
slutbetänkande från Värme- och gasmarknadsutredningen

Hande med gas
i konkurrens



/Bana
SOUDoc



än
my Statens offentligautredningar
MW 1999:115

W Näringsdepartementet

Handel med gas
i konkurrens

Slutbetänkande och gasmarknadsutredningenYéirme-av
Stockholm i oktober 1999



kan köpas från Fakta Info Direkt.SOU och ingår i 1999 års nummerserieDs som
remissutsändningar och ingår i 1999 års nummerserieFör SOU Ds som svararav

Info Regeringskansliets forvaltningsavdelning.Fakta Direkt på uppdrag av

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Kundservice
Stockholm6430, 113 82Box

Tel: 08-587 671 00, Fax: 08-587 671 71
0rder@faktainf0.seE-post

Svara på remiss. och varför. Statsrådsberedningen, 1993.Hur
remiss.liten broschyr underlättar arbetet för den skall påEn som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Information Rosenbad
Regeringskansliet

Stockholm103 33
Fax: 08-405 42 95
Telefon: 08-405 47 29

NORSTEDTS TRYCKERI AB ISBN 9175103431
Stockholm 1999 ISSN 0375250X



SOU 1999:115

Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

beslut den juni bemyndigade chefen förGenom 4 1998 regeringen Nä-
rings- och handelsdepartementet tillkalla särskild utredare för attatt en

den lagstiftning reglerar handel, och distribu-över transporterse som
rörbundention och energi.naturgasav annan

riks-Med stöd bemyndigandet tillkallades den juli 1998 f.d.9av
dagsledamoten Birgitta Johansson särskild utredare.som

gasmarknadsutredningen.Utredningen ochVärme-antog namnet
kanslirådetseptember förordnades sakkunnigaDen 21 1998 som

direk-områdesansvarige Diczfalusy, verkställandeBengt Agartz, Bo
Grill, dåvarande departementsrådet Kjellman, ci-Magnus Stentören

vilingenjören Harald Ljung, verkställande direktören Gustaf Malmberg,
Nilssonutredningssekreteraren Jan-Erik ekonomen VeronicaMoreau,

och verkställande direktören Rolf Stålebrant.
departementssek-förordnades den septemberSom 21 1998experter

avdel-Bredhe, kammarrättsassessom Falkendal,Lotta Niclasreteraren
ningschefen Barbro Forsberg och avdelningsjuristen Morén.Göran

september förordnades avdelningsdirektören Syn-Den 29 1998 Lars
Bredhe aprilnerholm entledigades fr.o.m. den 22Lottaexpert.som

ÅbergDepartementssekreterarna för-1999. Carin och BrunoMagnus
ordnades fr.o.m. den april respektive augusti22 1999 17expertersom
1999.

augustiRevisionsdirektören Johansson förordnades denMats 27
huvud-1998 sekreterare och den november27 1998som som

sekreterare. sekreterare förordnades den oktober kammar-Som 9 1998
deltagitSandnes. sekretariatets arbete har vidareLena Irättsassessorn

civilingenjören Hélene Blomberg och jur. kand. Håkan Hagström.



SOU 1999:115

Utredningen har i januari 1999 avgivit delbetänkandet Effektiva
och miljölösningarvänne- SOU 1999:5

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Handel med igas
konkurrens SOU 1999:115.

Särskilda yttranden har lämnats sakkunniga Harald Ljung, Gustafav
Malmberg och StålebrantRolf Göran Morén.samt expertenav

Stockholm i oktober 1999

Birgitta Johansson

/Mats Johansson
Lena Sandnes



SOU 1999:115

Innehåll

Sammanfattning 11.... ..

Summary 31

Fiirfattningsfdrslag 53

1 Direktiv och disposition 71

1.1 Bakgrund ..71
.........................................................................

1.2 Regelsystemen 72
................................................................. ..

lagstiftning1.2.1 Svensk 72
.......................................................... ..

1.2.2 EG:s naturgasmarknadsdirektiv ..72
......................................

Utredningsuppdraget1 73
....................................................... ..

Allmänt1.3.1 ..73
............................................................................

1.3.2 Förutsättningar och restriktioner ..74
.....................................

1.4 Kommunala naturgasföretag ..75
...........................................

1.5 Arbetets uppläggning och inriktning ..76
...............................

1.6 Betänkandets disposition ..77
.................................................

UtgångspunkterDel 1

2 81Naturgas

Egenskaper och miljöpåverkan2.1 81
....................................... ..

Egenskaper 812.1.1
...................................................................... ..

2.1.2 Miljöpåverkan 82
................................................................. ..

2.2 Beskrivning gasledningssystem ..83av ..................................
Allmänt2.2.1 ..83

............................................................................
Anläggning ledning2.2.2 85av .................................................... ..
Markpåverkan2.2.3 85

.................................................................. ..
2.2.4 Risker ..86

..............................................................................
2.3 Utbud och efterfrågan 86

..................................................... ..



SOU 1999:1 15Innehåll6

872.3.1 Reserver
........................................................................... ..

89Produktion2.3.2
....................................................................... ..

..91Konsumtion2.3.3 .....................................................................

..95iGasnätet Europa2.4 ............................................................
97struktur3 Gasmarknadens

97Introduktion1 ..................................................................... ..
monopol 100Nätverksindustrier och naturliga3.2 .................... ..

102riskerEkonomiska3.3 ......................................................... ..
04lKontraktsformer3 ............................................................ ..

105Prissättning3.5 .................................................................... ..
106Marknadsutveckling/ marknadsöppning3.6 ........................ ..

..106Nordamerika3.6.1 ..................................................................
107Asien/Pacific3.6.2 ................................................................. ..
1073.6.3 Europa ........................................................................... ..

101Handel med3.7 naturgas ..................................................... ..
111i Sverige4 Naturgasen

11 lsvenska4.1 Det naturgasnätet ............................................. ..
..111Bakgrund4.1.1 .......................................................................

113Naturgasnätet4.1 ................................................................. ..
115avtalAktörer och4.2 ........................................................... ..

..1 15Aktörer4.2.1 ..........................................................................
161Kontrakt4.2.2 ......................................................................... ..

..119Marknad4.3 ........................................................................
19loch importEnergianvändning4.3.1 ....................................... ..

120Användarsektorer4.3.2 .......................................................... ..
1214.3.3 Prognoser ....................................................................... ..
122Beskattning4.4 .................................................................... ..
122Utformning4.4.1 .................................................................... ..
123riskerEkonomiska4.4.2 ......................................................... ..

..125närområdet EuropaNaturgasfrågan Sverige, ochi5 ................

126i omvärldenFörutsättningarna5 ...................................... ..
Östersj 26löområdet5.1.1 ............................................................ ..

128Gasmarknaden i Europa5.1.2 ................................................ ..Östersjöregionen 130Energisamarbete i Norden och5.2 .......... ..
130samarbeteMellanstatligt5.2.1 ............................................... ..
132samarbete mellan gasforetagenBaltic Gas,5.2.2 .................. ..
133Sverige5.3 ........................................................................... ..
l 33Energipolitiken i Sverige5.3.1 ............................................... ..
135och RysslandProtokoll mellan Sverige5.3.2 ........................ ..



SOU 1999: l 15 Innehåll 7

5.4 Internationella studier utbyggnadom av
i Sverigenaturgassystemet 136

............................................ ..5.4.1 Nordic GridGas ..136
............................................................

5.4.2 North Transgas Oy 139
........................................................ ..5.4.3 The Baltic Gas Interconnector 141

...................................... ..

Del Utgångspunkter2

6 Gällande lagstiftning 145

6.1 Lagen 1978: 160 vissa rörledningar ..145om ......................
6.2 Förhållandet till lagstiftning 147annan ............................... ..6.2.1 Plan- och bygglagen 147

...................................................... ..6.2.2 Miljöbalken 151
................................................................... ..

6.2.3 Väglagen 156
....................................................................... ..

6.2.4 Lagen 1988:950 kulturminnen ..156om m.m. ....................
6.2.5 Lagen 1966:314 kontinentalsockeln 158om ..................... ..
6.2.6 Lagen 1988:868 brandfarliga och explosiva 159om varor.
6.2.7 Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter,

Sprängämnesinspektionens allmänna råd till
SÃIFSföreskrifterna 1996:8 160

...................................... ..6.2.8 Sprängämnesinspektionens föreskrifter ändring iom
SÃIFSföreskrifterna 1995:3 tillstånd till hanteringom

brandfarliga och vätskor,av gaser
Sprängämnesinspektionens allmänna råd till

SÃIFSföreskrifterna 1997:3 163
...................................... ..

6.3 användaRätt mark för gasledningar 164att
........................ ..

6.3.1 Ledningsrättslagen1973:1144 ..164
...................................

6.3.2 Expropriationslagen 1972:719 ..164
...................................

7 Huvuddragen EG:si naturgasmarknadsdirektiv ..165
....................

7.1 Direktivets ingress 165
......................................................... ..

7.2 Direktivets sakinnehåll 166
.................................................. ..

8 Några konsekvenser naturgasmarknadsdirektivet ..173av ............

8.1 Marknadsutveckling 174
...................................................... ..8.1.1 Bakgrund ..174

.......................................................................
8.1.2 förutsättningarFörändrade 175

............................................ ..8.1.3 Kommersiell utveckling 176
................................................ ..8.1.4 Slutsatser 178....................................................................... ..8.2 Allmännyttiga tjänster 180

................................................... ..



Innehåll SOU 1999: l8 15

Direktivet 1808.2.1
....................................................................... ..

Motiv för offentliga ingrepp 1818.2.2
......................................... ..

Definition allmännyttiga tjänster 1838.2.3 av .............................. ..
Elmarknadsdirektivet 858.2.4 l

.................................................... ..
187Slutsatser8.2.5

....................................................................... ..
gasledningsnätenTillträde till 1888.3

....................................... ..
tillträdesreglerNaturgasmarknadsdirektivets 1898.3.1

............... ..
studie hureller förhandlat tillträdeReglerat8.3.2 aven-

investeringsbenägenhet påverkas 190konkurrens och
........ ..

ochNågra andra aspekter på reglerat8.3.3
193förhandlat tillträde

......................................................... ..
..21 8Marknadsöppning8.4

..........................................................
82 lDirektivet8.4.1

....................................................................... ..
..219for den svenska marknadenKonsekvenser8.4.2

...................
..223Några andra tänkbara konsekvenser8.4.3

..............................
..226Slutsatser8.4.4

.......................................................................
..227Reciprocitetsklausulen8.5 ..................................................
..227Allmänt8.5.1

..........................................................................
..228Slutsatser8.5.2 .......................................................................
..229Kraftvärrne8.6 i....................................................................
..229Inledning8.6.1 ........................................................................
..230ochKraftvärme8.6.2 värme— ............................................
..232Värmekraft8.6.3 — .............................................................
..232Värmeverk enbart8.6.4 värme— ............................................ i..232Slutsatser8.6.5 .......................................................................

233redovisningEkonomisk8.7 ................................................. ..
23 3Direktivet8.7.1

....................................................................... ..
..234Konsekvenser8.7.2 ................................................................
..241Slutsatser8.7.3 .......................................................................
..242undantagOlika former8.8 av ..............................................
..242Direktivet8.8.1 .......................................................................
..243marknadensvenska8.8.2 Den ................................................
..247någraPågående andra länder9 arbete i .....................................

247Danmark9.1 ........................................................................ ..
..247Marknad9.1.1 ........................................................................
..248Aktörer9.1.2 ..........................................................................

249Gasmarknadsdirektivetl .................................................. ..
..251Finland9.2 ...........................................................................
..251Marknad9.2.1

........................................................................
..251Aktörer9.2.2 ..........................................................................
..252Gasmarknadsdirektivet9.2.3 ..................................................



SOU 1999:1 15 Innehåll 9

9.3 Norge ..253
.............................................................................

9.3.1 Marknad ..253
........................................................................

Aktörer9.3.2 ..253
..........................................................................

Gasmarknadsdirektivet9.3.3 ..25 4
..................................................

Storbritannien9.4 ..254
................................................................

9.4.1 Marknad ..254
........................................................................

Aktörer9.4.2 ..256
..........................................................................

Gasmarknadsdirektivet9.4.3 ..257
..................................................

9.5 Tyskland ..258
........................................................................

9.5.1 Marknad ..258
........................................................................

9.5.2 Aktörer ..260
..........................................................................

Gasmarknadsdirektivet9.5.3 ..260
..................................................

ÖvervägandenDel 3 och förslag

överväganden ..26510 och förslag .........................................................

naturgaslagstiftning ..26510.1 En ny .............................................
Koncession ..26610.2

....................................................................
Koncessionsplikt ..26610.2.1

...........................................................
Förutsättningar för koncession ..26710.2.2

......................................
Undantag från koncession ..26910.2.3

.............................................
Villkor for koncession ..27O10.2.4

...................................................
Tidsbegränsad koncession eller koncession tills10.2.5
vidare ..27l

.............................................................................
giltighetstid10.2.6 Förlängning ..272av ..........................................

Naturgasledning inom trañkled ..27310.2.7
.....................................Överlåtelse koncession ..27410.2.8 av .............................................

koncessionUpphörande ..27510.2.9 av ...........................................
naturgasledning,Borttagande återställning ..27610.2.10 m.m.av .....

skyldigheterLedningsägarens ..27810.3
.......................................

Tillträde till naturgasledningar ..27810.3.1
......................................

för räkning ..28710.3.2 Transport naturgasav annans .....................
Anslutning till naturgasledningar ..28810.3

..................................
10.3.4 Berättigade kunder ..290

........................................................
Undantag 294l 0.3

....................................................................... ..
Transporttariffer 297l 0.3

............................................................ ..
Reciprocitet ..302l0.3.7

...................................................................
Ekonomisk särredovisning10.4 ..305

............................................
Särredovisning10.4.l ..305

...............................................................
Revision ..30910.4.2

.........................................................................
Kommunala naturgasföretag ..31010.5

.........................................



10 Innehåll SOU 1999:1 15

10.5.1 Lokaliseringsprincipen ..3 l 0..................................................10.5.2 Likställighets- och självkostnadsprincipema ..3 13
................10.6 Tillsyn ..3 l 5...........................................................................

10.6.1 Tillsyn ..315m.m. ..................................................................
10.6.2 Förseningsavgift 3 l 7............................................................ ..10.6.3 Finansiering ..3 8l...................................................................
10.6.4 Organisation myndigheten ..32Oav ........................................Övriga10.7 frågor ..322.................................................................
l0.7.l Systemansvar för teknisk balansattansvar—

upprätthålls i landets ..322naturgassystem
............................l0.7.2 Allmännyttiga tjänster 324................................................... ..10.7.3 Företagens behandling kommersiellt känsligaav

uppgifter ..325........................................................................Övriga10.8 bestämmelser ..327.....................................................
10.8.1 Ansvar ..327...........................................................................Överklagandel 0.8.2 ..328................................................................Övergångsbestämmelser10.8.3 ..328

................................................
11 Författningskommentarer 329

11.1 Förslag till naturgaslag ..329..................................................
11.2 Förslag till lag ändring i miljöbalken ..353om ......................

Referenser 355

Särskilda yttranden 361

Bilagor

Bilaga 1 Kommittédirektiv ..367..........................................................
Bilaga 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/3 0/EG av

den juni22 1998 regler För den inreom gemensamma
marknaden for naturgas 377................................................. ..Bilaga 3 EG:s naturgasmarknadsdirektiv. En ekonomisk analys

olika alternativ för Sverige ..401av .......................................



SOU 1999:115

Sammanfattning

direktivetrådetEuropaparlamentet ochjuni 1998Den 22 antog
förför den inre marknadenregler98/30/EG naturgasgemensammaom

kon-till ökanaturgasmarknadsdirektivet syftars.k.kapitel 7. Det att
marknad föroch skapa inregasmarknadenpåkurrensen naturgas.en

bestämmelserinnehåller direktivet bl.a.detta äga-uppnå attFör att om
andrafördet möjligtdistributionsnät skallochöverförings- göraavre

långtgående ochbetydligtDirektivetutnyttja dessa.aktörer äratt mer
naturgasområ-svenska lagstiftningen pånuvarandeomfattande denän

kapitel 6.det
naturgaslag-förslag tillhuvuduppgift lämnaUtredningens är att ett

med denArbetetdirektivets krav.dettillgodoserstiftning nyanyasom
regelverkettillkommittédirektiven syftabör enligtlagstiftningen att

marknad.effektiv Detsamhällsekonomisktförgrundenskall envara
naturgasmarknadensvenskaden ärsamtidigt beaktasbör dock att

ländereuropeiskaandramarknaderna i flertaletmindre utvecklad än
undvi-gasmarknaderna böröppnandetjämvikt ibristandeoch att aven

irörandeinternationella överväganden naturgasnätetPågåendekas.
Östersjöområdet redogörskapitelskall beaktas. 1också IochNorden

utredningensoch genomförandeutgångspunkter förförnärmare ar-av
bete.

bakgrunds-huvuddelar,i formdisponeratBetänkandet treär enav
förslagsdel.ochutgångspunkterdel, del med enen

Bakgrund

aspekter pågrundläggandegenomgång någrakapitelI 2 görs na-aven
utbudanvändningsområden ochegenskaper,gällerDet t.ex.turgasen.

och efterfrågan på naturgas.
huvudbe-medgasformiga kolvätenbestårNaturgas metan somav

mätbaraoch ickemängder kväveinnehåller småståndsdel. Gasen
mindretillvid förbränning upphovtungmetallermängder samt ger

vad andra fossila bränslenkoldioxidmängder gör.än
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Transporter sker till övervägande del i markförlagdanaturgasav
ledningar. Ett ledningssystem består i huvudsak överförings- ochav
distributionsledningar. Gasen i fall själv-mångatransporteras genom
tryck. detOm finns behov överföringskapacitet byggs efterstörreav
hand kompressorstationer för kunna öka trycket och där-påatt gasen
med ledningarnas överföringskapacitet. I och reglerstationer MR-mät-
stationer gasleveransen och trycket reduceras. Anläggandetmäts av en
ledning kräver visst markutrymme. underDettaett är störstutrymme
anläggningsskedet bl.a. består röjning, avverkning, anläggandetsom av

och schaktning anläggningsarbetettransportvägar Närrörgrav. ärav av
färdigt kan marken åter användas för jordbruk. Markpåverkan kan dock
uppkomma, det kan gälla skördebortfall under byggnadsåret. It.ex.
skogsterräng krävs ledningsgata på sju arbetet färdig-när ärmeteren
ställt. Den bestående inverkan på skogsbruket gasledning ärav en
främst produktionsbortfall i ledningsgatan.ett

Världens kända förväntas räcka i drygt 65 årnaturgasreserver av
med nuvarande utvinningstakt i år185 möjliga eller sannolikaca om

räknas in. I Europa koncentrerade till Norge,ärreserver reservema
Nederländerna och Storbritannien. delEn världensstor av gasreserver
ligger emellertid i närhet,Europas i Ryssland, ochAlgeriet Iran.t.ex.
Europa för ungefär 13 världsproduktionenprocent natur-svarar av av

konsumtionen.20 innebär betydandeDettaprocent ettgas, men ca av
importberoende. kommerImporten i huvudsak från Ryssland och Alge-
riet. absolutDe gasproducenterna i Storbritannien,största Europa är
Nederländerna och Norge.

I Europa betydelse energikälla relativtär naturgasens sentsom av
datum. Gasens andel den primära energiförbrukningen har dock sti-av
git från 7 1970 till drygt 20 huvudsak har1997. Iprocent procentca
detta skett bekostnadpå olja och kol. Inom EU är naturgasav numera
den energikällan efter olja.största räknar med konsumtio-EUnäst att

kommer öka med 45-70 fram tillnaturgas 2020.att procentnen av
Naturgasens egenskaper har gjort den har flertal använd-att ett

ningsområden. användsDen i varierande omfattning inom sektorer som
el- och värmeproduktion, industri, småhus och fastigheter, och trans-
porter.

Naturgasnätet i Europa väl utbyggt. delenär Större Europaav
inklusive Sverige sammanlänkat iär delarStoraett naturgasnät. av
försörjningen sker från källor i Nordsjön, Nordafrika och Ryssland,

således också sammanlänkat med iär Europa.systemetsom

Kapitel innehåller3 analys gasmarknadens struktur. Naturgas-en av
marknaden kan avvika från marknadersägas antalgängse områ-ett
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den ka-och syftet med kapitlet främst redovisa de särdragär att som
rakteriserar gasmarknaden.

Utvinning/produktion, och kan be-försäljningtransport naturgasav
traktas s.k. nätverksindustri. nätverks-Det kännetecknarsom en som en
industri starkt beroende infrastruktur nätverki formär ett ettav en av

binder produktionen branschens basprodukter och desom samman av
slutliga konsumenterna dessa produkter.av

konkur-Det finns två förhållanden förutsättningarna förgör attsom
skil-och marknadsbestämd prisbildning och kapacitetsutbyggnadrens

jer sig mellan nätverksindustrier och vanliga branscher. förstaDet är
det i allmänhet finns betydande skalfördelar drifti utbyggnad ochatt av

nätverksindustriernas infrastruktur transportnät. Skalfördelar inne-
bär kostnaden hållaför viss transportkapacitet lägre iatt att är etten
relativt storskaligt i två eller fler parallellatransportnät än transportnät

tillsammans har kapacitet. dessa skalfördelar bety-Om ärsom samma
dande transporttjänsterproduktionen s.k. naturligt monopol.är ettav

andra förhållandet betydelse för förutsättningarna för kon-Det av
kurrens och marknadsbestämd prisbildning och kapacitetsutbyggnad är

det i nätverksindustrier ofta finns vertikala dvs.integrationsvinster,att
kostnaderna för producera och leverera mängd bas-vissatt att en av

produkten blir lägre utnyttjandet produktionsanläggningar ochom av
transportinfrastruktur koordineras inom för integrerad verk-ramen en
samhet.

kännetecken för investeringarEtt naturgasmarknaden deärannat att
krävs för bygga från energiförsörjningssynpunkt betydandeattsom en

infrastruktur för inte bara allt väsentligt ir-iär stora ävennaturgas utan
reversibla; det aktuella rörledningsnätet har i huvudsak ingen alternativ
användning. rörledningarhar och andra delar den aktuellaDessutom av
infrastrukturen lång livslängd.mycket Kombinationen storskalig-en av
het, irreversibilitet och långsiktighet denna investeringar igör att typ avl
allmänhet förenade med betydande ekonomisk den-risk. Hurär storen

risk beror på kapacitetsutnyttjandet och nätanvändamas betal-ärna
ningsförmåga under anläggningens livstid. förhållanden beror iDessa
sin på hur mycket slutkunderna efterfrågar vad deochtur naturgas är
villiga betala för denna. priserDe kan beror också påatt nätägama ta ut
importpriserna och beskattningen traditionellaDennaturgas. meto-av
den reducera ekonomiska risker har varit vertikal integ-att nätägamas
ration och försörjning i kombination kon-med långsiktigatransportav
trakt med kunderna.

Traditionellt har all västeuropeisk naturgasförsörjning varit baserad
långsiktiga kontrakt. Omfattande och långa kontrakt har ansetts ut-

viktig förutsättning för avkastning de in-göra att garantera storaen
vesteringarna i produktionen. Dessa kontrakt har också tryggat utnytt-
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jandet och ökat försörjningstryggheten. långsikti-transportnäten Deav
avtalen i allmänhet uppbyggda s.k.är take pay-avtal. Vid så-ga som or

dana avtal förbinder sig kunden minsta volym och sälja-att mottaga en
leverera maximal volym. Kunden får betalaatt för minimivoly-ren en

kundens naturgasanvändningäven inte till dennått kon-men om upp
trakterade miniminivån.

prissättningsprinciperDe tillämpas på naturgasmarknadensom av-
viker från de principer tillämpas marknader. Natur-gängsesom
gaspriset baseras i allmänhet kundens altemativkostnad, i normal-
fallet olja. På gasmarknader för konkurrens, Storbri-öppnats t.ex.som
tanniens, sker prissättningen i stället andra leverantörers gaspris,mot
dvs. har fått pris.egetettgasen

Gasmarknaden i harVästeuropa karakteriserats starkaav monopo-
listiska inslag. Kombinationen skalfördelar i ochtransportnätetav ver-
tikala integrationsvinster mellan produktion och den vikti-ärtransport,

orsaken till det i de flesta nätverksindustrier i flertalet ländergaste att
under lång tid har funnits dominerande, vertikalt integrerat, oftaett
statligt, företag. Vanligen har det dominerande företaget också ansvarat
för uppbyggnaden infrastrukturen. Efterfrågetillväxt och teknisk ut-av
veckling har emellertid med tiden skapat förutsättningar görnya som

den traditionella strukturen inte längre den bästa främjaatt för ef-är att
fektivitet och låga priser. Speciellt har teknik reducerat vinsternany av
vertikal integration mellan produktion och harSammantagettransport.
denna utveckling skapat förutsättningar för branschstruktur där in-en
frastrukturen drivs naturligt monopol, medan produk-ettsom
tion/import och försäljning till slutförbrukare sker i konkurrens och un-
der fri prisbildning. Under harår det också betydelsefullaskettsenare
förändringar för öka konkurrensen. Detta gäller främst Storbritanni-att

har fullständigt avreglerad gasmarknad, dvs. allaen som numera en
kunder har välja leverantör.rätt att

kapitelI beskrivs den svenska4 naturgasmarknaden i aspekter t.ex.av
utbredning, aktörer, avtal, volymer och användning.

Sverige liten aktör på naturgasmarknadenär och vi har varkenen
eller någon produktion Vi köper sedan 1985naturgas.reserver av na-

från danska fyndigheter.turgas
Uppbyggnaden har skett stegvis och omfattargasnätet 25-ettav nu

Överföringsled-tal kommuner i sydligaste Sverige och på Västkusten.
ningen sträcker sig mellan Malmö och Göteborg, och till den kopplatär

Överföringsledningengrenledningar och distributionsledningar. har en
m3kapacitet på 2 miljarder år, vilket TWh.22naturgas motsvararper

Med kompressorer kan kapaciteten öka till TWh.30ca
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Den nationella marknaden i Sverige karakteriseras fåtal aktö-ettav
med starka inslag monopol. All import sker Vat-naturgasrer av av av

tenfall BolagetNaturgas AB. säljer till lokala regionalaochnaturgas
distributionsbolag, till kraft- och värrneproducenter till slutanvän-samt
dare. Vattenfall och driverNaturgas AB vidare den svenskaäger över-
föringsledningen. På de enskilda lokala marknaderna enskilda distri-är
butörer i princip monopolister. Bland distributörerna Sydgas ABär

och levererar i områden75 Sverige. I vissastörst procentca av gasen
säljer Sydgas till lokala underdistributörer byggtAB naturgas som upp
lokala distributionsnät.

Avtalen och prissättningen den svenska naturgasmarknaden föl-
jer i princip den uppbyggnad redovisats i kapitel Vattenfallsom

kontrakt med den danskeNaturgas AB:s leverantören DONG Naturgas
A/S take pay-karaktär och har längd på år. löper20 Deär utav or en ca
2003, och Avtalen med distributörerna2006 2010. liknande ka-är av
raktär importavtalen.som

mindreNaturgasen står för den totala energitillför-2än procent av
seln i Sverige. de områden där denI har introducerats stårnaturgas
dock for energitillförseln,20 dvs. ungefär nivåpåprocentca av samma

i harEuropa. främst olja inom industrin iNaturgasen samtersattsom
kraftvärme- värmeverk.och den totala volymen Sverige användsAv i
drygt 42 for kraft- och värmeproduktion, inom40procent procentca
industrin och för hushåll, fastigheter och mindre indust-17 procentca
rier. Hushållens användning för endastuppvärmningnaturgasav svarar
för konsumtionen.3-4 den totalaprocent av

m3finns, högt totalDet räknat, potential på miljarder1,5en na-ca
i anslutning till det nuvarande ledningsnätet. eventuellEnturgas vo-

lymökning i första hand aktuell for kraftvärmeproduktion,är ut-men
byggnaden kraftvärme dock hämmas skattesystemets ut-av anses av
formning och lågt elpris. mycket industriema i be-En delett stor av
fintligt område i dag anslutna till Hushâllssektorn harär gassystemet.
däremot relativt låg anslutningsgrad, vilket del förklarastill storen av

fjärrvärmen väl utbyggd inom området.att är

Kapitel innehåller5 genomgång naturgasfrågan i Sverige, närom-en av
rådet och Europa.

Naturgas har fått allt betydelse for energiförsörjningen istörreen
Östersjöregionen. Samstämmiga bedömningar marknadentyder på att
för under de kommeråren öka Finlandnärmastenaturgas avsevärt.att
och de baltiska och många östeuropeiska länderäven ärstaterna som
anknutna endast till det ryska försörjningsnätet efter alternativasträvar
tillförselvägar och leverantörer. sammanbindning iEn naturgasnätenav
Östersjöområdet och koppling till det skullevästeuropeiska gasnäteten



16 Sammanfattning SOU 1999:1 15

innebära tillförselmöjligheter, försörjningstrygghetatt och konkurrens
ökar i hela regionen. innebärDet också möjlighet till starkt utök-en en
ad lagringskapacitet.

För konsumentländerna i Västeuropa också tillförselvägarär nya
Östersjöområdet intresse. Fler och säkrarestort leveransvä-genom av

från Ryssland ökar leveranssäkerheten och konkurrensen på dengar eu-
ropeiska gasmarknaden. Eftersom importberoendet kommer öka ef-att

också ökad importtersträvas och tillförselvägar från Norget.ex.nya
och Algeriet. Norge har, naturliga skäl, intresse fler till-ett stortav av
förselvägar till den europeiska marknaden.

I Europa har det ökade intresset för tagits i detnorra naturgas upp
mellanstatliga energisamarbetet. Det viktigt inslag denär i omfat-ett
tande verksamhet Ös-energiområdet inriktad på utvidgatär ettsom
tersjösamarbete.

I Sverige riksdagen 1988 riktlinjer förantog naturgasanvändningen.
Enligt dessa skall inköp ske efter strikt kommersiella prin-naturgasav
ciper. Gasen måste kraft kunna konkurrera på den svenskaav egen
energimarknaden. kommersiellaDe förhandlingarna skall genomföras
på företagsnivå. Den samhälleliga bedömningen naturgasprojektettav
skall vidare i samband medgöras tillståndsprövningen enligt den s.k.
rörledningslagen. Tillförseln måste slutligen ske i överensstämmelse
med de energipolitiska riktlinjerna. Således måste de samhälleliga må-
len angående leveranssäkerhet, beredskapslagring och miljö kunna nås.

Ett flertal studier avseende utbyggnad i Sverige harnaturgasens
gjorts under tid. Studien Nordic Gas Grid undersöker möjlig-senare
heten för nordiskt därett kommernaturgasnät, från igasen reserverna
Norge och Ryssland. I studie utförd North Transgas utredsOyen av
möjligheten anlägga rörledning för frånatt Ryssland tillnaturgasav en
Västeuropa. Vid utbyggnad överförs från Ryssland,naturgasen even-
tuellt via Finland och Sverige, vidare till Västeuropa. utredning pla-En

genomföras angående ytterligare förtransportvägneras naturgasen
mellan Tyskland, Sverige och Danmark, den s.k. The Baltic Gas Inter-

Avsikten med utredningen undersökaconnector. möjlighetenär att att
via tillförselvägar knyta de befintliga gasledningarna inya samman
södra Skandinavien med det kontinentala och därmed bl.a.systemet
öka konkurrens och leveranssäkerhet.

Utgångspunkter

kapitelI 6 redovisas de lagar reglerar anläggande och driftsom av
gasledningar. Dessutom kortfattad beskrivning de möjligheterges en av

finns för få tillgång till den markatt behövs för gasledning.som som en
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Den centrala lagstiftningen återfinns i lagen 1978:160 vissaom
rörledningar rörledningslagen främst behandlar frågor kon-som om
cession tillstånd. Enligt lagen krävs koncession för dra fram elleratt
använda rörledning for tillståndtransport behövs dock intenaturgasav
for distributionsledningar.t.ex. Frågan koncession prövasom av rege-
ringen, ansökan in till Statens energimyndighet. Koncessionmen ges
får meddelas endast det från allmän synpunkt lämpligt led-är attom
ningen dras fram och används och sökanden lämplig attom anses vara

verksamhetutöva med koncessionen. Koncession får intesom avses
strida detaljplan eller områdesbestämmelser.mot Vid konces-
sionsprövningen skall miljöbalken tillämpas. Koncessionsprövningen
innebär rörledningsföretaget blir föremålatt for samlad bedömning ien
alla de avseenden där samhällsintressen sig gällande.gör

Rörledninglagen liksom lagstiftning inom området saknarannan
detaljerade bestämmelser handel och Dettransport naturgas.om av
framgår endast koncessionshavaren skyldigatt ersättningär att mot
ombesörja ledningentransport åt det kan ske utangenom annan, om
väsentligt forfång för koncessionshavaren.

I övrigt skall antal andra lagar beaktas.ett Det gäller bl.a. plan- och
bygglagen innehåller bestämmelser planläggning mark ochsom om av

och byggande. miljöbalken,Ivatten trädde i kraft den januari1om som
1999, regleras de grundläggande miljöbestämmelsema. Miljöbalkens
mål främja hållbarär utveckling ochatt på så tillforsäkrasätten nuva-
rande och kommande generationer hälsosam och god livsmiljö.en
Andra lagar väglagen, lagen kulturminnen,är lagen kontinen-om om
talsockeln och lagen brandfarliga och explosivaom varor.

finnsDet detaljerade säkerhetsföreskrifter.även Sprängämnesin-
spektionen har bl.a. utfärdat Sprängämnesinspektionens naturgasföre-
skrifter och allmänna råd till föreskrifterna. Föreskrifterna gäller ut-
formning, anläggande och drift ledningssystem for naturgas.av

Rätt använda mark för gasledningaratt regleras lednings-genom
rättslagen och expropriationslagen.

Kapitel innehåller7 redovisning EG:s naturgasmarknadsdirektiv.en av
Syftet med direktivet främst skapa konkurrensutsattär marknadatt en
för I direktivet finnsnaturgas. regler för bl.a. tillträde tillgemensamma

överföring, distribution,systemet, leverans och lagring naturgas.av
Direktivets centrala bestämmelser för öka konkurrensen finns iatt

kapitel VI reglerar tillträde till Huvudsyftetsystemet. ärsom att ge
tredje tillträde till dvs.part kunden möjlighetsystemet, väljaatt attge
gasleverantör. Direktivet medger olika förfaranden för tillträde till led-
ningsnäten. Det möjligt välja mellanär förhandlat och reglerat till-att
träde eller båda dessa förfaranden. Ett reglerat tillträde innebärav en
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laglig offentliggjorda tariffer villkor ochoch/eller andrarätt att mot
skyldigheter förhandlat innebärutnyttja tillträde däremotEttnäten. en

förhandla tillträdevillkoren för tillrätt näten.att om
Medlemsstaterna vilka landskall kunder inom respektiveange som

skall till avtal köpakunna få tillträde i avsikt ingå ellersystemet att om
sådana s.k. ledaDefinitionen berättigade kunder skall tillnaturgas. av g

öppning marknaden totala årli-den20motsvarar procenten av som av
gasförbrukningen på den nationella marknaden. andel skallDennaga

öka till fem efter det direktivet kraft och till28 år har iträttprocent att
efter tio33 år.procent

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga säkerställaåtgärder för att
åtminstone kunder har gaseldad kraftproduktion med vissaatt un-som

m3dantag och övriga slutförbrukare förbrukar miljoner25änsom mer
år och förbrukningsställe berättigade kunder. Förgas per anges som äm3övriga slutförbrukare skall tröskeln sänkas till miljoner15gruppen

m3fem efter det direktivet i kraft och till miljoner efter tioår 5trättatt

ar.
viktigt direktivetEtt i dess bestämmelser sär-ärannat moment om

redovisning kapitel centralt inslag diskrimine-V. Ett undvikaär att
ring, korssubventionering och snedvridning konkurrensen. Integre-av
rade naturgasföretag skall därför i särredovisasin interna bokföring
verksamhetsgrenarna överföring, distribution och lagring naturgas,av
och där samlad aktiviteterså lämpligt, redovisning förär upprätta en

aktu-utanför gassektorn, det skulle ha krävts dem depå sätt som av om
ella aktiviteterna bedrivits i företag.separata

behandlarAndra huvudpunkter direktivet bl.a. kapiteli IIär som
med-allmänna regler för sektorns organisering. bl.a.Där framgår att

lemsstaterna i det allmänna ekonomiska intresset kan ålägga naturgas-
företag tillhandahålla allmännyttiga tjänster. säker-kanDessaatt avse
het, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundna kvalitetleveranser,
och pris leveranser miljöskydd. Sådana tjänster skall klartpå samt vara
definierade, icke diskriminerande och kontrollerbara. Underöppna,
hänvisning till allmännyttiga tjänster det möjligt avstå frånär attatt
tillämpa tillståndvissa artiklar i direktivet. Kapitlet behandlar vidare
för bygga eller driva naturgasanläggningar.att

lagrings-Kapitel reglerar vissa frågor rörande överförings-,III
och/eller driva,LNG-företag. skall på ekonomiska villkorFöretagen
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överförings-,
lagrings- och/eller LNG-anläggningar, med hänsyn tillvederbörlig
miljön. får inte i fall diskrimineraFöretagen något mellan systeman-
vändare eller kategorier systemanvändare, synnerhet inte till för-iav
mån för sina anknutna företag. informa-Företagen åläggs vissäven
tionsskyldighet. Om informationen kommersiellt känslig så skall denär
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behandlas konfidentiellt. Kapitel innehållerIV i motsvarandestort sett
bestämmelser för distributionsföretag. Enda skillnaden medlems-är att

kan ålägga distributionsföretag och/eller försörjningsföretagstaterna
leveransskyldighet kunder inom visst område och/eller igentemot ett

viss kategori.en
Naturgasmarknadsdirektivet kan vidare medge olika former av un-

dantag från reglerna bl.a. marknadsöppning och tillträde till syste-om
svensk del detFör möjligt ansöka hos kommissionenmet. är att ettom

tillfälligt undantag högst tio år direktivet skulle orsaka allvarligaom
problem inom geografiskt begränsat område, i synnerhet detett när
gäller utveckla infrastrukturen för överföring, och syftetatt när är att

investeringar. naturgasföretagEtt kan vidare ansökauppmuntra ettom
tillfälligt undantag från reglerna tillträde till företagetsystemetom om
råkar för, eller befarar råka för, allvarliga ekonomiska och fi-ut att ut
nansiella svårigheter grund take pay-åtaganden.av or

Reglerna i naturgasmarknadsdirektivet målde skall uppnås,anger som
medan medlemsstaterna själva kan välja på vilket de skall uppnås.sätt
Utformningen således varje medlemsstat viss frihet välja denattger
ordning bäst viss situation. kapitel analyseras oli-I 8motsvararsom en
ka uppnå målen och vilka effekter kan tänkas uppståsätt att som om
det eller det andra alternativet väljs.ena

Valet tillträdesform till gasledningsnäten, centraladenärav som
delen kapitlet, kananalysen i påverka gasmarknaden och dessantasav
aktörer på olika viktiga områdenTvå hur konkurrens och in-sätt. är
vesteringsbenägenhet påverkas. Naturgasmarknadsdirektivet syftar till

öka konkurrensen gasmarknaden, samtidigt välatt är ut-men en
byggd infrastruktur för flera för fåav förutsättningnaturgas atten en
fungerande marknad. föreligger således i viss konflikt-Det mening en
situation mellan effektivmålet konkurrens naturgasmarkna-om en
den och de ekonomiska incitamenten bygga infrastrukturen föratt ut

Investeringar i infrastruktur i allmänhet förenade med be-naturgas. är
tydande ekonomisk risk. traditionella metoden reduceraDen nät-att

ekonomiska risker har varit vertikal integration överföringägarnas av
och försörjning i kombination med långsiktiga kontrakt med kunderna.
Detta har i hög grad begränsat tillträdet till för tredje ochnäten part re-
ducerat konkurrensen. Konkurrensaspekter och benägenheten in-att

i infrastruktur därförmåste varandra. central frå-Envestera vägas mot
blir därför hur de bägge tillträdesformema investeringsbe-påverkarga

nägenheten i infrastruktur. konkret bedömningEn imåste görassom
detta sammanhang huruvida reglerat tillträde försvagar incita-är ett

i sådan utsträckning förhandlat tillträde bör föredrasmenten att etten
framför reglerat.ett



20 Sammanfattning SOU 1999:115

Analysen pekar på kravet på prövning och offentliggörandeatt av
tariffer vid reglerat tillträde i någon utsträckning begränsarett nätägar-

handlingsutrymme jämfört med vad fallet vid förhandlatär ettnas som
tillträde. förhandlatEtt tillträde vissa möjligheter på-nätägare attger
verka konkurrensförhållandena i försörjningsledet. därmedDet är tro-
ligt incitamenten investera i infrastruktur för starkareatt att ärnaturgas
vid förhandlat tillträde vid reglerat. ekonomiska förutsätt-Deänett ett
ningarna för utbyggnad infrastruktur kan emellertid påverkas ävenav
med traditionella energipolitiska styrmedel skatter och andrasom reg-
ler. Dessa medel kan utformas just för främja iinvesteringar in-att
frastruktur och kan därför effektivare i detta avseende regel-än ettvara
verk främst skall skapa konkurrens på marknaden. Kreditmarkna-som
den har vidare ändrat karaktär sedan bygg-merparten gassystemenav
des vilket medför behovet långsiktiga minskar.bindningarattupp, av

samtidigtDet troligt ordning med förhandlat tillträdeär att ären
resurskrävande och innebär osäkerhet för potentiella nyttjarestörremer

överförings- och distributionsnät ordning med reglerat tillträ-änav en
de. betyderDet det vid förhandlat tillträde förenat med högreatt ett är
kostnader och osäkerhet etablera sig naturgasmarknadenstörre att

vad fallet vid reglerat tillträde, vilket begränsar konkurren-än ärsom
sen.

kapitlet analyserasI också graden marknadsöppning i Sverige.av
Naturgasmarknadsdirektivets definition vad skallåtminstoneav som
betraktas berättigade kunder leder till den svenskaöppningsom en av
marknaden med direktivet Efter fem45 genomförs. årnärprocentca
ökar marknadsöppningen till och efter till50 tio år 60procent pro-ca

Även marknadsöppningen blir detförhållandevis såcent. ärstor,om
endast slutkunder25-30 blir berättigade kunder. Distributionsfö-som

ingår inte i direktivets bestämmelser åtminstone skallvadretag av som
betraktas kunder. eko-berättigade Studier pekar dock på denattsom
nomiska effektiviteten låg distributionsföretag.i många europeiskaär
En öka effektiviteten betrakta dessa berättigade kun-väg äratt att som
der och dem tillträde till överföringsnäten.ge

Det går dock diskutera hur andel i prakti-kundernaatt stor av som
ken kan få tillträde till Vattenfall harNaturgas ABsystemen. transport-

m3för miljarder varför2 år i det danskarätten naturgas systemet,per
viss osäkerhet föreligger. osäkerhetsmoment ligger i valetEtt annat av
tillträdesform i Danmark och i den danska produktionskapacitetenatt
successivt minskar. kommer bli viktigt få tillgång till bl.a.Det att att
det danska för kunna importalter-utnyttja andratransportsystemet att
nativ.

