa från utländsk leverantörattvars en

har beskurits åtgärd begränsar utrikeshandeln. Det kangenom en som
också sigröra svenskt eller utländskt elföretagett rättigheterom vars
enligt gemenskapens regler handla fritt har inskränktsatt dengenom
svenska lagstiftningen. Det bör observeras enskilda inte behöver lidaatt
verklig skada den svenska lagstiftningen; potentiell begränsningav en

handeln tillräckligär för ärendet skall kunna förasav tillatt EG-
domstolen.

Ett klagomål från enskild inför nationell domstol följer deen en
nationella rättegångsreglerna. Genom gemenskapsrätten delatt utgör en

det svenska rättssystemet, måste den nationella domstolav har attsom
behandla ärendet beivra brott gemenskapens regler,mot även om
överträdelsen följdär lag antagits den svenskaen av en som av
riksdagen. En svensk domare har föreskrivarätt tillfälligat.o.m att

5 En de grundläggande fallen i EG-rätten gällde klagomålav av en
italiensk elkonsument, Mr. Costa, vägrade betala sina elräkningarattsom
med den italienska lagen nationaliseringargumentet att elsektom stodom av
i strid med Fördraget. falletSe 6/64 Costa ENEL 1964 ECR 585.v.
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förmån.till klagandensspel,lagstiftningenåtgärder sätter ursom

fördrags-huruvida brottosäker påOm svensk domare är motetten
EG-domstolen itillhänskjuta ärendetkan hanreglerna föreligger,

idetta återfinnsförhandsavgörande reglernaLuxemburg för art.ett om
sådanaskyldiga hänskjutainstansDomstolar i högstaRomF. är177 att

sinDomstolenförhandsavgörandeEG-domstolen. Iärenden till ett ger
överträdelse harOm dengemenskapsrätten.tolkning attanser enav

sedandet ankommervillkor detta sker;Domstolen vilkapåskett anger
villkorhuruvida dessadomstolennationellaansvariga avgöradenpå att

aktuella fallet.lagstiftningen i detnationellauppfyllda i denär

kommissionen3.1.2 Förfaranden av

skyldigdennainför EG-domstolenfall ärkommissionenOm tar ettupp
förenligt eller inte såbeslutarDomstolendet. Oavsett huravgöraatt

gemenskaps-nationella beslut;framför allabeslut företrädehar dess
Unionen. Domstolensdärigenom i helabibehållshomogeniteträttens

inte överklagas.beslut kan

Domstolenföra talen inför påfår kommissionenEnligt 169 RomFart.
lg,enskild. Denefter klagomålinitiativ eller etteget menav en

den villsjälvkommissionenbehöver inte, avgör ettta uppomagera;
förmaktbefogenheteranvänder sinaKommissionenärende. att

i strid mednationella regler stårmedlemsländer,förhandla med vars
till derasändringar hänsyngemenskapslagstiftningen, tarsomom

allvarlighurBeroende pågemenskapen.skyldigheter gentemot
spel, kanintressen står påde nationellaöverträdelsen och påär som

innanmånader och åriförhandlingar pågådessa t.o.m. en
Iblandtill Domstolen.hänskjutseller ärendetöverenskommelse kan nås

kompromisskaraktär.tillfälliga lösningarkommissionenaccepterar av

ställningspeciellabeaktande elsektornsfall, och medföreliggandeI av
inledakommissionen skulleinte givetdeti gemenskapsrätten, är ettatt

ilagstiftningen någotEG-domstolen den svenskaförfarande vid om
Kommissionen kan dockgemenskapsrätten.åsidosättaavseende ansågs

kommissionen intenärhelst den önskar. Atträttigheterutnyttja sina
från väcka talaninte heller enskildaåtgärder hindrarvidtar rättsliga att

i nationella domstolar.

Sverige och kommissionenöverenskommelse mellaneventuellEn om
förinte garantisvensk lag kan därmedinnehållet i attses som enen
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denna lagstiftning får stå ioemotsagd prövning enligt gemenskaps-en
Etträtten. exempel från område förhandlings-utgörsett annat av en

överenskommelse mellan Sverige och Kommissionen, System-om
bolagets framtida existens, inte har hindrat enskild frånsom att taen

fallet i EG-domstolen efter hänskjutande från svenskupp ett en
tingsrätt.

3.2 Möjliga påföljder vid överträdelser gemenskapsrättenav

Om svensk lagstiftning i något avseende beñnns oförenlig medvara
gemenskapsreglerna fri rörlighet eller konkurrens är tvåom typer av
påföljder tänkbara:

Den nationella lagstiftningen blir ogiltig avsnitt 3.2.1-
Staten kan bli skyldig betala skadestånd för effekternaatt över-av-

trädelsen avsnitt 3.2.2.

3.2.1 Ogiltighet oförenlig lagstiftningav

Om EG-domstolen finner nationell lagregel oförenlig,är så gälleratt en
denna regel inte längre. Domstolens beslut bindandeär för med-
lemsländerna, dvs. de verkställande, lagstiftande och dömande organen.
Dessa skyldigaär bortse från den oförenliga svenska lagstiftningen.att
Om de vägrar detta hargöra och medatt rätt stödatt,var en av
Domstolens beslut, begära hos sin nationella domstol inte omfattasatt

lagen. Ogiltigheten inträder redan då överträdelsen sker, och inte vidav
beslutstidpunkten, vilket innebär skyldigheter åläggs enskildaatt som

ogiltiga frånär början.

3.2.2 Skadestånd

En överträdelse gemenskapens rättigheter till följd statligaav av
åtgärder kan medföra skyldighet för svenska betalastatenen att
skadestånd överträdelsen har lett till ekonomiska förluster förom
individer eller företag. Denna skadeståndsskyldighet har nyligen
uppmärksammats EG-domstolen i det berömda Francovich-fallet.av
Räckvidden detta fall dock fortfarandeär ganska osäker. beslut,Nyaav

kan klargöra rättsläget, förväntas från EG-domstolen.som snart

S Fallet C-6 och 9/90 Francovich and Bonrfaci 1991 ECR 1-5357.
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ALTERNATIVENOLIKA2: DEDEL

regleringFrånvaroKapitel 4: av

konkurrensrörlighet ochfrigemenskapsreglernaTillämpningen omav
intressenationellaSverigeskonflikt mediviss ståförefaller i månatt

el. lösaför Förförsörjningstrygghetenlångsiktigaden attsäkraattav
alternativ:olikai dennakonflikt föreslåsdenna rapport tre

kapitel 4regleringFrånvaro av-
kapitel 5prisregleringallmänEn-

6.kapitelochimportregleringEn export avav-

detkort eftersomblir mycketalternativetdet förstaGenomgången av
gemenskaps-medforenlighetenvadprobleminte innebär några avser

linje medhelt inivånationellreglering ärpåFrånvaronrätten. av
statligaoch intemarknadskrafternainnebärgemenskapens idé, attsom

ochelsektornförhållandena inomekonomiskadeskall regleraingrepp
tillsitt förslagefterfrågan. ltillutbudetanpassningåstadkomma aven

inspireratskommissionenför harmarknadinredirektiv avom en
inställning.liberaladenna

innebär någranivå intenationellreglering påfrånvaroMen även avom
detlösersågemenskapsrätten,medförenlighetenvadproblem avser

svenskadenföljdprisökningar tillmedheller problemetinte av
marknaderna.regleradetill deförhållandeöppenhet imarknadens

handelnreglera pålösningtillförslag ärKommissionens att
elmarknadinretills direktivetåtminstonegemenskapsnivå, om enmen

prisökningarkraftigaförmed riskerproblemetantagits kommerhar så
bestå.att

elmarknad kan väntadessSverige avgöraankommer påDet att om
redanreglering krävsvisseuropeisk nivå, elleravreglering på om enen

generellvälja antingenSverigefallet kandeti dagsläget. I ensenare
el, ellertillförselfor alldiskrimineringgällerprisreglering utan avsom

begränsarlösningardessautrikeshandeln. Bådaregleraatt
medtillämpasdärförochindirekt, måsteellerutrikeshandeln direkt

strikta villkor.iakttagande av

ialternativolikatill dekommentarSom allmän presenterassomen
nationella målSverigesbörjan konstaterasredan frånkan attrapporten

regleringeffektivt sättskulle uppnås på avett genom enmer
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utrikeshandeln än allmän prisreglering, å andra sidangenom en men
skulle det enklare åstadkomma förenlighetatt medvara
gemenskapsrätten prisreglering valdes i stället för regleringom en av
import och export.

Kapitel 5: Allmän prisreglering

Ett tänkbart styrmedel i kampen kraftiga prisökningar för kanmot
dämpa ökningen nationellatt prisreglering. En sådanvara genom en

reglering måste omfatta all säljs eller förbrukas i Sverige,som
dess inhemsk eller importerad,oavsett för inteursprung att vara

diskriminerande. I detta kapitel antal olikapresenteras ett typer av
prisregleringar skulle kunna tillämpas avsnitt 5.1. Därefter skersom

genomgång de villkor, vilkapå sådana regleringar förenligaen ärav
med gemenskapsrättens regler fri varurörlighet och konkurrensom
avsnitt 5.2 och 5.3

5.1 Tänkbar utformning prisregleringav en

Den reglering föreslås i detta kapitel syftar till bibehållasom att en
rimlig prisnivå i Sverige. Den innebär priserna lagreglerasatt på ett
icke-diskriminerande Därigenomsätt. skulle den svenska lagstiftningen
stå i bättre förhållande till gemenskapsrättenett denän bestod iom en
reglering utrikeshandeln se kapitel 6. I princip står allmänav en
prisreglering inte i strid med reglerna fri varurörlighet och konkur-om

Förenligheten är följd ingen direkt diskrimineringrens. atten av
förekommer, kan dock ifrågasättas vissa grundläggande villkormen om
inte uppfylldaär se avsnitt 5.2 och 5.3.