Analysen pekar också direktivetspå bestämmelser berättiga-att om
de kunder kan komma incitament till korssubventionering ochatt ge
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förändrat prisbeteende. iDet princip enbartär kunder kanstörre som
utnyttja den ökade konkurrensen för få lägre priser, medanatt t.ex.
hushållssektorn ställs utanför. I sådant läge risken för korssub-ett är
ventionering vid försäljningstörre till kunder vidnaturgas stora änav
försäljning till hushållen, beroendet.ex. på betydligt hårdare kon-en
kurrens i det förstnämnda fallet i det sistnämnda.än kanDetta också
innebära uppåt priserna för de konsumentgrupper inte ien press av som
praktiken kan köpa i konkurrens mellan olika leverantörer.naturgas

För undvika inslag diskriminering,att korssubventionering ochav
snedvridning konkurrensen innehåller naturgasmarknadsdirektivetav
bestämmelser särredovisning. Integrerade naturgasföretag skall iom
sin interna bokföring särredovisa verksamhetsgrenama överföring, dist-
ribution och lagring Syftet ekonomiska överskottnaturgas. är attav
från monopolverksamheten t.ex. överföring inte skall användas för att
subventionera konkurrensutsatt verksamhet, handel medt.ex. naturgas.
Direktivets krav minimibestämmelser.är Andra alternativ skulle kunna

nätverksamhet och verksamhetatt bedrivs i skilda bolag.vara annan
skildaDessa bolag skulle också kunna ha skilda ägare.

De analyser i kapitlet pekar på det kanpresenteras attsom vara re-
lativt komplicerat förhindra eller försvåra korssubventioneringatt via

Ävensärredovisning. krav ställs monopolverksamhet ochattom
konkurrensutsatt verksamhet skall bedrivas i skilda bolag det komp-är
licerat få till stånd regelverkatt förhindrar korssubventionering.ett som
Inom den svenska elmarknaden visart.ex. studier korssubventione-att
ring kan förekomma. Detta juridisk bedrivertrots att en person som
nätverksamhet inte får bedriva produktion eller handel med el. Detav

inte möjligt i detaljär vilka förutsättningaratt skallange som vara upp-
fyllda för särredovisning skall fungera.att För det skall fungeraatt ac-
ceptabelt krävs sannolikt de funktioner skall tillhöra överfö-att som
ringsverksamheten kan preciseras väl. Det ställs också krav redovis-
ningsprinciper, kostnadsverifiering och väl fungerande tillsynsmyn-en
dighet. Om sådana förhållanden uppfyllda, och givet nätverksam-är att
het och konkurrensutsatt verksamhet kan hållas isär, finns det från kon-
kurrenssynpunkt sannolikt ingen väsentlig skillnad mellan gasmark-
nadsdirektivets krav på särredovisning och skilda bolag. al-Ett annat
ternativ ställa krav på skildaär bolagatt också skall ha skilda äga-som

Det finns dock risk för långtgåendeså separation kanattre. en en vara
hinder för utvecklingenett naturgasmarknad.av en
En viktig aspekt Sverige skallär utnyttja möjligheten åläggaattom

naturgasföretag tillhandahålla allmännyttigaatt Begreppettjänster.
allmännyttiga tjänster inte entydigt definierat,är för vissa kundermen
kan marknadspriserna för vissat.ex. tjänster uppfattas oöverstig-som
ligt höga. Ett exempel olika kravannat är från myndigheter kanatt
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kundkatego-vissakan övervältras påkostnader intemedföra extra som
alla måsteförtillgängligaaktuella tjänsternaderier. kunnaFör göraatt

Såda-tjänsterna.tillhandahållaåläggaseller gasföretagnågot några att
för företagenmed möjlighetkombinerasdock attkrav måste enna

fö-skekankostnader uppstår. Dettatäcka de attt.ex.extra genomsom
Huvud-marknadssegment.inom vissafrån konkurrensskyddasretagen

konkurren-ökanaturgasmarknadsdirektiv docksyftet med EG:s är att
visasdärför kunnaböreffektivitetsvinster. Detsikt uppnåoch påsen

effekti-dvs.kostnaderna,överstigersådana ingreppvinsterna attatt av
lägre vinsternaallmännyttiga tjänstervitetsförlusterna än ettär avav

konventio-inteockså analyserasbörtillträde till Detökat näten. om
fördelningspolitiskåtgärder harekonomisk-politiskanella störreen

naturgasområdet.lagstiftning påträffsäkerhet än en
undantagolika formerinnehållerNaturgasmarknadsdirektivet tre av

marknadsöppning. Föroch/ellertillträde tillfrån reglerna systemenom
genomförandetmed undantagaktuelltdet endastsvensk del ettär om

be-geografisktproblem inomallvarligaskulle orsakadirektivet ettav
infrastrukturenutvecklagällerdetområde, synnerheti när attgränsat

sådantinvesteringar. Ettoch syftetför överföring, är uppmuntranär att
EU-kommissionen.beslutasundantag av

bli lön-interiskerargasinfrastrukturiinvesteringar attStora nya
uppståtänkaskanmarknadkonkurrensutsatti den typ somavsamma

bakgrunddennagenomförs. Detgasmarknadsdirektivet är motnår som
investe-dvs. föri direktivet,har införtsundantaget uppmuntraatt nya

Sommedförsörjdavaritinte tidigareområden naturgas.ringar i som
Sverige.iinvesteringarantal sådanakapitel analyseras5framgått ettav

påkonkurrensenbegränsningleder tillUndantaget temporär aven
risken iekonomiskaminska densyftar tillochnaturgasmarknaden att

kanaktuella riskenförinfrastruktur Denuppbyggnaden naturgas.av
efterfrågan påbeträffandemed osäkerhethängadock också samman
efterfrågan påframtidadenOsäkerhetenfråga.i området inaturgas om

framtidadenosäkerhethög grad bero pådock också ikannaturgas om
energi-andramed beskattningenjämförtbeskattningen naturgas avav

vertikalt integre-vidareUndantagsregeln kanjfr kapitel 3.slag gynna
strukturmednackdel för företagtillnaturgasföretagrade annanen

traditionellt byggtsharNätverksindustrierverksamhet.sin ver-upp av
tiderunderemellertid skettharföretag.integrerade statliga Dettikalt

vad den iutveckladmindrebetydligt ärkapitalmarknaden varit ändå
kan finnasdagdet ikapitalmarknadenvälutveckladedag. Den gör att

Ominfrastrukturföretag.byggamöjligheterandra separataatt un-upp
effekternaskäl analyserafinns detskulle tillämpasdantagsregeln att av

kontraktsformermotverka görmotiveratden. kanDet attt.ex. somvara
lång-mycketuppbundnatioårsperiodenefterkundermånga äratt av
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siktiga åtaganden. finnsDet risk för den tillfälliga undan-attannars en
tagsregeln, vid eventuell utbyggnad, under lång tid kommer beståen att

antal regionala monopolmarknader.ettav
En form undantagsregel de diskuteratsänannan av är attsom ovan,
naturgasföretag råkarett för, eller befarar råkaut för, allvar-attsom ut

liga ekonomiska och finansiella svårigheter på grund takeav or pay-
åtaganden kan ansöka tillfälligt undantag från reglernaett till-om om
träde. Gasföretagen på den svenska gasmarknaden uppbundnaär av
traditionella och långsiktiga take pay-åtaganden. Vattenfall Naturgasor
AB:s importavtal med DONG Naturgas A/S löper exempelvis 2003,ut
2006 och 2010. Sådana åtaganden kan leda till förlusterstora nätenom

för tillträde.öppnas En analys kontrakt och hur dessa påverkar inci-av
tamentsstrukturer indikerar avtalstidpunkten kan haatt betydelse. Om
undantag skulle kunna fås för avtal ingåtts efter det EG:satt natur-som
gasmarknadsdirektiv blivit känt kan det leda till marknadens aktöreratt
i praktiken får möjlighet detregelverkatt över reglerarstyraen som
marknaden. För avtal slöts innan EG-direktivet känt, kan regel-som var
förändringar i efterhand ändrar förutsättningarna för kommersiellasom
avtal medföra marknadens aktörer blir ovilligaatt ingå avtal medatt
långsiktig verkan. dockDet viktigtär eventuella undantag be-att som
viljas tidsmässigt bestämdaär så marknadens aktörer klarhetatt ges om
vilka spelregler kommer gälla.attsom

Kapitel innehåller9 genomgång hur arbetet med införaatten natur-av
gasmarknadsdirektivet utvecklas i våra grannländer och i länder som
kan ha särskild betydelse för den svenska gasmarknaden. län-Deanses
der analyseras Danmark, Finland,är Norge, Storbritannien ochsom
Tyskland.

flertaletI dessa länder har dock arbetet inte slutförts, detav utan
pågår arbete för lagstiftningenett att naturgasområdet tillanpassa
direktivet. bakgrundMot detta det for närvarande i deär flesta fallav
inte möjligt redovisa vilka explicita ställningstagandenatt gjorts.som
Det emellertid möjligtär redovisa allmänna synpunkter.att mer

I Danmark finns det mycket tyder på förhandlat tillträdeatt ettsom
kommer väljas. Det finns ocksåatt mycket tyder mark-attsom
nadsöppningen initialt begränsas till 30 och distributionsfö-procent att

inte blir berättigade kunder.retag I Finland har arbetsgrupp föresla-en
git reglerat tillträde. Eftersom landet inte anslutet till det europeiskaär
sammankopplade saknar tillträdesformen isystemet grund och botten
betydelse. Det reglerade tillträdet innebär dock viss begränsad handel
mellan kunder. Norge harstörre mycket begränsad inhemsk mark-en
nad och har inte redovisatännu tillträdesform. Storbritannien har sedan
maj 1998 fullständigt liberaliserad gasmarknad med reglerat till-en ett
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Tyskland pågårgasleverantör. Iväljafritt kan ettdär alla kunderträde
emel-Tysklandnaturgaslagstiftningen. ärutformningenarbete med av

förhandlat kunderallatillträdeinriktat pålertid dagsläget atti samtett
berättigade.skall vara

överväganden förslagoch

naturgasområdet.införs pålagstiftningföreslårUtredningen att nyen
skallnaturgasmarknadsdirektiv,detta EG:sMotivet till är att ge-som

långtgående ochbetydligtlagstiftning,svensknomföras i är om-mer
naturgasområdetsvenska lagstiftningennuvarandefattande denän

koncession. Denbestämmelserinnehållerhuvudsaki nya na-omsom
koncession,avseendeverksamheterhuvudsakreglerar iturgaslagen

tillsyn.ochsärredovisningskyldigheter,ledningsägarens

Koncession

kompliceradnaturgasledningTillkomsten ärstörre processenav en
denGenompåverkan omgivningen.avsevärd påinnebärakan nu-som

tillkomstensamhället möjlighetrörledningslagen har prövaattvarande
bl.a.förrörledningarvissa naturgas.förläggningenoch transport avav

tillfredsställandefungeratrörledningslagenharbedömningEnligt vår
Vårtkoncessionssystem.gällandehuvuddragenbehållsoch därför av

följ ande.förslag är

användafram ochdels drakoncession förbör krävasDet att en na-0
naturgaslager.användauppföra ochfördelsturgasledning, ettatt

Naturgasledningarkoncession.fråganbörRegeringen pröva om
enskilda hus-tillgodoseföranvändasskallhuvudsakligen attsom

inomanvändasskalluteslutandeellerbehovoch företagshålls
koncessions-fråndock undantasindustriområde börellerhamn-

plikt.
Natur-förutsättningar.under vissameddelas endastKoncession f°ar0

skallSökandensynpunkt.lämplig allmänskallgasledningen urvara
verksamhetlämpligsynpunkt utövafrån allmän att avsessomvara

ellerdetaljplanstridafår inteKoncessionenkoncessionen.med mot
områdesbestäm-ellermed planensyftetområdesbestämmelser. Om

Vidavvikelsemindre pröv-får dockmotverkas göras.melsen inte
miljö-tillämpas. Eni miljöbalkenbestämmelserskall vissaningen

koncession.ansökaniskall ingåkonsekvensbeskrivning omen
samhälls-hindrafrämstlämplighetsprövningenmed attSyftet är att
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ekonomiskt onödiga naturgasledningar dras fram, eller att natur-
gasledningar dras fram sådant de medför onödigtett sätt att stort
intrång till skada för tredje man.
Koncession skall naturgasledning med i huvudsak bestämd0 avse en
sträckning. koncessionEn får förenas med villkor för bl.a. skyd-att
da miljön.
En koncession meddelas för fyrtio år. Koncessionens giltighetstid0
får på ansökan koncessionshavare förlängas med fyrtio år åtav
gången.
Överlåtelse koncession kräver särskilt tillstånd. innehavaresNy0 av
lämplighet på vidprövas ansökan konces-sättsamma som om ny
sion.
Koncession får återkallas naturgasledningen inte längre används0 om
och inte heller behövs för säkra energiförsörjningen, elleratt om
koncessionshavaren missköter sig.
Om koncession upphör gälla den haft konces-att är0 senasten som
sion skyldig bort naturgasledningen och vidta andra åtgärderatt ta
för återställning, det behövs från allmän eller enskild synpunkt.om

Ledningsägarens skyldigheter

I kapitlet redovisas de bärande principerna för få till stånd ökadatt en
konkurrens på gasmarknaden. Enligt utredningens uppfattning detär
viktigt naturgasmarknaden i Sverige för konkurrens.att öppnas För att
uppnå ökad konkurrens inom naturgashandeln måste köpare och säljare
på naturgasmarknaden möjlighet utnyttja naturgasledningarna.attges
Naturgasmarknadsdirektivets bestämmelser tillträde till är,systemetom
enligt vår uppfattning, de centrala verktygen för åstadkomma ökadatt
konkurrens på naturgasmarknaden. Det möjligt välja förhandlatär att
och reglerat tillträde, eller båda dessa förfaranden.

Tillträde och anslutning

Utredningen föreslår tillträde till naturgasledningarna skall baserasatt
på reglerat förfarande med offentliggjordaett tariffer. främstaDet mo-
tivet för vårt förslag reglerat tillträde förenatär med lägreatt ett är
kostnader och mindre osäkerhet förhandlat tillträde och därförän ett
medför mindre hinder för marknadstillträde. Det har därmed de mest
positiva effekterna konkurrensenpå och i förlängningen konsumen-
tintresset.
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tillgångreglerade tillträdet förutsätter säljare och köpare fårDet att
ledningsäga-till de naturgasledningar behövs för leveranserna. Ensom

skäligaskall därmed skyldig på villkoratt transportera naturgasre vara
för berättigade kunder.

naturgasmarknad det inteåstadkomma i konkurrensFör äratt en
tillräckligt ledningarna för de berättigade kunderna.enbart öppnaatt

dess-kunna leverera ochförutsättning förEn äratt ta emot naturgas
föreslårkunden ansluten till naturgasledning. Vimåsteattutom vara en

skyldig ansluta berättigade kundersdärför ledningsägaren bliratt att
naturgasledningar.

naturgasledningar ochSkyldigheten ansluta transportera naturgasatt
inledningsvis led-berättigade kunder.gäller endast s.k. Dessa ärmot

och vissanaturgaseldad kraftproduktionningsägare, kunder harsom
allaoch med den januarislutförbrukare. Från 1 2006större anses som

fullständigt.naturgasmarknaden Denberättigade kunder, dvs. öppnas
grundmarknadsöppningen kan dock pårelativt snabba och kraftiga av

ledningsägar-leda till ekonomiska förluster förtake pay-åtagandenor
underregeringen bestämmer bör därför 2003myndighetDen somna.

och lämnaden föreslagna marknadsöppningenanalysera effekterna av
öppningstakten bör förändras.förslag till om

l
Undantag

ibegränsadbedömning Sverige harosäkerhetsmoment i vårEtt är att en
in-dennanaturgasområdet och utvecklinginfrastruktur på att en av l5intemarknadens funktionssätt. gårförbättra Detfrastruktur skulle att l

påverkaförslag till reglerat tillträde kan kommabortse från vårt attatt
risk förnegativt. finnsinvesteringsbenägenheten Det att stora nyaen

denblir lönsamma inaturgasinfrastruktur inteinvesteringar i typ av
gasmarknadsdi-kan tänkaskonkurrensutsatt marknad uppstå närsom

finnslagstiftningdirektivet och i vårt förslag tillrektivet genomförs. I
investeringar iinförts föremellertid undantag att uppmuntraett som
försörjda medvaritområden inte tidigaregeografiskt begränsade som

eller den myndighetInnebörden regeringenärnaturgas. att rege-som
tillfälligtkan ansöka hos EU-kommissionenringen bestämmer ettom

från marknadsöppning.undantag reglerna om
lönsamhet kanhur naturgasföretagsosäkerhetsmomentEtt ärannat

takeuppbundna långsiktigakomma påverkas de ärattatt orgenom av
led-till förlusterpay-åtaganden. Sådana åtaganden kan leda stora om

det undertillträde. Samtidigt har det framgåttningarna föröppnas att
ocksåomförhandla kontrakten.premisser möjligt Detvissa ärär att

vidkontraktsformerdet fram andrasannolikt växer typeratt en merav
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konkurrensutsatt marknad. Utredningen dock medvetenär att ettom
tillträde till ledningarna kan åsamka företag förluster på grund takeav

pay-åtaganden. Vi föreslår därför, i enlighet med direktivet,or att na-
turgasföretag i sådana fall, efter ansökan hos berörd myndighet, kan få

tillfälligt undantag från tillträde tillett ledningarna.att ge

Transporttariffer

Tariffer för måste utformastransporter så denaturgas uppfyllerattav
de krav ställs konkurrensutsattpå gasmarknad med kontrakts-som en
frihet. Det skall enkelt köpa och sälja med olikaatt naturgas typervara

kontrakt, och olika aktörer skall ha denna möjlighet. skall därförDetav
räcka för berättigad kund ansluten till punkt påatt natur-en vara en
gasledningen för skall ha använda alla andraatt rätt ledningarattman

anslutna till det svenskaär naturgasledningsnätet.som
inteDet uppgift för statsmakternaär meddela detaljerade fö-atten

reskrifter vilka tariffer skall tillämpas gasföretagen. Denom som av
utformningen tariffernanärmare fråga för ledningsföretagen.ärav en

börDet dock föreskrivas i naturgaslagen transporttariffer skallatt vara
skäliga och utformas sakliga grunder. Tillsynsmyndigheten bör få i
uppdrag i sin tillsyn bedömaatt transporttariffer och Övriga villkorom

skäliga och utformade sakligaär grunder.
Ledningsägare bör, i enlighet med naturgasmarknadsdirektivet, vara

skyldiga offentliggöra sin transporttariff ochatt andra villkor och skyl-
digheter för utnyttjaatt systemet.

Särredovisning

För effektiv reglering naturligt monopol krävs den regle-ett atten av
rande myndigheten kan kontrollera verksamheternas ekonomiska re-
sultat. Motivet till detta bl.a. monopolföretag kan försökaär att ett
hindra tillträde för höga priser. Företaget kan ock-att ta ut t.ex.genom
så försöka påverka konkurrensen inom andra verksamhetsområden.
Under förutsättning naturgasföretag bedriver såväl monopolverk-ettatt
samhet konkurrensutsatt verksamhet föreligger uppenbar risksom en
för konkurrensproblem ekonomiskt överskott frånatt ettgenom mono-
polverksamhet kan användas för subventionera konkurrensutsattatt
verksamhet, s.k. korssubventionering. I sådan integrerad verksamheten

det komplicerat analyseraär prissättningen på de olika nyttigheter-att
Det regel också mycketär svårt fastställa överskott frånattna. som om
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subventionera den konkurrensut-monopolverksamhet används för att
verksamheten.satta

förökas förutsättningarnalångtgående särredovisningGenom atten
korssubventioneringoch riskerna förskapa effektiv tillsyn t.ex.en

verksamhetdendärför med vissa undantagminskar. Vi föreslår att
för verk-naturgasföretag skall särredovisasintegreradebedrivs isom

Sär-överföring, distribution och lagringsamhetsgrenarna naturgas.av
rörelsegre-särskildaverksamheter skall skeredovisning dessa somav

verksamhe-monöpolverksamheten och den könkurrensutsattaOmnar.
könkurrenssyn-bedömning, fråndet, enligt vårkan hållas isär finnsten

den in-särredovisning imellan krav påväsentlig skillnadpunkt, ingen
juridiskaskildagående kravoch längrebokföringen t.ex.terna som

talarSverigeellagstiftningsområdet iErfarenheterna frånpersoner.
kontroll. En-detaljerade bestämmelser ochkrävasdock för det kanatt

riktlinjerklarasåledes tydliga ochbedömning krävsligt utredningens
till-redovisningar följsoch dessaför redovisningama att avupp

aktivtsynsmyndigheten på sätt.ett
distri-överföring,verksamheternaredovisningama försärskildaDe

myndig-denskall årligen sändas in tillbution och lagring naturgasav
regeringen bestämmer.het som

ellerdistributionöverföring,bedriverhos företagRevisor ett som
dessaredovisningensärskildaskall granska denlagring naturgas avav
enligtskettredovisningenskall uttalaverksamheter. Revisor även om

gällande bestämmelser.

Kommunala naturgasföretag

fråganske konkurrens uppstårskall ihandel medNär naturgas nu-om
kommunalaändamålsenliga för dekommunalrättsliga reglervarande är

reglerkommunalrättsliganaturgasmarknaden. Deföretag påsom agerar
likställighetsprin-lokaliseringsprincipen,aktuellai huvudsak ärärsom

självkostnadsprincipen.cipen och
förbedriver distributionKommunala företag ärnaturgasavsom

självkostnadsprinciper-likställighets- ochundantagna frånnärvarande
grunder.affärsmässigadärmed bedrivas påverksamheten skallochna,

ochlokaliseringsprincipenfråndock inte undantagnaFöretagen är
område ellerknuten till kommunensverksamheten skall därför vara

dess innevånare.
mellanskillnad i lagstiftningennärvarande ingenFör transport-görs

vadhandelsverksamhetledningsverksamhet ocheller naturgas.avser
åtskillnaddockträder i kraft kommerDå naturgaslagen görasatten

mellan dessa två verksamheter.
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En principiell fråga kommunernasär möjligheter bedrivaom att nä-
ringsverksamhet bör underlättas ytterligare. När det gäller naturgas
finns det, enligt vår bedömning, mycket pekar på undantagatt ettsom
från lokaliseringsprincipen kan motiverat för kommunala företagvara

bedriver handel med naturgas.som
Även de kommunala företag bedriver itransportsom naturgasav

den kommunen bör få bedriva sådan verksamhetegna utanför kom-
mungränsen. Undantaget från kommunallagens lokaliseringsprincip
gäller dock endast syftet uppnåär ändamålsenligattom naturgas-en
verksamhet. Verksamheten får därför endast bedrivas i geografisk när-
het till företagets naturgasverksamhet i den kommunen.egna

Kommunal handelsverksamhet med konkurrensutsattnaturgas är en
verksamhet och därför bör kommunaltett naturgasföretag kunna agera
på villkor andra aktörer. Sådan verksamhetsamma bör därför be-som
drivas på affärsmässiga grunder.

För kommunaltett naturgasföretags transportverksamhet kommer
naturgaslagens bestämmelser skäliga villkor för kunders tillträdeom
till naturgasledningarna gälla.att

Tillsyn

Det viktigtär naturgaslagens regler,att och de föreskrifter och villkor
har meddelats med stöd denna, följs. Därför börsom det finnasav reg-

ler tillsyn. Tillsynen bör efterlevnaden inte baraom vadavse av som
föreskrivits framdragande och användande naturgasledningar,om av
inklusive olika naturgasanläggningar, reglernaäven återställ-utan om
ning. Tillsynen bör vidare omfatta kontroll skäligheten villkorenav av
för förtransport räkningnaturgas för anslutning tillav samtannans
naturgasledningar. I denna tillsyn ingår också bestämmaatt vem som
inledningsvis skall betraktas s.k. berättigad kund.som en

För kunna tillsynenatt börutöva tillsynsmyndigheten ha in-rätt att
fordra de upplysningar och handlingar behövs för tillsynen. Myn-som
digheten bör ha befogenhet meddela föreläggandenatt för åstad-att
komma rättelse felaktiga beteenden.av

I myndighetens övriga uppgifter ingår utfärda föreskrifter ochatt
råd bereda koncessionsärenden.samt att Därutöver bör myndigheten
lämna information och råd bedriva allmänsamt uppföljnings- och be-
vakningsverksamhet.

Tillsynsmyndighetens verksamhet skall finansieras årliggenom en
avgift, betalas de naturgasföretag skall sända särredo-som av som
visningar enligt naturgaslagen.
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ellagen ochlikheter vad gäller tillsynen enligtföreligger mångaDet
viktigt till-utredningens uppfattning detnaturgaslagen. Enligt är att

styrkaellagen har denenligt både naturgaslagen ochsynsverksamheten
avregleringenfortsätta drivaoch självständighet krävs för att att avsom

regering-elmarknaden effektivt Vi föreslåroch på sätt. attettnaturgas-
norrngiv-huruvida tillstånds- och tillsynsärendenlåter utreda samten

skall handhasellagen och naturgaslagenning avseende både av en
självständig myndighet.
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Summary

On 22 June 1998, the European Parliament and the Council of Europe
adopted Directive 98/30/EC rules for the internal marketon common
for natural Chapter 7. The Natural Gas Market Directivegas aimed

increasing the competitionat the market and creating internalon gas an
market for natural T0 achieve this, the Directive includesgas.
provisions for ensuring that of transmission and distributionowners
networks will allow other players these networks. Thetoaccess
Directive much far-reaching and comprehensive than themore

Swedish legislation thepresent field of natural Chapter 6.gas
The main task of the committee submit proposal forto naturala

legislation that will the requirements of thegas meet Directive.new
According the committee directives,to the work the legislationon new
should aim the regulationsat serving basis for socio-as a a
economically efficient market. However, should also be borne
mind that the Swedish natural market less developed than thegas
markets other Europeanmost countries, and that lack ofa
equilibrium in the opening of the markets should be avoided.gas
Current international deliberations concerning the natural networkgas

the Nordic countries and the Baltic Sea region should also be taken
into Chapter gives1account. detailed particulars of the points ofmore
departure for the work of the committee and the implementation of the
work.

The arranged thereport form three main i.e.parts, a
background describing thepart, pointspart of departure, anda a
proposals part.

Background

Chapter 2 review of fundamentalpresents of naturala aspectssome
This relates, for example, characteristics, fieldsgas. to of application,

and the supply of and demand for natural gas.
Natural consists of hydrocarbons, the maingas gaseous component

of which methane. The also contains small quantities of nitrogengas
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combustionof heavy metals, and itsand unmeasurable quantities
other fossil fuels.produces less carbon dioxide than

pipes.underground ANatural predominantly transported ingas
distributionof transmission andconsists principallypipeline system

Iftransported by its inherentthepipes. In pressure.gasmany cases,
builtneeded, stationshigher transmission capacities areare compressor

theand thusincrease thein order to pressuregasas necessary
and themeteredof the pipes. The deliverytransmission capacity gas

Thestations.metering and control stations MCreduced inpressure
Thisdemands certain of landlaying of pipes amount areaarea.a

suchoperationswhich consists ofduring the layinggreatest stage, as
of pipeexcavationroads andfelling, building ofclearing, transport

the landcompleted,pipe—laying work has beentrenches. When the can
landtheimpactfor agricultural However,be restored mayonuse. some

theduringof harvestexample, lossAs occurmayanoccur.
cleared laneterrain, wideforestedconstruction 7-metreIn mustayear.

ofprincipal effectbeen completed. Thethe work hasbe left when gasa
cleared lane.fromthe loss of production thepipeline forestryon

forexpected lastof naturalThe worlds known togas arereserves
theextraction about 185thethan 65 ratepresentat yearsyearsmore

theincluded. In Europe,possible probable reserves arereserves areor
and Britain. However,the Netherlands Greatconcentrated Norway,to a

ofthe vicinity Europe,worldsproportion of thelarge reservesgas
around 13forAlgeria and Europein Russia, Iran. percentaccountse.g.

of theand around 20of naturalof world production percentgas,
Thedependence.significant importThisconsumption. represents a

far theAlgeria. Byprincipally from Russia andoriginateimports
Netherlands andtheBritain,producers in Greatbiggest Europe aregas

Norway.
ofofnaturalofthe importanceIn Europe, energysourcegas as a

primaryof inthe proportiondate.relatively However,recent gasa
in 1970aroundhas risen from 7consumption topercent moreenergy

ofthemainly taken placein This hasthan 1997.20 atpercent expense
ofsecond biggestthethe naturaloil and coal. EU,In sourcegas now

naturalofconsumptiontheafter oil. The EU toexpects gasenergy
and the 2020.betweenbyincrease 45-70 percent yearnow

applications.number ofnatural hasits properties,Due to gas a
and heatelectricitysuchused varying sectorsto extents as

and alsopremises,and largersingle-family housesgeneration, industry,
for transport.

of Europeextensive. Mostnatural network inThe Europegas
largenetwork. Ainterconnected in naturalincluding Sweden gasa



SOU 1999: 115 Summary 33

proportion of the supply from the AfricaNorth NorthSea,sources
and Russia, which thus also linked the Europeanto system.are

Chapter analysis of the natural3 includes market Thestructure.an gas
market be said differ from numberconventional markets intogas can a

of and of the chapter the featuresthe mainly outlinetoareas, purpose
that characterize the market.gas

beThe extraction/production, and sale of naturaltransport gas can
regarded industry". network characterized"network A industryas a

its dependence infrastructure networkby high in the form ofan aon
of industrythat interconnects the production the basic product of the

and the end of these products.consumers
The fact conditions for market-governedthat the competition and

pricing utilization of industries differ from thoseand capacity network
of of these"ordinary" industries due circumstances. The firsttwoto

that there generally significant benefits of scale in theare
construction and operation of the infrastructure network""transport
of benefits of the ofnetwork industries. The scale result cost

relativelymaintaining certain capacity being lower intransporta a
large-scale network than parallel transporttransport two or more

the capacity. benefits of scalenetworks that together have If thesesame
of naturalsignificant, the "production" servicestransport aare

monopoly.
forThe of significance the conditionsother circumstance to

market-governed utilizationcompetition and pricing and capacity
i.e. thethat network industries often offer vertical integration benefits,

of the basicof producing and delivering certain quantitycosts a
plants andproduct will be lower the utilization of the production

framework ofinfrastructure coordinated within thetransport are
integrated operations.

of the that theAnother characteristic natural marketgas
whichinvestments for building natural infrastructureanecessary gas

significant from the supply viewpoint only large, butnot areenergy are
irreversible basicallyalso in all important i.e. the pipeworkrespects,

be alternative addition, pipelines and otherIn thecannot put to any use.
theof the infrastructure have long useful life. result ofAsparts a very a

life,combination of large scale, irreversibility and long usefula
economic risk.investments of this generally involve significanttype a

andThe magnitude of this risk dependent the capacity utilizationon
the solvency of the network during the plant.the life cycle ofusers

endThese circumstances depend, how much natural theturn, on gas
demand for Theand how much they willingcustomers toare pay

prices that importthe network command also depend theowners can on

2 l‘~l88l
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prices and the taxation of natural The traditional method forgas.
reducing the economic risks of the network has been verticalowners
integration of the transmission and supply, combined with long-term

withcontracts customers.
All European natural supply haswestern traditionally beengas

based long-term Large and long have beencontracts. contractson
regarded representing important condition for guaranteeingas an a

the high capital investment in production. Thesereturn have alsoon
secured the utilization of the network and improved thetransport
security of supply. The long-term generally drawnagreements are up as
"take pay" suchIn the undertakesagreements. agreements, customeror

minimum volume and the vendorto deliver maximumaccept toa a
volume. The for the minimum volume thecustomer must pay even
natural consumption has attained the contracted minimumnotgas
level.

The pricing principles applied the natural market differson gas
from those employed markets. The natural pricecustomaryon gas
generally based the alternative the would havecost customer toon pay,
normally for oil. On markets that have been opened competition,togas
such Great Britain, the pricing instead relation theset toas gas
price offered by other suppliers, i.e. the has acquired its "own"gas
price.

The market in Western has beenEurope characterized by stronggas
monopolistic elements. The combination of benefits of scale the

network and vertical integration benefits betweentransport production
and the important for networktransport most mostare reasons
industries countries having long had dominating, verticallymany a
integrated, often state-owned The dominating hascompany. company
usually also been responsible for the construction of the infrastructure.
However, the growth demand and the technical development have
gradually created conditions, that the traditional structurenew so no
longer the best for promoting efficiency and low prices. New
technology particular has reduced the benefits of vertical integration
between production and On the whole, this development hastransport.
created the conditions for industrial which thestructurean
infrastructure operated natural monopoly, whileas a
production/imports and sales the end take place competitionto users
and based free pricing. Important changes have taken placeare on

with the aim of increasing the competition. This appliesrecent years
principally Great Britain, which has completely deregulatedto now a

market, i.e. all have the right choose their suppliers.customers togas
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Chapter Swedish natural suchdescribes the market in4 aspects asgas
players, volumes and utilization.extent, agreements,

and haveSweden small player the natural market,gas wea on
haveneither production of natural Since 1985, wereserves nor any gas.

buying from Danish fields.been natural gas
thanbuilt gradually andThe network has been morenow coversgas
TheSweden and the Coast.municipalities southernmost West25 on
andGothenburg,transmission pipeline between Malmö andruns
Thepipes connected it.branch pipelines and distribution toare

m3 ofannual capacity of billiontransmission pipeline has 2 gas,an
capacityTWh. installing thewhich corresponds By22to compressors,

around TWh.be increased 30tocan
few playersmarket Sweden characterized byThe national a

imported bymonopolistic elements. All naturalwith strong gas
local andThe sells naturalVattenfall Naturgas AB. tocompany gas

generationcompanies, electricity and heatdistributionregional to
andVattenfall alsoendutilities, and Naturgas ABto ownsusers.

localindividualSwedish transmission pipeline.the Onoperates
thebasically have monopoly. Amongmarkets, the distributors a

ofand deliversbiggest arounddistributors, Sydgas AB 75 percent
sellsSweden. Sydgasthe consumed In AB togassome areas,gas

built local distribution networks.who havelocal sub-distributors,
marketpricing the naturaland SwedishThe agreements gason

described Thethe make-up Chapterbasically follow contract
supplier, DONGVattenfall and the DanishNaturgas ABbetween

of about 20of take and has durationA/S,Naturgas natureora pay a
with theand2006 2010. Theexpires 2003, agreementsyears.

distributors the importof similar agreements.tonatureare a
totalof theNatural for less than 2 percentaccounts energygas

has beenwhich naturalSweden. thesupply However, gasareas
supply, i.e.of theintroduced, aroundfor 20 percentaccounts energy

replaced oil inhas basicallyaround the NaturalEurope. gassame as
districtgeneration andindustry, combined and CHPheat power

Sweden,total consumedheating stations. of the volumeOut more
aroundgeneration,than used electric and heat42 forpercent powerare

households, otherand about40 industry, 17percent percent
used bynaturalbuildings and industrial plants. Thesmaller gas

totalof thehouseholds for onlyfor heating 3-4 percentaccounts
consumption.

connectiontotal potential foroptimistic estimate that theAn to
m3 natural Anynetwork around billion ofthe pipe 1.5present gas.

the expansionmainly for generation, butvolume increase likely CHP
hampered by the make-up of theof considered beCHP tax systemto
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and the low electricity prices. A large proportion theof industrialvery
plants the existing connected theto system.area are now gas
However, the household has relatively low proportionsector ofa
connection which largely due district heating being wellto
established within the region.

Chapter 5 contains review of the natural issue in Sweden,a gas
neighbouring countries and Europe.

acquiredNatural has growing importance for suppliesgas energy
the Baltic Sea region. The of opinion that the naturalconsensus gas
market will increase substantially the immediate future. Finland and
the Baltic States and also Eastern European countries whichmany are
connected only the Russian supplyto network looking forare
alternative supply paths and suppliers. Interconnection of the natural

networks the Baltic Sea region and connection the Westerngas toa
European network would increase the supply opportunities,gas
improve the security of supply and boost the competition the entire
region. would also provide for substantially increased storagescope
capacity.

New supply paths through the Baltic Sea region also of greatare
interest the countriesto Western Europe. largerA numberconsumer
and supply paths from Russia would also increase themore secure
security of supply and the competition the European market.on gas
Since dependence imports will increase, efforts also made toon are
increase imports and establish supply paths from countries suchnew as
Norway and Algeria. For natural Norway interested inreasons, very

larger number of supply paths the European market.toa
In northern Europe, the growing interest natural has beengas

taken the inter-state cooperation. This importantup energy an
element the extensive activities the field of whichenergy
focused expanded Baltic Sea cooperation.on

In Sweden, parliament has adopted guidelines in for1988 natural
utilization. According these guidelines, shall be purchasedtogas gas

strictly commercial principles. Gas have the inherent potentialon must
the Swedishto compete market. Commercial negotiationson energy

shall be pursued level. The socialat ofcorporate naturalassessment a
project shall also be made in conjunction with the appraisal ofgas

applications for permission accordance with the Pipeline Law.
Finally, supply take place in conformancemust with the policyenergy
guidelines. Social objectives thus be regards reliability ofmust met as
supply, contingency and the environment.storage

Several studies concerning the establishment of natural gas
Sweden have been made The Nordic GridGas studyrecent years.
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examines the opportunities available for Nordic natural networka gas
which receives the from the and Russia.Norway Agas reserves
study carried by North Transgas Oy examines the opportunitiesout
available for laying natural pipcline from Russia Westerntoa gas
Europe. If established, natural would be transported from Russia,gas
possibly via Finland and Sweden, Western study alsoEurope. Ato
planned into additional path for natural betweentransportan gas
Germany, Sweden and Denmark, known The Baltic Gasas
Interconnector. The of the study investigate thetopurpose
opportunities available for using supply paths link together thetonew
existing pipelines southem Scandinavia with the continentalgas

with the aim of, other things, increasing competitionsystem, among
and reliability of supply.