Fördelen med regleringen dpriori förenligatt är med gemenskapsrätten
måste dock vägas betydande nackdel: prisregleringmot skulleen en
begränsa konkurrensen, vilket kan istå motsatsställning till de allmänna
liberaliseringssträvandena denpå svenska elmarknaden. En prisreglering
innebär ingrepp i de fria marknadskrafternaett detnär gäller att
balansera utbudet efterfrågan. Ommot exempelvis utbudet otill-är
räckligt för täcka efterfrågan kommeratt den prisökning, skullesom
utjämna detta, inte till stånd.
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prisreglering berorkonkurrensen begränsasmycketHur av en
prisreglering kanreglering väljs. Enemellertid vilken formpå av som

utformas flera olikapå sätt:

försäljningspris: detta fall bestämmerIfastställande högstaettav-
inte får överskridas. Hurförsäljningsprismyndighetersvenska ett som

maximiprisetstill delbegränsas beror påkonkurrensenmycket stor
begränsningavsevärdkan det innebäranivå. Om nivån lågär aven

konkurrensen.
handelnåtgärd har mindre påverkan på änprisstopp: Dennaett en-

inommyndigheterna företagendetta fall förbjuderhögstprisreglering. I
kanprisernas nivå. sådan åtgärdpriserna, Enelsektorn höja oavsettatt

försörjningskriser. längreförsta hand vid Jutillfälligt och itillämpas
begränsas konkurrensen.prisstoppsperioden destoär, mer

inte till dessa två Detpriset begränsasMöjligheterna reglera typer.att
högstprisregleringtillämpningenmöjligt begränsaär attt.ex. av en

behövsviss tid dvs. den tidkraft underdensättaatt somur engenom
införaockså möjligtöverefterfrågan. Detför minska är attatt

ekonomiska problem, fårfår allvarligadispenser elföretag,så att som
höja priserna.rätt att

vissandra ord ihögstprisreglering kan medstrikt tillämpningEn enav
i elsektorn. När detekonomiska verklighetentill denmån anpassas

5.3avsnitt 5.2 ochgemenskapsrätten kommerförenligheten medgäller
högstprisreglering,tillämpningbehandla strikti första hand att av enen

prisregleringformereffekterna andraför de fall de legalautom avav
tillämpning.skiljer sig från sådanen

fri varurörlighetFörenlighet reglerna5.2 med om

el,tillämplig all tillförselprisreglering påEn allmän är oavsettav var
Sverige och iproducerad ifinns. Eftersomleverantören t.ex.

ingenhögstpris, föreliggerföremål förTyskland skulle sammavara
emellertidindirekt diskriminering skulledirekt diskriminering. En vara

försvårades i förhållandeimporteradför försäljningenhanden avom
prisregleringen.el, till följdtill inhemskt producerad av

fastställdesfallet det maximiprisexempelvisDetta skulle om somvara
hartyska företagmyndigheterna så lågtde svenska att somvarav -
tilli sitt hemland inte kunde importeraproduktionskostnaderhögra -

fördelenföretag, harSverige rimlig lönsamhet. Svenskamed som av
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lägre produktionskostnader, skulle således få fördel. situationDennaen
inte acceptabel enligtär gemenskapsrätten den inte kan motiverasom

med hänsyn till allmän säkerhet.

Den rättsliga analysen prisreglerings förenlighet med gemenskaps-av en
sker irätten två steg:

-för det första enligt 30är, RomF, all diskriminering direkt ellerart.
indirekt förbjuden. Det avgörande elementet, avgörsom om en
prisreglering diskriminerande, bestårär i fastställandet maximipriset.av

för det andra kan Sverige, prisregleringen diskriminerande ochärom-
således i stridstår med 30, åberopa försörjningstrygghetsskäl medart.
stöd 36 RomF.art.av

Först diskuteras under vilka förhållanden prisreglering tillämpasen som
på den svenska marknaden förenlig med 30är avsnittRomFart.
5.2.1. Därefter diskuteras, det andra fallet för handen, vilkaär påom
villkor undantag kan medges enligt 36 RomF avsnitt 5.2.2.ett art.

Frånvaro5.2.1 diskrimineringav

30I RomF förbjuds begränsningar den fria varurörligheten iart. av
form sådan prisreglering diskriminerar utländskat.ex.av som
produkter. Detta skulle för handen i elsektorn det högstavara om
tillåtna försäljningspriset för fastställdes på låg nivåså atten
importörerna inte kunde återvinna sina "importkostnader" eller tvangs
sälja till förlust eller förmed låg marginal. EG-domstolen singenom-
rättspraxis och kommissionen har skapat komplicerad modell fören-

prisreglering förenlignär med 30är RomF.art.

Modellen bygger idénpå beräkningen det maximalt tillåtnaatt av
försäljningspriset skall beakta såväl inhemska utländska kostnader.som
Dessa kostnader består av:

"importkostnader", de extrakostnaderutgörs det för medsom av som-
sig importera nationsgränserna avsnittöver 2.1 .1;att

Problemet med prisreglerings förenlighet med reglerna frien om
varurörlighet rör enbart importen art. 30 RomF. En sådan åtgärdav varor
diskriminerar definition inte detta innebär 34exporten att art.per av varor;
inte övertråds högstpris på införs i Sverige.att ettgenom
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5.2.1.2.i utlandet avsnittproduktionskostnaderna-

högstasåväl fastställandet"beaktande"Detta ettavavser
medgesfrån dessa reglerförsäljningspris undantag som avsom

5.2.1.3. får därigenomföretag avsnitt Detmedlemsstaterna för privata
detta pris avsnittmetoden för beräknaavgörande inflytande på attett

5.2.1.4.

"importkostnaden"inkluderande5.2.1.1 av

försäljningspriset skall hänsyntillåtnaVid beräkningen det högsta tasav
överskrids. Medföranleds nationsgränsentill kostnaderde attavsom

mellan säljbudspeciellt långa tidsintervall"importkostnader" avses
för Valutaväxlingi Sverige, kostnaderutomlands och leveranser

föruppkommerTill läggas de särskilda kostnaderdetta kan somm.m.
svenska utlandsförbindel-form transportkostnader deimportörer i påav

Baltic Cable.speciella tariffer för utnyttjandett.ex. avserna

avskräckaprisreglering inte skallAvsikten reglermed dessa är att en
den svenska marknaden,från komma påimportörer att genomav

beräkningenOm vid"importkostnaderna" inte inräknas.att avman
föreligger överträdelsefrån dessa kostnader,högstpriset bortser en av

30 RomF.art.

utlandet5.2.1.2 Inkluderande kostnaderna iav

det högstainkluderas vid beräkningen"importkostnaderna"Att av
inte tillräckligt förtillåtna försäljningspriset är att garantera att en

Bestämmelsen innebärförenlig med 30 RomF.prisreglering är attart.
itill de kostnader uppstårvid beräkningen hänsynmåste ta somman

europeiska länder.andra

utländskundvika situationer dåskyldighet syftar tillDenna att en
inteproduktionskostnader, harleverantör, har mycket högasom

importpriset därfördet svenskamöjlighet dessa kostnader påatt ta ut
maximaltfastställt alltför lågtsvenska myndigheter har ettatt

kunna distribueraförsäljningspris. Samtidigt skulle svenska leverantörer
frånmaximipriset utgick enbartsin hemmamarknadpå attgenom

sådan prisregleringproduktionskostnader. Följdenderas låga av en
stängdes.skulle bli den svenska marknadenatt
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EG-fallAv denna orsak uttalade EG-domstolen i tidigare detett att
pris fastställs de nationella myndigheterna skall grundas depåsom av
verkliga kostnaderna för produkten den inhemskapå och de europeiska
marknaderna. De verkliga kostnaderna för omfattarprodukten
kostnader for forskning, råvarukostnader, arbetskraftskostnader,
administration, marknadsforingskostnader Omtransporter, m.m.
Sverige väljer införa högsta tillåtna försäljningspris så måsteatt ett man

hänsyn till såväl sina låga produktionskostnader de högreta egna som
produktionskostnaderna hos sina europeiska handelspartner prisetnär
fastställs.

5.2.1.3 Dispenserfrán tillämpningen högstprisettav

Skyldigheten inkludera utländska kostnadselement "import-såsomatt
kostnaden" och produktionskostnaderna i utlandet vid beräkningen av
det högsta tillåtna försäljningspriset påverkar också kriterierna för när

elföretag kan få dispens höja priserna. Gemenskapsrättenett att
förbjuder tillämpningen högstprisreglering förgäller allaav en som
leverantörer, enbart inhemska företag möjligheter till undantag.om ges

En tillåtelse från svenska myndigheter för företag höja prisernaatt
måste grundas objektiva kriterierpå inte diskriminerande. Omärsom

tillstånd höja priserna till svenska elföretag medt.ex. att ges
ekonomiska svårigheter, beror besvärligtpå ekonomiskt läge iettsom
landet, så måste undantagsmöjligheter finnas för utländskasamma
företag i liknande situationär i sitt hemland. svenskaDesom en
myndigheternas definition "besvärligt ekonomiskt läge" måsteettav
omfatta såväl nationella utländska förhållanden inom iEU; annatsom
fall istår regeln strid med 30 RomF.art.

1 4 Beräkningsmetoden
.

Som framgått krävs i gemenskapsrätten art. 30 RomF dåatt,ovan en
prisreglering införs hänsyn till produktionskostnader i utlandet ochtas,
"importkostnader" vid bestämningen det högsta tillåtna försäljnings-av
priset och villkoren för dispens. Detta krav innebär beräknings-att
metoden skall denöppen. Av svenska lag, vilkenvara genom en

s Fallet 65/75 Tasca 1976 ECR 291.
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produktionskost-olikaframgå vilkaskall såledesinförs,prisreglering
vilket deoch påpriset grundas på, sättfastställandetnader avsom

i kalkylen.beaktats

gemenskapsrättenberäkningsmetodengällerdetNär ger
Även 30det i R0mFganska spelrum.medlemsstaterna art.ett stort om

de kostnaderskall beaktaprisregleringnationellkrävs att somen
inte klart i vilkendetprodukter, såimporterade äruppkommer för

EG-domstolen har alltidskall beaktas.kostnaderutsträckning dessa
det högstaberäknamedlemsländernaförlämnat attutrymmestort

inhemskabeaktarinte enbartförsäljningspriset, länge desåtillåtna
leveranser.importörersförfördelar utländskaellerförhållanden

motiv för destarkaEG-domstolen kräverochEG-kommissionen
prisreglering,ifrågasätter30 R0mFmed stödklaganden art. enavsom

fall kommissionensDomstolentillbakavisadeavgjortnyligenI ett
oljeproduktermaximiprisregleringen förgrekiskadenargument att

inte frambragtKommissionen hadeprodukter.gynnade inhemska
visa deövertygande kunnaför sätttillräckligt underlag på attatt ett

beräknats påprisregleringen hade sättiolika kostnadselementen ett som
missgynnade importörer.

nationell prisregleringviktigt detexempel visar hur ärDetta att en
de beaktasvilket ärproduktionskostnader; på sättutländskabeaktar en

problemskapaoch bör inte någragemenskapsrätten,sekundär fråga i
alltföreffekten intediskriminerandeden ärförenligheten längemed så

EG-lagstiftningen iden svenskaOm fall rörandeuppenbar. tasett upp
bedömning.skönsmässigdomstolendomstolen kommer göraatt en

avvägningfinns inte,bedömningenschema förfastlagtNågot utan en
utländskabeaktandetillräckligtmellan de positivakommer görasatt av

begränsningarelementenoch negativaproduktionskostnader av
Gemenskapen.handeln inom

för vad kanmodellmöjligtdärför inteDet är att somenange
de högabeaktagemenskapsrätten. Attenligtaccepteras

förenligt medexempeltilli Tysklandproduktionskostnaderna art.vore
skulleberäkningsmodellenvikt idem obetydlig30 R0mF, att gemen

överträdelse dennadärmedprisdiskriminering ochinnebära avenen

9 4747.1990 ECRGreeceFallet C-347/88 Commission v.

l9 SOUI99b:49
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bestämmelse. Om Sverige väljer reglera priserna för bekämpaatt att
alltför höga elpriser i elsektorn, och tvekar regleringensöverman
förenlighet med gemenskapsrätten, börså bedömning dengörasen av
föreslagna lagstiftningen och speciellt beräkningsmetoden.av

I praktiken skulle beaktandet utländska kostnader vid beräkningenav av
högsta tillåtna försäljningspris medges de svenska myndig-som av
heterna leda till ökning priserna på den svenska marknaden,en av
eftersom priserna bland deär lägsta i Europa. Effekten pris-av en
reglering skulle bli undvika alltför kraftig prisökning.att Maximi-en
priset skulle bli genomsnitt priset på den svenskaett marknaden ochav

depå andra europeiska marknaderna, där produktionskostnaderna är
mycket högre.

Om den svenska regeringen detta genomsnittspris fortfarandeattanser
alltförär högt och vill bibehålla det i nivå med priserna denpå

inhemska marknaden, måste den basera beräkningen det högstaav
tillåtna försäljningspriset enbart på de inhemska
produktionskostnaderna. En sådan reglering skulle innebära en
överträdelse 30 RomF. Den skulle emellertid kunnaart. rättfärdigasav

behovet upprätthålla försörjningstrygghetenatt för el, och Sverigeav
skulle då kunna åberopa reglerna i 36 RomF.art.

5.2.2 Undantaget för försörjningstrygghet art. 36 R0mF

Om den svenska lagstiftningen fastställer alltför lågt maximaltett
försäljningspris, därmed indirektutgör diskriminering, skullesom en
det fortfarande möjligt för Sverige åberopa undantaget i 36attvara art.
RomF och prisregleringengöra förenligatt med gemenskapsreglerna

fri varurörlighet. Som framgick i kapitel 2 avsnitt 2.2.4om kan ett
medlemsland rättfärdiga diskriminerande åtgärder med hänvisning till
behovet säkra försörjningstryggheten.attav

Att förhindra alltför höga priser i elsektorn legitimtär målett som
innefattas i begreppet försörjningstrygghet, och den svenska lagstift-
ningen kan därför grundas på 36 RomF. För detta undantagart. att
skall tillämpas måste beräkningen det högsta tillåtnaav
försäljningspriset medföra minsta möjliga begränsning handelnav
mellan medlemsländerna. Detta den s.k.är proportionalitetsprincipen.
De svenska myndigheterna måste kunna visa det tillåtnaatt
maximipriset inte kan höjas försörjningstrygghetenutan att
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marknaden äventyras.

Änelsektorn osäker.proportionalitetsprincipen på ärTillämpningen av
inte möjligtdet därförrättspraxis, ochfinns ingen ärlängeså att

med säkerhet. Detdomstolsprocess någonförutse resultatet av en
argument, denekonomiskamedSverige visa,ankommer på attatt

åstadkommadet endainförs elpriserna sättetreglering är attsom av
lagstiftningen beaktarsvenskamindre denförsörjningstrygghet. Ju

för Sverigeblir detproduktionskostnader, svårareutländska att
undgåenda möjligadet sättetframgångsrikt hävda det är attattatt

utsikternamindre såledesochforsörjningstryggheten hotas är att
med gemenskapsrätten.förenligregleringen bedöms vara

prisökningar frånkunnaSverige skullevilket vägraEtt påsätt acceptera
produk-utländskainkluderarsamtidigtutländska marknader, som man

beaktaenbarthögstpriset,beräkningentionskostnader vid attvoreav
monopolsituation. sådanEnföljdende intedessa kostnader är av enom

proportionalitets-möjlighet klaraskulle ha visskompromisslösning att
integrationsvänligtgrundaseftersom den på argument,etttestet

elmarknaden.europeiskaavreglering denfullständignämligen aven

skulle innebäralösningTillämpningen sådanav en
"objekti-särskilja deidentifiera ochmöjligtför första detdet är attatt-

med fri konkur-skulle ha i lägeråttva" produktionskostnader ettsom
produktionskostnad uppstårdenmarknader frånavreglerade somrens

avsaknaden konkurrens;till följd avav
iproduktionskostnaderna"objektiva"deför det andra enbartatt-

tillåtnaberäkningen det högstainkluderas vidoch i Sverigeutlandet av
försäljningspriset.

försäljnings-skulle det maximalauppfyllasvillkor kanOm dessa två
elmarkna-elpriserna i Sverige, därde faktiskapriset ligga mycket nära

lågelpriserna bibehållas påDärmed skulleavreglerad.den redan är en
sådan åtgärd skulleprisreglering. Ennivå med hjälp varaav en

kunnainte skulleutländska producenterdiskriminerande eftersom
vinst.oförändrad Trotsmarknaden medin den svenskakomma på

m Sverige visabestäms till 25 öre måstemaximiprisetOm att ettt.ex.
uppenbart hotinneburit sånivån skulle hafastställande på 26 öre motett

säkerställas.kundeförsörjningstryggheten inte längredess elmarknad att
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denna diskriminerande effekt har den svenska prisregleringen beaktat
utländska produktionskostnader objektivtpå och kan därförsätt,ett
undantas från förbudet i 30 RomF.art.

Det bör återigen understrykas tillämpningen proportionalitetsprin-att av
cipen på åtgärd prisreglering inom elsektorn osäker. Denären som
lösning består i inkludera utländska "objektiva" kostnader vidattsom
beräkningen det högsta tillåtna försäljningspriset har god chansav en

klara proportionalitetstestet. Men denna chansatt skulle ännuvara
allastörre produktionskostnader i utlandet beaktades. Påom

motsvarande skullesätt chansen till framgång mindre inte heltvara men
försumbar beräkningsmetoden enbart beaktade inhemskaom
produktionskostnader.

5.3 Förenlighet med konkurrensreglerna

Fastställandet högsta tillåtna försäljningspris förenligtett är medav
gemenskapens konkurrensregler inte Sverige kräver vissaattom
elföretag deltar vid beräkningen priset. EG-domstolen godtar inteav
delegering normgivningsmakten från till företag, eftersomstatenav
detta påverkar konkurrensen; det konkurrensbegränsandeutgör avtalett

priser mellan oberoende och konkurrerande företag vilket striderom
85 och/eller 86 RomF..mot art.

situationerTre kan uppkomma:
priset beräknas något konkurrerande företag deltar. I detta fallutan att-

respekteras konkurrensreglerna.
priset beräknas i samarbete ggg konkurrerande företag.med Ett-

sådant samarbete istår strid med konkurrensreglerna. Om de deltagande
företagen enbartär inhemska överträds dessutom reglerna friom
varurörlighet diskriminering.

priset beräknas medsamtligai samarbete konkurrerande företag. Då-
sker ingen överträdelse konkurrensreglerna.av

Med "deltagande" företagen inblandade iär delnågonattmenas av
beslutet, och hänsyn till betydelsen denna inblandning,utan ävenav om
det sigrör förfrågan avgörande betydelse för beslutet. Medutanom en
"konkurrerande företag" alla företag på elmarknaden, privatägdaavses
såväl offentligt ägda. Undantag medges för tillägaren högspän-som
ningsnätet kan delta i fastställandet försäljningspriser eftersomsom av
han naturligen skyddad frånär konkurrens och därmed opartisk.är
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maximi-beräkningenviddeltaNUTEKsåsomkanDessutom avorgan
priset.