Points of departure

Chapter describes the laws that6 regulate the laying and operation of
pipelines. addition, briefIn description given of thegas a

opportunities available for gaining the land fortoaccess necessary a
pipeline.gas

The central legislation includes the certainLaw l978:l60 on
pipelines the Pipeline whichLaw, principally with concessiondeals

Accordingpermission the law, needed forconcessionmatters. to a
laying pipeline for theusing of natural althoughtransportor a gas no
permit needed for distribution pipelines, for example. The
application for concession examined by the althoughGovernment,a
the application submitted the Swedish National Energyto
Administration. be granted only appropriateA concession may
from the public viewpoint the pipeline be and used, and thefor to run
applicant considered be suitable for the operationsrunningto
covered by the concession. conflict withThe concession be inmust not
the detailed development plan regional regulations. When assessingor

application for concession, the environmental code shall bean a
applied. The of application involves thefor concessionassessment an a
pipeline being subjected overall in allto assessmentcompany an

in which social interests apply.respects
The Pipeline just like other legislationLaw the area has no

detailed provisions for the trading and of naturaltransport gas.
only that the concessionaire ofresponsible, againststates payment a
fee, for allowing forothers through the pipeline, thistransportaccess

be done without significant detriment the concessionaire.tocan
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numberA of other laws shall be taken into includesThisaccount.
the Planning and Building which includesLaw, provision for the plan
preparation for land and and for construction. Thewater,
Environmental Code, which into force 1 January 1999,came on

the fundamental environmental conditions. The objective ofgoverns
the Environmental Code sustainable development andto promote
thus and future generations of healthy and good livingpresentassure a
environment. Other laws the Road Law, the AncientLaware on
Monuments, the theLaw Continental Shelf, and the Lawon on
Flammable and Explosive Goods.

There also detailed safety provisions. The National Inspectorateare
of Explosives and Flammables has issued, others, the Nationalamong
Inspectorate and Explosive and Flammables Natural RegulationsGas
and General Advice the Regulations. The regulations apply thetoon
design, laying and operation of natural pipeline systems.gas

The right land for pipelines Pipelineregulated by theto use gas
Rights andLaw, the Expropriation Law.

Chapter contains outline of the7 EC Natural Gas Market Directive.an
The main of the directive competitive market forto createpurpose a
natural The Directive contains rules for thetogas. common access

transmission, distribution, delivery and of naturalsystem, storage gas,
etc.

The central provisions of the Directive increase competitionto are
Chapter whichVI the The main objectiveto system.governs access

give third parties the i.e. give theto to system, to customeraccess an
opportunity choose his supplier. The Directive allows forto gas
different procedures for the pipeline choicenetwork. Thetoaccess
available between negotiated and regulated both of theseaccess, or
procedures. Regulated gives the legal right the networktoaccess use

of published tariffs and/or other conditions andpaymenton
obligations. the other hand,On negotiated gives the right toaccess
negotiate the conditions for the networks.toaccess

The member shall specify which respectivein thestates customers
shall have the with concludingthe aim ofcountry to system,access

of purchasing natural The definition of suchagreements or gas.
"entitled designedcustomers" lead the opening of the marketto to
which corresponds 20 of the total annual consumptionto percent gas

the national market. This proportion should increase 28to percenton
five after the Directive has into force and 33to percentyears come
after 10 years.

The member shall adopt the forstates necessary measures
safeguarding that least who have gas-fired electricat customers power
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generation with andexceptions other end who havesome anusers
annual consumption of than million of25 m3more gas per
consumption point designated entitled theForcustomers.are as group
of other end the threshold shall be lowered million15 m3 5tousers,

after the Directive has into force, and million after5 m3 10years come
years.

Another important item the Directive its forprovisions separate
accounting Chapter central element discrimination,V. A avoidto
cross-subsidizing and distortion of competition. Integrated natural gas
companies shall therefore have internalaccounting in theirseparate
book—keeping for the fields of transmission, ofdistribution and storage
natural and, where appropriate, shall collective accountsgas prepare
for the activities outside the in that would havesector,gas a manner
been required of them the relevant activities pursued separatewere
companies.

Other the Directive dealsmain items include Chapter which
with general rules for the organization of the includes theThissector.
provision that member direct thenatural companies,states can gas
public interest, provideeconomic public services. Theseto may

safety, including security of supply, qualityregular deliveries,concern
deliveries, and also Suchand price of environmental protection.

clearly defined,services shall be non—discriminatory, and capableopen,
of being With reference obligations,checked. public serviceto
possible the application of Directive.exclude certain sections in theto

withThe deals permission build naturalchapter also to operate gasor
plants.

certainregulates relatedChapter transmission,III matters to storage
andand/or companies shall maintainLNG companies. The operate,

develop safe, reliable efficient transmission, and/or LNGand storage
theplants with due considerationcommercial toterms,on

environment. Under discriminatecompaniescircumstances mayno
between different ofcategories systemsystem users,users or
particularly such discrimination would be the benefit of itsto
associated companies. The companies also charged with someare
information commerciallyresponsibilities. the information
sensitive, shall be confidentially. contains largelytreated Chapter IV
corresponding provisions distribution The onlyfor companies.
difference that member charge distribution companiesstates can
and/or supply responsibilitycompanies with for supplying customers

certain and/or of certain category.a area a
The ofNatural Gas Market Directive also allow various formscan

exemptions from the rules such market opening andmatterson as
the the of Swedish applicationIn companies,to system.access case an
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be lodged with the Commission for exemptiontemporarycan a
maximum of 10 the Directiveyears problemsserioustowere cause
within geographically limited especially regards thea area, as
development of the transmission infrastructure, and the objective

investments. Moreover, natural applyto encourage a gas company can
for exemption from the rules concerning thetemporary toa access

the faces risks facing serious economicsystem company or or
financial difficulties due "take undertakings.pay"to or

The rules in the Natural MarketGas Directive specify the thattargets
should be achieved, while the member themselves choose thestates can

which they should be achieved. The make—up of the Directiveway
thus gives member certain of latitude choosingstate amountevery a
the which best suited certain situation. Chapter 8arrangement to a
analyses various of achieving the and the effects thattargetsways may
conceivably arise alternative the other chosen.one or

The choice of form the pipeline which thenetworks,toaccess gas
central of the analysis the chapter, be assumed affect thepart tocan

market and its players different importantTwogas ways. areas are
how competition and readiness invest affected. The Natural Gasto are
Market Directive aimed increasing competition market,theat on gas
but well established infrastructure for alsonatural ofa gas one
several condition for achieving effective market. Inan a sense, a
conflict situation thus arises between the objective of achieving
effective competition the natural market and economictheon gas
incentives for setting the infrastructure for Significantnaturalup gas.
economic risks generally incurred infrastructure investments.are
The traditional method of reducing the economic risks of network

has been the vertical integration of transmission and supply,owners
combined with long-term with This hascontracts customers.
substantially limited the the networks third parties and hasto toaccess
reduced the competition. Competition and readiness invest inaspects to
the infrastructure therefore be weighed against another. Amust one
central question will therefore be how the forms affect thetwo access
readiness invest in the infrastructure. thatAto concrete assessment

be made this how regulated weakens themust context access
incentive such that negotiated should be givento extentan access
preference regulatedto access.

The analysis indicates that the requirement for examination and
publication of tariffs in regulated limits, theextent,toaccess some
freedom of action of network compared the situation intoowners
negotiated Negotiated gives the network certainaccess. access owner
opportunities for affecting the competitive situation supply.gas
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thus probable that the incentive invest naturaltheto gas
infrastructure in negotiated than regulatedstronger access

the economic conditions for building theHowever,access. up
infrastructure also be influenced by traditional policyenergycan
regulatory such and other rules. These betaxes measures canmeans as

anddesigned just investments the infrastructureto promote can
aimedtherefore be effective in this than regulations atrespectmore

the creditcreating competition the market. the ofMoreover, natureon
built andmarket has changed after of the had beenmost systemgas up,

the need for long-term commitments has therefore lessened.
negotiatedthe time, probable that ofAt systemsame a access

and involves uncertainty fordemanding greatermore resourceson
distribution thanpotential of transmission and networks systemausers

higherThis that negotiated involvesof regulated access. means access
naturaluncertainty gaining establishment theandcosts gasmore on

limits thewould the negotiated whichmarket than be case access,
competition.

Sweden.of openingThe chapter also analyzes the degree market
leastof what theThe definition in the Natural Gas Market Directive

ofopeningshould be regarded entitled leadsthat customer to anas an
Directiveby about when thethe Swedish market 45 percent

the market opening will increase 50implemented. After 5 toyears,
the marketafter aroundand 10 60 Evento percent.percent years,

who willonly endopening relatively large, 25 30to customers
included in theDistribution companiesbe entitled notcustomers. are

regardedshouldof Directive what the least that beprovisions the on
economicindicate that theentitled studiesHowever,customers.as

companies. Onedistributionefficiency low in European waymany
entitledefficiency would be regard theseof increasing the to as

the transmission networks.and give them tocustomers access
discussion what proportion ofHowever, customersto canopen

thehaspractice. Vattenfall ABgain the Naturgasto systemsaccess
Danishbillion of annually in theright m32 system,to transport gas

uncertainty factorand therefore uncertainty. Anotherthere some
Danishand fact that thethe choice of form Denmark theaccess

gaingradually declining. will be importantproduction capacity to
other be ablethe Danish and put totransport systems to toto useaccess

importother options.
Directivethat the provisions of theThe analysis also indicates

andcross-subsidizingconcerning entitled customers may encourage
whobasically only biggerchanged price behaviour. customers can

themselves of lowercompetition for assuringthe increased toput use
suchfor example, excluded. Inprices, while the domestic sector, a
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situation, the risk of cross-subsidizing the sale of biggreater togas
thancustomers sales households, forto example, since the

competition in the former much stiffer than the latter. Thiscase
also give rise upward priceto forcan thepressure consumer groups

that practice, purchasecannot, competition between differentgas
suppliers.

In order avoid elements ofto discrimination, cross-subsidizing and
distortion of competition, the Natural Gas Market Directive includes
provisions for accounting. In theirseparate internal book-keeping,
integrated natural companies keep ofmust thegas separate accounts
operations of transmission, distribution and of natural Thestorage gas.
objective that financial surpluses from monopoly operations such as
transmission be used for subsidizingmust not operations that are open

competition, suchto trading The requirements of theas gas.
Directive minimum requirements. Other alternatives could be thatare
the network operations and other operations pursued separateare
companies. Such companies could alsoseparate have separate owners.

The analyses presented in the chapter indicate that bemay
relatively complicated impedeto certainprevent cross-subsidizingor
by accounting. Evenseparate demands made that monopolyare
operations and operations competition shall beto pursuedopen

companies, would beseparate complicated draw regulationsto up
that would cross-subsidizing. Asprevent example, studies havean
shown that cross-subsidizing could the Swedish electricityoccur
market, for example. This in spite of the fact that bodycorporatea
that network operation the generationpursues must ofnot pursue or
trading electricity. impossible specify detail the conditionsto
that be formust accountingmet be performedseparate satisfactorily.to
For perform acceptably,to would probably be definetonecessary
clearly the functions that will belong the transmission operations.to
Demands also made accounting principles, verificationare andcoston

effective supervisory authority. If such conditionsan andmet,are
given that the network operations and operations that toare open
competition be kept there probably significantapart,can no
difference from the competition viewpoint between the requirements of
the Gas Market Directive for accounting andseparate separate
companies. Another alternative would be demandto separate
companies which should also have However, thereseparate owners.
the risk that such far-reaching separation could be obstacle thea toan
development of natural market.a gas

An important whether Swedenaspect should utilize the
opportunity charge naturalto companies with public servicegas
obligations. The of public servicesconcept clearly defined, butnot
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forthe market prices for certain services,for certain customers,
exampleexample, perceived being insuperably high. Anotherbecan as

that of the authorities could give risevarious requirements to extra
categories.passed certain Towhich be customercosts cannot toon

companiesaccessiblemake such services to gaseveryone, one or more
suchthe task of providing the services.be charged with However,must

companiescombined with possibility for therequirements be tomust a
example, by theThis take place, forthe that arise.extra costs cancover

marketcompetition within certaincompanies being protected from
Marketof Naturalthe main objective the EC GasHowever,segments.

gains in thecompetition and achieve efficiencyDirective increaseto
thethattherefore be possible demonstratelonger should toterm.

efficiencywould exceed the i.e. that thegains from such action costs,
gainsthan theproviding public services lowerlosses caused by are

analyzedbethe networks. should alsoincreasedfrom toaccess
would haveeconomic policywhether conventional not ameasures

ofthe fieldsecurity than legislationdistribution policygreater
natural gas.

offormsDirective contains three differentNatural MarketThe Gas
openingand/orconcerningexemptions from the rules to systemsaccess

only theclaimedexemption could bethe market. Sweden,of For an
serious problemsDirective wouldimplementation of the acause

ofdevelopmentespecially regards thegeographically limited asarea,
and the objectivefor transmissionthe infrastructure to encourage

Commission.exemption decided by theSuchinvestments. an
beingrisk ofinfrastructure theinvestmentsHeavy gas posenew

conceivablymarket that couldof competitiveunprofitable the type
implemented. ThisDirective has beenwhen the MarketGasemerge

introduced thethe exemption has beenagainst whichthe background
thatinvestmentDirective, i.e. notto wereareasnewencourage

ofnumberstated Chapternaturalearlier supplied with As agas.
analyzed.Swedensuch investments are

competitionlimitation of theexemption leadsThe temporaryto ona
risk theeconomicand aimed reducing thethe natural market atgas
relatedrisk also benatural The actualexpansion of togas. may

demand the relevantthe naturaluncertainty concerning area.gas
naturalfuture demand foruncertainty concerning thetheHowever, gas

concerning futurethe uncertaintyalso be highly dependent oncan
compared the taxation of othertaxation of natural typesto energygas

verticallyexemption rule also favourcf. TheChapter 3. can
companiesofcompanies, the disadvantageintegrated natural togas

haveindustriesits operations. Networkwith different structurea
companies.of vertically integratedtraditionally been built stateup
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However, this has taken place in times when the capital market was
much less developed than today. In view of the currently well-
developed capital market, totally different opportunities bemay
available for building infrastructureseparate companies. If theup
exemption rule applied, there would be analyze itswere toreason
effect. As example, be justified formsan to counteractmay contract
that would make bound, aftercustomers the l0-year period, bymany

long-term commitments. The risk otherwise incurredvery that, after
long time, the exemption ruletemporary would leada the formationto

of number of regional monopoly markets the ofa expansionevent an
of the network.

formA of exemption other than those discussed above that
which natural which has ended expecteda endgas company, toup or

in serious economic and financial difficulties due takeup pay’to or
commitments, applies for exemption fromtemporary the rules.access
Gas companies the Swedish market tied by traditional andon gas are
long—term take pay’ commitments. The import enteredor agreement
into by Vattenfall Naturgas AB with DONG Naturgas A/S, for
example, expires in 2003, 2006 and 2010. Such commitments could
lead heavy losses theto networks opened An analysistoare access.
of and how these affectcontracts the incentive indicates thatstructures
the date be of importance.agreement If exemptions bemay towere
granted for that concluded afteragreements the EC Natural Gaswere
Market Directive has become known, this lead the playerstomay on
the market being given the opportunity, practice, override theto
regulations that the market. For concluded beforegovern agreements
the EC Directive became known, the rule changes that retroactively
alter the conditions for commercial make the playersagreements may

the market unwilling concludeto with long-terrn effect.on agreements
However, important that exemptions granted should be ofany
limited duration, that the players the market given clearso on are
indication of the rules of the that will apply.game

Chapter 9 contains review of how the work of introducing thea
Natural Gas Market Directive developing neighbouringour
countries and in countries that be regarded being of particularcan as
significance the Swedish market.to The countries analyzedgas are
Denmark, Finland, Norway, Great Britain and Germany.

theseHowever, in of countries, the work has beenmany not
completed, and work in adapting the legislations in theprogress on
field of natural the Directive. In the lightto of this, currentlygas
impossible to thereport, most explicit standpoints thatcases, on
have been taken. However, general views be reported.more can
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will be chosenThere clear indications that negotiated accessare
willmarket openingDenmark. There clear indications that thealsoare
willcompaniesinitially limited and that distributionbe 30 percentto
hascommitteeFinland, workingbe entitled Innot customers. a

connected thesuggested regulated Since the tocountry notaccess.
basically ofthe forminterconnected European system, noaccess

limitedregulated thatimportance. theHowever, someaccess means
hasmajortrading will take place between Norwaycustomers. a very

form.has reported thelimited domestic market and not yet on access
marketliberalizedhas had completelySince BritainMay 1998, Great a

choice of theirall have freewith regulated that customersaccess, so
naturalthein drawingsupplier. Work in Germany upprogress ongas

oriented towardscurrentlyGermanylegislation. However,gas
will be entitled.negotiated and all customersaccess,

and proposalsConsiderations

the fieldlegislation introduced inthat becommitteeThe suggests new
Marketfor this that the Natural GasECof natural The reasongas.

legislation,implemented SwedishbeDirective, which to
far-reaching and than thecomprehensiveappreciably presentmore

containsfield of natural which basicallytheSwedish legislation in gas,
mainlyThe Naturalconcessions. Gas Lawrules concerning new

of the pipelinerelated concession, obligationsactivities togoverns
andaccounting supervision.separateowner,

Concession

complicatednatural pipelineThe construction of major aa gas
environment.impact thethat rise substantialgive to onprocess may

theexamineopportunityThe Pipeline societyLaw gives topresent an
suchsubstancespipelines for conveyingconstruction and of certainrun

performedhasnatural opinion, the PipelineIn Lawas gas. our
concessionsatisfactorily, and the main elements of the systemcurrent

follows:be retained. proposalshould therefore Our as

naturalrunning and usingconcession should be required forA gasa0
facility.naturalpipeline and for constructing and using storagea gas

Naturalexamine the concession issue.The shouldGovernment gas
the needs ofused mainly for meetingpipes which betoare

used exclusivelycompanies beindividual households and toor are
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and industrial shouldport be exempted from thenotareas
obligation obtain concession.to a
Concession be granted only under0 certain conditions. Themay
natural pipeline be suitable from themust general publicgas
viewpoint. The applicant should be suitable from the general public
viewpoint the operationsto covered by the concession. Thepursue
concession be conflict withmust not detailed development plana

regional regulations. However, minor departures be madeor may
they do thenot of the developmentcounter to planrun purpose or
the regional regulations. Certain provisions of the environmental
codes shall be applied the examination. An environmental

description be included applicationmust forconsequence an a
concession. The of suitability mainlypurpose assessment to

the running of naturalprevent pipelines that socio-gas are
economically pipelines being suchunnecessary, or run a manner
that they intrusion, the detriment of thirdcause tounnecessary
parties.
The concession shall relate natural pipeline with0 to basicallya gas a
predetermined A concession be tied conditions forrun. tomay

such protecting thematters environment.as
A concession shall be granted for 40 On application by the0 years.
concessionaire, the duration of the concession be extended bymay
40 time.atyears a
The transfer of concession demands special permission.0 Thea
suitability of the proposed holder shall be examined thenew

application for concession.same manner as an a new
A concession be revoked the natural pipeline longer0 may gas no
used and needed safeguard the supplynot ofto theenergy, or
concessionaire neglects his obligations.
If concession should expire, the holder of0 thea most recent
concession responsible for removing the natural pipeline andgas
adopting other restoration this from themeasures necessary
public individual viewpoint.or

Obligations of the pipeline owner

The chapter describes the fundamental principles for achieving
increased competition the market. In the opinion of theon gas
committee, important for the natural market in Sweden betogas

competition. achieveTo increasedto competitionopen natural gas
trading, buyers and sellers the natural market be givenmuston gas an
opportunity the naturalto pipelines. In opinion, theuse gas our
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Market Directive concerningof the Naturalprovisions Gas toaccess
competitionfor achieving increasedthe central toolsthe system onare

negotiatedpossible choose eitherthe natural market. to orgas
of these procedures.regulated bothaccess, or

and connectionAccess

shouldpipelinesnaturalthecommittee thatThe tosuggests gasaccess
principalThewith published tariffs.procedure,based regulatedbe on a

lowerriseregulated givessuggestion thatfor toaccessreason our
therefore givesandnegotiateduncertainty thanand lesscosts access,

thehasthe market. thusless obstaclesrise mosttototo access
interests.therebycompetition andbeneficial effects consumeronon

havesellers and buyersthatRegulated toaccesspresupposesaccess
deliveries. Afor thenatural pipelinesthe extentto necessaryangas

naturalbe obligedshall thuspipeline transportto gas onowner
for entitledreasonable customers.terms

sufficiententitledpipelinesopening theMerely notcustomersto
Theprevails.which competitionmarketnaturalfor achieving ona gas
thealso dependentnaturalsupply and receiveability to ongas

thereforepipeline.natural Weconnectedbeing tocustomer gasa
naturaltheshould be obligedthat the pipeline connecttosuggest owner

of entitledpipes customers.gas
naturalpipes andnaturalThe obligation transporttoconnectto gas
Theseknown entitledthoseapplies only in relation customers.to asgas

electricgas-firedwho haveinitially pipeline customersowners,are
2006,endcertain bigger From l Januaryandgeneration, users.power

naturali.e. theentitledwill be regarded customers, gasaseveryone
quick andrelativelytheentirely.opened However,market will be

pipelinefor theeconomic lossesleadmarket openingextensive tomay
theauthority thatThecommitments.pay‘due taketo orowners,

effectstheduringtherefore analyze 2003appoints shouldGovernment
forproposalsshould submitopening andproposed marketof the any

of opening.thechanges considered to pacenecessary

Exemptions

limitedhavethatuncertaintyAn assessment aweour
thisofdevelopmentnatural and thatfield ofinfrastructure in the gas
factmarket. Theperformance of thetheinfrastructure would improve
theeffecthave negativeregulatedproposal forthat onmay aaccessour
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readiness invest be disregarded.to Therecannot risk that heavya
investments in natural infrastructure will benew profitablenotgas

the of competitive markettype that conceivably when themay emerge
Gas Market Directive implemented. However, the Directive and our
proposal for legislation include exemption that has been introducedan
for encouraging investments geographically limited thatareas were

previously supplied withnot natural The Government thegas. or
authority appointed by the Government apply the EUtocan
Commission for exemption fromtemporary the rules for marketa
opening.

Another uncertainty how the profitability of natural gas
companies be affected by the companies being tied by long-termmay
‘take pay commitments. Such commitments could lead heavyor to
losses the pipelines opened for At the time, hasare access. same
emerged that, under certain circumstances, the becontracts can re-
negotiated. also probable that other formscontract may emerge

market which competition. However, theto committeea more open
conscious of the fact that the pipelines lossestoaccess tomay cause

the companies due ‘take pay’ undertakings.to thereforeWeor suggest
that, accordance with the Directive, the natural companiesgas
should then apply the relevant authority forto exemptiontemporary
from the obligation provide the pipelines.to toaccess

Transport tariffs

Tariffs for transporting natural be drawn that theymust meetgas up so
the demands made competitive market with contractualon a gas
freedom. should be simple buy and sell against differentto gas

and different playerscontract types, be given this opportunity. Ifmust
should therefore be sufficient for entitled be connectedcustomer toan

point the naturalto pipeline for the have the righta customeron togas
all other pipelines thatto connected the Swedish naturaluse toare gas

network.
the Government issuenot to detailed regulationstoup

concerning the tariffs that should be charged by the companies. Thegas
detailed make-up of the tariffs for the pipeline companies.mattera
However, should be specified in the Natural Gas thatLaw the

tariffs should betransport reasonable and should be based objectiveon
grounds. The supervisory authority should be entrusted with the task of
assessing in its supervision whether the tariffs and othertransport terms

reasonable and have been drawn objective grounds.are up on
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According the Natural MarketGas Directive, pipelineto owners
should be obliged publish their tariffs and other andto transport terms
obligations for utilizing the system.

accounting unbundlingSeparate

effective regulation of naturalFor monopoly, the regulatory authoritya
be able thecheck economic results of the operations. One ofmust to

the for this that monopoly could attempt toreasons a company
impede by setting prices that high. Thetooaccess are company may,
for example, also affect competition other fields ofattempt to
activity. Assuming that natural monopolya gas company pursues
operations well operations that competition, thetoas as are open
obvious risk involved of competitive problems financial surplusby a
from the monopoly operations being used operationsfor subsidizing
that competition, which known cross-subsidizing. Intoare open as
such integrated pricing ofoperations, complicated analyze theto
the various utilities. generally determinealso difficult tovery
whether subsidizingsurplus from monopoly operations used forany
the operations that competition.toare open

forFar-reaching accounting increases the availableseparate scope
achieving effective supervision and reducing risks ofthe cross-

certainsubsidizing, for example. therefore that withWe suggest
companiesexceptions the operations pursued in integrated natural gas

should have accounting for the transmission,naturalseparate gas
thesedistribution and operations. accounting forSeparatestorage

operations should be treated lines of business. If theseparateas
monopoly operations and the operations competitionthat toare open

be kept differenceconsider that there significantapart,can we no
from the competition between the requirements for separateaspect

far-reachingaccounting the internal book-keeping and more
requirements such experienceunits. However,separate corporateas
from the electricity legislation field that detailedin Sweden indicates
regulations of theand checks be the opinionInmay necessary.
committee, distinct and clear guidelines for accountingthus neededare
and that this accounting should be followed the supervisorybyup
authority in activean manner.

distributionThe for the natural transmission,separate accounts gas
authorityand operations should be annually thestorage sent to

appointed by the Government.
transmission,The auditor of that naturala company pursues gas

distribution operations should examine the accountsstorage separateor
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for these operations. The auditor shall also whether thestate
accounting has been done accordance with the relevant regulations.

Municipal natural companiesgas

When trading in pursued competition, the question arisesgas
whether the municipal law rules appropriate for municipalare
companies that the natural market. The municipal lawoperate on gas
rules that mainly applicable the siting principle, equalare are
opportunities principle and principle.at-cost

Municipal companies that the distribution of naturalpursue gas are
currently from the equal opportunities and principles,exempt at-cost
and the operations thereby be pursued business-like grounds.must on

theHowever, companies from the siting principle, andnot exemptare
the operations therefore be restricted the of themust to area
municipality its inhabitants.toor

distinctionNo currently made in the legislation between transport
pipeline operations and trading operations related naturaltoor gas.

However, when the Natural Gas Law into force, distinctioncomes a
will be made between these operations.two

ofA principle whether the opportunities available thematter to
municipalities for pursuing commercial operations should be facilitated
further. As regards natural consider that there dealgreat togas, we a

the view that exemption from the siting principle besupport may
justified for municipal companies that trading naturalpursue gas.

Municipal companies that natural operationtransportpursue gas
their municipality should also be given the right suchtoown pursue
operations outside the municipal boundaries. exemptionHowever,
from the siting principle of the Municipal Law should apply only the
aim achieve appropriate natural operationsoperations. Theto gas
should therefore be allowed be pursued only geographicaltheto
vicinity of the naturalcompanys operations its municipality.gas

Municipal natural trading operations thatoperationsgas are are
competition, and municipal natural shouldcompaniestoopen gas

therefore be allowed the other players.to operate termson same as
Such operations should therefore be pursued commercial grounds.on

Supervision

important that the rules of the Natural Gas and the regulationsLaw
and issued the basis of this should be followed.Lawterms on



Summary 51SOU 1999:115

should alsoSupervisionshould therefore be issued.Supervision rules
concerning thespecifiedonly whatconformance not toconcern

naturalincluding variousrunning of natural pipelines,and gasgasuse
restorationpipelines, but also theassociated with theplants that are

forthecheck whetherSupervision should alsorules. termscover a on
Thisreasonable.pipelinesthe naturalthe right of to gas areaccess

initially beshoulddetermination of whoincludessupervision also
regarded entitled customer.as an

shouldauthoritysupervision, the supervisoryexercisebe ableT0 to
forinformation and documentsright demand thehave the to necessary

instructionsissueauthority should have the rightsupervision. The to
inappropriate behaviour.correctingfor

andregulationsissuing ofauthority include theOther tasks of the
thepreparation of concession Moreover,advice, and the matters.

shouldand advice, andprovide informationauthority should pursue
activities.monitoringfollow-up andgeneral

financed byshall besupervisory authorityof theThe operations an
obligedcompanies thatnaturallevy payable by theannual toaregas

with the Natural Gas Law.in accordancesubmit accountsseparate
withaccordancebetween supervisionsimilaritiesThere are many

of theopinionthewith the Natural Gas InElectricity and Law.the Law
accordanceactivitiesthe supervisoryimportant thatcommittee,

theshould haveElectricityand the Lawwith both the Natural Gas Law
ofthefor continuingindependencestrength and pursuancenecessary

effectiveelectricity marketsnatural andof thederegulation angas
intostudyshouldthethat GovernmentWe setsuggest aupmanner.

standardizationandand supervisionpermissionwhether matters
shouldNaturaland Gas Lawboth the Electricityconcerning Law

authority.handled by independentan
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Författningsförslag

Förslag till naturgaslag

följandeHärigenom föreskrivs

kap. Inledandel bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

§ denna lagl I föreskrifter koncession för naturgasledningarges om
och naturgaslager handel med i vissa fall.samt naturgasom

Definitioner

2 § Med naturgasledning rörledning, och reglerstation, linje-mät-avses
ventilstation, rensdonsstation och kompressorstation.

3 § Med berättigad kund avses

den naturgasledning och eller säljeräger transporterarsom som na-
till fler kund,änturgas en

kunder har naturgaseldad kraftproduktion, ochsom

slutforbrukareövriga förbrukar fem miljoner kubikme-änsom mer
och forbrukningsställe.årter naturgas per

§ Med4 transporttariff avgifter och övriga villkor for transportavses
och för anslutning till naturgasledning och gäller fornaturgasav en

berättigade kunder.

l Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG den juni22 1998av om
regler for den inre marknaden för EGT 204/L 21.7.1998naturgas.gemensamma
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kap.2 Koncession

Koncessionsplikt

1 § En naturgasledning får inte dras fram eller användas tillståndutan
koncession regeringen.av

Koncession krävs dock inte for naturgasledning som

huvudsakligen skall användas För tillgodose enskilda hushållsatt
och företags behov eller
uteslutande skall användas inom hamn- eller industriområde.

Regeringen får i visst fall medge undantag från koncessionsplikt.

Ansökan koncession lämnas in till den myndighet regeringenom som
bestämmer.

2 § Ett naturgaslager får inte byggas eller användas tillståndutan
koncession regeringen.av

Koncession krävs dock inte för naturgaslager anslutet tillärsom en
naturgasledning som

huvudsakligen skall användas för tillgodose enskilda hushållsatt
och företags behov eller
uteslutande skall användas inom hamn- eller industriområde.

Ansökan koncession lämnas till den myndighet regeringenom som
bestämmer.

Förutsättningar för koncession

3 § Endast det lämpligt från allmän synpunkt får koncession be-ärom
viljas for naturgasledningar och naturgaslager.

4 § Koncession får inte strida detaljplan eller områdesbestäm-mot en
melser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelse göras.

5 § Vid prövning frågor beviljande koncession skall bestäm-av om av
melserna i 2-4 kap., kap.5 3 § och kap.16 5 § miljöbalken tillämpas.
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miljökonsekvensbeskrivningEn skall ingå i ansökan koncession.en om
det gällerNär förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen
planer och planeringsunderlag gäller kap.6 miljöbalken.samt

koncession6 § En får beviljas endast den från allmän synpunkt ärsom
lämplig verksamhet med koncessionen.utövaatt som avses

Villkor för koncession

koncession7 § En skall naturgasledning med i huvudsak be-avse en
stämd sträckning.

koncessionEn för naturgasledning och naturgaslager skall för-etten
med de villkor behövs för skydda allmänna intressen ochattenas som

enskild såsom säkerheten, skyddarätt, människors hälsa ochatt trygga
miljön skador och olägenheter och främja långsiktigt god hus-mot en
hållning med mark och och andravatten resurser.

villkorSom för koncessionen får föreskrivas naturgasledningenatt
skall färdigställd inom viss tid. Finns det särskilda skäl kanvara en re-
geringen förlänga föreskriven tid. Ansökan förlängning skall görasom
före föreskrivnautgången den tiden.av

En8 § koncession förfår sin giltighet beroende dengöras attav som
innehar koncessionen säkerhetställer för kostnaderna bortatt ta natur-
gasledningen och naturgaslagret och vidta andra åtgärder för åter-att

kommuner,ställning. Staten, landsting och kommunalförbund behöver
säkerhet.inte ställa

det kanOm den ställda säkerheten inte längre tillräcklig, fårantas att är
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutasom om
ytterligare säkerhet.

frågaI säkerhetens beskaffenhet gäller kap.2 § utsökningsbal-25om
ken. Säkerheten skall regeringen eller den myndighetprövas av som
regeringen bestämmer och förvaras länsstyrelsen i det län där verk-av
samheten bedrivs.
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Koncessionens giltighetstid

9 § koncessionEn skall beviljas för fyrtio år. det finns särskildaOm
skäl eller sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.om

Förlängning giltighetstidav

10 § Koncessionens giltighetstid får på ansökan koncessionshavarenav
förlängas med fyrtio år åt gången. Om det finns särskilda skäl eller om
sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.

I ärende förlängning giltighetstiden skall tillämpas.3-7ett om av

Ansökan förlängning giltighetstiden skall två årgöras senastom av
före koncessionstidens utgång. Koncessionen ansök-gäller till dess att
ningen har slutligt.prövats

områdeNaturgasledning inom för trafikled

ll § Om naturgasledning har dragits fram inom område för be-en en
fintlig allmän enskild hålls för trafik, järnväg,väg, väg öppen tun-som
nelbana, spårväg, kanal eller sådan vattentrafikled trafikled, ärannan
koncessionshavaren skyldig vid ändring trafikleden, vidta ochatt, av
bekosta de åtgärder med naturgasledningen behövs för änd-attsom
ringen trafikleden skall kunna genomföras. åtgärden vidtas medOmav

naturgasledning där denna korsar trafikled skall dock denen en som
förvaltar trafikleden koncessionshavaren för kostnaden for åt-ersätta
gården.

12 § Om naturgasledning har dragits fram inom område fören som en
befintlig trafikled medför ökade kostnader för trafikledens underhåll,
skall koncessionshavaren dessa ökade kostnader.ersätta

arbetet13 § Om på naturgasledning, belägen inom områdeären som
för trañkled allmän kan inverka på trafiksäkerheten ellerän väg,annan

arbetet medför ingrepp i trafikleden, skall det utföras efterstörreom
anvisningar den förvaltar trafikleden eller hans försorg.av som genom
Koncessionshavaren för kostnaden för arbetet.svarar

fråga arbete medI naturgasledning inom område för allmän vägom
gäller särskilda bestämmelser.
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Överlåtelse och upphörande koncessionav

koncession14 § En får inte överlåtas tillstånd regeringen ellerutan av
den myndighet regeringen bestämmer. Vid prövning ansö-som av en
kan överlåtelse koncession skall tillämpas.6 §om av

§ koncession får återkallas,15 En

naturgasledning eller naturgaslager inte används underett treom en
följdår i och inte behövs för säkra energiförsörjningen,att
koncessionshavaren inte följer villkoren konces-gäller förom som

sionen, säkerhetsbestämmelserna gäller för naturgasledningenssom
och naturgaslagrets drift eller inte fullgör enligtsina skyldigheter
denna lag.

återkallelse koncessionFrågor regeringen eller denprövasom av av
myndighet bestämmer.regeringensom

koncession upphör16 § Om gälla den haft konces-äratt senasten som
sionen skyldig bort naturgasledningen och naturgaslagretatt ta samt
vidta återställning,andra åtgärder för det behövs från allmän ellerom
enskild synpunkt.

samband med koncessionen upphör denI skall regeringen elleratt
myndighet bestämmerregeringen fastställa koncessionshavarenssom
skyldigheter stycket.enligt första

den koncessionenOm hafthar inte fullgör sina skyldighetersenastsom
enligt stycket, får myndighet bestämmerförsta den regeringensom
förelägga vid vite skyldigheterna beslutahonom fullgöra eller attatt
åtgärderna skall vidtas beslutpå koncessionshavarens bekostnad. Ett

åtgärderna skall bekostnad fårvidtas på koncessionshavarensattom
verkställas.

§ Om naturgasledning dras fram eller byggs17 naturgaslageretten
koncession där sådan behövs, får den myndighet regeringenutan som

bestämmer förelägga ledningens och bortlagrets ägare att ta
naturgasledningen och naturgaslagret och vidta andra åtgärder för
återställning, det behövs från allmän eller enskild synpunkt.om

denOm naturgasledning eller naturgaslager inte fullgöräger ettsom en
sina skyldigheter enligt första stycket, får den myndighet som rege-

bestämmerringen förelägga honom vid vite fullgöra skyldigheternaatt
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eller besluta åtgärderna skall vidtas på bekostnad.att beslutEttägarens
åtgärderna skall vidtas på bekostnadatt får verkställas.ägarensom

18 § Om någon mark behöver i anspråk för sådana återställ-tasannans
ningsåtgärder i eller16 får17 den myndighetsom avses som rege-
ringen bestämmer besluta tillträde till marken skall lämnas underatt
viss tid.

Återställningsåtgärdema skall utföras så, minsta skada och intrångatt
vållas. Byggnader får uppföras eller byggas endast markensvägar om

och den har nyttjanderätt ellerägare servitut avseende markensom
samtyckt till det eller den myndighet regeringen bestämmer lämnatsom
tillstånd till åtgärden. Tillstånd får lämnas endast åtgärden ound-ärom
gängligen nödvändig för återställningsåtgärdema skall kunna vidtas.att

Om återställningsåtgärderna föranleder skada eller intrång, skall ersätt-
ning för detta lämnas. Talan ersättning väcks vid fastighets-denom
domstol inom område marken eller delen denna ligger.störrevars av

19 § Om regeringen har tillåtit naturgasledningen eller naturgaslagret i
koncession enligt denna lag får förbud inte meddelas med stöden av

miljöbalken mot att

dra fram och använda naturgasledning elleren
bygga och använda naturgaslager.ett

kap. Skyldigheter3 för den ägersom en

naturgasledning m.m.

Transport naturgasav

l § Den naturgasledning skyldig villkorpå skäligaäger är attsom en
for berättigad kunds räkning.transportera naturgas

Skyldighet mäta transporteradatt naturgas

2 § Den naturgasledning skyldig utföraäger mätningär attsom en av
transporterad resultaten dessanaturgas samt att rapportera mät-av
ningar i enlighet med de föreskrifter regeringen eller dennärmare som
myndighet regeringen bestämmer meddelar.som
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Skyldighet ansluta naturgasledningatt

3§ Den naturgasledning det inte finns särskildaäger är,som en om
skäl, skyldig skäligapå villkor ansluta naturgasledning in-att en som
nehas berättigad kund till sin naturgasledning.av en

Tvister skyldigheter for den naturgasledning enligtägerom som en
första stycket den myndighet regeringen bestämmer.prövas av som

4 § Om naturgasföretag får eller kan få allvarliga ekonomiskaett antas
och finansiella svårigheter på grund avtal köp fårnaturgasav om av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer medgesom
tillfälligt undantag från ochl 3 §§.

Ansökan undantag lämnas till den myndighet regeringenom som
bestämmer. Ansökan skall dröjsmål efter detgöras utan senast att
anslutning naturgasledning eller hartransport vägrats.naturgasav av

Transpo rttariffer

§ Transporttariffer5 skall skäliga och utformade sakligapåvara grun-
der.

Vid bedömning transporttariffs skälighet skall kravet rimligpåav en en
avkastning transporttjänsten beaktas.av

6 § Transporttariffer för skall utformas så,transport naturgas att enav
kund betalar avgift för ansluten har använda andrasrättatt attsom vara
naturgasledningar.

§ Den7 naturgasledning skall begäran dröjsmålpåäger utansom en
lämna skriftlig uppgift sin transporttariff. Uppgiften skall innehållaom

upplysning möjligheten hos den myndighet regeringenatten om som
bestämmer begära prövning enligt stycket.sista

Vid begäran anslutning skall uppgifter enligt första stycket läm-om ny
inom skälig tid.nas

Den naturgasledning skall offentliggöra sin transporttariffägersom en
till den del den avgifter och övriga villkor for transport natur-avser av
gas.
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Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-som
dela föreskrifter offentliggörandenärmare transporttariff enligtom av
tredje stycket.

Tvister skyldigheter for den naturgasledning enligtägerom som en
första och andra styckena den myndighetprövas regeringenav som
bestämmer.

kap.4 Ekonomisk redovisning m.m.