Slutsatser5.4

kanelmarknadenförsäljningspris påtillåtnahögstaFastställandet ettav
SverigeOmenergipriser.alltför högaeffektivt medelutgöra motett

uppstå någrasannolikt intedetreglering kommerväljer denna atttyp av
frigemenskapsreglernamedförenlighetenvadproblem omavser

myndighetersvenskafastställsprisinte detvarurörlighet, avsomom
in denkomma påimportörerhinder fördetlågt utgörså attär ettatt

beräkningenförbuddetta måsteundgåmarknaden. Försvenska att av
prisDettamed vissförsäljningspriset sketillåtnadet högsta omsorg.

i andravissoch, i mån,i Sverigeproduktionskostnadernabeaktaskall
europeiska länder.

medförenlighetprisregleringsfråganberorsjälva verketI om en
Sverige berettprisökningvilken ärgemenskapsrätten på att acceptera:

prisökning,begränsadbetydandeOm Sverige accepterar menen-
beräkningenvidproduktionskostnadernautländskabeakta deattgenom

medförenlighetregleringenspriset, stårtillåtna såmaximaltdetav
allt tvivel.gemenskapsrätten utom

prisökningbetydandeSverige attOm vägrar accepteraatt genomen-
beräkningenvidproduktionskostnadernautländskabeakta deinte av

fårmindrechansernaförsäljningspris, såtillåtna ärhögsta att man
gemenskapsrätten.frånundantag

försäljningsprishögsta tillåtnafastställandetSlutligen måste ett varaav
inte har bestämtsdetkonkurrensregler,gemenskapensförenligt med om

elföretag.svenskamed enbartefter samarbete

utrikeshandelnKapitel 6: Kontroll av

utrikeshandeln. Dettaregleraprisregleringalternativ till ärEtt atten
nackdelenmaximipris, intefastställandetskillnad frånhar, till ett avav

Å regleringharandra sidankonkurrensen.internabegränsa den enatt
handeln inomeffektbegränsande påbetydligtutrikeshandeln en merav
ochriktar sig importenbarteftersom dengemenskapen, exportmot av

iuppenbartochreglering importverket stårel. I själva exportaven
baraoch kanfri varurörlighet,gemenskapsreglernastrid med om

förutsättningar.speciellaunderbeviljas undantag
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Det torde inte föreligga något problem med forenligheten med
gemenskapens konkurrensregler eftersom den reglering handelnav som
beskrivs i detta kapitel inte

innebär något ekonomiskt stöd med statliga svenska medel till-
inhemska företag, eller

till konkurrensbegränsande samarbeteuppmuntrar mellan elföretag-
eller till missbruk dominerande ställning från eller fleraav en ett
företags sida

På grund detta inriktas detta kapitel helt och hållet på reglernaav om
Överträdelserfri varurörlighet. dessa regler beskrivs först avsnittav

6.1, varefter de villkor, vilkapå undantag från gemenskapsrättenett
kan beviljas, diskuteras avsnitt 6.2.

Överträdelser6.1 reglerna fri rörlighetav om

I kapitel 2 beskrevs gemenskapsrättens princip icke-diskriminering.om
Denna regel, grundenutgör för den marknadenssom gemensamma
funktion, innebär medlemsstat inte får lagatt antaen en som gynnar
den inhemska marknaden bekostnadpå likvärdiga europeiskaav
marknader. detI sammanhanget detär uppenbart regleringatt en av
import och i vilken form, diskriminerande.ärexport, oavsett Den utgör

direkt diskriminering, ocht.0.m. därförutgör allvarligen en
överträdelse reglerna fri rörlighet.av om

Reglering utrikeshandeln med omfattas i själva verket olikaav treav
bestämmelser i Romfordraget: Art. 30 behandlar restriktioner påsom
importen avsnitt 6.1.1, 34 behandlar restriktionerart.av varor som
på avsnitt 6.1.2 och 59exporten den friaav art.varor som avser
rörligheten för tjänster avsnitt 6.1.3.

2 Detta kan innebära kollektivt eller enskilt missbrukett domine-av en
rande ställning eller konkurrensbegrånsande åtgärd i Sverige, dettaen men
beror i fallså inte på lagstiftning reglering utrikeshandeln.en om av
Tillämpningen Sveriges och gemenskapens konkurrensregler påverkasav
inte sådan reglering.av en
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30Importrestriktioner art. RomF6.1.1

medåtgärderimportrestriktioner ochförbudinnehåller30Art. motett
regleringtillämpligt påheltförbudDetta ärmotsvarande verkan. aven

effektbegränsande påskulle haåtgärdsådanel. Enimporten enav
den intediskriminerande kaneftersom denoch ärgemenskapshandeln,

tillämpasbörjatnyligen hartolkningmjukareför denbli föremål som
EG-domstolen.av

importenregleringgäller all30förbudet ibörDet art. avnoteras att
Omdiskriminerande.direktinteregleringen t.ex.äräven om

för importanmälningspliktformalitet t.ex.regleringen är avenrenen
reglernaöverträdelselikvälföreliggertillstånd såkrav på avenutan

endastregleringenOchvarurörlighet.fri avseromom
fri rörlighetreglernaunderkastadöverföringsverksamheten som är om

indirektändådettael, fårförsäljningen såtjänster och inteför somav
därmedoch utgörmedlemsländerna begränsas,mellanhandelneffekt att

30 RomF.överträdelse art.aven

34 RomFExportrestriktioner art6.1.2

ochexportrestriktionerkvantitativaförbudinnehåller34Art. motett
utrikeshan-regleringEftersomverkan.motsvarandemedåtgärder aven

denförsäljning påförhållande tillidiskriminerardeln avexporten
34överträdelseåtgärddenna art.marknaden, så utgörlokala aven

exportreglering30, så ärtillämpningenVad enRomF. art. enavavser
Ävenutformning.dessverkan,motsvarandemedåtgärd oavsett om
tjänst, såel,överföringen ärriktasreglering baradenna mot ensomav
eftersomvarurörlighetfrireglernaöverträdelsesker omaven

el.effekt pådiskriminerandeindirekt exportenharregleringen aven

RomF59överföringen art.Reglering6.1.3 av

34 har30 ochvarurörlighet art.friförbudsreglernaundgåFör att om
försäljningför köp ochi ställetöverföringenregleradiskuterat attman

överföringenregleringlösningmed dennael. Fördelen är att avenav

År förn toleransmed störreperiodinledde EG-domstolen1993 en
tillämpningenmedlemsländerna. Frånmellanhandelnbegränsningar avav

"vissaregleraråtgärderstatligaundantas vissaRomF30art. som
produkter.utländska Förinhemska ochförsättsäljarrangemang" på samma

konsekvensernaavsnitt 2.2.2. lkapitel 2beskrivning,utförligare omseen
Mithouard.Keck andfalletav
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skulle underkastad reglerna fri rörlighet för tjänster art. 59vara om
Över-RomF tolerantaär reglerna friän varurörlighet.som mer om

föringsverksamhet har alltid åtnjutit fördelen gemenskapsrättensav
mindre rigorösa tillämpning tjänster.reglerna fri rörlighet förav om

En reglering överföringen på utlandsförbindelserna skulleav av
emellertid medföra konsekvenser regleringsamma som en av

Ävenutrikeshandeln. den hade varit förenlig med reglerna friom om
rörlighet för tjänster, så hade det inte inneburit reglerna friatt om
varurörlighet inte tillämpliga. Enligt gemenskapsrätten regleringärvar

överföringen indirekt reglerasätt handeln, och ingetettav attav
hindrar privatperson åberopar 30 och 34 inför EG-domstolenatt art.en
för få till stånd avskaffande åtgärden.att ett av

Samma gäller för reglering byggarättenresonemang atten av
förbindelser till utlandet koncessionsprövning. Om inte sådanagenom
förbindelser ställer speciella tekniska och/eller miljömässiga krav,
jämfört med inhemska ledningar, skulleså statligen
koncessionsprövning diskrimineringutgöra mellan inhemska ochen
utländska europeiska marknader. Enligt gemenskapsrätten betraktas ett
sådant indirekt reglerasätt utrikeshandeln.system Omett åattsom
andra sidan konstruktionen utlandsförbindelser ställer särskilda kravav
på teknisk kompetens eller miljöhänsyn, så särregleringär förenligen
med gemenskapsreglerna fri rörlighet för tjänster.ochom varor

Bortsett från sistnämnda fall så skulle reglering överföringenen av av
el, inte tillämpas likvärdigt hemmamarknadenpå och påsom exporten,

23I direktivet 66/ 162/EEC uteslöt Ministerrådet överföringsverksamhet
från skyldigheten avskaffa begränsningaratt i friheten erbjuda tjänster.att
Se EGTl966 L 42/584.

u I detta fall får regleringen utlandsförbindelser inte innehålla villkorav
inte är nödvändiga för uppfylla de tekniska och miljömässigaattsom

kraven. Om begränsningarna avseende konstruktionen av
överföringsledningar inte kan motiveras försörjningstrygghet, skullesåav
regleringen innebära överträdelse reglerna fri rörlighet.en av om
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RomF. för denenda34 Det sätteti 30 ochundgå förbudeninte art.
gemenskapsrättenenligtbli fälldundvikalagstiftningensvenska attatt

36 RomFundantag idetåberopaär art.att avsersom
försörjningstrygghet.

RomF36försörjningstrygghet art.6.2 förUndantaget

innebäråtgärder,för statligaGemenskapsrätten utrymme somger
grundvalundantas påvarurörlighet,friöverträdelser reglerna attomav
säkerhet,allmändessa skäl,i 36.räknas Ettde skäl art. avuppav som

försörjningstrygghet. lomfattautvidgats tillEG-domstolenhar attav
åberopaSverigemöjlighet för äningenverket finns detsjälva attannan

medförenlighetenupprätthållafördetta argument, att
dettatillämpningendiskuteradeskapitel 2gemenskapsrätten. I av

hävdaSverige bara kanblevslutsatsenelsektorn, ochpå attargument
iundantagsreglernafaller inomutlandshandelnreglering art.att en av

försörjningstryggheten.säkraproportionell målet36 den är attmotom

i litendiskriminerande åtgärder såkrävsEnligt proportionalitetstestet att
gemenskapshandeln. Denna ärmöjligt begränsarutsträckning testsom

fri rörlighet.reglernaförenligheten mednyckelfrågan det gällernär om
omfattaslagstiftningensvenskakan denOm klarar den så avman

från förbudenundantasvilket innebär den36,tillämpningen attart.av
lagstiftningenklarar den, kanOm inte så30 34 RomF.i ochart. man

motiveraförforsörjningsttygghetinte grundas på attargumentet om
förbjuden.deni fall skulle30 och 34; dettaöverträdelser art. varaav

lagstiftningensvenskaproportionalitetstestet denså måsteklaraFör att
följande frågor:besvara tvåkunna

Är minst begränsan-lämpligaste dvs.utrikeshandeln denreglering av-
blirfor el Svaretförsörjningstrygghetenåtgärden för säkrade att

utformas.försörjningstrygghetdefinitionenberoende hurpå av
regleras, innebärutlandshandeln kanvilkaVilket de olika påsätt,av-

fall berorgemenskapshandeln dettaIbegränsningenden minsta av

7-5 i stället förutlandsförbindelsemaregleraenda fördelen medDen att
mindreförstnämnda kan utgöradetutlandshandeln år att enanses

proportionalitetsprincipen avsnittseåtgärd vid tillämpningingripande av
6.2.2.1.
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utformningenpå den reglering desvaret svenskautövasav som av
myndigheterna.

förstaDen frågan riktar in sig möjligheternapå för Sverige att
kontrollera utlandshandeln med avsnitt 6.2.1, medan den andra
frågan gäller formen for reglering enligt svensk lagstiftning avsnitten
6.2.2.

Ändamålsenligheten6.2.1 kontroll utlandshandelnav en av

förstaDen frågan för proportionalitetstestet gäller ändamålsenligheten
Sverige inför reglering utlandshandeln. Enligtatt gemenskaps-av en av
skallrätten andraöverväga åtgärder säkrar försörjningstrygg-man som

heten för mindrepå diskriminerande sätt regleringänett genom av
import och el. Det stöd för den svenskaexport argumentav som ger
lagstiftningen frånutgår tanken ändamålsenligheten regleringatt av en

utlandshandeln beror på vad innefattas i målet försörjnings-av som om
trygghet. Med andra ord kan klara proportionalitetstestetman om
begreppet försörjningstrygghet definieras på sådant det enbartsättett att
kan säkerställas reglering import ochgenom en export.av

Först den rättsliga tankegången bakom dettapresenteras argument
avsnitt 6.2.1.1 och därefter diskuteras vilka legala konsekvenser en
sådan tillämpning skulle medföra avsnitt 6.2.1.2.

I Rättslig tankegång

Argumentet för reglering utlandshandeln baseras på strikten av en
definition begreppet försörjningstrygghet. Denna definition måsteav

så strikt inga andra åtgärder regleringän importatt ochvara en av
kan säkerställa den. Följande exempel,export där olika definitionertre
begreppet forsörjningstrygghet, illustrerar tankegången:ges av

i Exempel Försörjningstrygghet definieras behovet hindraattsom
alltför kraftiga prisökningar.

Alltför kraftiga prisökningar hotutgör försörjningstryggheten,ett mot
och därför måste medlemsländerna ha vidtarätt diskriminerandeatt
åtgärder för förhindra dem. För skydda sina lågaatt priser skulleatt
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utlandshandelnregleringföreslåregeringenden svenska somaven
begränsningrestriktioner t.ex.kvantitativaantingenutformas ensom

regleringexporteras ellerimporteras ochmängdden som ensomav
pris-kombineratredjeexportpriserna;och sättimport- attett voreav

kvantitativa regleringar.reglering med

härigenom stärkerlagstiftarenden svenskauppenbartDet är att
36försåledes inomförsörjningstryggheten och art.ramenagerar

nämligenmetod,mindre begränsandefinns emellertidRomF. Det enen
alternativ,uppfylla mål. Dettaskulleprisreglering, somsammasom
produktion ochlikvärdigt inhemski kapitel tillämpas pådiskuterades

prisreglering mindreEnligt gemenskapsrättenimport el. är enav
syftargemenskapshandeln, ochregleringdiskriminerande än aven

priser.till bibehålla lågaockså att

prisökningarkraftigahindra alltförförsörjningstrygghet innebärOm att
proportionali-inte klaraochreglering importel, kanpå så exportaven

åstadkommabegränsandemindreeftersom det finns sätt atttetstestet,
detta.

tillgodoseendetFörsörjningstryggheten definierasii Exempel som
efterfråganallav

inhemskförsörjningstryggheten allförutsätterexempelI detta att
möjligtmål dettillgodosedd. För nå dettaefterfrågan ärär attatt

denbegränsa närgemenskapshandelnreglera exportenatt t.ex.genom
för tillgodosetillräckligproduktionskapaciteten inteinhemska är att

efterfrågan.

Sverige,det uppenbartLiksom i det första exemplet är attatt genom
för el,försörjningstrygghetenutrikeshandeln, skulle säkrareglera som

innanför tillämp-därför fallaregleringen skulleden definieras här, och
emellertidexisterar36 detta fallningsområdet för RomF. I ettart.

från reglering,alternativ, nämligenbegränsande avståmindre att som
säkerställer densyftet. Enligt gemenskapsrättenskulle uppfylla

grundasicke-diskriminerande funktion,marknadens somgemensamma
nivå,efterfrågemekanismerna europeiskpåde naturliga utbuds- ochpå

reglering handeln,mål viduppnås utanatt mensom en avsamma
diskriminering.

kanefterfrågan tillgodoses såinnebär allOm försörjningstrygghet att
proportionalitetstestet,inte klarareglering import och exportaven

föralternativ uppnåfinns icke-diskriminerandeeftersom det attett
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målet.

iii Exempel Försörjningstrygghet definieras kombinationsom en av
hindra alltför kraftiga prisökningar och tillgodose all efterfråganatt att

detI tredje exemplet kombineras de båda föregående situationerna.
Eftersom reglering handeln, inklusive gemenskapshandeln, kanen av
uppfylla och målen tillgodose hela efterfrågan ochvart ett att attav
bibehålla låga priser, så kan den också säkerställa försörjningstrygg-en
het innehåller båda komponenterna.som

.
udetta fall,I i till de tidigare,två existerar inga andra lösningarmotsats

regleringän import och för säkerställa lågexport att atten av en
prisnivå råder och hela efterfrågan tillgodoses. Om vi studerar deatt
lösningar föreslogs i exempel och 21 de intenärmare, attsom ser
kan försörjningstryggheten den har definierats här.garantera som

allmän prisreglering: fastställa högsta tillåtnaatt etten genom-
försäljningspris den inhemskapå marknaden kan priset bibehållas på en
låg nivå, regleringen kan hot balansenutgöra mellan utbudett motmen
och efterfrågan. exempelvisI läge där den inhemska produktions-ett
kapaciteten otillräcklig för tillgodoseär hela efterfrågan skulleatt
regleringen hindra importen "fylla gapet" till följd de högreatt av
priserna importen.på

frånvaro reglering: marknadskrafterna på europeisk nivå åstadkom-av-
balans mellan utbud och efterfrågan på el, hindrar intemer men en

prisökning denpå svenska marknaden.

I frånvaron andra lösningar försörjningstrygghetensäkrar skulleav som
svensk reglering import och ha god möjlighet klaraexporten attav en

proportionalitetstestet, sådan reglering dis-ärtrots att extremten
kriminerande.

de tidigareI exemplen användes utgår från striktett argument som en
definition begreppet försörjningstrygghet; definitionav en som
kombinerar kravet priser förhindrandetpå alltför kraftiga pris-av

.ökningar och volymer att balansera utbudet efterfrågan. Genom-mot v
gången detta emellertid ofullständig gransk-argumentav utanvore en ,v
ning hur det konkret kan tillämpas på den svenska elmarknaden.av
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konsekvenser1 2 Rättsliga
.

avsnitt 6.2.1.1idiskuteradesdetTillämpningen argument somav
striktamed denharkonsekvenser göralegalamedför vissa attsom

tidsrymden förbegränsadeförsörjningstrygghet, dendefinitionen av
nordiskaelmarknad för deregionalskapandetochregleringen enav

elmarknader.avreglerat sinaharländer som

lagstift-svenskai denförsörjningstrygghetbegreppetDefinitioni av
ningen.

grundaslegalttillämpningenförutsättning förEn argument,ett somav
Sverige harförsörjningstrygghet, rättärdefinition attstrikt attpå aven

fall EG-domstolen fastslogtidigareIdetta begrepp.själv definiera ett
moralallmändefiniera begreppetsjälva harmedlemsländerna rätt attatt

för undantagde skälsäkerhet,allmän ärliksom begreppet ett avsom,
drakanmotsvarande sätti 36 RomF. Påräknas art. manuppsom
vaddefinieraSverige och inte på EUankommer pådetslutsatsen attatt

för el.försörjningstrygghetmedSverige menar

emellertidförsörjningstrygghet ärbegreppetfrihet definieraSveriges att
således intekanmedlemslandkriterier. Ettobjektivabegränsad till

försörj-hotnationella intressendess ärvarje hothävda motettmotatt
definierasbegreppfall dettaSveriges måsteningstryggheten. I ensom

mål:välgrundadekombination tvåav
inhemskaprisökningar denpåalltför kraftigaförhindrande av-

i begreppetinnefattasuppenbarligenmålmarknaden. Detta är ett som
definierasSverigedärföroch kanförsörjningstrygghet, ensomav

påverka helaskulleprisökningarkraftigaAlltföri denna.beståndsdel
skäl förtillräckligtnegativt.ekonomin Detta ärsvenska ettden som

och/ellerimportenregleringingripande i formstatligt avenav
exporten.