Redovisning verksamhetsgrenarna överföring, distribution ochav
lagring naturgasav

1 § Ett naturgasföretag bedriver verksamhetsgrenama överföring,som
distribution och lagring skall ekonomiskt redovisa dessanaturgasav
verksamheter för sig och skilt från verksamhet.var annan

Ett naturgasföretag har dock ekonomiskt redovisarätt att gemensamt
verksamhetsgrenama överföring och distribution i de delar företa-som

har tariff för i överforingsledning ochget transporten gemensam en en
distributionsledning.

särskildaDe redovisningarna för verksamhetsgrenama överföring,
distribution och lagring årsrapporter skall årligen sändasnaturgasav
in till den myndighet regeringen bestämmer.som

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, fårsom
meddela ytterligare föreskrifter redovisning verksamhetsgre-om av

överföring, distribution och lagring naturgas.nama av

Revision

3 § Revisor i naturgasföretag bedriver verksamhetsgrenamaett som
överföring, distribution eller lagring särskildskallnaturgas göraav en
granskning redovisningen denna verksamhet.av av

Revisorn skall årligen i särskilt intyg utlåtande i fråganett ettavge om
redovisningen den i första stycket angivna verksamheten skett enligtav
gällande bestämmelser. skallIntyget företaget lämnas in till denav
myndighet regeringen bestämmer.som
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Regeringen får meddela föreskrifternärmare revision den verk-om av
samhet i första stycket.som anges

kap.5 Kommunala naturgasföretag

1 § Ett sådant kommunalt företag i kap.3 16-18som avses
kommunallagen 1991:900 får, hinder bestämmelsenutan i kap.2av
1 kommunallagen§ anknytning till kommunens område eller dessom
medlemmar, utanför kommunens område bedriva

handel med därmednaturgas sammanhängande verksamhet,samt
eller
transportverksamhet i geografisk närhet till företagetsnaturgasav
transportverksamhet inom kommunen i syfte uppnå ända-att en
målsenlig transportverksamhet.

2 § Om sådant kommunalt företagett i kap.3 16-18som avses
kommunallagen 1991:900 bedriver sådan verksamhet i 1 §som avses

skall verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas sär-
skilt. Bedriver företaget sådan verksamhetäven i kap.7 2 §som avses
ellagen 1997: 857 får företaget redovisa dessa verksamheter tillsam-
mans.

kap. Tillsyn6 m.m.

Tillsyn

1 Tillsynen§ efterlevnaden dennaöver lag och föreskrifter ellerav av
villkor har meddelats med stöd lagen den myndighetutövassom av av

regeringen bestämmer.som

2 Den§ myndighet regeringen bestämmer har på begäran fårätt attsom
de upplysningar och del de handlingar behövsta för tillsynen.av som

begäranEn får förenas med vite.

3 § Den myndighet regeringen bestämmer har för tillsynenrätt attsom
få tillträde till områden, lokaler och andra dock inte bostä-utrymmen,
der, där verksamhet omfattas denna lag bedrivs.som av

4 Den§ myndighet regeringen bestämmer får meddela de föreläg-som
ganden behövs för efterlevnaden de föreskrifteratt trygga ochsom av
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medvillkor omfattas tillsynen. föreläggande får förenasEttsom av
vite.

Avgifter

fåreller den myndighet regeringen bestämmerRegeringen5 § som
skerverksamhetmeddela föreskrifter avgifter för myndighets somom

lag.med stöd dennaav

Förseningsavgift

överfö-verksamhetsgrenamanaturgasföretag bedriver6 § Om ett som
bestyrktlagring inte lämnar inring, distribution eller naturgas enav

i för-sådan sådant revisorsintygkopia årsrapport samt som angesav
distribution ochredovisning överföring,ordningen xxxx:xxx avom

förseningsavgift tillskall företaget betalanaturgasföretag,lagring av
enligt 7staten

regeringenfattas den myndighetBeslut förseningsavgift somavom
bestämmer.

överföring,bedriver verksamhetsgrenarnanaturgasföretag7 § Ett som
förseningsavgiftskall betaladistribution eller lagring naturgas enav

myndighetkommit till denhandlingar i § inte harde 6om som anges
räkenskapsåretsinom sju månader frånregeringen bestämmer ut-som

kap.enligt 9har beslutat fortsatt bolagsstämmagång. företagetOm om
före-eller fortsattaktiebolagslagen 1975:1385andra stycket9 § om
eko-lagen 1987:667kap. tredje stycketningsstämma enligt 4 §7 om
förstförseningsavgiftdock företaget betalanomiska föreningar, skall

från räken-månaderhar kommit in inom niohandlingarna inteom
kr.skall uppgå tillskapsårets utgång. Avgiften 10 000

månaderi inte har kommit in inom tvåde handlingar 6 §Om som anges
beslutunderrättelse avsändes till företagetfrån det ettatt omom

förse-betalaförseningsavgift enligt första stycket, skall företaget en ny
skall till kr.ningsavgift. avgiften uppgå lO 000Den nya

månaderinte har kommit in inom tvåde handlingar i 6 §Om angessom
beslutavsändes till företagetfrån det underrättelse ettatt omom

förse-stycket, skall företaget betalaförseningsavgift enligt andra en ny
till kr.ningsavgift. avgiften skall uppgå 20 000Den nya



SOU 1999: 115 drfattningsférslagF 63

8 § Om registrering har skett beslut företaget försattsett iattav om
konkurs eller i likvidation, fårträtt beslut förseningsavgift inteom
meddelas.

9 § Har företaget inom föreskriven tid lämnat in de handlingar som an-
i 6 har handlingarna någon brist lätt kan avhjälpas, fårges men som

den myndighet regeringen bestämmer meddela beslut förse-som om
ningsavgift endast företaget har underrättats bristen och fåttom om
tillfälle avhjälpa den inte gjort detatt inom den tid iangettsmen som
underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med till denposten
postadress företaget har anmält hos den myndighetsenastsom som re-
geringen bestämmer.

10 § En förseningsavgift skall efterges, underlåtenhet inattom ge
handlingen framstår ursäktlig med hänsyn till omständighetersom som
företaget inte har kunnat råda Avgiften skallöver. också efterges om
det framstår uppenbart oskäligt den.att ta utsom

Bestämmelserna eftergift skall beaktas något yrkandeävenom om om
detta inte har framställts, det föranleds vad har förekommit iom av som
ärendet.

11 § Om förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppma-en
ning, skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att
indrivning inte behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser indrivning finns i lagen 1993:891 indrivningom om av
statliga fordringar Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-m.m.
ningsbalken ske.

12 § beslutEtt förseningsavgift får verkställas det inte harävenom om
vunnit laga kraft.

Om företag har få tillbakaett betaldrätt förseningsavgiftatt på grund
domstols beslut, skall betalas på denränta återbetaldaav en

förseningsavgiften från och med månaden efter den då
förseningsavgiften betalades in till och med den månad då
återbetalning frågaIgörs. storlek tillämpasräntans 19 kap. 14 §om
skattebetalningslagen 1997:483.
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Övrigakap.7 bestämmelser

Ansvarsbestämmelser

l § Till böter eller fängelse i högst uppsåtligenår döms denett som
eller oaktsamhetav

bryter kap.1—2 eller2 §§,mot
bryter meddelatsvillkor med stöd kap. andra2 7 §mot som av
stycket.

Till enligt denna lag döms inte belagd med2 § gämingen äransvar om
straff enligt brottsbalken.

har åsidosatt vitesforeläggande till3 § Den döms inteettsom ansvar
enligt denna lag för gärning omfattas föreläggandet.som av

Överklagande

förvalt-4 § Beslut enligt 6 kap. och 10 får överklagas hos allmän7
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den augusti10 2000.

föreskrifterna tillämpas koncession meddelad enligtDe påävennya
lagen 1978: 160 vissa rörledningar.om

ärenden där anhängiggjord ikraftträdandet tillämpasI ansökan vidär
lagen vissa rörledningar.1978:160 om
Föreskrifterna ochi 6 kap. 6 tillämpas beträffande årsrapporter7
och avslutatsrevisorsintyg första gången för det räkenskapsår som
den december31 2001.
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Förslag till

ändring i lagen 1978: vissaLag 160om om

rörledningar

Härigenom föreskrivs lagen 1978:160 vissa rörledningar1 §att om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Rörledning för Rörledning förtransport transport avav

fjärrvärme råolja ellerfjärrvärme eller råolja, ellernatur-av av
råolja eller produkt råolja ellereller produkt naturgasav avgas

vätska eller vätska ellerellernaturgas gasav annan av annan
ägnad ägnad användaseller är äratt attan- som somgas som

särskilt till-bränsle får bränsle fårvändas utan utansom
framdragastillstånd koncession stånd koncessionsärskilt

eller begagnas.framdragas eller begagnas.

icke för ledningKoncession kräves som
längd högst 20 kilometer,har eller fåavses en av

hushållshuvudsakligen skall för tillgodoseende enskildanyttjas av
behov eller
uteslutande nyttjas inom hamn- eller industriområde.skall

Regeringen får i visst fall medge undantag från koncessionsplikt.

lag i kraft 10 augusti 2000.träder denDenna

3 W-ISSI
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Förslag till

ellagen 1997:857ändring iLag om

skall ha följande lydelseföreskrivs kap. §Härigenom 7 2att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

7kap.
2§

kommunalt fo-sådantkommunalt fö- OmsådantOm ettett
16-18§§i kap.16-18 3i kap.3 retagretag som avsessom avses

1991:900 be-kommunallagen1991:900 be-kommunallagen
verksamhetdriver sådandriver sådan verksamhet somsom av-

distributioni ellerdistributioni eller ll§1 avav avsesses
verksamhetenfjärrvärme, skallskallfjärrvärme eller naturgas,

grund ochaffärsmässigaffars- drivasdrivas på påverksamheten
Bedriver fö-redovisas särskilt.redovisasmässig grund och sär-

verksamhetsådanskilt. ävenretaget
kap. §115i natur-som avses

före-fårgaslagen XXZXXJÖCXO
verksam-dessaredovisataget

heter tillsammans.

augustii kraft den 2000.lag träder l0Denna
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Förslag till

miljöbalkenändring iLag om

skalloch kap. 6 §föreskrivs kap. kap. 23 § 17Härigenom l 2 llatt
följande lydelseha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 kap.
2 §

ochi 3 4och Bestämmelsernai 4Bestämmelserna 3
endast vidtillämpasvid kap. skalltillämpas endastkap. skall

enligt kap.,prövning frågor 7kap.,frågor enligt 7prövning avav
sådantillståndsprövningsådantillståndsprövning avav

tillstånds-tillstånds- verksamhetverksamhet ärär somsom
kap.och 12kap. pliktig enligt 11ochpliktig enligt 1211

tillåtlig-tillåtlig- och vid regeringensvid regeringensoch
kap.hetsprövning enligt 17kap.enligthetsprövning 17 samtsamt

iföreskrivetenligt vadföreskrivit ienligt vad ärär somsom
lagenluftfartslagen 1957:297,lagen1957:297,luftfartslagen

kontinental-kontinental- 1966:3141966:314 omom
1971:948,sockeln, väglagen1971:948,väglagensockeln,

vissalagen 1978:160 rör-vissalagen 1978:160 rör- omom
1983:293ledningar, lagen1983:293lagenledningar, omom

ochutvidgninginrättande,ochutvidgninginrättande, av-av-
ochfarledallmänoch lysningfarledallmänlysning avav

1985:620hamn, lagenallmänlagenallmän hamn, 1985:620
plan-torvfyndigheter,vissaplan-torvfyndigheter,vissa omom

mi-1987:10,och bygglagenmi-bygglagen 1987:lO,och
lagen1991:45,nerallagenlagennerallagen 1991:45,

eko-Sveriges1992:1140eko-1992:1140 Sveriges omom
1995:1649lagennomiska1995:1649nomiska lagen zon,zon,

ellagenjärnväg,byggandejärnväg ochbyggande avomavom
naturgaslagenoch1997:857ellagen 1997:857.

xxxxzxxx.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.
23 §

Tillstånd skall lämnas till följande Vattenverksamhet, inte något annatom
följer 2 kap. 9av

Vattenverksamhet vid vattenverksamhet vidsom som
prövning verksamhet prövning verksamhetav annan av annan
enligt 17 kap. eller1 har3 enligt 17 kap. l eller har3

villkor för Verk-angetts ett villkor för Verk-angettssom ettsom
samhetens utövande, samhetens utövande,

anläggande broar och anläggande broar ochav av
Vattenverksamhet för väg, Vattenverksamhet förannan Väg,annan

järnväg, tunnelbana eller spår- järnväg, tunnelbana eller spår-
anläggande harväg anläggandeprövats harväg prövatsvars vars

i särskild ordning, i särskild ordning,
anläggande rörledningar anläggande rörledningarav av

i koncession har iVatten koncession harVattensom som
meddelats för enligt lagen meddelats för enligt lagen
1978:160 Vissa rörled- 1978:160 Vissa rörled-om om
ningar, ningar,

verksamhet bearbet- verksamhet bearbet-som som
ningskoncession har meddelats ningskoncession har meddelats
för enligt lagen 1985:620 för enligt lagen 1985:620om om
vissa torvfyndigheter. Vissa torvfyndigheter,

anläggande naturgas-av
ledningar konces-i vatten som

har meddelatssion för enligt
naturgaslagen xxxxsxxx.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
17 kap.

6 §

Regeringen får tillåta Regeringen får tillåtaen en
verksamhet i l § 1-11 verksamhet i 1 § 1-som avses som avses
och 17 endast kommunfull- 8,10,11 och 17 endastom om
mäktige har tillstyrkt detta. kommunfullmäktige har

Samma förutsättning för tillstyrkt detta.re-
geringens tillåtlighet gäller Samma förutsättning för re-
också i fråga verksamheter geringens tillâtlighet gällerom

i första3 § stycket l också i fråga verksamhetersom avses om
eller 4 de än iannat 3 § första stycket lom avser som avses
Vattenverksamhet eller trafikan- eller 4 de änannatom avser
läggningar. Vattenverksamhet eller trafikan-

vadTrots i första läggningar.sägssom
stycket får regeringen tillåta Trots vad i förstasägsen som
verksamhet i l § stycketsägs får regeringen tillåtasom om en
det frågaär mellanlagring verksamhet i l §sägsom som om

slutligeller förvaring det frågaär mellanlagringav om
kärnämne eller kärnavfall, eller eller slutlig förvaring av
verksamhet i l § kärnämnesägs eller kärnavfall, ellersom

eller 10, det från nationell verksamhet i 1 §sägsom som
synpunkt synnerligen angelä-är eller 10, det från nationellom

verksamheten kommer tillattget synpunkt synnerligen angelä-är
stånd. Detta gäller dock inte verksamheten kommerget tillattom

plats bedöms stånd. Detta gäller dock inteen annan vara om
lämpligare för verksamheten plats bedömsen annan vara
eller lämplig plats har lämpligare för verksamhetenom en
anvisats för verksamheten inom eller lämplig plats harom en

kommun kan anvisats för verksamheten inomantasen annan som
godta placering där. kommun kanen antasen annan som

godta placering där.en

Denna lag träder i kraft den 10 augusti 2000
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l Direktiv och disposition

l 1 Bakgrund
.

Konsumtionen i harEuropa ökat kraftigt sedan 1960-talet.naturgasav
uppgickInom EU andel den primära energiförbrukning-naturgasens av

till drygt 22 1997 och denärprocent naturgas störstaen numera ener-
gikällan efter olja. i väl utbyggt ochNaturgasnätet Europanäst störreär
delen sammanlänkatEuropa iär ett naturgasnät.av

Naturgasmarknaden i har monopolis-Västeuropa präglats starkaav
tiska inslag offentligaoch interventioner. de flesta länderna harI ett
enda nationellt gasföretag för alla inköpen och för de långasvarat

inom landet. regionala och distributionenDen lokalatransporterna av
har liknande oftapå präglats starka inslag monopol.sättnaturgas av av

slutlige kunden praktikenDen har i haft mycket möjlighetersmå av
välja leverantör.

Inom pågår arbete syftar till konkur-EU upprättaett attsom en
marknad för juni Europaparla-Den 22 1998rensutsatt naturgas. antog

och rådet direktivet 98/30/EG regler för denmentet om gemensamma
inre marknaden för Direktivetnaturgasmarknadsdirektivet.naturgas
innehåller bl.a. bestämmelser syftar till och öka tillträdetöppnaattsom
till för och därmed öka konkurrensen.systemen naturgas

Naturgasmarknadsdirektivet berör primärt medlemsstater ärsom
anknutna till det Västeuropeiska gasledningsnätet. Sverige levererasI

för närvarande kring ledning i sydligaste Sverige ochnaturgas ut-en
med Västkusten. Ledningen Sverige vid Klagshamn i Skåne. Viaangör
det danska Sverige knutet till det kontinentalanätet är naturgasnätet.
De reglerna för den inre marknaden för kommernaturgasgemensamma
därför, med utformning i huvudsak enligt direktivet, behövaatten ge-
nomföras i svensk lagstiftning.

Utredningens huvuduppgift lämna naturgaslag-förslag tillär att ett
stiftning tillgodoser det direktivets krav.som nya
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l Regelsystemen

l .2.1 Svensk lagstiftning

finnsDet i Sverige ingen särskild lagstiftning reglerar handel ochsom
Den uppföra anläggning förtransport naturgas. att attav som avser en

använda måste hänsyn till flera lagar bestämmelser intenaturgas ta vars
enbart anläggningar för användning Sådana bestäm-naturgas.avser av

melser finns bl.a. miljöbalken,i väglagen och kulturminneslagen. Sär-
skilda bestämmelser for framdragande och begagnande rörledningarav
för flytande och gasformiga energibärare, bl.a. finns i lagennaturgas,
1978: rörledningarl 60 vissa rörledningslagen.om

Rörledningslagen innehåller främst bestämmelser koncessionom
för dra fram eller använda rörledningar föratt transport naturgas.av
Lagen reglerar däremot inte handel och distribution Detnaturgas.av
framgår endast koncessionshavaren skyldig ersättningatt är att mot
ombesörja ledningen skedet kantransport utangenom annan, om
väsentligt förfång för koncessionshavaren.

1.2.2 EG:s naturgasmarknadsdirektiv

Naturgasmarknadsdirektivet bygger på principer ligger tillsamma som
grund för Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG gemen-om

regler för den inre marknaden för elmarknadsdirektivet. Detsamma
gäller tillträde till ömsesidighet, subsidiaritet gradvisochnätet, öpp-
nande marknaden, naturgasmarknadsdirektivet beaktar samti-av men
digt de särskilda förhållandena finnspå naturgasmarknaden. direktivetI

regler för överföring, och lagringdistribution, leveransgemensamma
fastställs regler för naturgassektorns organisation ochDärnaturgas.av

funktion och för tillträde till marknaden Vidaredriftsamt systemen.av
preciseras vilka kriterier och förfaranden vid be-skall tillämpassom
viljande tillstånd för överföring, distribution, lagringleverans ochav av

omfat-Direktivet således betydligt långtgående ochärnaturgas. mer
tande den nuvarande svenska lagstiftningen.än

Varje medlemsstat skall vilka kunder landet skallinomange som
kunna få tillträde till Definitionen sådana s.k. berättigadesystemet. av
kunder skall leda till öppningsnivå marknaden motsvararen av som
åtminstone den årliga den20 naturgasanvändningen påprocent av na-
tionella marknaden. andel skall sedan femDenna öka till 28 årprocent
efter det direktivet i kraft och till 33 efter tio år.trättatt procent

Vid den tidpunkt då direktivet genomfört krävs endast elpro-är att
ducenter och slutkunder slag blir utnyttjaberättigadestörre annat attav
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Elproducentermarknaden.kunna på ärför köpagasnäten att naturgas
slutkunderför övrigastorlek, medan kravetberättigade kunder oavsett

miljoner kubikmetertillanvändning uppgår 25 natur-änär meren som
år.gas per

elmarknadsdirektivet,medger, liksomNaturgasmarknadsdirektivet
medlems-vilkaledningsnätet mellantillträde tillolika förfaranden för

dessabådanättillträde ellerförhandlat och regleratväljakanstaterna
objektiva,enlighet medgenomföras iskall öppnaförfaranden. Dessa

kriterier.icke-diskriminerandeoch
tillhanda-naturgasföretagåläggaskall kunnaMedlemsstaterna att

defi-klartskallSådana tjänstertjänster.allmännyttigahålla vissa vara
kontrollerbara.icke-diskriminerande ochnierade, öppna,

bokföringnaturgasföretag skall i sin interna särre-integreradeAlla
och lagringdistributionöverföring,verksamhetsgrenarnadovisa av

ochkorssubventioneringdiskriminering,undvikaförDetta attnaturgas.
konkurrensen.snedvridning av

från kravmedges undantagtillfälligtkannaturgasföretagEtt om
ekonomiskaallvarligamedföraskulle kunnadettatillträde till nätet om

pay-avtal.s.k. takegrundproblem påoch finansiella av or
in-problemallvarligadirektivet kan orsakagenomförandetOm av

hos kom-ansökamedlemsstatenområde kangeografisktvisstettom
marknadsöpp-undantag från bl.a. kravet påtillfälligtmissionen ettom

ning.
augustiden 10medlemsstaternagenomföras iskallDirektivet senast

2000.

Utredningsuppdraget1

Allmänt1 1
.

lagstiftningensvenskadenkommittédirektiven framgårAv att som
böroch lagringleveransgäller överföring, distribution, naturgas sesav
förslagdetsådantpåbör skeoch kompletteras. sätt attDetta ettöver

krav.direktivetsdettillgodoserutarbetastill lagstiftning nyasomny
regelver-tillsyftalagstiftningendenSamtidigt bör arbetet med attnya

marknad. Etteffektivsamhällsekonomisktskall grunden förket vara en
välmycket gåkan därförområdetpåsvensk lagstiftningförslag om

bedömsfall såi detnaturgasmarknadsdirektivet krävervadlängre än
till-ochmarknadsöppningavseendeexempelvisändamålsenligtvara

beak-samtidigtdockbörnaturgasleverantörer. Dettill förträde näten
flerta-utvecklad imindrenaturgasmarknaden änden svenska äratttas
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let andra europeiska länder och bristande jämviktatt i öppnandeten av
gasmarknadema bör undvikas.

1.3.2 Förutsättningar och restriktioner

kommittédirektivenI antal förutsättningarett och restriktioneranges
for utredningsarbetets bedrivande.

Tillträde

Naturgasmarknadsdirektivet medger liksom elmarknadsdirektivet olika
förfaranden för tillträde till ledningsnätet. Det möjligt välja för-är att
handlat eller reglerat tillträde, eller båda dessa förfaranden. regleratEtt
tillträde innebär laglig avgifträtt offentliggjordaatt tariffermoten
utnyttja medannäten, förhandlat tillträde innebärett för-rätt atten
handla tillträde till näten.om

Av kommittédirektiven framgår den svenska ellagen föreskriveratt
reglerat nättillträde.ett Rörledningslagens bestämmelse konces-om

sionshavarens skyldighet ersättning ombesörjaatt mot transport an-
däremot enligtär direktiven form förhandlat nättillträde.nan En-en av

kommittédirektivenligt bör utgångspunkten för den naturgaslag-nya
stiftningen reglerat nättillträde.ettvara

Särskilda villkor för naturgassektorn

ledningsnätEtt för kan beskrivasnaturgas naturligt monopol påettsom
exempelvis ledningsnätetsätt för el. Förekomstensamma som av na-

turliga monopol har enligt kommittédirektiven med, och kan iatt göra
vissa fall med hänsyn till stordriftsfördelar.accepteras direktivenAv
framgår det dock finns risk föratt monopolmakten kan missbrukas.att
Kontroll från sida därför nödvändig.statens är ökadEn naturgasut-
bredning upphov till frågor hur problem till följd domine-ger ettom av
rande marknadsinflytande för ledningsägare skall kunna undvikas.en
Samtidigt måste det beaktas antalet leverantörer till denatt svenska
marknaden aldrig kan beräknas bli särskilt och någon ellerstort, att
några aktörer måste kunna den risk förknippadta med deär storasom
investeringar krävs för utbyggt ledningsnät.ett lagstiftningEn försom
naturgasmarknaden måste därför enligt kommittédirektiven med nöd-
vändighet beakta de särskilda villkor gäller för naturgassektom.som
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Transport gasav

ersättning,skyldigledningsägarerörledningslagenEnligt motattär en
ledningen åtfinns, ombesörjaledig kapacitetoch transport genomom
särskiltförekomstenmöjlighet ochdenna tran-Trots ettpart. avannan

kommittédirektivenhar enligtsiteringsdirektiv avseende naturgasen,
i Sverige.aldrigutnyttjandefrågan prövatsnätavom

kostnads-utformadbör såutarbetaslagstiftningDen att envarasom
säkras.konkurrens kansänkande

Undantag

enligtbörlagstiftningi svenskgasmarknadsdirektivetInförandet av
förförutsättningarnasådant ut-ske påkommittédirektiven sätt attett

Möjligheternainte försvåras.integreratbyggnaden naturgasnätettav
tillträde tillundantag fråntidsbegränsat nätetdirektivet fåenligt att ett

beaktas.bör därvidgeografiskt områdebegränsatinom ett

övervägandenInternationella

Nordeniöverväganden rörandeinternationella naturgasnätetPågående
Östersj också beaktas.skallöområdetoch

iutbyggnad naturgasnätetframgårkommittédirektivenAv att aven
Östersjöområdet år. Iaktualiserats underhar ettNorden och ge-senare

nordiskadeunderströkjuniden 199726uttalande i Bergenmensamt
integreratutvecklingen natur-betydelsenstatsministrama ettavav

Östersjöområdet. utförtsGrid-studien,Nordic Gasigasnät avsom
haroch EU,gasföretag avrapporte-svenskadanska, finska och stötts av

alternativaochförmarknadsförutsättningamaundersöksstudienIrats.
energi-nordiskanordiskt Deutvidgatutformningar naturgasnät.ettav

följa Bergen-försärskild arbetsgrupphar tillsattministrarna att uppen
studeraochutbyggnadenvad gäller naturgasnätetdeklarationen un-av

Rysslandprotokoll meddetgasprojekt. Enligtderlaget för större som
rysk-svenskskall vidaredecember 1997,undertecknades den 3 ex-en

utbyggnadför naturgasnätenförutsättningarnastuderapertgrupp aven
åtgärder.vidareunderlag föroch framta

naturgasföretagKommunala1.4

delbetänkandetregeringentilli januari 1999överlämnadeUtredningen
Huvuduppgiften1999:5.miljölösningar SOUochEffektiva värme-
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analysera kommunallagensatt s.k. lokaliseringsprincipvar förhind-om
eller försvårar uppbyggnaden effektivarar värmeförsörjningssystemav

omfattar flera kommuner. Utredningen föreslogsom kommunalaatt
fjärrvärmeföretag får bedriva fjärrvänneverksamhet utanföräven
kommungränsen, dvs. medges undantag från lokaliseringsprincipen.
Undantaget gäller dock endast kommunalt fjärrvärmeföretagett be-om
driver verksamhet i geografisk närhet till den kommunen.egna

I samband med arbetet med delbetänkandet diskuterades inte ettom
sådant undantag också borde gälla för kommunala naturgasföretag. Ut-
redningen lämnade inte något sådant förslag, aviserade dennaattmen
fråga skulle behandlas i slutbetänkandet. Avsikten eventuelltatt ettvar
undantag från lokaliseringsprincipen skulle analyseras i samband med
förslaget till naturgaslagstiftning. En sådan analys har genomförtsny
och förslag redovisas i kapitelett 10.

1.5 Arbetets uppläggning och inriktning

Utredningen har disponerat betänkandet i form huvuddelar,treav en
bakgrundsdel, del med utgångspunkter och förslagsdel. Vi haren en
valt redovisa relativt fylligatt bakgrundsdel innehåller beskriv-en som
ningar och analyser naturgasmarknaden. Motiven till detta flera.ärav
Naturgas relativtär okänd energikälla i Sverige. Marknadenen är av
blygsam omfattning och står för mindre 2än energitillför-procent av
seln. Den ganskaär geografisktsnävt avgränsad och koncentrerad till

25-tal kommuner iett södra och Sverige.västra Marknaden karakterise-
fåtal aktörer. Naturgasmarknadenett avviker vidare frånras av gängse

marknader på antal områden. Dessa förhållandenett det befogatgör att
redovisanärmare institutionella och andra förhållanden präglarsom

naturgasmarknaden. harDet därför känts naturligt diskutera dessaatt
förhållanden i relativt omfattande bakgrundsdel.en

Utredningen har underlag för arbetet med utredningen beställtsom
underlagsrapport, vilken publiceras bilaga 3 till betänkandet.en som

Rapporten har utarbetats professor Lars Bergman, Handelshögsko-av
lan i Stockholm, under medverkan ek. dr. Bo Anderson, Handels-av
högskolan i Stockholm och professor Marian Radetzki, Luleå Tekniska
Universitet. I analyseras de samhällsekonomiskarapporten aspekterna

flera alternativ för genomförandet naturgasmarknadsdirektivet.av av
Speciellt uppmärksammas lagstiftningens inverkan på investeringar,
konkurrens och prisbildning på den svenska naturgasmarknaden. För-
fattarna själva för innehållet i sinansvarar rapport.

Utredningen har haft interna sammanträden,sexton haftettvarav
karaktären studiebesök för studeraett gasmarknaden iatt Göteborg.av
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sekretariatutredningensutredaren och/ellertillfällen harVid flertalett
inomorganisationer/företagoch olikamedsammanträffat experter na-

besöktharsekretariatoch/eller utredningensUtredarenturgasområdet.
siginformeraoch Oslo förKöpenhamnBerlin, Helsingfors, närmareatt

fortskrider. Detnaturgasmarknadsdirektivetgenomförandethur avom
deninformationMalmö for fåbesök igenomförtshar vidare attett om

gasmarknaden.svenska

dispositionBetänkandets1.6

huvuddelar,i formframgått disponeratBetänkandet treär avovansom
forslagsdel.utgångspunkter ochdel medbakgrundsdel, enenen

genomgånginnehållerkapitelinleds med 2Bakgrundsdelen ensom
gällerDetgrundläggande aspekter pånågra t.ex.naturgasen. egen-av

kapitelDärefter, ipåefterfråganutbud ochskaper naturgas.samt re-
kännetecknarutmärkande dragdiskuteras några natur-dovisas och som
naturgasmarknaden.beskrivs den svenskakapitelgasmarknaden. 4I

närområdetnaturgasfrågan i Sverige,analysKapitel innehåller5 aven
och Europa.

behandlarmed kapitel 6utgångspunkter inledsKapitlen med som
redovisaskapitelnaturgasområdet. 7på Ilagstiftningensvenskaden

olikaanalysinnehållerKapitelnaturgasmarknadsdirektiv. 8EG:s aven
naturgasmarknadsdirek-till följduppståkan tänkaseffekter attavsom

öppningtill ochför tillträdereglernagällergenomförs. Dettivet t.ex.
redovisas på-kapitel 9undantag. Iolika formermarknaden och avav

andra länder.igenomföra direktivet någragående arbete med att
förslag iochövervägandenutredningensredovisasAvslutningsvis

forfattningskommentarer.innehållerKapitelkapitel lllO.
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2 Naturgas

grundläg-inledande kapitel kort genomgång någradettaI görs en av
användningsområdengällergande aspekter på Detnaturgasen. t.ex.

Avsiktenutbud och efterfrågan på är närmast attnaturgas.samt ge en
naturgasmarknaden utvecklats.översiktlig beskrivning hur harav

miljöpåverkan.egenskaper ochavsnitt redovisas2.1I naturgasens
i avsnittgasledningssystem redovisaskortfattad beskrivningEn ettav

och risker.anläggning ledning, markpåverkangäller bl.a.2.2. Det av
redovisning utbud och efterfrågan påinnehållerAvsnitt 2.3 na-en av

konsumtionhur produktion ochavsnittet analyserasIturgas. reserver,
redovisas bl.a.utvecklats. det gäller konsumtionenhar Närnaturgasav

användningsområden ochenergianvändning,självforsörjningsgrad,
innehållerframtida utvecklingen. Avsnittden 2.4över av-prognoser

beskrivning islutningsvis kort Europa.naturgasnätetaven

och miljöpåverkanEgenskaper2.1

Egenskaperl

procentmed ca 90består gasformiga kolvätenNaturgas metan somav
Övriga och högrebutanhuvudbeståndsdel. beståndsdelar är propan,

kolväten, koldioxid och kvävgas.
hö-och kolatom. DenfyraMetanmolekylen består väteatomerav en

koldioxidmindreförbränning ochandelen vidväte vattenmerga ger
bildar ingetolja och kol.kolväteföreningar Naturgasän tyngre som

gasformighet för-sinförbränning. kanslagg eller vid Densot genom
krävsför uppvärmningdet först åtgår den energibrännas utan att som

brännbarademfasta bränslen ochför förgasa flytande och göraatt
Svenska Gasföreningen, 1995.

gif-inteluft.färglös lättare Gasenlukt- ochNaturgas äränär samt
mellaninblandning i luft 5den hartig, och kan bara brinna om en

snabbtluft stiger denlättareEftersomoch 15 änärnaturgasprocent.
bland-obrännbarläckage och späds tillvid eventuelltuppåt utett en

Svenska Gasföreningen, 1995.ning
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Genom sin gasformighet i rörled-vanligtvistransporteras naturgas
ningssystem, vilket kräver investeringar. skalekonomiskaStorastora
fördelar kan erhållas eftersom merkostnaden för investering i röretten

något dimension marginell i jämförelse med den ökninggrövre ärav en
volymen därmed kan SOU 1995: 140. Natur-transporterasav gas som

kan kylas mycketså den i flytande formäven övergårattgas ner
-l6l°C och denna fasomvandling innebär den får betydligtatt en
mindre volym, s.k. Liquefied Natural Gas LNG. skerTransporterna
då med särskilda fartyg till hamnförlagda terminaler där förgasning
sker för vidare till markförlagda ledningar.transport

l Miljöpåverkan

Naturgas fossilt bränsle, innehåller små mängder kväve ochär ett men
svavel.mycket små mängder Vid förbränning upphov tillnaturgasger

lägre utsläpp skadliga vad andra fossila bränslen Ut-ämnen än gör.av
släppen kväveoxider, orsakar försurning, betydligt lägre jäm-ärav som
fört med andra konventionella bränslen Tabell 2.1. Orsaken är att

innehåller mängder kvävesmå och förbränningstemperatu-naturgas att
kan hållas låg.ren

frånTabell 2.1 Utsläpp påolika bränslen baserat dagens anläggningar

KolNatur- Olja Bio-
bräns-gas

len

Svavel mg/MJ 30-200 30-120 10-20
Kväveoxider 30-70 50-100 50-100 50-100
mg N02/MJ

-02Koldioxid g/MJ 56 98 76
0Tungmetaller ug/MJ 15 6015
0Kolväten pg/MJ 1 -1-1001
0Stoft mg/MJ -10 10 -15-100

UtsläppenAnm.: varierar i vissa fall kraftigt beroende på bränslenas sammansättning,
reningsteknik, förbränningsteknik etc.
Innehåller så små mängder de detekterbara.äratt
zGäller under förutsättning nyplantering skog sker i omfattning.att av samma
Källa: SvenskaGasföreningen 1998.

Förbränning lägre utsläpp olje-koldioxidävennaturgas änav ger av
och kolförbränning. huvudbeståndsdelenMetan, iär ärnaturgas,som

1För upptäcka utsläpp eller läckor tillsätts luktämne in-att naturgas ettav som
nehåller svavel. iNaturgas sig innehåller mycket små mängder svavel.
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läckagekoldioxid, vilket frågandock starkare växthusgas görän omen
pekarBedömningaranvändning viktig.distribution ochvid produktion,

anläggningar understiger 1i modernautsläpp och läckageatt pro-
regionalaGasforeningen, 1995.produktionen Svenska Decent va-av

nuvarandefrån denbetydande. Utsläppenriationerna dockär t.ex. gas-
gamladeExkluderastilli Sverige uppgår 0,3ledningen procent.ca

1995:140.till SOUläckaget 0,05stadsgasnäten uppgår procentca
jämfört medväxthusgasfördelförlorar sinBrytpunkten, där naturgasen

Svenskaläckagefossila bränslen, ligger på 5-15andra procentca
Gasföreningen, 1995.

med fordoninte bearbetas,vidarebehöverNaturgas transporteras
varmhållas.kunden ellertill

gasledningssystemBeskrivning2.2 av

Allmänt2.2.1

led-markförlagdaövervägande del isker tillTransporter naturgasav
i flytandetidigare framgåttkanningar gasen transporterasäven som

överfö-bestårgasledningssystems.k. LNG.via fartyg, Ettform av
grenledningarochbeståendefyra barringsledningar mer stam-än av

distributionsledningarreglerstationerochmed tillhörande samtmät-
distributionsledningarfördelnings- ochbar beståendehögst fyra av

mbar.servisledning högst 100ochmed reglerstation
varierarGodstjocklekentillverkas stål.grenledningarochStam- av

säkerhets-materialhållfasthet ochrördiameter,beroende på gastryck,
korrosionsskydds-medstamledningen förseddfaktorer. Utvändigt är

Invändigtlikspänning.påtrycktkatodiskt skyddbeläggning och genom
di-harStamledningenepoximålning.försedd medstamledningenär en

Nordic Gasenligtplanerade ledningarmillimeterminstpå 500ameter
Dimensionen pådimensionerade till meter.1,2Grid-studien är upp

Såvälmillimeter.ochmellan 100 400grenledningarna varierar stam-
för-bar. Grenledningamaberäknade förgrenledningarna 80 ärärsom

stamledningen.s.k. grenventiler,avstängningsventiler,sedda med mot
linjeventil-medgrenledningar sektionerasochStamledningen längre

reparation ellerkan, exempelvis vidstationerstationer. Vid dessa
Töm-ellerdelarläckage, hela eller tömmas.stängassystemet avav

Även manöverdonenmark. ärminst tvåningsrören meter ovanmynnar
cirka fyrabyggnad stationeneventuell påmark.placerade En ärovan

påverkananläggningenskydda ärkvadratmeter. tom-För mot yttreatt
grenled-ochinhägnad. Stamledningenkvadratmeter, större250ten, ca

anläggningrensdonsstationer. På dennaförses medningar typ syns,av
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regel, endast rörledningar. Om det finns byggnad så den cir-som ären
ka fyra kvadratmeter. Tomten, cirka 300 kvadratmeter, inhägnad.är
Stationerna möjliggör förutom inspektion invändig rensningäven med
särskilda don ledningssystemet behöverutan att drift. Förtas attur
kunna öka trycket på och därmed ledningarnas överföringskapa-gasen
citet behövs kompressorstationer. Sådana byggs efter hand detsom
uppstår behov överföringskapacitet.större Stationerna orsakar bul-av
ler. De tillhörande brukar ha storlektomterna på kvad-2 000överen

Kompressorstationer finnsratmeter. inte i Sverige. Ledningamaännu i
havet byggs kompressorstationer.utan

Gasen bör, för få optimal transportekonomi, underatt transporteras
högt tryck. Inom tättbebyggda områden måste ledningarna, säker-av
hetsskäl, utformas med lägre trycknivåer. ochI reglerstationer,mät- så
kallade MR-stationer, hur mycket levereras.mäts reduce-Därgas som

gastrycket till önskad nivå.även Stationsbyggnademas storlek vari-ras
mellan kvadratmeter6,6 och 84 kvadratmeter. storlekTomtemaserar

varierar Ävenmellan kvadratmeter400 och 1200 kvadratmeter.ca
dessa inhägnade. Stationernaär orsakar vissttomter buller dBA40
vid tomtgränsen.

Ledningama efter och reglerstationema delas i fördelnings-mät-
ledningar, distributionsledningar och servisledningar. Fördelningsled-
ningarna tillverkas stål eller polyetenplast och har diameter påav en

millimeter.50-250 Denna ledning går antingen direkt tilltyp av en-
skilda förbrukare eller till reglerstationer.större I stationerna, vilkas
storlekar varierar mellan och2 10 kvadratmeter, reduceras gastrycket
till 100 mbar. Gasen förs därefter distributionsledningar vidaregenom
till konsumenten. Sista delen distributionsledningen kallas servis-av
ledning. ledningDenna leder fram till abonnentcentralen hos kunden.

Samtliga ledningar förlagda under jord och överföringsledningar-är
finns utanför tättbebyggt område tydligt utmärkta med skyl-ärna som

Överföringsnätetledningens sträckning.tar övervakas frånsom anger
driftledningscentral. Från denna kan, vid ledningsarbeten och olyck-en
linj stängas.or,
Distributionsledningar nedgrävda i utmärkta med märkbandtätort är
plast. Märkbandet nedgrävt gasledningen.ärav ovan
För få koncessionspliktig ledning i brukatt krävs driftstillståndta av

Statens energimyndighet 13 förordningen§ 1978:164 vissa rör-om
ledningar. Enligt förordning skall koncessionshavare utansamma
dröjsmål anmäla olycksfall eller driftsstörningar vid företaget, kansom
ha betydelse från säkerhetssynpunkt, till Sprängämnesinspektionen.