målocksåefterfrågan: Detta ärTäckandet hela ett upp-somav-
och kan därige-försörjningstrygghet,innefattas i begreppetenbarligen

produktionenOmsäkerheten.deldefinierasSverige en avsomnom av
förlamninggradför vissriskenotillräcklig förefaller avavenvore
rättfärdigaförtillräckligt hotsamhällsekonomin attett enatt vara

reglering exporten.av

7 1986and Excise CommissionersCustomsFallet 121/85 Conegate v.
1007.ECR
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Som framgick i avsnitt 6.2.1.1 så utesluter denna kombination alla
andra lösningar regleringän utrikeshandeln. För undvikaattav
missförstånd och eventuella klagomål det viktigtär i den svenskaatt
lagstiftningen definition begreppet försörjningstrygghet ochange en av

nämnda dess två komponenter.att

ii Begränsad varaktighet för regleringen
Ytterligare fråga måste beaktas; det gäller varaktighetenen av
regleringen handeln med mellan medlemsländerna. Dennaav
reglering ändamålsenligär frånvaronän reglering eftersom den,mer av

framgick avsnitt 6.2.1.1, förhindrar prisökningar denpåsom av
Åinhemska marknaden. andra sidan skulle frånvaron kontroll baraav

leda till prisökningar så länge de utländska europeiska marknaderna
skyddade från konkurrens.var

Det frånvaronär konkurrens förhindrar tillkomstenav som av en
marknad. Existensen monopoliserade marknader detgemensam störav

samspel mellan utbud och efterfrågan leder till ettsom
"konkurrensutsatt pris", och lagstiftning reglerar handeln mellanen som
medlemsländerna skall uppfattas tillfällig åtgärd, i avvaktan påsom en

den avreglering har skett i Sverige kommeratt till stånd också isom
andra medlemsländer i EU. innebärDet så Sveriges kollegeratt snart
i EU har avreglerat sina elmarknader, kanså Sverige inte längre
motivera reglering import och med vill förhindraen export attav man
alltför kraftiga prisökningar. Vid den tidpunkten får antingenman
reglera den inhemska marknaden på motsvarande genomsätt allmänen
prisreglering eller frånavstå alla regleringsåtgärder.

En svensk lagstiftning reglerar gemenskapshandeln kan därför barasom
upprätthållas tillfälligt. Det bör därför inämnas lagstiftningen denatt
gäller för begränsad tid t.ex. eller fem år, med möjligheter tilltreen
förlängning och den skall upphöra gälla övrigaatt europeiskaatt om
marknader avregleras, och i fall före ikraftträdandet EG-vart av
direktivet inre el.marknad för På det skullesättet den svenskaom en

27 Se avsnitt 2.2.4. fortSå direktivet inre marknad för harom en
antagits på gemenskapsnivå, upphör Sveriges rått vidta diskriminerandeatt
åtgärder för säkra försörjningstryggheten, inteatt EG-kommissionenom
medger Sverige får fortsätta tillämpa sinatt nationella lagstiftning.att



Bilaga 2 299SOU 1996:49

sådansitt förslag till avregleringsprogram. Enregeringen EU:sanpassa
andra medlemsländerlagstiftning också skapa tryckkan på attett

avreglera sina elmarknader.

upprätthållas regleringenProportionalitetsprincipen kan bara avom
falltidsrymd; igemenskapshandeln tillämpas under begränsad annaten

försörjnings-del i begreppetkan inflationsbekämpning, utgörsom en
efterfrågan skullealltrygghet, inte åberopas, och tillgodoseendet av

regleringdet fallet skulle frånvarondess enda beståndsdel. Iutgöra av
regleringenändamålsenligt målet, ochuppnåsätt attett avvara mer

proportionalitetstestet.skulle inte längre klarautrikeshandeln

regional elmarknadiii Skapandet av en
utrikeshan-lagstiftning reglerarvaraktigheten hos denFrågan somom

regional elmark-frågan skapandetdeln medhänger samman om av en
avreglerat sina marknader.nad för de medlemsländer redan harsom

reglerunder motsvarandegäller speciellt Norge som lyderDetta
dessaStorbritannien.EES-avtalet, Finland och Frågan är omgenom

från denautomatiskt undantagåtnjuta fullständigt ochländer kan ett
stegförstahandelsregleringen. skullesvenska Detta mot attettvara

regional elmarknad.åstadkomma en

frågeställningeftertanke, eftersom dennabesvaras medFrågan måste
EG-domstolen. principvarit föremål för prövning i Ihittills inte har

beviljarSverigeinget förbudinnehåller gemenskapsrätten mot att
import ochfrån sin regleringautomatiska undantag export avavegen

kriterierobjektivaförutsättning dessa avvikelser baseras påel, under att
prisökningaralltför kraftigamed förhindrandethängersom samman av

efterfrågan.sin Länder Norgeel, eller tillgodoseendet helapå somav

73 regler.skulle upprättandetandraEtt steg gemensammavara av

29 alla gränskontrol-Schengen-avtalet borttagandetExempelvis tillåter av
har undertecknat avtalet,ler för mellan de länder utan attmensompersoner

undertecknat, vilketregleringar de länder inteskapa gentemot somnya
den regionala elmarknaden.skulle fallet Förvara

3° till graden avreglering andrakriterier kan inte hänvisa påSådana av
Åinte objektivt. andra sidan kan deländers marknader, eftersom detta är

marknader,hänvisa till låga prisnivån på andra utländskaden oavsett om
avreglerade eller inte.dessa marknader är
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och Finland kan således få frånundantag regleringen, eftersom deras
priser låga.är så

Länder Frankrike, pris också lågt, kan emellertid inteärsom vars
förvägras undantag motsvarande det Norge kan få, medatt som
motiveringen den franska marknaden frånskyddad konkurrens.äratt
På motsvarande kan andra ländersätt har avreglerat Stor-t.ex.som
britannien, inte har låga priser, inteså undantas frånmen som
regleringen. Om inte respekterar villkoret objektiva kriterierman om
kan detta hela regleringen, eftersomäventyra detta skulle innebära att
bekämpandet prisökningar elmarknaden intepå de svenskaav av
myndigheterna uppfattas del försörjningstryggheten.som en av

Sammanfattningsvis kan således reglering utrikeshandeln meden av
införas i Sverige. sådanEn reglering kan också utesluta vissa med-
lemsländer såsom Finland eller Storbritannien, under förutsättning att
den grundas strikt definitionpå begreppet försörjningstryggheten av
och den tillämpas under begränsad tidsperiod. Om dessa villkoratt en

uppfylldaär det första villkoretär i proportionalitetsprincipen uppfyllt,
avseende ändamålsenligheten reglering. förenligFör medattav en vara
gemenskapsrättens regler fri varurörlighet måste regleringen ocksåom
uppfylla det andra villkoret i regleringens form.rörtestet, som

6.2.2 Formen för reglering utrikeshandelnav

Som framgick i avsnitt 6.2.1 så kan Sverige införa lagregleringen av
utrikeshandeln förenlig med gemenskapensär regler frisom om
varurörlighet. Denna lagstifta begränsas dockrätt vissa krav påatt av
hur regleringen skall utformas. regleringEn import och kanexportav
utformas på många olika den kan inriktassätt: på handeln med eller
överföringen el, den kan eller tillfällig, den kanpermanentav vara
innehålla eller mindre strikta undantagsregler etc.mer

Proportionalitetsprincipen gäller också beträffande detta val: den
innebär den svenska lagstiftningen utformasmåste detpå sättatt som
innebär den minsta begränsningen utrikeshandeln. Detta kravav
omfattar syftet med regleringen avsnitt 6.2.2.1, dess omfattning
avsnitt 6.2.2.2 och kriterierde den grundas avsnittpå 6.2.2.3.som
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regleringenmedSyftet6.2.2.1

antingen verksamheterutrikeshandeln kan inriktasregleringEn motav
Bådaöverföringsverksamheten,försäljning,köp och ellerrör motsom

prisnivån för el. Enden svenskaeffektiva medel hållasätten är att nere
emellertid starkare be-försäljning innebärreglering köp och enav

Därförmedlemsländer.med andragränsning handelnav
överföringen fråninriktasvi regleringen pårekommenderar att av

finns skäl till detta.andra länder. Det två

effekterförsäljningreglering köp ochdet första harFör aven av
den begränsarimport ochenkel regleringgår utöver export:avsom en
aktiviteterExempelvis skulle påmellanliggande verksamheter.också

säljare, omfattasutländskköp frånbörsen, såsom avav en
fysiskt flödenödvändigtvis innebarde interegleringen även ett avom

kan visa sådanaövertygandeOm Sverige inte påel. sätt attett
förhindrandetnegativt dvs.försörjningstrygghetenaktiviteter påverkar

alltillfredsställandetprisökningar ochalltför kraftiga på avav
för klarabegränsanderegleringen alltförefterfrågan skulleså attvara

36enligtdärmed kunna få undantagproportionalitetstestet och art.
RomF.

marknadinreföreslagna direktivetdet andra innehåller detFör enom
inte köpöverföringsverksamheten,regleringför viss men avaven

överföringsverksamhetenshar ocksåoch försäljning. gemenskapsrättenI
verksam-reglering dennaegenskaper uppmärksammats. Enspeciella av

åtgärd.mildare Dettahet bedöms därför ärargument avvara en
fallEG-domstolenstrikt legalt. Omgenerell än tar ettnatur uppsnarare

domarenproportionalitetsprincipen skall tolkas, kommer vägadär att
negativa. Medpositiva effekter deregleringens argumentet attmot en

Sverigekani gemenskapsrättenreglering överföringen övervägsav
ochreglering köpi bättre skenställa denna reglering änetttyp en avav

försäljning.

reglering överfö-lagstiftning införaväljer i svenskOm att avenman
omfattaregleringenfrån andra länder, kommerringen till och attav

konstruktionentill överföringsnäten ellerantingen tillträdet av nya
tvivelel. råder ingetöverföringsledningar för Det att ett systemom

innebära mindrekoncessioner skullemed tillståndsgivning en
eftersom den baramedlemsländerna,begränsning handeln medav

3 kapitelfotnot i dettaJfr. speciellt 23

20SOUI99á:49
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tillämpas vid tillfälle. Så elektrisk ledning har byggtsett snart en
omfattas den inte längre regleringen.av

Å andra sidan sådanär reglering inte lika effektiv direkten som en
reglering tillträdet till nätet, medel for hindra alltför kraftigaattav som
prisökningar tillgodoseoch efterfrågan.all Den svenska lagstiftningen
bör således inriktas konstruktionenpå utlandsförbindelser för attav
klara proportionalitetstestet, inte kan hävda och visa detattom man

otillräckligtär medel för forsörjningstryggheten för el.ett att trygga

2 Regleringens omfattning

Enligt proportionalitetstestet skall omfattningen regleringav en av
utrikeshandeln innebära minsta möjliga begränsning gemenskaps-av
handeln. Två reglering kommer diskuteras:typer attav

Ett med tillstånd för import och i dettasystem permanenta export:-
krävs tillstånd för all handel med andra länder.systern

Ett med tillstånd begränsas till vissa tidsperioder:system t.ex. ettsom-
regelverk för tillstånd endast i kraft vid försörjningskrissättssom en
för el. För ha information infor krisläge införs medatt ett ett system

anmälningsskyldighet for import ochpermanent export.

Ett tvåstegsförfarande, där med anmälnings-ett systern permanent
skyldighet under normala omständigheter kombineras med tillfälliga
perioder med tillståndstvång i krislägen skulle ha mindre be-en
gränsande effekt handelnpå inom Gemenskapen än ett permanent
tillståndssystem. Sverige klarar således proportionalitetstestet om man
väljer tvåstegsforfarande, inte kan visa endastett att ett systemom man
med tillståndsskyldighet krävs för upprätthålla försörj-permanent att
ningstryggheten.

Vad beträffar omfattningen kontrollen utrikeshandeln, ställsså treav av
ytterligare frågor i proportionalitetstestet:

Omfattar regleringen både import och export En reglering av-
antingen import eller självfallet mindreär begränsande. Det ärexport
emellertid fortfarande möjligt hävda det från ekonomiskaatt att
utgångspunkter effektivtär med kombinerad reglering importmer en av
och för försörjningstrygghetsmålet.nåexport att

Medges undantag från regleringen Att medge undantag från till--
stånden, de beviljas på objektiva grunder, mildraär sätt deettom att
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Gemenskapen. liksomMenhandeln inombegränsande effekterna på
inteundantagsmöjligheteravsaknadskulleförra falleti det aven

visakanfälls,lagstiftningensvenska attdeninnebära att manom
måletuppfyllelsenmotverkaskulleundantagbeviljande omavav

forsörjningstrygghet.
individuelltvarjeiochför importtillståndKommer attexport ges-

kontrakt Denantalettidsperiod oavsettbestämdeller forfall, en
handeln,för denbegränsandemindrelösningen är gemensammasenare

hävdaSverige kunnaskullefallentidigareprecis i de attsommen
tillstånd försärskiltkräverförsörjningstrygghetensäkrabehovet ettatt

exportkontrakt.ochvarje import-

princip skallifrågor:till dessaskallkommentarEn allmän treges
lagstiftningsvenskmeddelasregleringomfattningen den genomsomav

EG-i praktikenmöjligt. Menbegränsandeliteså gersomvara
finnaförvisstmedlemsländernadomstolen attutrymmeett mer

domarnaEftersomtörsörjningstryggheten.upprätthållaeffektiva sätt att
negativamellan deavvägningkommerLuxemburg görai att en

föreffekternapositivaoch dehandelneffekterna på
åstadkommaintressei Sverigesligger detförsörjningstryggheten, så att

ökamöjligt, fornegativa effekter systemetsfå sådanaså attsom
rörlighet.frireglergemenskapsrättensförenlighet med om

regleringenför6.2.2.3 Kriterier

kriterierdeslutligeninnebärProportionalitetsprincipen att som
innebärainte får störreutrikeshandelnregleringenvidtillämpas enav

och/ellerpriserkriteriernödvändigt. Dessabegränsning än avser
Enligtländer.andramedhandlasvolymer för som

ochprisnivåervilkaundersökasskall detproportionalitetsprincipen
förbjudas ellerkanochhuruvida importvolymer avgör exportsom

onormalamedperiodertillkan begränsasfall tidenoch itillåtas,

för importmedgeskunna32 automatiskt undantagExempelvis skulle ett
visspriser underoch/eller förmängder el,begränsadeoch export enav

tillståndansökainte behövaelföretagenfall skullenivå. dettaI avom
regeringen.

potentiella klagomål.33 minska antaletdetta sättSamtidigt år attett
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förhållanden krislägen.eller Vidare skall beräkningsmetoden för dessa
nivåer och tillämpasöppen objektivt all importpå ochvara export av
el.

Det skall återigen påpekas EG-domstolen Sverige visstatt ettger
manöverutrymme vid fastställande dessa nivåer. Domarna har inteav
ekonomisk kompetens avgöra visst kriterium tilltaget iatt ärettom
överkant. Det ligger därför i Sveriges intresse ställa kriterieratt upp

har litenså påverkan på gemenskapshandeln möjligt, ochsom som som
har beräknats på och objektivtöppet sätt.ett

Del 3: SLUTSATSER

Kapitel 7: Sammanfattning och slutsatser

Sedan den l januari 1995 ingår Sverige i och kompliceratett nytt
rättsligt den europeiska unionen. Sveriges medlemskapsystem, innebär

varje beslut fattas riksdagen lagaratt etc. eller regeringensom av
förordningar, administrativa beslut etc. måste förenliga medvara
gemenskapsrätten. Detta företräde gäller undantag för allautan
samhällssektorer, däribland elsektorn speciellt berörs gemenska-som av

regler fri rörlighet och konkurrens.pens om

Enligt förstnämnda regler skall t.ex. el och tjänster t.ex.varor
produktion och överföring el sig fritt inomröra Unionen, inreutanav

ochgränser diskrimineras på grundutan ursprungsland.att Iav
synnerhet råder förbud för medlemsländerna skapa hinder föratt
importen art. 30 RomF och art. 34 RomF,exporten av varor om
inte dessa åtgärder grundas på hänsyn till skyddet nationellaav
intressen såsom försörjningstryggheten för art. 36 RomF. Detta
undantag emellertidär omgärdat strikta villkor.av

De konkurrensreglerna syftar till säkerställagemensamma att att
konkurrens råder på den marknaden. Genom dessa reglergemensamma

3 Det enbart tvâstegsförfarande, där ellerettsenare avser permanenten
tillfällig anmålningsskyldighet kombineras med tillfälliga tillstånd.
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medlemsländernaochföretagvidtasförbjuds alla åtgärder avavsom
EU.inomkonkurrensenbegränsasyfte eller resultatoch har till attsom

företag bestämmaprivatamellanExempelvis avtal ettär attom
domine-missbrukliksom85 RomFmarknadspris förbjudna art. enav

stödför statligtförbud gällerLiknande86 RomF.ställning art.rande
gemenska-konkurrenslagstiftningen liknarsvenska92 RomF. Denart.

konkurrensregler.pens

reglerdessaefterleveroch företagenmedlemsländernaAtt gemensamma
kontrollföreffektivtochförbättratsäkerställs systemett avgenom

aktivitet EG-domsto-rättsligintensivgrundasförenligheten, på avsom
t.ex.berättigat intresseharochkommissionen. Varlen och etten som

andra med-eller elkonsumenter,utländska elföretaginhemska eller
domstoltillärendeförakommissionen kanellerlemsländer ett

reglerEG-domstolen gemenskapensoch/eller närnationell domstol
lagstiftningennationellaOm denstatlig åtgärd.har överträtts genom en

felandeogiltig, och dendengemenskapsrättenförenlig med ärinte är
skadeståndåläggas betalaansvarig; den kanmedlemsstaten är attt.o.m.

överträdelsen.har drabbatsför demersättaatt avsom

bedömaSverige har anledningbakgrunddennaDet attär mot som
medförenligaorganisation,elmarknadens ärhuruvida regler, rörsom

sådan be-tillsyftar göragemenskapsrätten. Denna attrapport en
mellankonfliktenlösningfinna påinnebärdömning: uppdraget att en

efter-för ochförsörjningstrygghetnationella intresseSveriges av
undersökts: Frånvarolösningar harTrelevnaden gemenskapsrätten.av

avsnitt 7.2 ochprisregleringavsnitt l, allmänreglering 7. enenav
varje föreslagenavsnitt 7.3. Förutrikeshandeln medreglering av

gemenskaps-förenlighet meddessbedömning gjortslösning har aven
försörjnings-upprätthålladet gällereffektivitetoch dess närrätten att

tryggheten.

Frånvaro reglering7.1 av

såväl helaelsektornfrån regleraSverigeLösningen avstår attatt
Frånförenlig gemenskapsrätten.medutrikeshandelnmarknaden ärsom
heltoch liggerbästa lösningen,utgångspunkt det denstrikt legal ären

principiförsörjningstrygghetenidémed Gemenskapensi linje att
fårmarknadskrafternaeffektivasteupprätthålls det sättetpå attgenom

efterfrågan.utbudetbalansera mot
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7.2 Allmän prisreglering

En de åtgärder föreslås i innebär högsta tillåtnaav rapportensom att ett
pris fastställs för försäljningen i Sverige. Detta effektivtär ettav
medel för bibehålla rimlig prisnivå på elmarknadenatt och, eftersomen
det tillämpas på alla leverantörer nationalitet, icke-dis-oavsett en
kriminerande åtgärd. Från EG-rättslig utgångspunkt därförär en
prisreglering föredra framför reglering importatt ochen export.av

Att ingen direkt diskriminering föreligger emellertid inteär till-ett
räckligt villkor för säkerställa prisreglering förenligatt är medatt en
gemenskapsreglerna fri varurörlighet art. 30 RomF. självaIom
verket kan indirekt diskriminerande effekt uppstå sådan åtgärden om en
tillämpas så strikt den enbart eller i första hand drabbaratt
importörerna el. Det skulle fallet det högsta tillåtnaav vara om
försäljningspriset fastställdes på så låg nivå enbart inhemskaatten
leverantörer kunde vidareföra sina produktionskostnader för till
konsumenterna med skälig vinst. Importörer, priser för höga tillärvars
följd höga produktionskostnader, skulle i detta fall i praktikenav
hindras från komma in på marknaden.att

När det gäller den svenska elmarknaden berorså fråganpåsvaret om
förenligheten prisreglering på vilken ökning elpriset, till följdav en av

öppenheten utländska marknader, Sverigegentemot berettav är attsom
Två olika situationer kanacceptera. urskiljas:

Om Sverige kan påtaglig rimlig ökningacceptera elpriser-en men av-
så torde prisreglering inte skapa några problem vadna, en avser

förenligheten se avsnitt 7.2. l.
Om Sverige vägrar några påtagliga ökningaratt acceptera- av

elpriserna, så prisregleringensär förenlighet med gemenskapsrätten
osäker. Vad kommer gälla blir då beroende vilkaattsom av
ekonomiska och legala Sverige åberopar se avsnittargument som
7.2.2.