Kontroll och tillsyn överföringsnätet regleras i Sprängämnesin-av
SÄIFspektionens naturgasföreskrifter S 1996:8, se avsnitt 6.2. Mot-

svarande regler för distributionsnätet finns i Sprängämnesinspektionens
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SÄIFS brandfarligaföreskrifter 1995:3 tillstånd till hantering avom
avsnittoch vätskor se 6.2.gaser

ledningAnläggning2.2.2 av

för överföringsledningerforderliga markutrymmetDet är störst un-en
ledning-Arbetsområdets bredd beror delvisanläggningsskedet.der

millimeterför stamledning 500-600diameter och uppgår ärsomenens
grenled-bl.a.beroende på Föri diameter till 20-30 terrängtyp.meter

breddarbetsområdets något.dimensioner minskarningar med mindre
områdeteventuell skog ochstakats avverkasarbetsområdet harNär ut
anläggs.arbetsområdetbehövs fram tillröjs. De transportvägar som

sprängningsarbete utförs.eventuelltBergschakt och
lednings-därefter längskörsi längder 12-15Rören, meter, utom
påbörjaseventuellt böjtshar lagts på plats ochsträckningen. När rören
schaktaskontrolleras medihopsvetsningen. DessutomF röntgen.ogarna

schaktmas-och övrigaläggs normalt matjordåkermarkPårörgrav.en
bergschaktVidi skilda längs transporterassträngar rörgraven.sor upp

fyllnadsmassor. Omeventuellt med andrabort och ersättssprängstenen
material.finkomigtbotten medbehövs jämnas ledningsgravensdet

specialmaskiner.ned i med Rörgra-Ledningen sänks sedan rörgraven
kringfyll-speciellaoch eventuelltfylls igen med schaktmassornaven

låckagekontrollprovtryckning ochnadsmassor. Därefter sker av gas-
sist. Undermatjorden tillbakaåkermark läggsledningen med Påvatten.

komma skärasdräneringsledningararbetet kan attt.ex. av.

Markpåverkan2.2.3

jord-användas förfärdigt kan marken återanläggningsarbetetNär är
dockåkermarken kanför återställabruk. vidtagna åtgärderTrots att

ochskördebortfallExempel sådana skadorskador uppkomma. på är
skörd under någotunder byggnadsåret mindreförsvårad brukning samt

Även kan ska-arbetsområdeteller gröda områdetnågra år. närmast
dräneringen tillfälligt skärsbl.a. grunddas på att av.av

får-ledningsgata sju arbetetskogsterräng krävs påI ärnärmeteren
gasledninginverkan skogsbruketdigställt. bestående påDen ärav en

och tork-produktionsbortfall i ledningsgatanfrämst samt att storm-ett
ledningsgatans kanter.skador kan uppkomma i

körskadorexempelvis pådel kan tillfälliga skador,skogsbruketsFör
byggnadstiden.uppkomma underväxande skog vägar,samt
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skogsmarkI behöver normalt framkomligheten rörledningöver en
nedgrävd i och fasta jordarter inte bli begränsad förmorän tyngreens
fordon. finnsDäremot det i jordarter med dålig bärighet risk for att

Skogsmaskiner orsakar spårbildning med risk för skador påt.ex. tunga
rörledningen.

Distributionsnät ned i läggs nedgrävs tätort sättsom samma som
andra ledningar, exempelvis och avloppsledningar.vatten-

2.2.4 Risker

Olyckor förorsakade kan uppstå grund felfunktioner inaturgasav av
forbrukningsapparater de kan inträffa på grund läckandeävenmen av

finnsDet orsaker till läckage på gasledning. Dessatre är yttregas. en
påverkan, korrosion och materialfel. dessaAv det sannoliktär mest att
gasledningen skadas grundpå påverkan framföralltoch dåyttreav av
grävningsskador grävmaskin. För minska risken för grävningsska-att
dor gasledningens sträckning utmärkt i med skyltar jämnaär pånaturen

Ävenavstånd. rörelser i marken kan orsaka skador gasledning.på en
Risk kan också finnas för sättningar och vid wash Washåsar, out. out
innebär de omgivande jordmassoma i rörelse varvidsätteratt regn
sprickor kan gasledningen.uppstå på

Riskerna vid läckage brand, explosion kvävning.och Strål-är
ningsvärmen från brinnande hög och kan ellerorsaka antändningärgas
skador på omgivande skog, byggnader etc.

Risk för explosion föreligger endast vid läckage i slutet utrymme.
MR-stationer därför ventilerade for utläckande inte skalläretc. att gas
kunna samlas där avsnitt Riskense 6.2. vid felfunktion i förbruk-
ningsapparater kan bero på felaktiga val komponenter eller tekniskaav
lösningar med för låg skyddsnivå. Detta särskilt allvarligt eftersomär
de placerade inomhus och i kontakt med dennaär människor. Förnära

finns det därför mycket detaljerade med högreglertyp apparaterav
skydds- och kontrollnivå.

Generellt risken for olyckor med ringa. har dockär Detsett naturgas
utomlands inträffat enstaka olyckor.större

Utbud2.3 och efterfrågan

betydelseNaturgasens energikälla relativt datum i Euro-är sentsom av
förklarasDetta till del de, i jämförelse med kol och olja,storpa. av re-

lativt höga transportkostnadema. har fram-Naturgas tidigare intesett
stått konkurrenskraftigt alternativ inte marknader harett storasom om
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kunnat etableras gasfyndighetema. Utveckling rörled-nära t.ex.av
utsträckningningsteknik har dock inneburit marknadens geografiskaatt

efter hand vidgats. Till detta bidrog 1970-talets oljeprishöj-har även
och för alternativningar, innebar intresset betalningsförmåganattsom

till energikälla ökadeoljan SOU 1995: 140.som

2.3. 1 Reserver

År mil-världens kända till 0001997 uppgick 152naturgasreserver ca
m3, årsproduktionjarder vilket 66 gånger nuvarande Reser-motsvarar

ochhar vuxit snabbare produktionen. mellanKvotenän reserververna
till Bi-utvinning har sedan början 1970-talet ökat från drygt 40 66.av

teknik oljeprishöjningama underdragande orsaker har bl.a. varit ochny
till eko-har gjort tidigare ointressanta gasforekomster1970-talet som

nomiskt utvinnbara reserver.
pekarsannolika påfinns uppskattningarDet även av reserver som

för 185dessa års utvinning, dvs. totala120att motsvarar careserverca
produktionstakt.utvinning med nuvarandeårs

Sovjetunionen,koncentrerade till det fornaNaturgasreserverna är
MellanösternOberoende Samfund ochdvs. nuvarande Staters OSS,

Figurför 70nästan procentsammantaget reservemaavsom svarar
territorium.inom finns på ryskt2.1. OSSMerparten av gasreserverna

Europas3 globala, förvän-de5utgör procentca av mengasreserver
nuvarande utvinningsnivå räcka i genomsnitt i 26 år. Reserver-medtas

länder.livslängd dock relativt kraftigt mellan olika Reser-varierarnas
FigurNederländernafrämst koncentrerade till ochNorgeärVerna

Även del värl-betydandeStorbritannien har2.2. En stor avreserver.
Algeri-idens ligger emellertid i närhet, OSS,Europas t.ex.gasreserver

och Iran.et
inärområdet finns således betydandedet svenskaI gasreserver

kontrakterade,Ryssland i huvudsak inteoch i DessaNorge. ärreserver
dvs. de har inte sålts.ännu

2 skatt-osäkrare motsvarandeUppskattningarna är ännaturgasreservemaav
kol. Energiinnehållet kan vidare variera SOUningar för råolja och

1995:140.
3 ochoch fortsättningsvis i kapitlet Cen-Med här OECD EuropaEuropa avses
nal/Östeuropa.
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Figur Påvisade2.1 i världennaturgasreserver 1997
Procent

NordamerikaEuropa
Latinamerika. 4,3%5 1%

5,2% ossAfrika
36,6%6,7%

Asien/
Oceanien

5%

Mellanöstern
32,5%

Källa: GasMatters 19 98.

Figur Påvisade2.2 Europai 1997naturgasreserver
Procent

Tyskland Danmark
Italien 3,1% 1 8%Storbritannien. ’3,4%

10,0%

Övriga Norge
10,9% 47,6%

Nederländerna
23,3%

Källa: GasMatters l 998.
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Produktion2.3.2

Världsproduktionen har fördubblats sedan början 1970-naturgasav av
m3talet uppgick till miljarder motsvarar 000och 1997 2 300 25ca

TWh4. tilltidigare koncentreradProduktionen främstnaturgas varav
ochNordamerika, har sedan 1960-talet ökat i först Västeuropa se-men

fyndigheter iBakom ligger b1.a. upptäcktendan i OSS. detta av nya
och Sibirien.Nederländema, Nordsjön

OSS de dominerande regionerna ochNordamerika och är svarar var-
världsproduktionen Figur 2.3.dera för 30 procentca av

Figur Produktion 19972.3 naturgasav
Procent

AfrikaLatinamerika
4,4%Mellanöstern 4,9% Nordamerika

7,4% 30,6%
Asien/

Oceanien
i11%

Europa
13,1°/0 OSS

29,1%

Källa: GasMatters 1998.

framförOSS, vilkethar produktionen minskat inomUnder 1990-talet
ekonomiskorsakats politisk ochallt på eñerfrågebortfallberor som av

4 TWh, dvs. detenergiinnehåll och fortsättningsvis iNaturgasens anges ovan
energiinnehåll användsbränslets i sinsjälva Närär turnaturgassom anges.

ellerden elkraftför producera och reduceras energivärdetvänneatt av
totalverkningsgradproducerar med anläggningensanläggningenvärme som

på förbrän-nyttiggöras eller beroendedels kan all energi vännesom
och delsproduktionsanläggningens verkningsgrad,ningsteknik dvs.mm.,

starkt bero-åtgår egenanvändning. Verkningsgradendel energi för s.k. ären
underhåll. Naturgasanlägg-anläggning drift ochende bränsle, typ samtav av

anlägg-högre verkningsgrader andraningar har i allmänhet relativt änsett
ningar avsnitt 8.6.se även
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instabilitet. Andra regioner Mellanöstem, Asien och Oceanient.ex.som
uppvisar däremot relativt kraftiga produktionsökningar BP, 1999.

Europa för ungefär 13 världsproduktionenprocentsvarar av av na-
och därmed Ården tredjeturgas är producentregionen istörsta världen.

m31997 producerades 300 miljarder vilket drygtmotsvararca gas,
3 000 TWh. Produktionen utvecklades relativt under 1980-taletsvagt
och början 1990-talet. Från och med 1995 har det dock skett rela-av en
tivt kraftig produktionsökning i huvudsak Norge och Storbritanniensom
stått för.

De absolut dominerande gasproducenterna i Europa Storbritanni-är
Nederländerna och Norge. Produktionen i dessa länder uppgicken, tre

m31997 till miljarder220 2 TWh,380 vilketnaturgasca motsvarar
75närmare Europas totala naturgasproduktion.procent av

Figur 2.4 Produktion i Västeuropanaturgas 1997av
TWh

1000‘

900‘ .á
800

700‘

600‘

500‘

400‘

300

Hflflfl
StorbritannienNederländerna Norge Tyskland Italien Rumänien Danmark

Källa: GasMatters l 998.

Danmark för drygt 2,5 Europas gasproduktion. Underprocentsvarar av
den tioårsperioden har emellertidsenaste Danmarks produktion änmer
tredubblats.
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Konsumtion2.3

Geografisk fördelning

Under den tioårsperioden har konsumtionen ökatnaturgassenaste av
Konsumtionen främst kon-med i världen.lO ärprocent naturgasca av

svaradecentrerad till Nordamerika, OSS och Europa. regionerDessa tre
världskonsumtionenför 75 1997.procent avca

lång-regioner redovisas i Figur uppvisarMerparten de 2.5 ensomav
medOSS har dock konsumtionen, i likhetsiktig ökningstakt. Inom pro-

1990-talet.duktionen, minskat under

i världen 1997Figur 2.5 Konsumtionen naturgasav
Procent

AfrikaLatinamerika
M u u te anosern A2’3o5’0%Asien/ Nordamerika7 0%iOceanien 30,6%

l 1,0%

Europa
OSS20,3%

24,0%

Källa: GasMatters 1998.

denfemtedeli uppgår tillKonsumtionen Europanaturgas en avav ca
m3År miljarderkonsumeradesglobala konsumtionen. 1997 466 gas,ca

utveckla-TWh. likhet med produktionenvilket drygt 5 000 Imotsvarar
under 1980-talet och början 1990-des konsumtionen relativt svagt av

talet. Därefter har det skett markant ökning.en
Tyskland,koncentrerad tillKonsumtionen framför alltärnaturgasav

länderStorbritannien, Italien, Nederländerna och Frankrike. Dessa sva-
den europeiska konsumtionenför 70 naturgas.procent avrar ca av
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Figur 2.6 Konsumtionen Europanaturgas iav
TWh
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Källa: GasMatters 1998.

Självförsörjningsgrad

Som framgått tidigare avsnitt har Europa betydligt konsum-störreav en
tion produktion vilket innebär importberoende.än Under 1997ettav gas,
uppgick importberoendet till drygt tredjedel.en

Inom importeradesEU 40 den konsumeradeprocentca av gasen un-
der l997 från länder utanför EU. Denna import korn i huvudsak från
Ryssland, Norge och Algeriet.

Av de gasproducerande länderna inom EU det framför allt Ne-var
derländerna, och i viss utsträckning Danmark och Storbritannien, som
exporterade till andra EU-länder Eurogas, l998a.gas

Energianvändning

Gasförbrukningen har tidigare framgått ökat kraftigt under senastesom
20-30 åren. I Västeuropa har dess andel den primära energiförbruk-av
ningen stigit från 7 till1970 drygt 20 huvud-1997. Iprocent procentca
sak har detta skett på bekostnad olja och kol.av

Inom EU uppgick andel den primära energiförbrukningengasens av
till drygt 22 Som1997. framgår Tabell 2.2procent är naturgasav nu-

den energikällan efter olja.största nästmera
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De gasproducenterna Nederländerna haroch Storbritannienstora en
högre andel i sin energiförsörjning övriga förbrukarländer. Merängas

hälften länderna uppvisar dock gasandel på eller20än procentav en ca
Gasens andel den svenska energiförbrukningen uppgår endast tillmer. av

Sverige1,7 redovisas i detalj i kapitel 4.procent mer

Tabell 2.2 Energikällornas andel total konsumtion energiprimärav av
Procent

ÖvrigtlOlja Kol KärnkraftNaturgas

Nederländerna 33,5 3,549,9 12,3 0,8
Storbritannien 33,6 1,436,7 18,1 10,2
Italien 29,0 57,1 7,8 0,0 6,1
Österrike 40,2 12,6 0,0 24,123,1
Tyskland 20,6 39,6 25,1 12,8 1,9
Belgien 20,5 41,8 14,9 1,521,3
Irland 20,4 52,8 24,8 0,0 2,0
Danmark 18,6 43,8 31,9 0,0 5,7

—2,92Frankrike 40,5 5,7 43,613,1
Spanien 53,6 16,4 13,5 6,110,4
Finland 27,6 21,0 24,99,5 17,0
Sverige 4,1 26,01,7 34,3 33,9

16,0 3,9EU 22,1 42,2 15,8

ingårredovisats enligt FNlECEzs metodEnergitillförseln har metod. l dennaAnm.:
vilketi kärnkraftverken i den energitillförseln,energiomvandlingsförlusterna totala

tidigare har tillämpats iinte fallet i den metod Sverige.är som
Övrigt fömyelsebara källor och elkrafi.består vattenkraft, nettoimport avav
2P5 elkraft negativtuppstår värde.grund ettnettoexportav av
Källa: Eurogas l 99821.

uppskatt-vilketfinns det drygt miljoner gaskunder inom EU,Totalt 75
Variatio-ningsvis miljoner individuella konsumenter.200motsvarar ca

har 90Nederländernamellan länderna dock I överär stora. t.ex.nerna
for-i Sverigehushållen medan andelen närmastärprocent naturgas,av

Barnett, l998a.sumbar 1995; Eurogas,

Användningsområden

användningsom-Naturgasens egenskaper har gjort den har flertalatt ett
el-råden. varierande omfattning inom sektorerDen används i t.ex.som

småhus ochoch vänneproduktion, industri, och fastigheter, transporter.
totala energi-OECD uppgick andel denInom Europa naturgasens av

högstandelanvändningen till drygt 20 1995. Naturgasensprocent var
sektorerTabell 2.3. industri och övrigainom bostadssektom Inom
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exklusive transporter låg andelen på nivå, ellerungefär 25casamma
användningTransportsektom uppvisade försumbarnärmastprocent. en

Vid framställning kraft och uppgick andelenvännenaturgas. na-av av
till 10turgas procent.ca

Tabell Naturgasens andel total energianvändning Europa 19952.3 i OECDav
och dess andel vid framställning kraft och värmeav
Procent

Sektorer Andel

Samtliga sektorer 20,1
Industri 25,8-

0,1Transporter-
Bostäder 36,8-
Övriga sektorer 25,4-

Framställning kraft och 10,4värmeav

Källa: OECD 1997.

i huvudsak bränsle tillindustrin användsInom naturgas parmor,som
råvara och bränsle för direktanvändning i och processer.som som ugnar
specifikt för bl.a. torka,Mer används Vär-svetsa,naturgasen att rosta,

också försmälta och bränna. användskoka, indunsta, härda, Den attma,
växthusnäringen.koldioxidgödsla inom

främst för uppvärmning,I bostadssektorn utnyttjas men an-gasen
belysning och infravänne.vänds för spisar,även t.ex.

krañproduktion.under årsektor vuxit starkastDen ärsenaresom
sektorgasanvändningen i dennaUnder perioden begränsades1975-1989

EG-direktiv. ansågs alltför högvärdig för nyttjas för el-Gasenett attav
förproduktion. direktivets upphörande har naturgasanvändningenEfter

lönsam-elproduktion ökat kraftigt. sammanhänger med den godaDetta
uppvisar.het övergång från kol- till naturgaseldade kraftverksom en

högs.k. kombicykelteknik, med mycketModem teknik för elgenerering,
ytterligare öka användning förverkningsgrad kan komma att naturgasens

elproduktion SOU 140.1995:

Prognoser

ökaFörbrukningen kommer enligt tillgängliga attnaturgas prognoserav
betydligt i under de åren.Västeuropa närmaste

medlemsstaternas1998 räknar med konsumtionEU naturgasatt av
Gasens andel denkommer öka med fram till 2020.45-70 procentatt av

öka från tillprimära energiförbrukningen förväntas 27-3122 procent.
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elproduk-ökade gasanvändningen framför allt utnyttjas förDen väntas
tion.

l998a liknandeEurogas kommer till resultat i sin senaste prognos.
beräknas Öka med till 2020.Efterfrågan på 45 framnaturgas procent

ökaandel primärenergiförbrukningen kommer därigenomGasens attav
ske inomökningen förväntasfrån till Den22 27 störstaprocent.

fjärrvärmesektom.kraftsektorn och
EU-ländernas impor-med ökande förbrukningen kommerI takt den

stiga frånfrån utanför EU öka. Andelen förväntas 40tandel länder att
1997 till 70 2020.procentprocent

i2.4 Gasnätet Europa

har efterLokala naturgasfyndi väl utbyggt.Naturgasnätet Europa är
föromfattande rörledningsnät har byggtshand lett till transportatt ett

sammanlänkat idistribution. delen Europaoch Större ettär numeraav
källor isker frånFigur 2.7. Stora delar försörjningennaturgasnät av

sammanlän-ocksåNordafrika och Ryssland, såledesNordsjön, årsom
kade med i Europa.systemet

År till 1,2uppgick längden det europeiska1997 naturgasnätetav
Underkontinuerlig utbyggnadmiljoner kilometer. skerDet nätet.aven

Åroch Spanien.ledning mellan Algerietfärdigställdes1997 t.ex. en
europeiska fastlandetStorbritannien och detsamrnanknöts1998 genom

sk. Interconnectorledningen.den
lednings-medSverige sammanlänkatSom framgår Figur 2.7 ärav

står däremot utanför dettai FinlandEuropa.nätet system.
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Figur 2.7 Naturgasnätet i Europa

Källa: Eurogas.
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Gasmarknadens struktur3

marknader påavvika frånNaturgasmarknaden kan ettgängsesägas
redovisa defrämstdetta kapitelSyftet med sär-antal områden. är att

speci-inteKapitlet behandlargasmarknaden.karakteriserardrag som
generell Denmarknaden, harfikt den svenska ansats.utan en mer

redo-kapitel 9detalj kapiteli i Imarknaden analyserassvenska mer
andra länder.utvecklingen i någraöversiktligtvisas

präglarkarakteristikaredovisas kort några natur-avsnitt 3.1I som
begreppeninnehåller genomgångAvsnitt nät-gasmarknaden. 3.2 aven

diskussionforsmonopol. avsnitt 3.3naturliga Iverksindustrier och en
specielladeinnehåller analysAvsnittrisker. 3.4ekonomiska avenom

redovisasavsnittnaturgasmarknaden. 3.5präglar Ikontraktsforrner som
gasmarknaden. Itillämpasprissättningsprinciper påöversiktligt de som

bl.a.gällerutvecklats.marknaden har Dethurdiskuterasavsnitt 3.6
Avslutningsvis ianvändningenochkonkurrenssituationen gesav gas.

handelnredovisning medkortavsnitt 3.7 naturgas.aven

Introduktion3 1
.

olika Detenergimarknader påandra sätt.Gasmarknaden skiljer sig från
medhandel medingen global sättfinns naturgast.ex. somsamma

olja.
oförädladflerasig påmed skiljerJämfört ärsätt: engasgasen

alla mark-bränslendirekt med andrakonkurrerarenergiform som
inte påenergiformförädladnadssegment, medan är sammasomen

hjälpmedbränslen. El kan produceraskonkurrerar med naturgassätt av
produ-sol.vind och Gasmed hjälpbränslenoch andra vatten,samt av

utanförutsträckning Eu-ökadfinns och därmed idär gaskällornaceras
vi-samproducerasanvändarna. GasenElproduktionen sker näraropa.
el-flexibelproduktionen mindremed olja, vilket innebär ändare äratt

behovfinnssäsongsvariationer innebär detproduktion. Gasens ettatt
lagraoftast inteEl däremotvilket också gårlagra attgörs.att gas,av

länder påflertaleti huvudsak och ikostnader. köpstill rimliga Gas
från olikakontraktfritt och kortaköps påkontrakt medanlånga mera

W-ISSI
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leverantörer och på elbörser. Under lång tid har naturgasmarknadema
varit monopolmarknader, med i monopol i varje land. Påstort sett ett
elsidan finns många producenter, distributörer och handlare och dess-

finns det i Norden integreradutom marknad.t.ex. en
Gasmarknaden skiljer sig också från flertalet andra konkurrensut-

marknader sina investeringarsatta i infrastruktur ochtungagenom ge-
aktörerna många gånger vertikaltatt integrerade, dvs.är tillägarenom

både produktionsanläggningar/utvinningsanläggningar, överförings-
och distributionssystem ansvariga för försäljningävensamt naturgasav

kund.mot
Naturgasmarknaden skiljer sig vidare från andra energimarknader

ledningsinvesteringama förutsätteratt och stabil mark-storgenom en
nad. Investeringarna i infrastruktur för kan knappastnaturgas görasny
lönsam i kortsiktigt perspektiv harett mycket lång återbetal-utan en
ningstid. Ledningsinvesteringama för kan jämförasnaturgas närmast
med ledningsinvesteringama för elkraft. En viktig skillnad dockär att
så alla har behov i dagens samhälle,gott medan ärnaturgasensom av
betydligt enklare med andra alternativ.att ersätta Om beaktarman
överförd energivolym harså dock ofta kostnadsförsprång.ettgasen
Ledningskostnaden för uppgår till mellan och25 100naturgas procent

motsvarande kostnad för kraftnät överför mängdettav som samma
energi.

Gasföretagen består antal led tillsammans bildar försörj-ettav som
ningskedjan fram till den slutliga kunden. Figur visar3.1 schematisken
bild gaskedjan från utvinning till kundöver då utvinning sker till havs.
Bilden beskriver teknisk kedja där de olika länkarna kan ägas etten av
eller flera företag. juridiska företagsstrukturernaDe skiljer sig mel-
lan olika länder. l Frankrike sköter företag allt, detmedan it.ex. ett
Storbritannien, redan har konkurrensutsatt marknad, finnssom en
många aktörer.

Gasen utvinns både till lands och till havs. Gasutvinning till havs är
betydligt dyrare utvinning på land. Gasutvinningenän iär stor ut-
sträckning, koncentrerad till företagnämnts, vertikaltärsom ovan som
integrerade, dvs. företag förfogar hela kedjan utvinning,översom

distribution och försäljning.transport, Många gånger företagenär även
horisontellt integrerade, dvs. de arbetar med energislag.att än ettmer

ÄvenMen det finns många olika varianter. där sådana affärsmässiga
kopplingar inte finns har dock de gasföretagen stark ställningstora en
jämfört med lokala gasproducenter.
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frånGaskedjan utvinning till kundFigur 3.1

Gasutvinning/gasbehandling gasfálten-

l
till landTransport

Behandlingsanläggning

l
Överföringsnät

och lager

Distributionsnät

+6+F
TransportLokalerIndustri Bostäderoch värmeverkEl-

Oftarörledningar.till havs sker viaplattformamafrånTransporten an-
höjasbehöverplattformama trycket intesågastrycket på attutepassas

pipelinessker ivilket möjligt dåkund,fram tillpå är transportenvägen
tryckhöj-till slutanvändaren. behovFinnsframplattform ändafrån av

kanplattformenkompressorstation. Gastrycketsker det ining uteen
sigochlämnat plattformenEfter närmartill bar.uppgå 200 att gasen

reducerstationer.imarknaden reduceras trycket
behövsvarierar året såenergianvändningen natur-Eftersom över

ochutjämningenklarar hantera säsongergaslager överattavsom
fallvissaoch idygnetEnergianvändningen varierarveckor. även över

dygnsvariationenledningsnätet hanterasjälva syste-klarar att genom
självainnebärfyllnadsgraden.pack-line, dvs. Det natur-s.k. attmets

lag-tillfälligt. Störrekortsiktigt ochlager,gasledningen fungerar som
brist och förför undvikaerfordras dockringskapacitet attatt parera

vi,perioder.under längre Häri användningenförändringarna somser
iproducerasskillnad ögon-tydlig motnämnts, sammasomovan en
Elenergi kaninte lager.fungerarblick den används, dvs. elnäten som

ienergin lagraskanaffärsmässigt Däremotheller lagras på sätt.ett
vattenmagasin.
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3.2 Nätverksindustrier och naturliga
monopol

Utvinning/produktion, och försäljningtransport utgörnaturgasav en
s.k. nätverksindustri. Det kännetecknar nätverksindustri ärsom etten
starkt beroende infrastruktur i form nätverk binderettav en av som

produktionen branschens basprodukter och de slutligasamman kon-av
dessa produkter.sumenterna Exempel nätverksindustrier tele-av är

kommunikationer, järnväg, Vattenförsörjning, elförsörjning och för-
sörjningen med Gemensamt för dessanaturgas. branscher detär att som

konsumenterna kombinationär basproduktnytta ochger nät-en av
verkstjänster; telefon värde för konsumentenär endast deten av om
finns telenät, tåg värdeett endastett är det finns jämvägsspårav om
etc.

Det finns två förhållanden förutsättningarnagör för konkur-attsom
och marknadsbestämd prisbildning och kapacitetsutbyggnad skil-rens

jer sig mellan nätverksindustrier och vanliga branscher. förstaDet är
det i allmänhet finns betydandeatt skalfördelar i utbyggnad och drift av

nätverksindustriemas infrastruktur transportnät. Skalfördelar inne-
bär kostnaden för hållaatt viss transportkapacitetatt lägre iär etten
relativt storskaligt i två eller fleratransportnät än parallella transportnät

tillsammans har kapacitet. Om dessa skalfördelar bety-som ärsamma
dande produktionenär transporttjänster s.k. naturligt monopol.ettav

Betydande skalfördelar i utbyggnad och drift nätverksindustrier-av
infrastruktur betyder emellertid inte nätverksamhet alltidnas att är ett

naturligt monopol. Om nödvändig infrastruktur kan byggas och dri-ut
till relativt låg kostnad finns det förutsättningar för s.k. in-vas en

frastrukturbaserad konkurrens. Ett aktuellt exempel finns på telekom-
munikationsområdet där olika medoperatörer för mobil tele-nätegna
foni kan konkurrera med varandra. Ett exempel utbyggnadenannat är

delvis parallella gasledningsnät i Tyskland kapitelse 8. Om detav
finns förutsättningar för infrastrukturbaserad konkurrens det inteär
självklart tredjepartsaccess till infrastrukturenatt samhällseko-är ett
nomiskt effektivt system.

Skälet till detta det ligger iär samhällets intresseatt effektivitets-att
och konkurrenshöjande infrastruktur byggs Samtidigt kan regel-ut. ett
verk innebär krav på tredjepartsaccess till infrastrukturen försvagasom
privata aktörers incitament genomföra sådana investeringar.att detNär
gäller naturgasmarknaden i det glest befolkade Sverige det allmänär en
bedömning skalfördelama i utbyggnadatt och drift överföringsnät ärav

l Avsnittet bygger på Bergman m.fl. 1999.
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betydande infrastrukturbaseradså konkurrens i detta led inte kanatt va-
samhällsekonomiskt effektiv. svenska naturgasmarkna-För denattra

den skall kunna utvecklas infrastruktu-krävs avsevärd utbyggnaden av
ren.

andra förhållandet betydelse för kon-Det för förutsättningarnaav
och marknadsbestämd prisbildning kapacitetsutbyggnadkurrens och är

finns dvs.det i nätverksindustrier ofta vertikala integrationsvinster,att
mängd bas-kostnaderna för producera och leverera vissatt att en av

blir utnyttjandet produktionsanläggningar ochprodukten lägre om av
transportinfrastruktur koordineras inom integrerad verk-förramen en

Utnyttjandetsamhet. exempel produktion och transmission el:Ett är av
produktionsanläggningarna kan inte bestämmas oberoende efter-avav

ochfördelning transmissionsnätets kapacitetfrågans geografiska samt
underlättar,belastning. integration produktion och transmissionOm av

vertikalaför, denna koordinering, föreliggerdvs. sänker kostnaderna så
integrationsvinster.

skalfördelar vertikala integ-Kombinationen i ochtransportnätetav
produktion och viktigasterationsvinster mellan denärtransport orsa-

nätverksindustrier i flertalet länder under långken till det i de flestaatt
vertikalt integrerat, statligt, före-tid har funnits dominerande, oftaett

företaget fördet dominerande ocksåVanligen har ansvarattag. upp-
elför-infrastrukturen. Uppenbara exempel i Sverigebyggnaden ärav

telekommunikationema.sörjningen, järnvägen och
och med tidenteknisk utveckling har emellertidEfterfrågetillväxt

den inteförutsättningar traditionella strukturenskapat gör attsomnya
främja effektivitet Specielltför och låga priser.längre den bästaär att

vinsterna vertikal integration mellanhar teknik reducerat pro-avny
för modernaduktion och Samtidigt har effektiva skalandentransport.

liten i förhållan-produktionsanläggningar flertalet branscher blivit såi
monopol inaturligtde till efterfrågan det inte längre finns någotatt

drift infrastrukturenproduktionen. Skalfördelama i utbyggnad och av
emellertid bestå.synes

förhar utveckling förutsättningarSammantaget denna skapat en
monopol,branschstruktur där infrastrukturen naturligtdrivs ettsom

sker i kon-medan produktion/import och försäljning till slutanvändare
möj-och fri prisbildning. ord skulle detkurrens under Med andra vara

inslagnätverksindustriema stånd betydandeligt inom få tillävenatt av
effektivitet, lågakonkurrens, den visat främja högdvs. kraft sigsom

priser och snabb produktutveckling.
verksamheter stäl-Blandningen monopol och konkurrensutsattaav

emellertid regleringsmyndighetema inför svårigheter.ler många Det är
tillvilka verksamheter med hänsynnödvändigt avgöraattt.ex. som

monopolis-faktorer bör till branschenstekniska och ekonomiska höra
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tiska respektive konkurrensutsatta delar. Det också viktigt förär att, att
undvika korssubventionering och andra former konkurrensbegräns-av
ningar, till monopolverksamhetatt hålls åtskild från den konkur-se

verksamheten se kapitelrensutsatta 8. frånvaroI disciplinerandeav
konkurrens måste monopolverksamheten regleras för undvikaatt över-
priser och låg statisk och dynamisk effektivitet regleringar diskuteras
vidare i kapitel 8. Till detta kommer vertikalt integreradeatt
branschdominerande företag sällan har några incitament ändra påatt
branschstrukturen och för den konkurrensöppna under de be-som nya
tingelsema skulle kunna medföra välfardsvinster för samhället.

En speciell reglering branschenstyp eller företagets pris-av avser
sättning och övriga kommersiella relationer till kunderna. Regleringen i
fråga kan utformad på olika vilketsätt, diskuteras inärmare kapi-vara
tel En aspekt på regleringen de priser före-annan sätts ettav som av

med naturligt monopoltag tariffemasrör struktur och relation till un-
derliggande kostnader se kapitel 8.

3.3 Ekonomiska riskerz

investeringarDe krävs för bygga från energiförsörjnings-attsom en
synpunkt betydande infrastruktur för inte baranaturgas är stora utan

i allt väsentligtäven irreversibla; det aktuella rörledningsnätet har i hu-
vudsak ingen alternativ användning. Dessutom har rörledningar och
andradelar den aktuella infrastrukturen mycket lång livslängd.av en
Kombinationen storskalighet, irreversibilitet och långsiktighet görav

denna investeringaratt i allmänhettyp förenade med betydan-ärav en
de ekonomisk risk. Hur denna risk beror på kapacitetsutnyttjan-stor är
det och nätanvändamas betalningsförmåga under anläggningens livstid.
Dessa förhållanden beror i sin på hur mycket slutkun-tur naturgas som
derna efterfrågar och vad de villiga betalaär för denna. priseratt De

kannätägama beror också på importprisemata ut och beskattning-som
naturgas.en av

Det kan denna bakgrund urskiljasmot två ekonomiska ris-typer av
ker i samband med infrastrukturinvesteringar. förstaDen kvanti-är en
tetsrisk eller volymrisk, hänger med efterfrågan påattsom samman

kan avvika frånnaturgas den förväntade. Detta kan bero på prisetatt
till slutkundema blir det förväntade,ett änannat priserna på konkur-att
rerande energislag avviker från de förväntade eller andra faktoreratt av
betydelse för slutkundemas efterfrågan på utvecklas pånaturgas ett an-

det förväntade.sättnat än Den andra ekonomisk risktypen ärav en

2 Avsnittet bygger på Bergman m.fl. 1999.
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bliroch/eller skatterprisrisk, hänger med importprisattsom samman
för slutkundema. Iandra de förväntade vid givna naturgaspriserän

allmänhet blandning dessa risker,praktiken det sig irör menen avom
de tvåändamålsenligt skilja mellanfrån analytisk synpunkt detär att

den inhemska naturgasmarknadens aktörerfallen. Speciellt torde upp-
opåverkbara.här definierats, givna ochfatta prisrisker, de somsom

ekonomiska ris-traditionella metoden reduceraDen nåtägamasatt
kombi-försörjning iintegration överföring ochker har varit vertikal av

kundema3. kontraktdessalångsiktiga kontrakt med Genomnation med
överföras på,kvantitetsriskema kunnatpris-har del såvälen av som

förkostnadenkunderna. kan visasoch därmed delas med, Det attatt
risk, risken ioch blir lägrebära totalt och för parterna, omvar en av

kundernaflera Till detta kommerfråga delas mellan attparter.upp
kvantitetsriskensbedömaimportören/nätägaren kansannolikt bättre än

sålångsiktiga kontrakten kan utformasstorlek, vilket innebär de attatt
investeringar i in-bära risk i samband medtotala kostnaden förden att

innebär krav påminimeras. lagstiftningfrastruktur för Nynaturgas som
förutsättningarnaöverföringsnäten kan ändra påtredjepartsaccess till

möjligheterSpecielltriskgardering. kandennaför attnätägamastyp av
kvantitetsrisken på kunderna reduceras.delöverföra en av

dockden lagstiftningen måstekonsekvensDenna motsesnyaav
definieradesbetydande del detbakgrund att somav som ovanav en

investeringar i infrastruktur förmedprisrisk, i samband naturgas,
miljöavgifter påpolitiska beslut skatter ochhänger med omsamman

Även politiskamedkvantitetsrisken hängerdelnaturgas. sammanen av
avgifter miljökrav påpå andra energislag,beslut skatter och nyaom

långsiktighet ochbetydervärmeverk Det gradenkraft- och att avm.m.
bestämdapolitisktmiljöavgifter och andrastabilitet i energiskatter,

gradhög påver-betydelse iförhållanden efterfråganför naturgasav
investe-framtida avkastningenkar möjligheterna bedöma denatt
markna-svenskaexempel deni infrastruktur för ett påringar naturgas

ekonomiskatroligt deavsnitt ocksåden redovisas i 4.4.2. Det är att
beslutpolitiskaberor inhemskarisker för naturgasnätägare somav

3 överfö-ochnaturgasföretag, med inriktning på importvertikalt integreratEtt
den riskrisk.vanligen inför kategorier ekonomiskring, ställs två Den ärenaav

pay-karaktäravtal takehänger med oftast långsiktigade av orsom samman
riskandra denföretaget har med producent Den ärnaturgas. somavsom en

behandlasirreversibla investeringar i överföringsnät. Härhänger medsamman
ochavsnitten 3.4pay-avtal diskuteras ibara den kategorin. Take orsenare

8.3.3.
4 denbära risk kan definierasenskild aktörs kostnad för vissEn att somen

försäkringvillig betala för komplettaktörenmaximala premie är att ensom
aktuella risken.denmot
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energiskatter och miljöavgifter de riskerärom större förena-än ärsom
de med tredjepartsaccess till överföringsnäten.

3 Kontraktsformer

Traditionellt har all västeuropeisk naturgasförsörjning varit baserad på
långsiktiga kontrakt. Anledningen bådeär produktion ochatt transport

kapitalintensivt.är Omfattande och mycket långa kontraktav hargas
viktig förutsättningansetts utgöra för avkastning på deatten garantera

investeringarna i produktionen.stora Långa kontrakt har också tryggat
utnyttjandet de nationella gasföretagens och de lokala distributörer-av

liksom derastransportnät, möjligheter försörjningen.nas att garantera
Långa kontrakt har varit önskemål från både producenterett och gros-
sister. Kontrakten för handel mellan länder löper i allmänhet på 20 år,

det inte ovanligt medär kontrakt sträcker sig både 25 ochmen 30som
år fram i tiden.

Långsiktiga importkontrakt kommer alltid nödvändiga föratt vara
ochatt kapitalintensivagarantera investeringar.stora denTrots att

västeuropeiska kontinentens gasmarknad måste betraktas väleta-som
blerad, hade utvecklingen vissa gasfält i Nordsjön, Trollfáltet,t.ex.av
med tillhörande infrastruktur inte kommit till stånd deutan avsätt-
ningsgarantier kontrakten med de ledande nationella gasföretagensom
på kontinenten utgör.

De långsiktiga avtalen i allmänhetär uppbyggda s.k. takesom or
pay-avtal benämningen sammandragningär take anden av pay or
pay. Vid take pay-avtal förbinder sig kunden betala förattor en
minsta volym och säljaren leverera maximal volym.att Kunden fåren
betala för denna minimivolym kunden förbrukat volymenoavsett om
eller Köparen förbinder sig således minsta års-att ta emot samten
dygnsvolym medan säljaren förbinder sig leverera maximal års-att en

dygnsvolym. Avtalen tillämpassamt ofta med viss flexibilitet så att
utnyttjade volymer kan för bruk. Villkoren i de avtalsparas senare som
tecknas mellan producent och överföringsföretag speglas sedan i de
avtal tecknas mellan överföringsföretag och distributör eller andrasom
mycket kunder.stora

De långsiktiga inköpsavtalen innebär i allmänhet leverans av en
jämn volym hela året.över Marknadens säsongsvariation hanteras ge-

naturgaslager. De långsiktiga inköpsavtalen kan kompletterasnom med
kortsiktiga inköpsavtal där köps dygnsbasis varvid enbartgas man
betalar för erhållen volym.
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följande:fleråriga inköpsavtalen reglerasI de

Volymvillkor.
index.Pris,

Kvalitet.
Betalning.
Mätning.
Omförhandling.