De kriterier tillämpas i gemenskapsrätten för avgörasom att om en
prisreglering alltförär strikt beräkningär de högsta tillåtnaen av
försäljningspriser gäller på marknaden. Eftersom detta pris avgörsom
vilken prisökning Sverige berettär så ärsom att acceptera,
fastställandet detta pris centralt det gällernär avgöra statligav att en
åtgärds förenlighet med reglerna fri varurörlighet.om
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påprisökningrimligAccepterande7.2.1 enav

svenskadenföljdtillelpriserna,Sverige kanOm attacceptera av
blir syftetnivå,rimlig såtill vissstigeröppenhet,marknadens enupp

prisökningarförbjudaelpris intetillåtnafastställa högsta attmed ettatt
beräkningen detinnebär dettapraktikendem.Ibegränsa att avattutan

svenska dedetill såvälhänsynförsäljningsprisettillåtnahögsta tar som
vidkänns.leverantörernaproduktionskostnaderutländska som

nivån påfastställasjälvamedlemsstaternafårgemenskapsrättenEnligt
bestämdförhandföreskrivs ingen påi synnerhetochmaximipriset,

"betydande"detkrävspris.detta Däremotför attberäkningsmetod
vidkännasfårimportörernaproduktionskostnaddentillhänsyn tas som

vaddefinitionfinns ingenmaximipriset. Detberäkningen somvid avav
åsättandetsannoliktförefallerdet"betydande", attmed avmenmenas
beräkningenproduktionskostnader vidutländskaförvikt10 %endast

förenlighetprisregleringensförtillräckligtintepriset garanteraär attav
gemenskapsrätten.med

tillåtnahögstaför detberäkningsmetodenförutsättningUnder att
produktions-inhemskautländska ochtillhänsynförsäljningspriset tar

förenligSverigeielprisernaregleringskullekostnader så varaaven
varurörlighet.frireglergemenskapensmed om

prisökningarnågra7.2.2 Vägran accepteraatt

innebäraskulleprisökningarmåttliga ettbedömer ävenSverigeOm att
prisregleringsskulleförsörjningstryggheten, såbetydande hot enmot

deskullefalldettaosäker. Igemenskapsrättenförenlighet med vara
inte tillåtminstoneellerinteproduktionskostnaderna enutländska

försälj-tillåtnahögstadetberäkningenvidbeaktasdelbetydande av
maximiprisettillledaskulleberäkning attningspriset. Denna

degrundas påskulledå enbartdeteftersomnivå,lågfastställdes på en
i Europa.bland de lägstaelproduktionskostnaderna ärinhemska som

blipraktikenidetskullemarknader"reglerade"frånimportörerFör
ökaskullevilketmarknaden,svenskadenpåkommaomöjligt att

oförenligbedömasskullelagstiftningensvenskadenförrisken varaatt
gemenskapsrätten.med

Sverige i denåberopasskulle kunnalegalaendaDet argument avsom
maximiprislågtsåfastställandetverketi själva ettsituationen är att av

sikt,långförsörjningstryggheten påsäkraendadet sättetskulle attvara
ifinnsundantagsregeldenåtnjutakunnadärför bör somoch att man

hjälpmedSverigeinnebäraskulle detpraktikenI att36 RomF. omart.
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ekonomiska kan visa, betydandeav argument prisökningatt en ettvore
hot den långsiktiga försörjningstrygghetenmot för i Sverige, så
skulle den svenska prisregleringen kvalificera sig för undantag enligt

36 R0mF.art.

7.3 Reglering importen och exportenav av

Reglering utrikeshandeln strider definitionav motper
gemenskapsrätten. När det gäller fastställandet mycket lågtettav
maximalt försäljningspris för se avsnitt 2.2 kan detta endast komma
i åtnjutande det undantag från förenligheten finnsav i 36art.som
R0mF. Enligt denna bestämmelse måste reglering import ochen av

den enda, ellerexport åtminstone den minstav begränsande,vara
åtgärden för säkra försörjningstrygghetenatt för el. Det innebär att en
reglering utrikeshandeln måste uppfylla två samtidiga villkor:av

Regleringen import och måste det ändamålsenligaav export mest- vara
sättet försörjningstrygghetenatt trygga för se avsnitt 7.3.1

Av de olika tänkbara sätten reglera utrikeshandeln fåratt endast det-
minst begränsande tillämpas i Sverige se avsnitt 7.3.2.

Ändamålsenligheten7.3.1 reglering utrikeshandelnav en av

För kunna hävda regleringatt utrikeshandelnatt mellan med-en av
lemsländerna detär ändamålsenligamest sättet säkra försörj-att
ningstryggheten i Sverige, måste Sverige definiera begreppet försörj-
ningstrygghet på sådant sätt regleringett importatt och ären av export
det enda sättet säkra den. Det rättsligaatt föreslås iargument som
denna definieraär detta begrepprapport att kombinationsom atten av
bibehålla låga elpriser och tillgodose all efterfrågan föratt utbudet
skall alltid tillgodose efterfrågan.

Det är uppenbart prisregleringatt mindreär begränsandeen änsom en
reglering handeln kan säkerställa det första måletav att uppnås låga
priser, det hotutgör detatt andra målet.ettmen Påmot motsvarande

skullesätt frånvaron reglering leda till balans mellan utbud ochav
efterfrågan, med prisökning följd. Det sistamen påståendeten som
gäller dock bara längeså övriga europeiska elmarknader är reglerade.
Så de har avreglerats kommersnart marknadskrafterna leda till såvälatt

sänkning elpriserna balans mellanen utbud och efterfrågan.av som

En reglering utrikeshandeln i Sverige kan därför enbartav betraktas
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motiveras europeiskatillfällig åtgärd denattsom avsom en
elmarknaden fungerar konkurrensmarknad. Underinte som en

strikt definitionförutsättning Sverige begreppetgöratt aven
regleringen upprätthålls underforsörjningstrygghet, och endastatt en

begränsad tidsperiod, skulle antagandet lag reglerar importav en som
och kunna åtnjuta undantag enligt 36 RomF.export art.av

7.3.2 minst begränsande reglera utrikeshandelnDet sättet att

definitionrättsliga består i striktDet göraargument att avsom en
försörjningstrygghet för nödvändigt inte tillräckligt villkorär ett men

reglering utrikeshandeln åtnjuta undantagför skall kunnaatt en av
enligt 36 Enligt denna bestämmelse krävs också denRomF. attart.
reglering Sverige infor innebär minsta möjliga begränsningsom av

sista villkoret syftet, omfattningengemenskapshandeln. Det innebär att
inteoch de kriterier regleringen import och grundas påexportsom av

får diskriminerande nödvändigt för säkraän attvara mer
försörjningstryggheten.

När det gäller syftet med regleringen skulle den mindre be-vara
gränsande den riktades Överföringen tillträdet tillmotom av
utlandsförbindelserna utlandsförbindelsereller konstruktionen av nya

den riktades köp och försäljning själva elenergin.än motom av

När det gäller regleringens omfattning skulle den mindre be-vara
gränsande innebar kombination anmälnings-den permanentom en av en
plikt under normala omständigheter och tillfälligt tillståndssystemett
som Ombegränsat till krislägen. regleringen enbart avsågvar

enligteller importen skulle den ha chans få undantagstörreexporten att
beskrivs former reglering36 I andraRomF. rapportenart. somav

skulle mindre begränsande, möjlighetert.ex. att accepteravara
avvikelser motiveras objektiva kriterier till förmån försom av

individuellimportörer eller eller ändamålsenlighetenexportörer, enav
kontroll varje import- eller exportkontrakt ijämförelse med merav en
övergripande kontroll.

kriterier regleringen grundas fastställas objektivDe på måste påsom
diskriminerandegrund och skall så lite möjligt. Om denvara som

svenske lagstiftaren föreskriver alltför lågt pris for import ochettt.ex.
inte får överskridas,el, så sådan reglering inteärexport av som en

förenlig med gemenskapsrätten. Och det den svenskaom genom
lagstiftningen införs import- och exportkvoter för el, fastställs påsom
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onormalt låg nivå i förhållande till målet försörjningstrygghet,en om
kommer dennaså reglering inte klara proportionalitetstestet och äratt

därmed oförenlig med gemenskapsreglerna fri rörlighet.om

7.4 Slutord

Slutsatsen denna föga förvånande, effektivareär,rapport attav en
åtgärd för upprätthålla försörjningstryggheten,är mindre förenligatt

den med gemenskapsrätten ochär hårdare krav ställasmåste på den.
Med undantag för det fall då ingen reglering tillgrips, eller då en
prisreglering medger betydande begränsad prisökning, kansåen men
i själva verket den grundläggande frågan föreslagnaolika åtgärdersom
förenlighet med gemenskapsrätten inte entydigt positivtettges svar.

Det avgörande hur de rättsliga framförts härär användsargument som
eller missbrukas, och speciellt vilken faktisk betydelse de har vid
beräkningen högsta tillåtna försäljningspris eller vid definitionenettav

försörjningstryggheten för el. Ju åtgärden begränsarav mer
gemenskapshandeln, desto bevisbörda åligger den svenskatyngre
regeringen, vilket den och ökar risken förgör blirutsatt attmer man
fälld.
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