Majeure.Force
edomsförfarande.Skilj

risk-regleraframgåttkan tidigarelångsiktiga kontraktenDe sägassom
dessa kon-gasmarknaden.och säljare på Imellan köparefördelningen

nämnda takedenvolymriskenvanligen köparentrakt tar orgenom ovan
prisrela-ändradeoftast för de riskerstårpay-klausulen. Säljaren som

alternativeneftersom priserna knyts tilltill,kan upphovtioner sna-ge
kostnader.till säljarensänrare

förvarieraavtalens utformning och längd kanbör betonasDet att
allmänhet fem-och iAvtalen flerårigaslutanvändare.olika ärtyper av

in-avtal.och kortare Förförekomma både längredockåriga. kanDet
till år.och för kraftvärmekunder 20avtalettårigadustrin ned till upp

delar:slutkundsavtal följ andesvenskt beståExempelvis kan ett av

Avtalstid.
avgift.Fast

oljeprodukter.koppling till, i allmänhet,Rörligt pris med
Altemativkostnad.

takeIngen pay.or
månadsvis i efterskott.Betalning

betalar påkundentake innebäravtalet inteAtt är attpay-typ van-av or
klausulersåledes ingafinnsför förbrukad mängd Detligt sätt omgas.

volymris-helainnebär säljarenmaxvolymer, vilketminimi- eller taratt
ken.

Prissättning3.5

all-inaturgasmarknaden baserastraditionellaNaturgaspriset denpå
efter altema-Priserna indexerasaltemativkostnad.på kundensmänhet

ochkololja ävenalltid innebärdagtivkostnaden, vilket i så gott som
i och medprisdiskrimineringformkan förekomma. Detta är en av

altemativkostnad.utifrån sinolika kunder betalaratt
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Principen med altemativkostnadsprissättning gäller också för mind-
Ävenkunder. prissättning mindre kunder skerre mot via fastställdaom

tariffer, så utgår dessa från kundens altemativkostnad.
ochI med avtalen baserar sigatt på kundens altemativkostnad så

tillämpas s.k. net-back-prissättning. Denna s.k. net-back-princip tilläm-
för prissättningen mellan alla de olika aktörerna i helapas kedjan från

kund till gasplattforrn. Net-back-principen innebär lokalatt när en gas-
leverantör förhandlar med den regionala gasleverantören så bådautgår

ifrån den lokalaparter leverantörens kunds altemativkostnad, dvs. det
kunden betalar eller villig betalaär för sin energiförsörjning.att Där-
efter dras leverantörens kostnader bort varvid pris fås. Dennaettegna
prissättningsprincip gäller sedan i alla led fram till gasutvinningen, dvs.
till plattformen. slutleverantörenNär har icke homogen kundstrukturen

hänsyn tilltar detta i prisförhandlingen viktning olikaman genom av
kunders altemativkostnader och gasvolymer.

Ovanstående prissättningsprincip gäller för den kontinentala delen
Europa inklusive Sverige. StorbritannienI fungerar det annorlun-av

da. På gasmarknaderöppna sker prissättningen altemativkostna-mot
den i stället andra leverantörersutan mot gaspris. Således sker i Stor-
britannien prissättning I Storbritannien har dettamoten gas gas. nu

slagit igenomäven på marknaden för privatkunder.

3.6 Marknadsutveckling/ marknadsöppnings
Det har tidigare konstaterats det inte finns någonatt global naturgas-
marknad. Ser vi gasmarknaden globalt perspektiv kan vi mycketettur

dela in den i huvudsakligengrovt regioner, Nordamerika,tre Asi-
en/Pacific Europa. Situationen för ländernasamt i de olika marknader-

olika.ärna

3.6. 1 Nordamerika

I USA uppgår självförsörjningsgraden till 75 Resterandeprocent.ca
behov importeras, till del 10 procent frånstor Kanada. Naturgas har
varit del den amerikanska energiförsörjningen sedan börjanen av av
l900-talet. Hela gassektom iär privatägd ochstort antalet aktörersett
överstiger flerfaldigt antalet aktörer på den europeiska kontinenten.
Den amerikanska marknaden karaktäriseras marknadsom en mogen
och har sedan 1985 gradvis avreglerats. I grossistledet råder i dag kon-

5 Avsnittet baseras i huvudsak på CEPS 1998.
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leverantör.kan välja Denåterförsälj störstakurrens, dvs. utma-att arna
tillträde.slutkundema frittdock, nämligenningen kvarstår att ge

Asien/Pacific3.6.2

formall iimporterarförhållanden.olika JapanAsien råderI avgas
ochsjälvförsörjandeAustralien heltflytandeLNG, dvs. ärnaturgas.

slutanvändare kanregionala monopol,finnsAustralienexporterar gas.
naturgasmark-avregleringsprocessenpågårvälja leverantör. Där av

tillträde diskuteras.förhandlatochnaden

Europa3.6.3

Historik

produk-lokalbaserades i början påi EuropaFramväxten naturgasav
vidItalien,iPo-dalensåsomanvändning,lokaltion för t.ex. norra

Tyskland.ivid mindre fältFrankrike ochi södraLacq-fynden norra
litendockförblevproduktionskällorlokaladessaGasmarknaden runt

gasutvinningen.begränsningen inaturligagrund denpå av
västeuropeiskaför denförutsättningarnaändradesslagI gas-ett

Groningen-fältetupptäckten detutvecklingmarknadens storagenom av
igång 1965.komi GroningenProduktionenNederländerna år 1959.i
gaskonsum-Åren kontinentensstarkt uppsving idetdärefter blev ett

produktionen försörj-inhemskhar tillgåttdelention. Den största av
FrankrikeBelgien,till främstdel harning, även exporteratsstormen en

och Tyskland.
slutetstartade iNordsjöni södraproduktionenbrittiskaDen av

Storbri-försörjaenbart gått tillhittills i principoch har att1960-talet
1970-taletslutetstartade först igasutvinningennorskatannien. Den av

fråntill VästeuropaExportenall produktionoch i exporteras.settstort
1970-talet nå-hälftenunderfick förstoch RysslandAlgeriet avsenare

väsentlig betydelse.gon
ochRysslandfrånimport Norge,dag beroendeiEUInom är avman

efterfrå-ökademed denöka i taktberoende kommerAlgeriet. Detta att
gasutvinning minskar.EU-ländernastakt medoch i attgan

Användning

in-uppgårenergianvändningentotala primäradenAndelen naturgas av
tidigareEurogasgenomsnitt 22i dag till i gör,EU procent. somom
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framgått, bedömningen andelen kommer ökaatt kraftigt framöver,att
eller till mellan och27 31 år 2020. Detta Ökningprocent motsvarar en

naturgasanvändningen i Europa på minst 45 i förhållande tillav procent
dagens användning.

En ökad användning betingad fleraär faktorer,naturgasav av men
väsentliga faktorer följande.tre är

Miljöfordelama framför andra fossila bränslen.0
Teknikutvecklingen för effektivare produktionsanläggningar, både
storskaliga och småskaliga, avseende energiproduktion med natur-

energikälla. Processverkningsgraderna blir ständigt bättregas som
och överstiger verkningsgradema for andra bränslen.typer av
Ökad elgenerering med energikälla både frånnaturgasI som nya gas-
kombikraftverk och kraftvänneanläggningar.

De sektorer där naturgasanvändningen i Europa beräknas expandera
kraftigast enligt Eurogas, inomär, hushållsmarknaden och på elpro-
duktionsområdet. Användningen inom den sektorn beräknas ökasenare
flerfaldigt i absoluta mått.

Marknadsförutsättningar

I Europa skiljer sig situationen från land till land, både avseende egen
naturgasproduktion och ochnaturgassystemens utbyggnad. I Eu-nätens

finns flertal gasproducenter, enbartett i Storbritannien finnsropa ett
tiotal.

I de flesta europeiska länder nationellt gasföretag förettsvarar mer-
gasinköpen och för de längreparten inom landet,transporternaav t.ex.

franska GdF, tyska Ruhrgas, nederländska Gasunie, danska DONG,
svenska Vattenfall Naturgas AB och finska Gasum.

Sex EU:s länder har produktion Danmark,av naturgas:egen av
Storbritannien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Tyskland. Det
finns europeiska exportländer, Norge, Storbritannien och Neder-t.ex.
länderna, samtidigt det finns länder till hundra be-ärprocentsom som
roende gasimport, såsom Belgien, Finland och Sverige. Andra län-av
der, Frankrike och Tyskland,t.ex. importerar den delen sittstörsta av
naturgasbehov. Länder med importbehov importerarstora nå-gasen,
gorlunda jämnt fördelat, från flera länder. Spanien har i sin lagstiftning
1998 fastslagit gasimporten från enskiltatt land inte får överskridaett
60 den totalt importeradeprocent naturgasvolymen. nationellaDeav
gasföretagens forhandlingsposition utländska gasleverantörergentemot

givetvis mindre starkär leverantör mycket dominerande.är Iom en
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utrikeshan-engagerade iregeringama starktexportländersamtliga är
bakgrundstatliga fårstarkadeln med Det motengagemanget sesgas.

bilaterala åtagan-omfattande, långsiktigaofta frågandet äratt omav
försörjningspolitisk och ekonomisk betydelse.den storav

nationellteuropeiska länderde flestaI nämnts, ettsvarar, som ovan
gasinköpen och för de längreförgasföretag transporternamerparten av

marknadsställningnationella gasföretagenslandet. ärinom De ett re-
tekniska ochförordningar och/elleroch statligalagstiftningsultat av

förändring-har betydandeUnder årförutsättningar.ekonomiska senare
med syftesträvandenpolitiskaresultatdelvis attskett, ett avsomar

fallkapitel mångamarknaderna 8. Iseförbättra konkurrensen på även
ochöverföringsföretagennationellaägarsamband mellan definns det

alternativahafthar i praktiken sällanProducenternagasproducenterna.
och säl-köpar-representerade bådeoljebolagen påkunder. De ärstora

jarsidoma.
naturgasmark-avregleradfullständigtharStorbritannien,I som en

landba-allavälja leverantör,hushåll fritt kanmednad, där till och ägs
Storbritannienbolag,och BG Transco.serade naturgasnät ett sammaav

överförings-andra länder finns fleratilltillträde Ireglerathar näten.ett
denstycken, vilka RuhrgasTyskland finns 20 äriföretag, övert.ex. av
sinafrånmonopol gasförsäljningenoch pådockharDestörsta. var en

olika nät.
fulltharenda landet idag det EuropaiStorbritannien är ensom

Nederlän-Andra ländernaturgasmarknad.konkurrensutsatt t.ex.som
naturgasmarknaden.påbörjat öppningochderna Spanien har en av

Marknadsöppning

mångainomökad konkurrens pågårregelverkeniFörändringar mot en
im-marknadsmognad ochGradenochbåde inom EU.länder utom av

betydelse.portberoende härvidär storav
privatiseringenstartadeStorbritannien, naturgas-I avsom

konkurrens påi dag,redan rådermarknaden 1986, nämnts,ovansom
friadenaktörernaproducenterna de förstamarknaden.hela Här var

redanproducenternanaturligt eftersommarknaden, vilket var vanavar
emarknad.konkurrensutsatt oljvid en

hadetill konkurrensfrån monopolStorbritannien gick ettNär man
motsvarande 30naturgasmarknadfullt utbyggt ochgasnät pro-caen
Konkurrensutsättning ienergianvändningen.den inhemskacent av

till aktörer uppstått.Storbritannien har lett att nya
mellannaturgasledningenInterconnector,drifttagandetGenom av

har markna-i Belgien, hösten 1998,i England och ZeebruggeBacton
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den föröppnats brittiska säljare och kontinentala köpare och vice versa.
Till hösten 1998, hade minst elva kontrakt tecknats. Norska gasbolag är
intresserade använda Interconnectorattav deäven har andraom na-
turgasledningar till den europeiska kontinenten.

De flesta länder i Europa arbetar, mednämnts, regelver-som ovan
ket för inreöppen gasmarknad. Spanien haren i och med den lagstift-
ning kolväten the Spanish hydrocarbonom law, trädde i kraftsom
den 17 september 1998, fastställt ramverket för liberalisering denen av
spanska gasmarknaden. Dock kvarstår utforma självaatt lagstiftningen.
I Tyskland råder i princip konkurrens mellan gasforetag i grossistledet,
slutkunden kan dock välja leverantör i dag.

Det pågår strukturellaäven förändringar gasindustrin. Integrationav
framåt, gasproducentert.ex. när köper delar överforingsföretag harav
blivit allt vanligare under år. Integration bakåt inte likasenare är van-
ligt, dvs. distributionsforetagatt eller överforingsforetag köper in sig i
produktionsbolag.

3.7 Handel med naturgas

Det har tidigare nämnts någon globalatt marknad för naturgas, motsva-
rande den for olja, inte existerar i dag. Handeln sker i stället via bilate-
rala och ofta mycket långa kontrakt.

I Storbritannien, sedan 1994, och i USA finns dock inhemska spot-
prismarknader. På spotprismarknad köper och säljeren forman en vara
omgående leverans. På konkurrensutsatta och samtidigtmer mogna
marknader minskar andelen långa kontrakt. Mellan 15 och 30 procent

den brittiska handeln med skerav pånaturgas spotmarknaden. Denna
andel ökar stadigt och spotprisema får allt genomslagstörre slut-på
kundsprisema. I USA sker handeln med på 50-tal olikanaturgas ett
marknadsplatser och marknadsnav s.k. hub där så allagott störresom
marknader har utvecklats till spotprismarknader. På marknadsplatsema
i USA, ofta elektroniska,är kansom numera köpas från fler-naturgas
talet oberoende källor för leverans till olika marknader. Detta innebär

inte längreatt behöver köpaman vidnaturgasen produktionsplatsen
inklusive tilltransport specifikt geografiskt område. Särskilda aktö-

s.k. shippers, för kommerrer, att till ställe,svarar köperrätt ingasen
sig på olika transportsystem och optimerar medtransportvägen tanke
på säkerhet och kostnad.
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SverigeiNaturgasen4

naturgasmark-aktörlitenkapitelframgåttSverige är, enavsom
där-produktioneller naturgas,varkenVi harnaden. menavreserver
medAvsiktenDanmark.frånbegränsad import naturgasemot aven

i någranaturgasmarknadensvenskadenbeskrivakapitel av-detta är att
beskatt-ochanvändningvolymer,utbredning,gällerseenden. Det t.ex.

ning.
utbyggna-svenskadenikortfattat någraredovisas stegavsnitt 4.1I

innehållerAvsnitt 4.2sträckningen nätet. enden samtnaturgas avav
importörerdvs.marknaden,svenskadenpåaktöremagenomgång av

analyse-avsnitt 4.3utformade. Iavtalenhur ärdistributörer,och samt
energian-kundkategorier,volymer,avseendemedmarknadenras

be-analysavslutningsvisinnehåller4.4Avsnittvändning avenetc.
skattningen naturgas.av

svenska naturgasnätetDet4.1

Bakgrundl

högstvarierat vä-Sverigeiförintresset1960-talet harSedan naturgas
Bakgrundenform.konkretÅr högstdock intresset1979sentligt. tog en

oljebe-minskaochHarrisburgreaktorhaveriet i strävan attbl.a. envar
energipolitiskaregeringensbehandlingenmedsambandroendet. I av

importaffa-förbereddavisserligenriksdagenavslog ettproposition par
nödvändig-positivtsiguttaladeoch Algeriet,Tyskland ommenrer

möj-bevakadärvidochNordeninaturgasutvecklingenföljaheten att
naturgasimport.framtidatilllighetema

Förhand-Danmark.medförhandlingardärefterRegeringen tog upp
DanmarksochSverigesmellanavtaliresulterade 1980 re-ettlingama

1 1990.MobergpådärDelavsnittet bygger, annat anges,
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getingar avtal mellan ABZimportörensamt ett Swedegas och leverantö-
DONG Dansk Olje Naturgas A/S. Riksdagen godkände affärenren og

i juni 1980. Av regeringens proposition framgår bl.a. avtalenatt var av
betydande värde för svensk energiförsörjning prop. 1979/80:170.
Detta gällde i synnerhet hänsyn till de utvecklingsmöjlighetertogsom

låg i avtalen.som
Avtalet mellan regeringarna bestod delavtal,två dels leve-ettav

ransavtal för dels transportavtal regleradeett det erforderli-gasen, som
utformningrörsystemets och finansiering.ga

m3Enligt leveransavtalet skulle DONG leverera 3 105 miljoner gas
under 18 år med början 1985. Leveransema skulle i huvudsak avse

Skånevästra Sydgas 1. Under de första fem åren skulle leveranserna
bli mycket ojämna, medan de under de därpå följande årentretton

m3skulle uppgå till 200 miljoner år. Denna leveransprofil lyckadesper
Sverige sedan omförhandla till jämn profil. Kontraktet innehöll vi-en

m3dare möjlighet begäranpå få köpa ytterligareatt miljoner240en
m3år, dvs. totalt 440 miljoner år. Den möjlighe-gas per gas per senare

förutsatte dock Danmark tillgodosettten sitt behov.att eget
Transportavtalet gällde dels rättigheterna transiteraatt gas genom

Danmark, dels utöka kapaciteten i det danskaatt till miljar-2systemet
m3der år. Den sistnämnda delen avtalet svenskt initi-gas per ettav var

ativ. Sverige Swedegas AB åtog sig betala 220 miljoner danskaatt
kronor i förskott för denna utökade kapacitet vilket i viss utsträckning
fick avräknas transportavgifter.mot Det danska systemetsenare var

m3tillräckligt för nämnda 440 miljonertransport år. Frånav gas per
svensk sida sågs avtalet således inledningen till avsevärt störresom en
naturgasanvändning.

decemberI 1986 tecknades importavtal mellan Swedegasett nytt
Dangas3AB och dåvarande Dansk Naturgas A/S, dotterbolag tillett

m3DONG. Avtalet leveranseravsåg på 200 miljoner år. Gasengas per
skulle levereras till södra Halland Sydgas och2 Halland ochnorra
Göteborg Västgas 1.

År 1989 tecknades importavtalännu mellan Swedegasett AB och
dåvarande Dangas. Denna gång uppgick leveranserna till miljoner500
m3 år, dvs. fördubblingnästan den tidigare användningen.per en av
Gasen skulle utnyttjas inom de befintliga naturgasområdena församt

planerad utbyggnad Göteborg.en norr om

2 SwedegasAB Ãgarbildenblev under 1980 helägt statligt bolag. har där-ett
efter förändrats antal gånger. Numera ingår företagetett i Vattenfallkoncemen
under Vattenfall Naturgas AB senamnet avsnitt 4.2.
3 Avtalen överfördes till Dangas från DONG. Dangas bytte den juli1 1999

till DONG Naturgas A/S.namn
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l Naturgasnätet

År började användas1985 i Sverige. Uppbyggnadennaturgas att av
i har i dragSverige skett samband de förstai tvånaturgasnätet grova

avtal redovisats Sydgas byggdes överfö-l kringsom ovan. upp en
ringsledning transmissionsledning från till vid Hel-Dragör Ingelstorp
singborg. samband med SydgasI byggdes ledningen till Halm-2 ut
stad/Falkenberg. innebar överforingsledningen byggdesVästgas 1 att ut
till Göteborg SOU sträckning1995: 140. Nätets framgår Figur 4.1.av

svenska kommerDen från de danska naturgasfalten inaturgasen
Nordsjön. till den danska gasplattfonnen vidDen Tyra-transporteras
fältet. behandlingsanläggning avskiljerDär passerar gasen en sva-som
vel, koldioxid och kolväten. Från Tyra-plattforrnen gårvatten, tyngre

transportledning,via vidare till Nybro Jyllandskusten. Vidpågasen,
Nybro finns ytterligare behandlingsanläggning, fungeraren somsom
back-up till den Tyra-plattfonnen. detpå Nybro fortsätter in iI gasen
danska transportledningssystemet. vida-Den svenska gasleveransen går

till utanför Köpenhamn varifrån det svenska överförings-Dragörre
för Klagshamnutgår. Från Dragör går vidare tillnätet naturgas gasen

Malmö.utanför Klagshamn finns i dag enda mottagnings-I Sveriges
station. Gasen distribueras sedan vidare i Sverige.

Överforingsledningen dimensionerad föri Sverige stål och 80är av
bars tryck och mellan 600 och i diameter. Till överförings-500är mm
ledningen ochkopplat grenledningar for tillär mät-som reg-gasen
lerstationer, där gasleveransen och trycket reduceras. Normaltmäts
sänks trycket till bar innan den går vidare i distributionsledningar4 av
plast. småhusområdenasl servisledningar sänks trycket ända tillner
0,1 bar.

uppgår det svenska till km överföringsled-539Totalt naturgasnätet
sjöledning,20 km km distributionsnätning 3 000varav är samtca

stadsgasnät.780 km
befintliga naturgasledningen mellan Malmö och Göteborg harDen

m3 TWh.kapacitet miljarder vilket2 år, 22motsvararen gas per ca
Med kompressorer kan kapaciteten öka till TWh.30ca

saknas säsongslager för Danmark har däremot1 Sverige naturgas.
lager. danskatvå täcker säsongsvariationema i Sverige.Det systemet
svenska ledningsnätet kan fungera korttidslager.Det Densom gasvo-

lym finns i det svenska klarar leveranser dygn, beroen-någotnätetsom
efterfrågan.de på korttidslager södraunder utveckling iEn ärtypny av

4 m3Kapaciteten miljoner dygn. säsongvariationer6 På grundär etc.gas per av
det dock inte realistiskt räkna med fullt kapacitetsutnyttjande åretär att ett runt,

m3varför den reella kapaciteten lägre miljarder2 år.är än per
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Sverige i samarbete mellan Sydkraft ochett Gas De s.k. linedFrance,
rock Anläggningen planeras kunna i drift år 2001-2002.tascavem.

Nm3,Lagrets volym 10 miljoner dvs. drygt TWh.0,1motsvarar

Figur 4.1 Det svenska 1998naturgasnätet möjliga expansionsvägar markeradeär
med streckad linje.

Jönköping

Falkenbera
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Aktörer avtaloch4.2

Aktörer4.2. 1

marknaden blygsamframgått kapitel den svenskaSom 2 är om-avav
svenskadenfattning. gäller naturliga skäl aktörerna påDet ävenav

och Ruhrgasmarknaden. Gasunie NederländernaFöretag som
Vattenfallså försäljningTyskland har 100 gångerän stor sommer

Även aktörernanordiskt perspektiv de svenskaiAB.Naturgas ärett
framför danska DONG,framgår Figur alltsmå. 4.2Som är menav

Vattenfall AB.finska betydligt NaturgasGasum, större änäven

Några försäljning4.2 företagsFigur naturgasav
m3Miljoner

140 ‘

1201

100‘

80

60

40 "

20‘

:ml0
VattenfallGasunie Ruhrgas DONG Gasum

Källor: kapitelSe

aktörer,fåtalkarakteriserasnationella marknaden i SverigeDen ettav
importör.Vattenfallmed särställning for Naturgas AB som ensamen

valmöjligheterinte har någraInnebörden enskilda distributörerär att
EG-direktivpåpekas det finnsvad leverantör det bör dock ettattavser
överförings-andra ländersreglerar transitering naturgas genomsom av

avsnitt 8.3.nät, se
monopolister.företag i principde lokala marknaderna enskildaPå är

kö-väljavälja leverantör enbartslutlige konsumenten kan inteDen att
konkurrensutsattemellertideller inte köpa naturgas. Naturgasen ärpa

monopolställningen.bränslen, vilket begränsari relation till alternativa
kun-baseras påprissättningenkapitel har framgåttAv 3 naturgasatt av

högrekan därmed inte varaktigtdens altemativkostnad. Priset änsättas
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de alternativ står till förfogande det kan dock kostsamt försom vara
kunder byta till bränsle elleratt uppvärmningssystem, vilket ock-annat
så påverkar altemativkostnaden.

I Sverige sker all import således Vattenfall Naturgasnaturgasav av
ABS. Bolaget och driver denäger svenska överföringsledningenäven

sträcker sig från tillDragör Göteborg. Vattenfall harNaturgas ABsom
inte något inköpsmonopol. Bolaget har emellertid for 6transporträtt

m3miljoner dygn i det danska vilket i praktikensystemet, utgörgas per
monopol. Denna upphör enligt avtaletett rätt 2005.
Vattenfall Naturgas AB tidigare sedan 1992 helägt dotter-ettvar

bolag till Vattenfall VidAB. årsskiftet 1996/97 sålde Vattenfall AB
sammanlagt 49 aktierna. Köpare tyska Ruhrgas AGprocent av var
l4,5 procent, norska Statoil 14,5 danskaprocent, DONG 10 pro-
cent och finska Neste OY 10 procent.

Vattenfall Naturgas AB säljer till lokala och regionala dist-naturgas
ributionsbolag, till kraft- och värmeproducenter till slutanvändare.samt
De kunderna Sydgas AB, Göteborgstörsta Energi och Varbergär AB
Energimarknad AB. kunderDessa köper 97,5 gasimpor-tre procent av

medan återstående andel tillgår 8 slutkunder.ten,
Bland distributörerna Sydgas AB och levererarär 75störst pro-ca

i Sverige. Sydgas AB grenledningamacent i södra Sveri-ägerav gasen
och för distributionen i Skåne och Hallandnaturgasge svarar av upp

till och med Falkenberg. vissaI områden säljer emellertid Sydgas AB
till lokala underdistributörer byggt lokala distributionsnät.gas som upp

Ängelholm.Det gäller Lund, Helsingborg och Sydgas har vissAB även
i den svenska överföringsledningen.transporträtt köper vissaFöretaget

mängder Vattenfall Naturgas och handharAB fråntransportengas av
Dragör.

4.2.2 Kontrakt

Utformning

Det inte möjligt redogöra förär utformningen kontrak-att närmare av
på den svenska marknaden. Kontrakt privata affärshandlingar,ten är

och innehållet normalt inte offentligt. Informationenär kon-om
traktsvillkoren på den svenska naturgasmarknaden därför ofullstän-är
dig.

Importavtal på naturgasområdet framgått kapitel mycketär 3som av
långsiktiga. De importavtal mellan Vattenfall ochNaturgas AB DONG

5 Tidigare Swedegas jmf.AB avsnitt 4.1.
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Naturgas A/S redovisats i avsnitt 4.1 har längd på ungefär 20 årsom en
och löper 2003, 2006 och 2010.ut

Importavtalens baspris och indexering relaterade till priset ol-är
Ävenja. i övrigt innehåller avtalen de traditionella komponenter som

redovisats i kapitel gällerDet klausuler reglerar takesom or pay-
åtaganden, kvalitet, betalning, mätning, force majeure, skiljedomsförfa-
rande och omförhandling.

Distributionsavtalen med Sydgas AB och andra distributörer är av
Övrigatidsmässigt liknande karaktär importavtalen. komponentersom

ungefär strukturär i importavtalen.av samma som
Avtalen för industrier kan vid första avtalstillfället tilluppgå år5

och förlängs sedan normalt med år i Prisdelen består vanligt-ett taget.
vis fast avgift och rörligt pris med koppling till oljeprodukter.ettav en
Priset baserat på kundens kostnad förär alternativ energiförsörjning.
Kontrakten innehåller inte take pay-åtaganden.or

Kontrakt för leverans till kraftvärmeverk kan ha betydligt längre
avtalstider för industrier och kanän innehålla takeäven or pay-
åtaganden.

För mindre kunder sker prissättningen via fastställda tariffer. Dessa
utgår också från kundens altemativkostnad, normalt olja.

Konkurrensverket har i tiotal ärenden olikaantalett prövat ett sam-
arbets- och leveransavtal mellan Vattenfall Naturgas och SydgasAB

respektiveAB mellan dessa företag och lokala och regionala distribu-
tionsbolag utefter naturgasledningen denpå svenska västkusten. I ver-
kets beslut konstateras statsmaktemas inflytande introduktio-att över

i Sverige varit betydande aktuella avtal,naturgas samt attnen av som
oftast löper under lång tid, innehåller inköpsåtaganden, ochensamrätter
områdesbegränsningar kan konkurrensbegränsande konkur-isom vara
renslagens mening. Verket vidare det i dagsläget inte finnsnoterar att
någon Vattenfall Naturgas kan levereraän till dennaturgasannan som
svenska marknaden, vissa begränsningar kan objektivtsamt att anses
nödvändiga för avtalen skulle komma till stånd och därmed foratt na-
turgasintroduktionen i Sverige. Sammantaget avtalen därföransågs inte
begränsa konkurrensen märkbart Avtalen beviljades därmedett sätt.
s.k. icke-ingripandebesked. Konkurrensverket underströk dock be-att
sluten fattats bakgrund de rådande förhållandena avseendemot av na-

och konkurrerande energiturgas de omständighetersamt attannan om
legat till grund for besluten förändras i något väsentligt avseendesom

kan Konkurrensverket återkalla besluten. kanDet inte uteslutas att en
marknadsöppning i enlighet med gasmarknadsdirektivet kan utgöra
grund for Konkurrensverket initiera omprövning aktuellaatt en av av-
tals förenlighet med konkurrenslagen.
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Prissättning

Genom distribueras till slutkonsumentemaatt fastett rör-gas genom
ledningssystem företag åtnjuter geografiska monopol, detärav som
möjligt tillämpa s.k. prisdiskrimineringatt ett företag olika pri-sätter

på produkt till olika köpare mellan skilda kundkategorierser samma
Radetzki, 1989. Priserna differentieras framgått kapitel efter3som av
konsumenternas altemativkostnader.

Priset i kontrakten baseras på s.k. net-back-prissättning, vilket är en
vanlig metod i Europa. Denna prissättningsprincip innebär att naturga-

på slutmarknaden prissätts de alternativ kunden har, i normal-motsen
fallet olja. Naturgasdistributörens pris på grossistledetnaturgasen mot

priset förutgörs på slutmarknaden mednaturgasen avdrag för distri-av
butörens kostnader. Om grossisten också importör blirär naturgasenav
priset enligt denna princip importpriset för ytterligare redu-naturgasen

med hänsyn till de kostnadercerat grossisten har, kostnadert.ex.som
för och säsongsutjämningtransport naturgasflödet. praktiken blirIav
förhandlingen i de olika leden fråga värde mark-pånaturgasensen om
naden och vilken marginal den enskilde aktören skall ha.

Det går här tänka sig två extremfall handelatt medsom avser gas
mellan två monopolföretag i två olika länder. fallEtt pris-är att gasen

med utgångspunkt från alternativasätts bränslen och importprisetatt
endast marginal kostnaderna för överförings- ochmotsvararger en som
distributionskostnadema i importlandet. dettaI fall kan importlandet
importör, distributörer överskotté,etc. inte tillgodoräkna sig något

detta tillfaller i sin helhet exportlandetutan producent, transportörer
importpriset.7etc.. Detta kan det högstasägas utgöra

detI andra fallet baseras importpriset på utvinnings- och transport-
kostnadema i exportlandet. I detta fall tillfaller överskottet i princip
importlandet. Om förluster skall undvikas detta det lägsta acceptablaär
exportpriset.

Hur priset till dessa bägge nivåer avgörande förär över-anpassas
skottets fördelning mellan och importland. fördelningEn iexport- som
sin bl.a. beroende kontrahentemastur är förhandlingspositioner. Detav
finns emellertid omförhandlingsklausuler i kontrakten kan falla utsom

priset för köparen blir för högt.om
allmäntRent innebär prisdiskriminering potentiellt konsu-att ett

mentöverskott kan transformeras till leverantörs- eller producentöver-

6 Egentligen beteckninggasränta, på denär marginal uppstår mel-som en som
lan marknadens maximala betalningsvilja och kostnaderna i utvinningsledet -
med avdrag för och överföringskostnader.transport- Gasräntans fördelning
mellan och importled regleras importpriset.export- av
7Olika prissättningsprinciper diskuteras bl.a. i Statens energiverk 1987.
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skott. Resultatutvecklingen inom Sydgas-projektet tyder det åt-på att
minstone initialt uppstod relativt utländskt producentöverskott.ett stort

de kommersiella avtalenI mellan Swedegas ochAB och DONG sena-
dåvarande kom basprisetDangas ligga högt, vilketattre senare orsa-

kade förluster oljepriset sjönk. för-En bidragande orsak tillnär senare
luster också i utsträckning såldes tillberäknatstörre änattvar gasen
förbrukare för vilka alternativet tjock eldningsolja, förbrukaredvs.var
med relativt låg betalningsvilja.

Avtalet mellan Swedegas ochAB den huvudsakliga distributören
Sydgas innehöll olika forlusttäckningsgarantier utlöstesAB Dessaetc.

och kom leda till antal statliga ägarforänd-ingrepp ochatt ettsenare
ringar.

Marknad4.3

Energianvändning och import4.3.1

svenska naturgasmarknaden relativttidigare framgåttDen är som av
för denblygsam omfattning. står mindreNaturgasen 2än procent av

energitillforseln Sverige. framgått kapitel uppgårtotala i Som 2av
till drygtmotsvarande andel de områden därinom EU 22 Iprocent.

energitill-har introducerats står den dock för 20naturgas procentca av
nivåforseln, dvs. ungefär ipå Europa.samma som

från Danmark till miljoneruppgick 1998 852Importen naturgasav
m3, vilket TWh9,3 Figur 4.3. kontinuer-Importen stegmotsvarar ca
ligt under 1985-1993, for år.perioden sedan plana underatt ut ett par

har viss uppgång skett.Därefter en
outnyttjad ka-nuvarande importvolymen innebär det finnsDen att

lmportavtalen miljonermedger import på maximalt 140pacitet. 1en
m3m3 och miljonerår ledningsnätet har kapacitet på 2 000gas per en

kapaciteten kan tidigare ökas ytterligareår nämnts genomper som
kompressorer.
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Figur 4.3 Import till Sverigenaturgasav
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Källa: Vattenfall Naturgas AB.

4.3 Användarsektorer

distribuerasNaturgasen till slutkunder55 000 i kommuner.25 Mer-ca
dessa, eller 40 000, renodlade spiskunder,parten närmare ärav men

antal industrier, kraftvänne- och värmerverk anslutnaäven ett stort är
till Ungefär kunder flerfamiljshus14 000 småhus ochnaturgasnätet.
använder for uppvärmning.naturgas

Naturgasen har främst olja inom industrin i kraft- ochersatt samt
värmeverk, vilka också de användarna denAvär största naturgas.av
totala volymen används drygt 42 for kraft- värmeproduk-ochprocent
tion, 40 inom industrin och i bostäder17procent procentca ca
uppvärmning, spisar etc.. mindre delEn används ocksånaturgas som
fordonsbränsle och bränsle for uppvännning växthus.som av

harDet dock skett förändringar i sektorsanvändningen sedanstora
introducerades i Sverige Tabellse samband med in-naturgasen 4.1. I

troduktionen det framför allt industrin utnyttjade naturgas.var som
andelDenna har sedan minskat kraftigt volymmässigt har det dock

skett i princip kontinuerlig ökning, samtidigt främst kraft- ochen som
Ävenvärmeverk ökat sin andel. inom bostadssektom har det skett en

markant uppgång. Bostadssektom består dock flera kundkate-olikaav
gorier och för dessa finns det enbart vissa uppskattningar för 1997.
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visar hushåll svaradeDessa för 5 konsumtionen ochatt procentca av
fastigheter och mindre industrier för 12 procent.ca

Tabell 4.1 Användningen påfördelat olika sektorernaturgasav
Procent

1985 1990 1993 1997

Industri 86,4 46,6 36,0 40,2
Bostäder 7,5 15,4 16,6 17,3
Kraft- och värmeverk 6,1 38,0 42,547,4

Källa: Vattenfall Naturgas AB.

beslutet SydgasprojektetNär avsikten betydandetogs attom var an-en
del skulle dyrare energiformer tjock eldningsolja,ersätta änav gasen
dvs. skulle till kunder med förhållandevis betalnings-att storgasen
vilja Moberg, framgått tidigare1990. Som uppnåddes detta mål inte
inledningsvis. Konsumtionen försköts i riktning tjockoljeersättningmot
och kom orsaka förluster. oklartDet målet uppnåttsatt är om senare.
Fortfarande har hushållen, den högstbetalande kundkategorin,t.ex. en
relativt låg andel gaskonsumtionen. Hushållens användningav av na-

för uppvärmning endast for den totala3-4turgas procentsvarar av
gaskonsumtionen.

4.3.3 Prognoser

Några uttalade den led-för outnyttjade kapaciteten imer prognoser
ningsnätet saknas. Vattenfall räknatEnligt finns det högtNaturgas AB

m3total potential miljarder nuvarandepå 1,5 i anslutning till deten ca
ledningsnätet. eventuell volymökning första hand aktuell förEn iär
kraftvärmeproduktion. Utbyggnaden kraftvärme dock hämmasav anses

skattesystemets utformning deloch lågt elpris. mycketEnett storav av
industriema i befintligt område i dag anslutna till Hus-är gassystemet.
hållssektorn har dock relativt låg anslutningsgrad, till delvilket storen
förklaras fjärrvärmen väl utbyggd inom området.ärattav

Endast begränsad expansion leveranserna inteförväntasen av om
utbyggnad sker. ocksåDet pågår vissa analysernätet ut-en av om en

byggnad det befintliga Sydgas analyserarABgasnätet. t.ex. ut-av en
byggnad mellan Hyltebruk och Jönköping. harVattenfall Naturgas AB
analyserat utbyggnad nordväst Göteborg.en om

harDet genomförts antal studier förutsättningar-analyseratett som
och potentialen för ökad gasutbredning och Norden.i Sverigena en
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dock kapitel naturgasfrâganstudier redovisas i analyserarDessa som
i Sverige, närområdet och Europa.

Beskattning4.4

Utformning4.4. 1

koldioxid-princip energiskatt,Energi- och miljöskattema iutgörs av
miljöavgift för utsläpp kväveoxider.skatt, Svavelskatt och aven

skiljer mellan olika användare ochEnergi- och miljöskattema sig åt
energislagg säljs eller används förolika Fossila bränslen, upp-som

Bränslenbelastas med både energi- och koldioxidskatt.vännning, som
och koldioxid-befriade från både energi-används for elproduktion är

samtidigbeskattas i konsumentledet.skatt. producerade elen FörDen
särskilda regler.kraftvärme, gällerproduktion och el, s.k.värmeav

medalla användare. belastasBiobränslen obeskattade för Torvär sva-
velskatt.

kon-beroendeEnergiskatt för differentierad påutgår somvem
bränslenoch allaelkraften och i landet den konsumerassumerar var

ovan.for elproduktion framgårbiobränslen och reglernautom torv
energiskatt.Sedan betalar industrin ingen1993

ochalla bränslen biobränslenKoldioxidskatt belastar torvutom
elproduktionförutifrån kolinnehållet i bränslet. Bränslenberäknas

denkoldioxidskatt. Industrin betalarbelastas inte med 50 procent av
koldioxidskatt betalas övriga användare.avsom

och utgår ibåde el- och värmeproduktionSvavelskatt vidtas ut
bränsledeklarationen fåreldningsolja. Avdragför kol, och iprincip torv

utsläppen.för anläggningargöras renarsom
vid el- ochkväveoxider utgårmiljöavgift for utsläppEn vär-av

forbränningsanlägg-gasturbiner och stationärameproduktion pannor,
betalas istatsfinansiellt neutral eftersomningar. Avgiften är pengar

energiproduktion och utsläpp. Detill respektive anläggningsproportion
medan de medutsläpp får avgiften tillbakaanläggningar har lägstsom

nettobetalare.de utsläppen blirstörsta
för olika energikällor framgårEnergi- och miljöskatterna samman-

koldioxid-fattningsvis Tabell Industrin betalar4.2. 50 procent avav
detöversiktlig eftersomskatten, och ingen energiskatt. Tabellen är

8 energimyndighet 1998.Beskrivningen skattesystemet baseras Statensav
härredovisasBeskrivningen översiktlig och de komponenterutöverär som

och speciella nedsättningsregler.finns antal undantagett
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finns antal undantags- och nedsättningsregler redovisasett intesom
här.

Tabell 4.2 Energi-, koldioxid- och frånsvavelskatt den l januari 1999 för icke-
industriell förbrukning, kWh exklusiveöre momsper

Bränsle Energi- Koldioxid- Svavel- Total
skattskatt skatt skatt

Eldningsolja 1 7,5 10,6 18,1-
Eldningsolja 5 6,8 9,7 1,0 17,5
Kol 4,1 12,1 2,0 18,2
Gasol 1,1 8,6 9,7-
Naturgas 2,2 7,3 9,5-
Torv 1,5 1,5- -
Biobränsle 0,0- - -
El, Sverige 9,5 9,5norra - -
El, övriga 15,1 15,1- -
El, fjärrvärmepro- 9,5 9,5- -
ducenter, Sve-norra
rige
El, fjärrvärmepro- 12,8 12,8- -
ducenter, övriga
lSvavelskatt uppgår till kronor kilogram30 svavelutsläpp på kol och 27torv samtper
kronor kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavelinnehåll i olja. Beräkningar-per

i tabellen skatt kWh baseras schablon utsläppen. Vissa värmeföre-överna av per en
har dock effektivare rening så svavelskatten kan uppgå till lägre nivåer detag att änen

i tabellen.som anges
Källa: SOU 1999:5 och energimyndighetStatens 1999.

Vid internationell jämförelse ligger skatten på på högnaturgasen en
nivå i Sverige. Samtliga övriga EU-länder har lägre skatt naturgasen

Sverige Eurogas, 1998b. altemativkostnadsprissättningän Den som
tillämpas för kan dock innebära den jämfört med alternativ-attgas
bränslena lägre skattesatsen i praktiken inte alltid kommer slutkundema
tillgodo.

börDet påpekas det pågår energiskattesystemet iatt översynen av
Sverige.

4.4.2 Ekonomiska risker

Energi- och miljöbeskattningen ha betydelse viljanför in-stor attanses
i anläggningar för och gaskraftproduktionvestera se ka-gastransport

pitel 3. Framför allt gäller det förändringar skattesystemeti intesom
möjliga förutse. orsakEnär kräver omfattan-att är att transport av gas

de investeringar i infrastruktur i form reglerstationer, lagerrör,av m.m.
Den eller de aktörer denna investering sig därmedgörsom exponerar
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ändradenaturligtvisändrade Skatteregler ochför konsekvenser av
normaltlångsiktigt vadbränsleprisrelationer på ärsätt änett sommer

medförKapitaltunga investeringarbränslehantering.vid storaannan
beroendestarktflyta in. därförintäkterna börjar Dekostnader innan är

regler 140.förutsägbara SOU 1995:långsiktiga ochav
tidigarebaserasoch prissättningen prisetKontraktens längd som

påver-lönsamheten kanbränslekällor medförpå alternativa attnämnts
energiskatten påsänkningskatteförändringar. Enkas starkt t.ex.avav

betydandesänkas, kan innebärapriset måsteolja, innebär ettattsom
inte fårdessutomOm importöreninkomstbortfall för importören. av-

ändåhangrund skatteförändringmängden påsättning för hela ärav en
kontrakterade,viss andel denförpliktigad betala exportörenatt en av

levererade, gasen.men
och ienergibeskattningenfrekventa ändringarhar haftSverige av

påverkatsmedverksamhetenhar lönsamhetenvissa fall naturgasav
förändradeintemedimportkontraktet DONGpåtagligt. Enligt var

ofta idockGasprisetomförhandla avtalsvillkoren.skälskatter sättsatt
År energi-sänktesmed. 1993bränslen det konkurrerartill derelation

avtalenenligtinnebar gasimportörenvilketför industrin,skattema att
nedsättningmotsvarandekundernasänka priset tilltvingades utan av

intäktsbort-betydandeorsakadeSkatteomläggningamaimportpriset. ett
bokförda värdetfick skriva ned detmedförde gasimportörenfall och att

1995:140.överföringsledningen till kronor SOUOden befintligapå
förväntad godresultatförbättringarbakgrundMot samt ensenareav

detskrivastyrelsen 1997bolaget beslötekonomisk framtid för att upp
värdet ledningssystemet.bokförda av

oljaenergiskattenhöjningdock betonasbör t.ex.Det att aven
redovisatsfallriktning. detvinstmarginalen i positiv Ipåverkakan som

kundertill sinahöja prisernaskulle importören kunna mot-utanovan
kan ocksåimportpriset.svarande höjning Det poängteravärt attvaraav

alternativkostnads-till den nuvarandelederökad konkurrens attatt om
pris, såfåroch därmed egetavvecklasprissättningen ettatt gas

bränslenandraändrade Skatteregler förkommer konsekvenserna attav
minska i betydelse.
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5 Naturgasfrågan i Sverige,
närområdet och Europa

Vid slutet 1980-talet bedömdes förutsättningarna goda förav vara en
storskalig naturgasintroduktion i Sverige under l990-talet. Till grund
för bedömningarna låg bl.a. beslutet två kämkraftsre-stängaattom av
aktorer åren 1995 och 1996. Vid slutet 1980-talet bedrevs förhand-av
lingar mellan Swedegas AB nuvarande Vattenfall Naturgas AB, nors-
ka GFU Gassforhandlingsutvalget och sovjetiska Sojuzgasexport om
leveranser till Mellansverige för bl.a. kondenskraftproduktion. Iav gas
Storstockholmsområdet planerade STOSEB GAS för gasleveranser
från naturgasledning Mellansverige.en genom

Efter skattereformen år 1990 då koldioxidskatt infördes och skatten
på ökade och 1991 års energipolitiskanaturgas beslut se avsnitt 5.3
gjordes den politiska bedömningen förutsättningarna föratt natur-en
gasutvidgning inte längre goda och Swedegas lade utbyggnads-ABvar
planerna i Mellansverige på is. STOSEB GAS fortsatte diskuteraatt
tillförsel från Haltenbanken utanför Trondheim via Bergslagen-av gas
Gävle-Stockholm vidareoch till Finland. Också detta projekt befanns
till slut förenat alltförmed höga risker. Särskilt ansågs risken förvara
skatteändringar alltför stor.vara

Under år har frågan utbyggnad det svenskasenare natur-om en av
åter aktualiserats.gasnätet Diskussionen förs med delvis andra för-nu

tecken. 1980-talets planer i huvudsak baserade på bedömningarvar av
de framtida svenska försörjningsbehoven och marknadsfömtsättningar-

i övrigt inom landet. dag fråganI starktär relaterad tilläven energi-na
försörjningen i närområdet och i hela Västeuropa. Vidare har kraven på
åtgärder för motverka klimatförändringarnaatt vuxit alltsig starkare
under l990-talet, och därmed har fått avgörande betydel-naturgasen en

i många länders klimatpolitiska strategier.se
Här först, i avsnitt 5.1, kort översikt viktiga ändringaröverges en

under Öster-l990-talet förutsättningarna för naturgastillförsel inomav
sjöområdet och i Europa i l avsnitt redovisas5.2 energi-stort.

Östersjöregionen,samarbetet inom Norden och betydelse förärsom av
frågan ökad svensk naturgasanvändning. Avsnitt innehåller5.3om en



SOU 1999:115närområdet ochNaturgasfrågan Europa126 iS2erige,

ställningsta-Sverigesenergipolitiken ochredogörelse för den svenska
övergripande,redovisasnaturgassamarbete. Avslutningsvisganden till

NorthGrid-studien,Nordicaktuella studier, Gasi avsnitt 5.4, tre
Balticoch The Gas Interconnector.OY-studienTransgas

omvärldeniFörutsättningarna5.1

Östersj öområdetl l
.

Östersjöregionen havet,Norskagasfyndigheter i Nordsjön,ornringas av
engelskaochnederländskaoch Ryssland.hav DeBarents gasreservema

bety-avgörandefå någonbedömasoch kan interelativt begränsadeär
Östersjöregionen. försörjs medTysklandigasforsörjningendelse för

Ryssland.nordsjöfältensåvälfrånflera ledningarnaturgas somgenom
ryskatill detknutnadäremot endastoch de baltiskaFinland ärstaterna

danska fyn-deDanmark försörjs frånochSverigeförsörjningsnätet.
kontinenten,tillockså ledningDanmark harNordsjön.dighetema i en

med detsammankopplatSverigeinnebärvilket i sin ärävenatttur
kontinentala systemet.

Öster-ienergiforsörjningenbetydelse föralltharNaturgas störreen
mark-påtyderSamstämmiga bedömningarhelhet. attsjöregionen som

ökaåren kommer avsevärt,under denaden för attnärmastenaturgas
Östeuropa. energianvänd-andelNordenallt i Iframför är avgasens

respektive 20Danmark ca 10Finland ochiningen procentstörst ca
m3År Danmarkoch imiljarderFinlandsåldes i 3,5procent. 1997 gas

m3m3 och imiljardersåldesSverige 0,9miljarder I3,6 gascagas.
iinteanvänds iNorge stort sett gas.

förochväl utbyggttyska är naturgasenDet naturgasnätet mersvarar
baltiskadeOckså ienergianvändningen.tyskadenfemtedelän aven

Polenetablerad. Ioch Ryssland motsvararländerna är naturgasen na-
energianvändningen.turgasandelen 10 procent avca

ochgasproducentermycketRysslandochNorge är stora gasexpor-
Även Sverigebådetilloch vissgaskällorDanmark har exporttörer.

Danmarkdock2000-talet kommerår in på attTyskland. Någraoch va-
från såvälochryskFinland importerarimporti behov gas,av gas.avra

in-sida finnsfinska regeringensfrån den stortettgasföretagens som
baltiskaeuropeiska Demed dethopkoppling naturgasnätet.tresse av en

Även länderfrån dessatill det ryskakoppladeendast nätet.ärstaterna
sidaFrån ryskmedintegreras Europa.önskemåluttaladefinns attom

till detransportledalternativerhålla storabehovfinns attett enav
på kontinenten.marknaderna
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En Östersjöområdetsammanbindning inaturgasnäten skulle in-av
nebära tillforselmöjlighetemaatt och försörjningstryggheten ökade i
hela regionen. Konkurrensen på gasmarknaden i de nordiska, baltiska
och övriga europeiska länderna skulle öka. Den lagringskapacite-stora

i Lettland skulle kunnaten utnyttjas.
Naturgasimporterande länder efter ökasträvar försörjningstrygg-att

heten förlita sig påatt leverantör.än Förutom ökadgenom mer en en
leveranssäkerhet tillgången till konkurrerande leverantörer ocksåger en
bättre Östersjöområdetutgångspunkt i prisforhandlingama. I detär
egentligen endast i Tyskland, och i viss mån i Polen och Danmark, som

sådan situation föreligger.en
Finland och de baltiska har starkt intressestaterna förbin-ett av en

delse med det kontinentala Finlandgasnätet. planerar öka använd-att
ningen väsentligt, detnaturgas då nödvändigtär inteav attmen vara
hänvisad till leveranser från enbart Ryssland även tillförseln däri-om
från hittills har varit mycket stabil. De baltiska eftersträvarstaterna
också alternativ tillförselväg.en

Strävandena Östersjönhos länderna på andra sidan kopplas tillatt
det västeuropeiska sammanfallergasnätet också med ryska exportin-

Det ryska gasföretagettressen. Gazprom vill diversifiera sina trans-
till det kontinentalaportvägar befintligaDenätet. ledningarna till kon-

tinenten går Ukraina och Vitryssland, vilket viss osäker-genom ger en
het beträffande framtida leveranser. En utbyggnad det nordiskaav

ocksågasnätet, Gazprom de politisktexportvägsom sta-ger en genom
bila nordiska ländema, har sedan länge varit ryskt önskemål. Denett
s.k. Nordiska frångasaxeln, Finland Mellansverige till Nord-genom
sjön, har länge varit huvudaltemativet.

För Ryssland sannolikt inteär sammankoppling entydigt positiv.en
Å sidan skulle avsättningsmöjlighetema för rysk öka,ena naturgas men
å andra sidan skulle riskera konkurrens de nuvarande kundernaman om
i Polen, Baltikum och Finland, vilka helt beroende ryskärnu av gas.
Samtidigt kan det fördel forsörjningstryggheten ökar iatt Stvara en
Petersburgs-området och Kaliningrad. Omvänt gäller naturligtvis att en
sammankoppling också skulle påverka avsättningsmöjligheter och kon-
kurrenssituation för norsk gas.

Också från Östersjöom-norsk sida söker tillforselvägar tillman nya
rådet. Förhandlingar pågår mellan norska GFU Gassforhandlings-
utvalget och det statliga danska gasforetaget DONG Naturgas A/S
med sikte på inköp norsk GFU har också inlett förhandlingarav gas.
med det polska gasföretaget POGC. Norsk skulle kunna levererasgas
till Polen via Danmark eller Tyskland.genom
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Gasmarknaden i5.1 Europa

konsumentländema tillförselvägarFör i ocksåVästeuropa är ge-nya
Östersjöområdet intresse. Flera och säkrare leveransvägarstortnom av

från Ryssland ökar leveranssäkerheten och konkurrensen på den euro-
peiska gasmarknaden. Också Danmark har sådan utbygg-intresse av en

gasfyndighetema minskatnad, eftersom de danska beräknas ett ut-ge
satsningbyte under kommande år samtidigt landet planerar storsom en

Ökningen gasanvändningen måste därför delvis baseraspå inaturgas.
landet hapå importerad och då skulle det värde för attvaragas, av

tillgång till leveranser från Ryssland.närmare
andel denPå kontinenten för mycket störrenaturgasen avsvarar en

totala energianvändningen den i Sverige. Förbrukningsmönstretän gör
naturgasbaserade elpro-också annorlunda i Sverige. Oftaär än utgör

drifitider.långaduktionsanläggningar baslastanläggningar med mycket
mång-hushåll gasförsörjningPå kontinenten dessutom andelen medär

medleder till kan köpasfaldigt i Sverige. Dettastörre än att naturgasen
hög utnyttjningstid.

bränsleså och effektivtansågs inom längeNaturgas EU ett rentsom
tätortsuppvännning-förbehållas industriprocessema ochdet bordeatt

EG-elproduktion användningenFör ettnaturgas genomaven. var
kol möjligen olja användas. Un-direktiv förbjuden, stället borde ochi

detdet årtiondet har politiken ändrats, ochder ärnaturgasensenaste nu
EG-direktivetoch ombyggda kraftverk.viktigaste bränslet för av-nya

skaffades 1990.
ökar,energianvändningenAndelen i den totala europeiskanaturgas

ochoch klimatpolitiska hänsyn,bl.a. resultat miljö-ett genomsom av
sjun-sjunkande på grundnaturgaspriset har uppvisat tendensatt aven

fortsättaförväntaskande oljepriser. ökande naturgasanvändningenDen
år in påoch efterfrågan någraoch mellan tillgånggap väntasett

importbero-och ökat2000-talet. inhemska källorna i sinar,De EU ett
dåföljden 2.3.3.ende från länder utanför blir se avsnitt DetEU är

Även Nige-Ryssland och Algeriet.frågan import från Iran,Norge,om
ria och har gasfyndigheter.Quatar

mark-har bedrivit aktivryska naturgasföretaget GazpromDet en
till detnadspolitik, bl.a. syftar till diversifiera transportvägamaattsom

ochsamarbetsavtal med flera kraft-kontinentala harGazpromnätet.
avseende bl.a.Frankrike och Italien,industriföretag, i Tyskland,t.ex.
fall delägare iteknisk utrustning och marknadsföring i vissaärsamt

gasled-ledningsnät. har också visat starkt intresse förGazprom ett en
Tyskland. dåfrån Finland Sverige till Danmark eller Detning ärgenom

främstmarknaden intresse,inte primärt den svenska är utansom av
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möjligheten få ytterligare säker tillförselväg till den europeiskaatt en
marknaden.

Förbrukningen i Västeuropa har ökat kraftigt de de-senasteav gas
cennierna. Gasens andel primärenergiforbrukningen har under deav

åren35 ökat från 2,5 till drygt har20 Gasensenaste procent procent.
till del olja och kol. Storbritannien, Tyskland, Frankrike,stor ersatt
Nederländerna och Italien framgått kapitel de viktigasteär, som av
konsumentländema och för drygt fyra femtedelar den totalasvarar av
användningen. Ungefär två tredjedelar kommer från källor in-av gasen

EU Nederländerna, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Italien ochom
Frankrike. resterande delarAv importeras hälften från Ryssland och
ungefär fjärdedel från vardera Norge och Algeriet.en

Det finns, framgått kapitel i huvudsak två orsaker till attsom av
efterfrågan på ökar i Europa. En orsak har sådananaturgas är att gasen
fördelar jämfört med kol och olja, ökad naturgasanvändning föratt en
många länder har blivit huvudstrategi i miljö- och klimatpolitiken.en

övergångEn sker från subventionerad kol till i elproduktionen, därgas
s.k. kombicykelteknik med framstår ekonomisktnaturgas ettsom
mycket konkurrenskraftigt alternativ. Den andra orsaken till-är att
gången på nordsjöolja har kulminerat. En ökad andel i energi-naturgas
tillförseln led i undvika starkare framtida beroendeär strävanett att ett

olja från Mellanöstern.av
konkurrensutsatt förEn marknad viktigt inslag i full-ärnaturgas ett

bordandet marknad förinre centralaEU:s energi. i EU-Detav
kommissionens från januarivitbok 1996 strategiskaenergifrågomasär
betydelse för stärkamöjligheterna industrins konkurrenskraft, för-att
sörjningstryggheten och hänsynstagandet till miljön EU-
kommissionen, 1996b. Energisektorns utveckling har starktett sam-
band med såväl möjligheterna uppnå miljöområdetresultat inomatt

med strävanden bidra till och miljö-den ekonomiska, socialaattsom
Östersjön.mässiga utvecklingen bl.a.i länderna energisektornkring I

finns det dessutom starka samband mellan EU-ländema, såväl fysiskt
el- och gasledningar m.m. ägarmässigt. ökad diversifieringEnsom
och leveranssäkerhet huvudmålen för energipolitik. Till-EU:sär ett av
försel från flera leverantörsländer mycket viktigt sä-av gas ses som ur
kerhetssynpunkt och också betydelse för konkurren-storanses vara av

ökat konsumentinflytande och sänkta gaspriser på den europeiskasen,
gasmarknaden. Konkret drivs denna politik eko-inom bl.a.EU genom
nomiskt stöd till s.k. TEN-projekt Trans på el- ochEuropean Network
naturgasområdet. Projekten skall bidra till knyta lednings-att samman
näten.

19-18815
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5.2 lånergisamarbete i Norden och

Östersjöregionen

5.2.1 Mellanstatligt samarbete

I harEuropa det ökade intresset för tagits i detnaturgasnorra upp
mellanstatliga energisamarbetet. Det viktigt inslag i den omfat-är ett

Ös-tande verksamhet på energiområdet inriktad på utvidgatär ettsom
tersjösamarbete. Målet för detta samarbete därmed välöverensstämmer
med EU:s allmänna energipolitiska mål.

Vid i denBergen 27 juni kom1997 de nordiskaett möte statsminist-
samarbete för förverkligaöverens visionen håll-ett attrama om om en

Östersjön.bar energiförsörjning Statsministrama uttryckte dennarunt
överenskommelse i deklaration, Bergendeklarationen,en gemensam
och energiministrama i uppdrag undersöka vilka möj-närmareattgav
ligheter och åtgärder kan vidtas för främja utvecklingen inomattsom
området.

Statsministrama uttryckte i deklarationen den gemensamma upp-
Östersjönfattningen länderna står inför förändringar påatt runt stora

miljö- och energiområdet, och det därför krävs både långsiktigatt en
tillgång på energi, för säkerställa utveckling och sysselsättning, ochatt

energisystem tillmötesgår kravet på bärkraftig utveckling.ett som en
Därför eftersträvas politisk, ekonomisk och teknologisk integration ien
Östersjöområdet.

Beträffande betydelse i detta sammanhang konstateradenaturgasens
statsministrama bl.a. följande:

Vi eniga denär miljövänliga energikällan blandär deatt naturgas mestom
fossila bränslena. ökadEn och effektiv användning i ländernanaturgasavÖstersjön bidrar till reducera utsläpp koldioxid och andra kli-runt att av
matpåverkande användningen kol och olja kan minska.attgaser genom av

De nordiska energiministrama lämnade sin huvudrapport, den s.k. Ber-
i maj 1998. Den i antal slutsatsergenrapporten, utmynnar ett samt en

rad åtgärdsrekommendationer.
Energiministrama rekommenderade nordisk projektgrupp föratt en

naturgasfrågor skulle inrättas för bl.a. behandla resultatet Nor-att av
dic Gas Grid-studien, då skulle Behovetsnart avrapporteras. ettsom av

Östersjöländemautvidgat samarbete mellan regelverk för utbygg-om
nad och utnyttjande och elnätverk skulle också behandlas när-av gas-

Ett flertal klimatpolitiska projekt föreslogs vidare, framför alltmare.
med inriktning på användningen s.k. flexibla mekanismer regionen.iav

Vid nordiskt energiministerrnöte i Trondheim denett 10 juni 1998
beslöt ministrarna uppföljningen Bergendeklarationen. Nordiskaom av
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Östersjöregi-arbetsgrupper etablerades el- och gassamarbeteför inom
och särskild arbetsgrupp under och miljöministramaenergi-onen, en

uppgifter på klimatpolitiska området. Arbetet fördet ett ut-gavs nya
Östersjösamarbetevidgat inriktades i första det medmöteett steg mot

Östersjöländemas energiministrar skulle i de-i Stavangerägasom rum
cember månad.

Ungefär samtidigt, den juni bjöd4 1998, EG-kommissionen DG
Östersjöländerna Östersjörådets förXVII länder till möteett att

bilda Baltic Task Huvudsyftet initiativEnergy Force. med dettaen var
arbeta fram översikt viktiga energiinvesteringsprojekt i regio-att en av

och förbättra förutsättningarna för deras Vidfinansiering. mö-attnen,
inställningredovisade alla länder positiv till initiativettet en men var-

pågår områ-nade samtidigt för dubbleringar aktiviteter redan iav som
mel-orsak träffades överenskommelse samarbetedet. Av denna en om

ministerrådet och Baltic Task inkluderandelan Nordiska Energy Force
och förberedelser inför energiministennö-gemensamma arrangemang

tet.
samarbete november 1998för detta arrangerades iInom ettramen
Petersburg med från industri ochnaturgasseminarium i St deltagare

presenteradeseminariet behandlades den då nyligenmyndigheter. Vid
vidareNordic Grid-rapporten, avsnittGas 5.4.se

Östersjöländernasdecemberden 1998I Stavanger 1 möttes ener-
Östersjömötet energi.första på ministemivåDetgiministrar. omvar

Även energifrågor,för Papoutsis,EU-kommissionären Christos var re-
presenterad mötet.

behandlades allt samarbete iframför förutsättningarna förVid mötet
det klimatpolitiska Energiministrar-gasfrågor området.el- och samt

ekonomiskt bär-energiproduktion frånfrämjaöverens attvar omna
infrastrukturkraftiga utvecklaoch miljövänliga energikällor, övermer

privatautveckla bl.a. förstabilt ramverkgränserna, uppmuntraattett
konkurrensoch offentliga investeringar arbeta för sundsamt att en

mellan olika energikällor.
el- ochMinistrama eniga ökad integrationatt gas-avvar om en

marknaderna miljövänligare energi-nödvändig för effektivare ochär en
förutsättningarna för ökad integra-användning. konstateradeDe att en

och bearbetning lagar,tion harmoniseringär att steg tas mot reg-aven
föreskrifter miljö och handel.ler och avseende

Inför dettaMinistrama beslöt igen i Finland hösten 1999.mötasatt
tillbeslöts fyra skulle utarbeta förslagarbetsgruppermöte att gemen-

förpå områden identifierats de viktigasteåtgärder desamma som vara
området. Två länder de-utvecklingen hållbar energiförsörjning iav en

el,ordförandeskapet för vardera de fyra arbetsgruppernalar gas,av -
klimatpolitik och energieffektivisering.
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Under år 1999 planeras fortsatta konferenser el-, och kli-om gas-
matfrågor bl.a. kraftvärme och regionala investeringsfrågor.samt om
Gruppemas arbete skall infor energiministermötet i Hel-avrapporteras
singfors den 25 oktober 1999. skallDär också Baltic Energy Task For-

lämna slutrapport.nämnts,ce, som ovan en

5.2.2 Baltic Gas, samarbete mellan gasföretagen

Med anledning den ökade politiska och ekonomiska integrationenav
Östersjöområdetsoch betydelse avseende möjligheter för naturga-nya

Östersjöre-träffades ledningarna för alla de gasbolagen inomstorasen
gionen i Danmark den ochll februari12 for1999 andra Baltic Gasen
Summit.

Konferensen koncentrerade sig på utvecklingen energimarknadenav
Östersjöregionen.i Representanter från kommissionen redogjorde för

sina visioner, där nödvändigheten integration ländernas energi-av av
marknader underströks liksom betydelse föräven uppnånaturgasens att

uthållig och säker energiförsörjning i området. Vidare poängteradesen
vikten samarbete mellan gasföretag och myndigheter samtidigtav som
behovet formellt samarbete mellan gasföretagen underströks.ettav mer

Diskussionerna mellan gasföretagen och inbjudna forrepresentanter
kraftbolag bekräftade visionen gassektoms utveckling. be-Vidareom
tonades och kraftsektorema kommer bli integreradeatt attgas- mer
framöver och förslag från kraftbranschens företrädare tillett gemen-en

kraft- och gasstudie diskuterades.sam
resultatEtt blev formaliserat samarbete mellanmötet att ettav mer

gasföretagen skall organiseras. En arbetsgrupp upprättades, med repre-
för fem gasföretag DONG, Ruhrgas, Lietu-sentanter Fortum Group,

Dujos och Vattenfall, for formera den organisationen, Bal-attvos nya
tic Gas. Arbetsgruppen skall också inleda dialog kraftföreta-meden

samarbetsorganisation Baltrel för diskutera förslagetattgens om en
el-gas-studie. BalticNästa Gas kommerSummit hållas iattgemensam

Polen år 2000.
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5.3 Sverige

5.3.1 Energipolitiken i Sverige

Riksdagen 1988 riktlinjer för naturgasanvändningen i Sverigeantog
1987/88:90,prop. bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:34. regeringensI

proposition till riksdagen anfördes kunde bli intressantatt naturgas ett
alternativ i svensk energiförsörjning. På medellång sikt fanns poten-en
tiell marknad för oljeersättning, ersättning elenergi för värmepro-av
duktion kraftvärmeproduktion. Det kunde också skedeisamt ett senare

kring sekelskiftet bli aktuellt med volymer, visadestörre gasenom- -
sig konkurrenskraftig för produktion elenergi i samband medvara av
kämkraftsavvecklingen. ytterligareEtt scenario sades in-som vara av

för Sverige transitering förlandet avsätt-tresse naturgasvar av genom
ning på den gasmarknaden.europeiska

betonades dock avgörande för svenskaDet roll i detatt naturgasens
energisystemet dess konkurrenskraft tillgängligaövrigagentemotvar
energislag. Till kom kraven på försörjningstrygghetdetta och miljö-att
hänsyn måste kunna uppfyllas. bedömningVid konkur-en av gasens

viktigtrenskraft det vidare beakta fulltSverige inte haratt att ettvar
utbyggt Kostnadsaspektema kommer därförnaturgasnät. vägaatt tungt.

självaFörutom kostnaderna för måste kostnader för investe-ävengasen
inkluderas.ringar i infrastruktur Samma sak gäller kostnader för bered-

skapslagring och kostnader uppkommer på grund skärpta mil-som av
jökrav.

försörjningstrygghetBeträffande kraven vägle-nämndes som en
framtidadande princip vårt energisystem skulle kännetecknas sä-att av

ker tillförsel. självklar därför kunde tillförasEn strävan att naturgasvar
landet från två leveranspunkter leve-och från sinsemellan oberoende
rantörer.

Sammanfattningsvis måsteföljande krav samhälletangavs som
ställa för väsentligt utökad naturgasanvändning i Sverige:en

Tillförseln måste ske överensstämmelse med energipolitiskai de0
riktlinjerna. Således måste de samhälleliga målen angående leve-
ranssäkerhet, beredskapslagring och miljö kunna nås.
Inköp måste ske efter strikt kommersiella principer. Gasen0 av gas
måste kraft konkurrera energimark-kunna på den svenskaav egen
naden. kommersiella förhandlingarna före-De skall genomföras
tagsplanet. Kontrakt gasköp bör innehålla omförhandlingsmöj-om
ligheter och prisindexeringsprinciper relevanta för konkur-ärsom
renssituationen på den svenska marknaden.
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Den samhälleliga bedömningen naturgasprojekt iett görs0 av sam-
band med tillståndsprövning enligt lagen 1978:160 vissa rör-om
ledningar.

års1991 energipolitiska beslut prop. 1990/91:88 innebar ingen för-
ändring dessa krav eller förutsättningar, bilddysterav men gav en mer

framtid i Sverige. konstateradesDet mednaturgasens den starkaattav
kraftbalans rådde kunde inte någon nämnvärd utvidgning natur-som av
gasområdet förutses under tiden fram till mitten l990-talet. Detav an-
fördes vidare och biobränslen konkurrerande bränslen iatt naturgas var
bl.a. kraftvärmen. bedömdesDet dock skulle kunnaatt naturgas ut-
nyttjas inom det nuvarande naturgasområdet i södra och Sverigevästra

detta skulle inskränka på förutsättningarnautan utvecklaatt att
biobränsleanvändningen i landet helhet. framhölls iDet proposi-som
tionen vid valet mellan fossila bränslen utsläpplägstatt naturgasgav

koldioxid.av
I regeringens proposition uthållig energiförsörjning prop.om en

l996/97:84 redovisas de nuvarande riktlinjerna för energipolitiken.
anförsDär det fördelaktigaste fossila bränslet och detatt ärnaturgas att

befintliga bör utnyttjas. propositionen framgår vidareAvnaturgasnätet
det angeläget förutsättningar skapas förär det befintligaatt att att na-

skall kunna utnyttjas effektivare.turgasnätet Som led i detta pekasett
på regeringen beviljat Malmö Energi tillstånd uppföraABatt att en
naturgaseldad kombicykelanläggning och ytterligare ansökanatt en
från Göteborg Energi AB bereddes vid tillfället. Beträffande förutsätt-
ningarna för energiskatterna skrevs vidare i propositio-översynen av

Naturgasens fördelar jämfört med olja och kol skall beaktas.attnen
propositionenI utvecklade regeringen sin på miljö-energi-, ochsyn

Östersjön,klimatsamarbete kring vilken sedan konfirmerades riks-av
dagen. propositionenI skrevs bl.a.:

Östersjöområdetförbättrad infrastrukturEn på energiområdet i skulle av-
öka försörjningstryggheten i Sverigesevärt och övriga SverigeEuropa.

skall aktivt verka för integrering de nationella energisystemen i Nor-en av
den och Östersjöregionen...

kan vidareDet näringsministern i februari 1999 besvaradenämnas att
interpellation statsrådet avsåg vidta några åtgärder föratt atten om en

ledning för Sverige till kontinenten skulle klas-transport av gas genom
svenskt riksintresse. Statsrådet erinrade bl.a. riktlinjerdesas som om

för användning riksdagen uttalade ochnaturgasens 1988som som re-
dovisats ovan.

Näringsutskottet behandlade i 1999 två motioner vilka tankenimars
på storskalig introduktion i Sverige avvisades. Utskottetnaturgasen av
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pekade bl.a. på de riktlinjer för redovisatsanvändningnaturgasens som
Näringsutskottet konstaterade detäven äratt naturgasenovan. om

minst miljöstörande fossila bränslet det inte aktuellt storska-medär en
lig introduktion eller naturgasledning Sverige.naturgasav ny genom

kan det befintligaDäremot utnyttjas effektivarenaturgasnätet
1998/99:NU8.

Protokoll5.3.2 mellan Sverige Rysslandoch

Allmänt

protokoll mellan Sveriges och Rysslands samarbeteEtt regeringar om
på energiområdet undertecknades i Stockholm decemberden 1997.3
Protokollet länderna skall fördjupainnebär samarbetet för skapaatt att
förutsättningar för säker, effektiv, ekonomiskt balanserad och mil-en

Östersjöregionen.jövänlig energiförsörjning i samarbetet in-Det nära
Östersjöstatemas råd skall beaktas. energi-Samarbetet skall främjaom

effektivisering, rationell energianvändning, förnyelse-användning av
Östersjöregio-bara utvecklingenergislag infrastruktur församt av en

ochförsörjning med naturgas.nens

Syfte

Syftet skapa fastmed protokollet grund för det fortsattaär att en sam-
Ryssland och skallarbetet mellan Sverige. Grundvalen för samarbetet

ömsesidig fördel marknads-och lika rättigheter inom för ettvara ramen
ekonomiskt system.

Slutsatser

Länderna isammankoppling el- ochär överens gasnätenattom en av
Östersjöregionen har strategisk betydelse för utvecklingen ener-en av

Östersjön naturgasförsörj-gisystemen och infrastrukturen förrunt att
iningen regionen viktig.är extra

De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för leveranser av
till den Utgångspunktensvenska marknaden skall analyseras.naturgas

för beslut tillinvesteringar i gasledningar inköpsamt naturgasom av
den svenska marknaden skall fattas efter kommersiella principer.

särskild med företrädare Bränsle- ochEn för det ryskaexpertgrupp
energiministeriet och det svenska Närings- och handelsdepartementet
skall inrättas för studera förutsättningar föratt ut-gemensamma en



136 Naturgasfrågan iSverige, närområdet och Europa SOU 1999:115

byggnad Grunden fornaturgasnäten. arbetet skall de pågåendeav vara
förstudiema regionalt frånett Rysslandnaturgasnät till Västeuropa.om

Den har underexpertgruppen mötts 1998, och i de-gemensamma
cember de två ländernasmöttes energiministrar i samband med ener-

Överläggningamagiministermötet i Stavanger. har resulterat i under-
tecknandet samarbetsavtalett energieffektivisering och tekniskav om
utveckling. På gasområdet har det planerade arbetet försenats något,
främst beroende på rapporteringen Northatt Transgas-projektet harav
senarelagts. Frågan kommer sannolikt avhandlas iatt expertgruppen
under hösten 1999.

5.4 Internationella studier utbyggnadom av

i Sverigenaturgassystemet

Ett flertal studier iavseende utbyggnad har gjortsnaturgasens Sverige
under de decennierna. Av desenaste studierna kansenaste nämnas:

Naturgasens roll i Norden och Baltikum fram till år 2010 Nordiska0
Ministerrådet, Tema Nord 1994: 63 8.
Naturgassens muligheder for medvirke til reduceradeat miljøudslip0
i Norden noeronrrådeme Nordisk Ministerråd, Tema Nordog
1997:548.

ÖstersjöländemasBaltic 21 Energy. arbeteEtt leds miljömi-0 som av
nistrar, på uppdrag statsministrama, med målsättning framatt taav

Östersjöområdet.strategi for bärkraftig utveckling ien en
Econ-rapport 69/97, Nordiska förutsättningar för bärkraftig0 en ener-

Östersjön.giförsörjning runt

De allra och utförligaste studiernasenaste gjorts Nordic Gasärsom
Grid-studien och North Transgas OY-studien. North Transgas OY-
studien planerad slutgiltigt redovisas underatt våren/sommarenvar
1999. En utredning planeras vidare genomföras angående ytterli-att en

mellan Tyskland,transportväg Sverige och Danmark The Balticgare
Gas Interconnector.

5.4.1 Nordic Gas Grid

Inledning

I Europa tidigare framgått, viktig komponentnaturgasses, som som en
for bl.a. minska koldioxidutsläppenatt och därigenom skapa bättreen
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energiförsörjnings-miljö. utbyggt nordisktEtt naturgasnät öppnar nya
nordiska därmed kan för-möjligheter den energimarknadenattgenom

Gridutsträckning. Studien Nordicsörjas med i Gasstörrenaturgas un-
möjligheten för nordiskt Figur därdersöker se 5.1naturgasnätett na-

i och Ryssland. Vidare kankommer från Norge ettturgasen reserverna
ryskskapa möjligheter för leveransutbyggt nordiskt naturgasnät av

samtidigt det länkas ihop med dettill Västeuropa västeu-naturgas som
ropeiska naturgasnätet.

Grid har tagits GroupInitiativ till studien Nordic Gas Nesteav:
Danmark, Gö-Finland, A/SFinland, Gasum Oy DONG Naturgas

Mellansvenska Naturgaskonsortiet Sydgas ABteborg Energi, AB, samt
Vattenfall Naturgas AB

därmed delvis fi-TEN-projekt och harStudien EU-projektär ett
nansierats EU.av

5.1 Nordic Gas GridFigur

Källa: Nordic Gas Grid.
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Syfte

Syftet med Nordic Gas Grid-projektet har varit undersöka möjlighe-att
koppla ihop och byggaterna de nordiskaatt seut Fi-naturgassystemen

5.1. Följ ande frågor analyseras:gur sex

Den potentiella marknaden för i Sverige, Finland och Dan-0 naturgas
mark i längre perspektiv.ett
Möjligheten for tillförsel till det nordiskanaturgas0 naturgassyste-av
met.
Miljöeffekter.
Möjligheterna for nordiskt tekniskt perspek-ett naturgassystem ettur
t1v.
Investeringskostnader och ekonomi for projektet.
Tidsmässig bedörrming projektet.av

Slutsatser

Studien resulterar i följande slutsatser:

Det ñnns potentiella marknader för i Sverige, Finlandstora0 naturgas
och Danmark enligt marknadsanalysen.
För investerare skall beredda krävsatt stabila spelreg-att0 satsavara
ler. På längre sikt kan sammankopplat nordiskt tillfreds-ett gasnät
ställa ökande naturgasbehov i Europa och Baltikum.ett
Ett sammankopplat nordiskt kan försörjas från källor inaturgasnät0
Ryssland och Norge. Dessa länder, framför allt Ryssland, har mycket

och tillräcklig produktionskapacitet.stora Såvälnaturgasreserver
norska ryska gasbolag intresserade sälja till deår attsom av gas nor-
diska länderna.
En kartläggning och undersökning de atmosfäriska ernissionerna0 av
har gjorts för Danmark, Sverige och Finland, såväl för växthusgaser

för leder till försurning. En ökad tillgång isom naturgasgaser som av
de nordiska länderna det möjligt reduceragör utsläppen bådeatt av
växthusgaser, såsom C02, CH4 och N20, och forsurande gaser som
NOX, S02 och NH3. Härigenom bidrar naturgasutbyggnad till atten
länderna når målen vid Kyotoförhandlingama ochsattessom upp

innebär reduktion växthusgaser på fram till8som procenten av
2010.
Det fullt möjligt telmisktär perspektiv, bygga ledningatt, ett0 ur en

tillfredsställer det växande naturgasbehovet i Danmark, Sverigesom
och Finland dessutom transitera tillsamt Europa ochatt naturgas
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medBaltikum. olika ledningsdragningsaltemativ har analyseratsTre
på befintligt leveranssäkerhetavseende naturgasnät, m.m.

leveranskostnadenmarknadsförutsättningar indikerarAntagna att0
Nordicpå europeisk genomsnittsnivåkommer ligga samt attatt en
förslagekonomiskt genomforbar. UtredningenGas Grid ävenär ger

bank-såsom bl.a. bildandetill stegvis finansieringsprocess, ettaven
riskerna20-tal banker, minimeringkonsortium bestående ett avav

år,långa kontrakt på till 1510 m.m.genom
nordisktpåbörjas viaTidigast kan leveranserna2005 naturgasnätettI

Utbyggnaden planerasinledsunder förutsättning 1999.att processen
därefter ske etappvis.

North Oy5.4.2 Transgas

undertecknandeOygrundades North Transgasjanuari 1997I ettgenom
finskaochvärldens gasbolag,RAO Gazprom,ryska störstaärsomav

ochfinländskt bolagi juliregistrerades 1997Oy. BolagetNeste som
bolaget.vardera hälftengrundarna äger av

Inledning

naturgastillgångar. Till-världensRyssland finns i dagI 33 procent av
naturgastillgång-uppgårf.d. Sovjetunionenmed inomstaternasammans

energi-ökar andelSamtidigttill drygt 37 naturgasensprocent. somarna
förmarknaden. väcker intressetpå europeiska Dettakälla den natur-en

erbjuda ledFinland kantill Omgasledning från Ryssland Västeuropa. en
dentackEU-området, får Finlandfrån Ryssland direkt tillför varegasen

energibrounikt tillfälle bildaökade konsumtionen i Europa attett en
erbjudaSverige kangäller Sverigemellan Ryssland och EU även om

förutsättningar.samma
nordiskasådana fall förbinda denrörledningen skulle iDen gas-nya

möjliggörsamtidigt deneuropeiskamarknaden med det gasnätet som
naturgasmarknaden i Norden.tillväxt för

Syfte

rörledningutreda möjligheten anläggaSyftet med projektet är attatt en
tillfrån Ryssland Västeuropa.för naturgas

genomförbartekonomiskttekniskt ochVisar det sig projektet äratt
rörledningen.förberedelser för anläggningNorth Oyinleder Transgas av

och rörledningen förutbyggnad byggsVid eventuell ägs naturgas av
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North Transgas Oy. När rörledningen färdigställts överför North Trans-
Oy från Ryssland eventuellt vianaturgas Finland och Sverige vidaregas

till Västeuropa.
Den preliminära utredningen planerades slutförd våren 1999.vara

Fram till september har1999 inte något resultatännu presenterats.

Projektplan

En projektplan ligger till grund för projektets olika faser enligt följande:

1997-1998: Preliminär utredning.
1999-2000: Förhandling förberedelse projektets genomfö-samt av
rande.
2000-2005: Gasledningen byggs.0

Utredningen undersöker olika alternativa linj edragningar förtre transport
från Ryssland via Finland tillnaturgas Västeuropa se 5.2.Figurav

ÖstersjönTvå alternativen går via Finland och till Tyskland. Detav
tredje alternativet går södra Finland till västkustenöver utanför Nystad
och därifrån under Bottniska viken till svenska kusten sydost Gävle.om
Därifrån går rörledningen vidare Mellan- och Sydsverige till dengenom
svenska sydkusten. I närheten Ystad går ledningen i havet ochutav
längs botten till Tyskland.

Figur 5.2 North Transgas
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gasledningens bety-Under projektets olika faser avseende vidfaster man
Östersjöländerna miljövård.ochdelse med tanke på energiförsörjningför

Li-Lettland,berörda Danmark, Estland, Finland,länderDe är är:som
Sverige och Tyskland.Polen, Ryssland,tauen,

The Baltic5.4.3 Gas Interconnector

genomföras angående ytterligareutredning planerasEn transport-att en
gasaktö-Danmark.mellan Tyskland, Sverige och Fyraförväg naturgas

utredningEU-stöd föransökan finansiellthar gjort omrer en gemensam
Sydkus-skånskaTyskland Rostock, Sverigegasledning mellanom en

regeringen harostkusten. svenskasjälländska Denten och Danmark
från sk.stödet söks EU:s TEN-program.tillstyrkt ansökan och

viaundersöka möjlighetenutredningenAvsikten med attär att nya
Skan-i södrade befintliga gasledningarnatillförselvägar knyta samman

tillförsel-kontinentala Ytterligaremed detdinavien naturgassystemet. en
marknadsutveck-stimuleraansökan,kommer, enligt att naturgasensvag

påutvecklingen konkurrensenvidoch ha betydelseling naturgas-av
utök-del fortillforselväg viktigmarknaden. Dessutom utgör enen ny en

regionen.leveranssäkerhet iad
GasVerbundnetzbakom ansökanstårgasbolagDe fyra ärsom

HydroNorskKraftverker i Danmark,SjällandskeVNG i Tyskland,
och be-EU-kommissionenbehandlas just iAnsökanSydkraft.samt nu

september 1999.i mittenslut väntas av
denna i drift 2003.beräknas kunnaledningEfter beslut varaom ny
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Gällande lagstiftning6

Framdragande och drift bl.a. gasledningar regleras i lag 1978:160av
vissa rörledningar rörledningslagen. denna lag måsteUtöver ävenom

rad andra lagar plan- och bygglagen miljöbal-såsom och1987:10en
föreskrifter beaktas.ken, detta kapitel lämnas översiktligIsamt re-en

dogörelse for viktigaste ochde lagarna föreskrifterna. Dessutom ges en
kortfattad beskrivning de möjligheter finns för få tillgång tillattav som
den mark behövs för gasledning.som en

rörledningar1978: 160 vissa6.1 Lagen om

dra fram rörledningEnligt lagen krävs koncession för eller användaatt
eller råolja, produkt rå-för fjärrvärme ellertransport naturgasav av av

olja eller eller vätska eller ägnadär attnaturgas av annan an-gas som
Tillstånd medvändas bränsle. behövs dock inte för ledning ensom

kilometer, ledning för distribution till hushåll ellerlängd högst 20av
industriområde.uteslutande skall nyttjas inom hamn-ledning ellersom

möjlighethar i visst fall medge undantag från konces-Regeringen att
sionsplikt l §.

ledning tillbehör och anordningaringår för driften erforderligaI
2 §-

tillansökan inFrågan koncession regeringenprövas gesom av men
myndighet energimyndighet,den regeringen bestämmer Statenssom

3 §-
synpunktKoncession får meddelas endast det från allmän ärom

lämpligt ledningen och sökandendras fram används ochatt anses vara
lämplig med koncessionen. Koncessionverksamhetutövaatt som avses
får inte strida eller områdesbestämmelser. syftetdetaljplan Ommot
med planen bestämmelserna dock mindre avvi-eller inte motverkas får

kap. ochkelser Vid koncessionsprövningen skall kap., 3 §2-4 5göras.
miljöbal-kap. miljöbalken tillämpas innebär bl.a.16 § 4 §. Detta5 att

koncessionspröv-kens allmänna hänsynsregler skall tillämpas vid
ningen.
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koncessionsansökanI skall ingå miljökonsekvensbeskrivning.en
Vad gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller kap.6 miljöbalken 4 §.

Koncessionsprövningen enligt innebär3 § rörledningsföretagetatt
kan bli föremål för samlad bedömning i alla de avseenden dären sam-
hällsintressen sig gällande. Sålunda kan bl.a.gör och nä-transport-
ringspolitiska, energipolitiska miljö-, försvars- och planpolitiskasamt
synpunkter komma beaktas.att

finnsI 5-7 bestämmelser villkor för koncession. Koncessionom
skall ledning med i huvudsak bestämd sträckning och gälla vissavse en
tid, längst år30 5 §. koncession skallEn förenas med de villkor som
behövs för skydda allmänna intressen och enskild såsomatt rätt, att

säkerheten, skydda människors hälsa och milj skadortrygga ochön mot
olägenheter och främja långsiktigt god hushållning med mark ochen

och andra Vidare får villkor för koncession före-vatten resurser. som
skrivas bl.a. skall ha delta i verksamheten, särskildatt rättstaten att att
avgift skall och ledningen skall färdigställas inom viss tidutges att
6 §-

En koncession får för sin giltighet beroende säkerhetgöras attav
ställs för koncessionshavaren fullgör skyldigheten enligt 16 §att att ta
bort ledningen och vidta andra åtgärder för återställning. kommun,Stat,
landsting och kommunalförbund behöver dock ställa säkerhet.inte
Möjlighet finns besluta ytterligare säkerhet 6 §. Upp-även att om a
kommer verksamhet för vilken koncession har meddelats olä-genom
genhet betydelsenågon inte förutsågs koncession meddela-närav som
des eller medverkar verksamheten med betydelsenågon till mil-att en
jökvalitetsnorm enligt kap.5 miljöbalken elleröverträds får ytterligare
ändrade villkor föreskrivas för förebygga eller olägenhetenminskaatt
för framtiden. Villkoren dockfår inte så ingripande verksam-attvara
heten inte längre kan bedrivas eller försvåras 7 §.avsevärt

Regler skyldighet ombesörja åt finns i och8att transportom annan
9 §§.

Bestämmelser ledning inom område för trafikled finns i 10-om
12 §§.

Koncession får inte överlåtas regeringens eller myndighetsdenutan
regeringen bestämmer medgivande 13 Koncessionshavare§.som som

vill frånavstå sin har möjlighet till detta efter anmälan tillrätt re-
geringen. Rätten upphör i sådant fall efter viss tid 14 §.

koncessionshavarenOm åsidosätter för koncessionen gällande vill-
kor eller för ledningens drift gällande säkerhetsbestämmelse kan kon-
cessionen återkallas. gällerDetsamma koncessionshavaren inteom
uppfyller förpliktelse åvilar honom eller henne denna lag.enligtsom
Möjlighet återkalla koncession finns i det fallatt även
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brukledningen iunder följd inte haftkoncessionshavaren år itre
återställningsåtgärderkoncessionen upphör gälla skall15 §. Om att

synpunkt 16 §.eller enskildpåkallat från allmänvidtas detta ärom
skall kunna utförasåterställningsåtgärdemadet förKrävs attatt annans

be-bestämmermyndighet regeringenmark anspråk får denitas som
skall lämnas under viss tid l 8 §.tillträde till markensluta att

sådantrörledningslagen påverksamheten enligt sättBedrivs attett
denkanallmänt eller enskilt intresseuppenbar fara föruppkommerdet

fortsattaförbjuda verksamhetensbestämmermyndighet regeringensom
bedrivande §.20

så kanledning enligt rörledningslagentillåtitregeringen harOm en
stöd miljö-användande förbjudas medellerdess framdragandeinte av

balken 23 §.

lagstiftningFörhållandet till6.2 annan

bygglagenochPlan-6.2.1

mark ochplanläggningbestämmelserinnehåller vattenLagen om av
denbeaktandesyftar till medBestämmelsernabyggande.och att avom

jämlikamedfrämja samhällsutvecklingfrihetmänniskansenskilda en
långsiktigt håll-ochlevnadsförhållanden och godoch goda sociala en

kommandesamhälle och förmänniskorna i dagenslivsmiljöbar för
mark ochplanlägga användningenAttkap. l §.generationer 1 av

planmono-kommunalaangelägenhet det s.k.kommunalärvatten en -
polet kap. §.l 2

bebyggelseLokalisering av m.m.

skallmarkenbebyggelse gällerlokaliseringgrundregel förSom attav
Bedömningenför ändamålet.allmän synpunkt lämpligfrån avvara

ellerbygglovärendeneller ilämpligheten sker vid planläggning om
förhandsbesked kap.l 6 §.

ändamåldet eller deskall användas förMark- och vattenområden
beskaffenhettill delslämpade med hänsynvilka områdenaför är mest

medföranvändningbehov. Sådanoch läge, dels föreliggande ensom
iBestämmelsernaföreträde.hushållning harallmän synpunkt godfrån

ärendenoch ivid planläggningskall tillämpasoch kap. miljöbalken43
kap. 3 §skall enligt 5förhandsbesked.bygglov och Dessutomom

planlägg-ochiakttas vid planeringmiljökvalitetsnormermiljöbalken
kap. §.ning 2 l
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Vid planläggning och beslut bygglov skall, med beaktandeom m.m.
och kulturvärden, ändamålsenlignatur- struktur och estetisktav en en

tilltalande utformning bl.a. bebyggelse, kommunikationsleder ochav
andra anläggningar främjas. Likaså skall från social synpunkt goden
livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt långsiktigt god hus-samt en
hållning med mark och och med energi och främjas.råvarorvatten
Även förhållandena i angränsande kommuner skall beaktas. Varken
planläggning eller beslut bl.a. bygglov får medverka till mil-attom en
jökvalitetsnorm enligt kap.5 miljöbalken överträds kap.2 §.2

Bebyggelse skall lokaliseras till mark lämpad för ändamåletärsom
hänsynmed till bl.a. de boendes och övrigas hälsa, möjligheterna att

förebygga och luftföroreningar bullerstömingar.vatten- Dessutomsamt
skall bebyggelse och anläggningar för sin funktion kräver tillförselsom

energi lokaliseras på lämpligt med hänsynsätt är till energi-ettav som
försörjningen och energihushållningen kap.2 3 §. Inom områden med
sammanhållen bebyggelse ställs särskilda krav bebyggelsemiljönspå
utformning 2 kap. 4 §.

påKrav byggnader m.m.

Placering och utformning byggnader skall pågöras sätt ärettav som
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till ochnatur-
kulturvärdena på platsen kap.3 1 § och så de eller deras använd-att
ning inte medför betydande olägenheter för omgivningen kap.3 2 §.
Kraven byggnaderpå gäller i viss utsträckning andra anlägg-även
ningar, bergrum för lagring bl.a. flytande kap.t.ex. 3naturgasav
14 §.

Översiktsplan

Varje kommun skall ha aktuell översiktsplan omfattar helaen som
kommunen. Planen skall vägledning för beslut användningenge om av
mark- och vattenområden hur den byggda miljön skallsamt ut-om

Översiktsplanenvecklas och bevaras. inte bindande för myndigheterär
Översiktsplanenoch enskilda kap.1 3 §. skall innehålla redovis-en

ning de allmänna intressena enligt kap.2 plan- och bygglagen ochav
de miljö- och riskfaktorer bör beaktas vid beslut användningensom om

mark- och vattenområden. Därvid skall riksintressen enligt eller3av
kap.4 miljöbalken särskilt. Av planen skall framgå bl.a.anges

grunddragen i fråga den avsedda användningen mark- och vat-om av
tenområden och hur kommunen tillgodose de redovisadeattavser
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riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer kap. §.4 l
Vid upprättande översiktsplanen skall kommunen med bl.a.samrådaav
länsstyrelsen kap. Länsstyrelsen4 3 §. skall under samrådet särskilt ta
till och samordna intressen bl.a. råd mil-statens attvara genom ge om
jöfaktorer bör beaktas och verka för enligt kap.riksintressen 3attsom
och 4 kap. miljöbalken tillgodoses kap. skall4 Planförslaget5 §.
ställas kap. och länsstyrelsen4 6 § skall granskningsytt-ut ettavge

Översiktsplanenrande förslaget kap.4 9 §. kommun-över antas av
fullmäktige kap.4 §.ll

iDetalj plan

detaljplanen sker den rättsliga regleringen markens användningI av
och bebyggelsen inom kommunen. Planen får omfatta be-endastav en
gränsad del kommunen kap. Detaljplan skall finnas förl 3 §.av ny
sammanhållen bebyggelse, enstaka får betydandebyggnad t.ex.ny som

be-inverkan på omgivningen och inte bygglovprövas etc. samtgenom
skebyggelse skall förändras eller bevaras, regleringen behöversom om

i sammanhang. skall detaljplan finnas för vissa andraDessutomett an-
läggningar byggnader kräver bygglov. behöver inteKommunenän som

områdesbe-detaljplan tillräcklig reglering skettupprätta om genom
stämmelser kap. §.5 1

detaljplanen skall och till bl.a. allmännaI redovisas gränserna anges
platser och kvartersmark kap. planen får dessutom bestäm-5 3 §. I
melser meddelas bl.a. vad bygglov, byggna-i mån åtgärder kräverom
ders användning och placering. får bestämmelser meddelasDessutom

ledningar energianläggningarbl.a. markreservat för allmänna ochom
kap. undercentraler,§. Med energianläggningar bl.a.5 7 vär-avses

värmelagring ellermeväxlare och på marken förlagda anläggningar för
skydds-värmeproduktion. planen får införas bestämmelserI även om

och, detanordningar för motverka störningar från omgivningenatt om
luftför-särskilda skäl, högsta tillåtna värden förfinns störningar genom

orening, buller etc.
tilldetaljplanen får bestämmas bygglov skall lämnasI inteäven att

åtgärder innebär väsentlig ändring markens användning förränsom av
huvud-viss energianläggning för vilken kommunen inte skalletc. vara

har kommit till stånd 5 kap. §.8man
Detaljplanen kommunfullmäktige kap.huvudregel 5antas som av

29 §.
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Områdesbestämmelser

begränsadeFör områden kommunen inte omfattas detaljplanav som av
får områdesbestämmelser det behövs för syftet medantas att över-om
siktsplanen skall uppnås eller för säkerställa riksintressen enligtatt att
3 eller kap.4 miljöbalken tillgodoses 1 kap. 3 §. Förfarandet vid upp-
rättande områdesbestämmelser huvudsaki desamma vidärav som upp-
rättande detaljplan. Områdesbestämmelsema huvudregelantasav som

kommunfullmäktige kap.5 33 §.av

Fastighetsplaner

Fastighetsplaner kan för underlätta genomförandet detalj-antas att av
planer 1 kap. 3§. Regler sådana planer finns i kapitelom

Regionplaner

Regionplaner kan för samordna flera kommuners planläggningantas att
kap.1 3§. Bestämmelser regionplaner finns kapiteliom

Bygglov, rivningslov och marklov

kapitelI 8 finns bestämmelser bygglov Bygglov krävsom m.m. som
huvudregel bl.a. för uppföra byggnader och tillbyggnaderatt göra

kap.8 1 §. För andra anläggningar byggnader krävs bygglov förän att
bl.a. anordna tunnlar eller bergrum inte avsedda tunnelbanaförärsom
eller gruvdrift kap.8 2 §.

Inom områden med detaljplan krävs i vissa fall, inte be-annatom
i planen, marklovstämts för schaktning eller fyllning. harKommunen

möjlighet i detaljplanäven besluta marklov skall krävas föratt att att
fälla träd eller plantera skog. Möjlighet finns också för kommunen iatt
områdesbestämmelser besluta marklov skall krävas för bl.a.att att
schakta, fälla träd och plantera skog inom områden exempelvissom
ligger i närheten befintliga eller planerade anläggningar för t.ex.av
kämreaktorer, andra kärnenergianläggningar eller andra anläggningar

kräver skydds- eller säkerhetsområde 8 kap. §.ett 9som m.m.
Bygglov skall i princip beviljas exempelvis byggnad inteom en

strider detalj- eller fastighetsplan och kraven i kap. ochmot 3 2 10-
18 uppfyllda. Bygglov kan lämnasär för åtgärder innebäräven som
mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen avvikel-om

förenliga med syftet med planenär 8 kap. 1 l §.serna
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ansökan åtgärderAvser inom områden omfattas detalj-intesom av
plan skall i princip bygglov beviljas kraven i andra kapitlet ärom upp-
fyllda, åtgärden inte skall föregås detaljplaneläggning grundpåav av
bestämmelserna i kap. l inte strider områdesbestämmelsema5 mot
och kraven i kap.3 2 och uppfyllda. Bygglov får bevil-10-18 är
jas åtgärden innebär mindre avvikelse från områdesbe-även om en
stämmelsema förutsatt avvikelsema förenliga med bestämmelser-äratt

syfte kap.8 12 §.nas

Statlig kontroll

beslut ändra eller upphäva detaljplan ellerKommunens anta,att om-en
rådesbestämmelser länsstyrelsenskall det kan befarasprövas attav om
beslutet innebär riksintresse enligt eller kap. miljöbalken inte3 4att ett
tillgodoses, regleringen sådana frågor användningen mark-att av om av
och flera kommuner samordnatsvattenområden angår inte har påsom

miljökvalitetsnorm miljöbalkenlämpligt enligt kap.5sätt,ett att en
tillinte iakttas eller bebyggelse blir olämplig med hänsynatt annarsen

boendes och hälsa eller till behovet skydd olyckshän-de övrigas motav
kap. det föreligger förhållande skalldelser 12 §. Om något sådant1

beslutet kap. särskilda skäl fårlänsstyrelsen upphäva 12 3 §. Finns
för visst förordna kap.länsstyrelsen eller regeringen område 12ett att

beslut lämna förhandsbesked1-3 skall tillämpas lov elleratt
kap. kan beslut ändra eller12 4 §. Regeringen även pröva ett att anta,

Prövningen får huru-upphäva regionplan. dock endast fråganavseen
riksintressen enligt kap. miljöbalkenvida planen tillgodoser och3 4

kap. 5§. Regeringen har möjlighet förelägga kommun12 också att en
områdesbestämmelserändra eller upphäva detaljplan elleratt anta, en

det behövs för tillgodose bl.a. riksintressen 12 kap. 6 §.attom

Miljöbalken6.2.2

Miljöbalken trädde i kraft den januari och bl.a.l 1999 ersätter naturre-
bestårsurslagen, naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Balken, som

kapitel, miljöbestämmel-33 innehåller endast de grundläggandeav
och före-Med stöd miljöbalken har antal förordningarettserna. av

skrifter meddelats.
första kapitlet finns bestämmelser bl.a. miljöbalkens mål. Så-I om

ochlunda miljöbalkens hållbar utvecklingmål främjaäratt attanges en
hälso-så tillförsäkra nuvarande och kommande generationersätt en

och god Vidare hållbar utveckling bygger pålivsmiljö. sägs attsam en
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insikten har skyddsvärdeatt ochnaturen ett människans för-att rätt att
ändra och bruka förenad medärnaturen för förvaltaett att natu-ansvar

väl. Det också miljöbalken skallatt tillämpas sådantren anges ett
sätt människors hälsaatt och miljönt.ex. skyddas störningar ochmot

återanvändning och återvinningatt liksom hushållning med bl.a.annan
energi främjas så kretslopp kanatt uppnås l kap.ett 1 §.

Bestämmelserna i första kapitlet grundläggandeär betydelse vidav
tolkningen de materiella bestämmelserna i miljöbalken inte minst deav
allmänna hänsynsreglema kapitel 2. Balkens bestämmelser skall till-
lämpas på sådant dess mål ochett sätt syfte bäst tillgodoses.att Råder
det tveksamhet vad bör beslutas eller skall det väljasgörasom som som

sannolikt hållbarmest utveckling. Miljöbalken gällergynnar en som
huvudregel parallellt med lag denna innehålleräven reglerannan om
till skydd för miljön.

Andra kapitlet innehåller bl.a. de allmänna hänsynsreglema. Dessa
tillämpligaär på all verksamhet och alla åtgärder betydelse för mil-av

jöbalkens mål. Bestämmelserna gäller parallellt med lag detannan om
inte särskilt föreskrivs balkens regler inte skall tillämpasatt verk-på
samheten i fråga se 23 § rörledningslagen.t.ex.

Vid prövning frågor bl.a. tillstånd och godkännande vidsamtav om
tillsyn har bl.a. den bedriver verksamhet bevisbördan för ka-attsom
pitlets bestämmelser tillämpas. Bevisbördans placering innebär med
andra ord det den vidtarär åtgärdatt skall bevisa hän-attsom en som
synsreglema uppfylls 2 kap. 1 §.

Den bl.a. bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd skyldigärsom en
skaffa sig den kunskap behövsatt för undvika skador påatt män-som

niskors hälsa och på miljön, s.k. kunskapskravet, 2 kap. 2 §.
Så det finns skälsnart verksamhet elleratt åtgärd kananta att en

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
skall vissa försiktighetsmått vidtas. Sålunda skall bl.a. den bedri-som

verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningarver en
och vidta de försiktighetsmått i övrigt behövs för förebygga,attsom
hindra eller motverka verksamheten medför skada eller olägenhetatt

Ärför människors hälsa eller miljön. det fråga yrkesmässig verk-om
samhet skall, i syfte, bästa möjliga teknik användas kap.2 3 §.samma

Lokaliseringsprincipen kommer till uttryck i kap.2 Enligt4
denna bestämmelse skall, verksamheten eller åtgärden i anspråktarom
mark eller vattenområden helt tillfälligt, platsenän väljas medannat
hänsyn till kap.1 l 3 kap. och kap.4 miljöbalken. Dessutom gäller

sådan plats skall väljasatt så ändamålet med verksamheten ochatten
åtgärden kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön.
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Hushållnings- och kretsloppsprincipema återges i kap. Enligt2 5
denna regel skall alla bedriver verksamhet eller vidtar åtgärdsom en
hushålla med råvaror och energi utnyttja möjligheterna till återan-samt
vändning och återvinning. Dessutom i första hand förnybaraattanges
energikällor främst biomassa, solenergi och vindkraft skall användas.

Enligt produktvalsprincipen, vilken återges i kap. skall den2 6
bl.a. bedriver verksamhet undvika använda eller sälja kemiskaattsom

produkter eller biotekniska organismer kan innebära risk för män-som
niskors hälsa eller för miljön, produkten kan andra,ersättasom av
mindre farliga produkter. Detsamma gäller för innehållervaror som
eller har behandlats med kemisk produkt eller bioteknisk organism.en

I 2 kap. 7 § återges skälighetsregeln. Regeln innebär kravenatt
hänsyn enligt kap2 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses
orimligt uppfylla dem. Vid bedömningen skall särskilt beaktasatt nyt-

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostna-tan av
derna för sådana åtgärder. Avvägningen får dock inte medföra att en
miljökvalitetsnorm enligt kapitel åsidosätts.5

Om det har uppstått skada eller olägenhet för miljön har densåen
bedrivit den verksamhet eller vidtagit den orsakat ska-åtgärdsom som

dan eller olägenheten för skadan eller olägenhetenansvaret att
avhjälps. Ansvaret kvarstår till dess skadan har avhjälpts.etc.
Omfattningen regleras i kapitel 2 kap. 8 §.närmare 10ansvaretav

s.k.Den stoppregeln finns i kap.2 9 Enligt denna får verksamhet
eller åtgärd kan befaras leda till väsentliga skador på människorssom
hälsa eller miljön de skyddsåtgärder kan krävas har vid--trots att som
tagits bedrivas endast det finns särskilda skäl. Verksamhetom som-
medför risk för antal människor får sina levnadsförhållan-att ett stort
den väsentligt försämrade eller miljön försämras får inteatt avsevärt
bedrivas. Bestämmelsen gäller dock inte regeringen har tillåtitom
verksamheten enligt reglerna i kapitel 17.

Även det finns risk för antal människor får sina lev-att ett stortom
nadsförhållanden väsentligt försämrade kan kap.så regeringen, enligt 2

tillåta10 verksamheten denna synnerlig från all-betydelseärom av
synpunkt. Om regeringen meddelar dispens möjlighetmän så har den

förena beslutet med villkor för tillgodose intressen.allmännaatt att
detKan befaras verksamheten försämrar det allmännaatt

hälsotillståndet får dock inte regeringen meddela tillståndens
kapitelI finns de grundläggande3 bestämmelserna för hushållning

med mark- och vattenområden. Bestämmelserna skall tillämpas vid mål
och ärenden enligt balken, vid fysisk planering enligt plan- och byggla-

och vid prövning tillstånd enligt flera andra författningar.gen av
Enligt kap.3 l § skall mark- och vattenområden användas för det

eller de ändamål för vilka områdena lämpade med hänsyn tillär mest
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beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde skall sådanges en
användning medför från allmän synpunkt god hushållning.som en

När fråga uppkommer använda mark måste avvägningatt gö-om en
mellan å sidan intresset bevara markområdet föratt t.ex.ras ena av

framtiden och å andra sidan värdet den i anspråk. Vid bedöm-att taav
ningen den lämpligaste användningen område bör utgångs-ettav av
punkten främja hållbar utveckling. Stora mark- ochatt vatten-vara en
områden inte har påverkats eller obetydligt påverkade explo-ärsom av
ateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, skall långtså det möjligtär
skyddas åtgärder kan påtagligt påverka deras karaktär 3 kap.mot som
2 §. 3 kap.I 3-9 finns regler för mark- och vattenområden harsom
olika skyddsbehov, för de känsliga från ekologisk synpunkt.ärt.ex. att
Områden med skyddsbehov skall så långt det möjligt skyddasär mot
åtgärder kan skada dessa intressen. Om området riksintresseärsom av

skyddet i princip absolut.är
Fjärde kapitlet innehåller bestämmelser för hushållning med mark

och för vissa områden i landet. kapitletI de geografiskavatten anges
områden riksintresse med hänsynär till de och kultur-natur-som av
värden finns i området kap.4 2-7 §§. Bestämmelserna syftar tillsom

skydda dessa värden exploateringsföretag och andra ingrepp iatt mot
miljön påtagligt kan skada områdenas bevarandevärden. Bestäm-som
melserna skall tillämpas vid prövning mål och ärenden enligt såvälav
miljöbalken de lagar i kap.1 Områdena riksin-2som som anges av

bl.a. vissa kust- och fjällområden, vissa älvar och vattendragärtresse
Öland och Gotland. Bestämmelserna får dock inte medförasamt att

utvecklingen befintliga eller det lokala näringslivett.ex. tätorterav av
förhindras.

Bestämmelser bl.a. miljökvalitetsnormer finns i kapitel Mil-om
jökvalitetsnormer föreskrifter, meddelade vissär regeringen,av om
lägsta miljökvalitet för mark, luft eller miljön i övrigt inomvatten, ett
geografiskt område. skallNormen de förorenings- eller störnings-ange
nivåer människor eller miljön kan belastas med fara för bety-utansom
dande eller påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnorrnema skall
grundas på vetenskapliga kriterier.

Myndigheter och kommuner skall i sin verksamhet- vid pröv-t.ex.
ning tillstånd, tillsynsutövning och föreskrifter meddelasnär sä-av -
kerställa de miljökvalitetsnormer har meddelats enligt före-att som
skrifterna uppfylls. skall beaktaDe vid planering ochäven normerna
planläggning. Detta innebär bl.a. planläggning skall så-att göras ett
dant möjligheterna uppfyllasätt underlättas. Huratt att normerna
miljökvalitetsnormer kan uppfyllas bör framgå översikts- och detalj-av
planer områdesbestämmelser.samt
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medverkar tillTillstånd får inte meddelas för verksamheten somny
tillå-miljökvalitetsnorm överträds. Verksamheten kan emellertidatt en

olägenheternaverksamhetsutövaren vidtar sådana åtgärder atttas om
upphör eller minskar, möjligheternafrån verksamhet så attattannan

utsträckningökar inte obetydliguppfylla miljökvalitetsnormen i
kap. §.16 5

miljökonsekvensbeskriv-Kapitel innehåller bestämmelser bl.a.6 om
ingå isådan skall, regeringen inte föreskriverEnningar. annat, an-om

miljöbalken eller enligtsökan tillstånd enligt och 12 kap.11om
Även vidbalken.föreskrifter har meddelats med stöd avsom

vissaenligt kap. avseenderegeringens tillåtlighetsprövning 17 t.ex.
skall det finnasanläggningar för lagring naturgas enav

fallhar regeringen i vissamiljökonsekvensbeskrivning. Därutöver
skall ñnnasmiljökonsekvensbeskrivningmöjlighet föreskriva attatt en

ärenden enligtbl.a. dispensärenden eller andramed vid prövningen av
balken kap. §.6 l

och be-miljökonsekvensbeskrivning identifieraSyftet med är atten
medföraverksamhet eller åtgärd kaneffekter planeradskriva de som en

medoch miljön, dels bl.a. hushållningenmänniskor pådels på t.ex.
exempelvis råvarorhushållning medmark och och dels påvatten annan

bedömningmöjliggöra samladsyfteoch energi. Ett är attannat aven
hälsa och miljön kap. §.effekter människors 6 3dessa på

tillståndbedriva verksamhet kräverDen attt.ex. somsom avser
blilänsstyrelsen kanoch enskildaskall tidigt samråda med antassom

underrättassamrådet skall länsstyrelsen m.fl.särskilt berörda. Före om
utformninglokalisering, ochomfattningden planerade verksamhetens

ansökanmiljöpåverkan. Samrådet skall ske innandess förutseddasamt
enligt 6 kap. l §krävsden miljökonsekvensbeskrivningochgörs som

verksamhetenlänsstyrelsen beslutaEfter samrådet skallupprättas. om
§. Ansermiljöpåverkan 6 kap. 4medföra betydandekan antasetc. en

miljökonsekvensbedömninglänsstyrelsen så fallet skalläratt ge-en
be-med övrigaskall samråd skeVid sådant förfarandenomföras. ett

deallmänhet ochmyndigheter, kommuner, denstatliga derörda orga-
dels verk-skallbli berörda. Samrådetnisationer kan antas avsesom

miljöpåverkan,ochlokalisering, omfattning, utformningsamhetens etc.
6 kap.miljökonsekvensbeskrivningeninnehåll och utformningdels av

betydande mil-verksamheten kan medföradet kan§. Om5 antas att
infor-myndigheterskall det landets ansvarigajöpåverkan i landannat

miljöpåverkanbetydandeMedför verksamheten6 kap. 6 §. enmeras
behövsuppgiftermiljökonsekvensbeskrivningen innehålla deskall som
skall iBeskrivningenskall uppfyllas.syftet enligt 6 kap. 3 §för att

lokalisering,uppgifter verksamhetenssådant fall innehålla etc.om
föråtgärder planerasutformning och omfattning och de attom som
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skadliga verkningar skall kunna undvikas skall inne-Den ävenm.m.
hålla de uppgifter krävs för påvisa bedöma den huvudsak-ochattsom

bl.a.liga inverkan människors hälsa, miljön och hushållningen medpå
Ävenmark och verksamheten kan medföra.vatten etc. antas ensom

tillsammans medredovisning eventuella alternativa platserav m.m.
bl.a. konsekvenserna verksamheten intebeskrivning att etc.en av av

verksam-kommer till stånd skall finnas med i beskrivningen. Medför
miljökonsekvensbe-heten inte betydande miljöpåverkan skalletc. en

ovannämnda uppgifterna endast i denskrivningen innehålla de ut-
omfatt-med hänsyn till verksamhetens ochsträckning behövs artsom

ning kap.6 7 §.
skallmyndighet ansökan i målDen prövar ettett etc. genomsom

tillställningsärskilt beslut eller i samband med målet avgörsatt etc. ta
kapitelmiljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i Närom

beskriv-ansökan skall den beakta innehållet imyndigheten prövar
samrådet kap.ningen och resultatet 6 9 §.av m.m.

6.2.3 Väglagen

väghållnings-allmän Enligt krävsVäglagen gäller endast 44 §väg.
elekt-vägområde dels dramyndighetens medgivande för inomatt ett
utföraandra dels förvattenledningar eller ledningar,riska ledningar, att

tillstånddockMedgivande behövs intearbeten befintlig ledning. om
arbetetanmälanlag eller författning ochhar meddelats enligt omannan

befogenhetMyndigheten harhos väghållningsmyndigheten.har gjorts
behövsarbetets bedrivandemeddela de föreskrifteratt m.m. somom

bestånd, drift eller brukande.med hänsyn till vägens
till-brådskande arbete påbörjasvissa förutsättningar fårUnder utan

fall underrät-Väghållningsmyndigheten skall i såstånd eller anmälan.
tas snarast.

kultunninnen1988:9506.2.4 Lagen m.m.om

byggnads-bestämmelser bl.a. fornminnen,lagen, innehållerI omsom
nationell angelä-kulturminnen, detminnen och kyrkliga ärattanges en

enskildaskyddas och vårdas. Alla, såvälgenhet vår kulturmiljöatt som
kulturmiljönhar för vården och skyddetmyndigheter, att avansvar

till skadortill utför arbete skallkommer stånd. Den attett etc.som se
möjligt undviks eller begränsas kap. 2 §.på kulturmiljön såvitt 1

bl.a.finns i kapitelBestämmelser fornminnen Där attangesom
skyddade enligt lagen. fornlämningaralla fasta fornlämningar Fastaär
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lämningar efterär människors verksamhet under forna tider, harsom
tillkommit äldre tiders bruk och varaktigt övergivna så-ärgenom som

och 2 kap. Till1 §. fastresta fornlämning hörstenarsom gravar etten
så område på marken eller på sjöbottenstort behövs för bevaraattsom
fomlämningen och den tillräckligt med hänsyn till dessett utrymmege

och betydelse, s.k. fornlämningsområdeart 2 kap. 2 §.
Det förbjudet tillstånd,är enligt kapitel rubba, bort,att utan ta

täcka ellergräva bebyggelse,ut, över plantering eller annatgenom
ändra eller skada fastsätt fornlämning kap.2 Tillstånd6 §. krävsen

bl.a. för sådana normala och tillståndsfria åtgärderannars som
plöjning, fornlämning kan skadas arbetet.om en av

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som
behövs för skydda och vårda fast fornlämning flyttaatt ellert.ex.en
inhägna denna 2 kap. 7 §. En möjlighet länsstyrelsen harannan som

meddela särskilda föreskrifterär till skydd föratt fast fornlämning.en
Länsstyrelsen har fridlysa platsen däräven rätt fomfynd haratt på-ett
träffats intill dess vetenskaplig undersökning har genomförts. Förut-en
sättningen för fridlysning dock någonär väsentlig olägenhet inteatt
uppstår 2 kap. 9 §.

Den har för avsikt uppföra byggnad, anläggning bör iatt etc.som en
god tid reda på det finns någon fast fornlämning kan berörasta om som

planen. Påträffas fornlämning under grävning skall arbetetetc.av en
omedelbart avbrytas till den del fomlämningen berörs och anmälan gö-

till länsstyrelsen 2 kap. 10 §.ras
Länsstyrelsen kan, det frågaär planerad exploateringom om en av

markområde, besluta särskildstörre utredning. sådanett Somom en
exploatering räknas anläggningbl.a. för energiförsörjning kap2 11 §.
Ansökan tillstånd till ingrepp i fornlämning rubba, förändra eller taom
bort hos länsstyrelsen.görs Länsstyrelsen får meddela tilltillstånd in-

endast fomlämningen medför hinder eller olägenhet integrepp om som
står i rimligt förhållande till fomlämningens betydelse. Om någon

markägaren ellerän vattenområdet till-ansökerägarenannan av om
stånd skall länsstyrelsen avslå ansökan sigägaren motsätterom
åtgärden och det inte finns några synnerliga skäl bifalla ansökningenatt
2 kap. 12 §.

Länsstyrelsen får villkor för tillstånd enligt kap. ställa2 12 §som
skäliga krav på särskild undersökning för dokumentera fornläm-att
ningen och till fomfynd eller särskilda åtgärder för bevarata attvara
fomlämningen. Länsstyrelsen har också, det behövs för fåatt ettom
tillfredställande underlag för prövningen eller för bedöma behovetatt

ställa krav på särskild undersökning, möjlighet inför prövningatt attav
tillstånd enligt kap.2 12 besluta arkeologisk förundersök-av om en

ning fomlämningen 2 kap. 13 §.av
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medDen uppsåt eller oaktsamhet olovligen rubbar,t.ex. tarsom av
bort eller fast fornlämning kan dömasgräver till kap.2ut en ansvar

Likaså21 §. kan den inte anmälan enligt kap.2 10 §gör görasom en
sig skyldig till brott kap.2 21 §.a

Länsstyrelsen får under vissa förutsättningar förklara bl.a. byggnad,
Ärpark och trädgård för byggnadsminne kap.3 det bi-l §. så att ett

behållande byggnadsminne, park, medför hinder, olägen-ett t.ex.av en
het eller kostnad inte står i rimligt förhållande till dess betydelse,som
får länsstyrelsen jämka skyddsföreskriftema eller häva byggnadsmin-
nesförklaringen. Likaså får länsstyrelsen häva byggnadsminnesför-en

Ävenklaring framstår ändamålslös kap.3 §. regeringen15som som
kan, den tillstånd till expropriation byggnaden ellerrörom ger som
kringliggande område och byggnadsminnesförklaringen eller skyddsfö-
reskrifterna inte kan bestå olägenhet för expropriationsändamålet,utan
häva byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsföreskrifteren

kap.3 §.15

6.2.5 Lagen 1966:314 kontinentalsockelnom

Lagen stiftades ursprungligen med anledning konventionen kon-av om
tinentalsockeln, dagtecknad i Geneve den april Enligt konven-29 1958.
tionen varje rättigheter den utanför territorial-utövar suveräna överstat

liggande delen sockeln, såvitt gäller utforskandet och tillgo-gränsen av
dogörandet dess tillgångar.av

lagenI definieras kontinentalsockeln havsbotten och desssom un-
derlag inom allmänt vattenområde inom havsområde utanfördetsamt
Sveriges territorialgräns regeringen bestämmer i enlighet medsom

konvention1958 års 1 §. Staten har utforska kontinen-ensamrätt att
talsockeln och utvinna dess naturtillgångar Regeringen eller2 §.att
den myndighet regeringen bestämmer kan dock andra än statenge
tillstånd utforska kontinentalsockeln och utvinna naturtillgångaratt att
från denna. Möjlighet finns också för regeringen vissaföreskrivaatt att
slag verksamheter får bedrivas tillstånd Bestämmelserna3 §. iutanav

kap.,2 kap. och5 3 § 16 kap. och, i vissa fall, kap. miljö-5 § 3 och 4
balken skall tillämpas vid prövningen tillstånd utforska konti-attav
nentalsockeln eller utvinna naturtillgångar ansökanfrån den. Iatt om
tillstånd borrning eller kontinentalsock-sprängning utforskaatt genom
eln eller utvinna naturtillgångar från den skall miljökonsekvens-att en
beskrivning ingå 3 §.a

tillståndEtt skall förenas med de villkor behövs för skyddaattsom
allmänna intressen och enskild 4 §. Möjlighet finns i vissarätt att,
fall, förena tillståndet med ytterligare eller ändrade villkor 4 §. Un-a
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der vissa förutsättningar kan tillståndet återkallas Skyldighet5 §. att
vidta återställningsåtgärder regleras i 5 a

Bestämmelser säkerhetszon för skydda anläggning föratt ut-om
forskande kontinentalsockeln eller utvinning naturtillgångar finnsav av
i 6

anläggningInom och säkerhetszon utanför territorialgränsen tilläm-
svensk lag. Undantag gäller dock för bestämmelserna i mineralla-pas
och jakt- och fiskelagstiftningen. Normalt skall till-inte någongen

ståndsprövning enligt miljöbalken ske för utforskning och utvinning
inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen verk-om
samheten har tillståndsprövats regeringen enligt kontinentalsockel-av
lagen 10 §. Gäller tillstånd enligt kontinentalsockellagen verk-ett en
samhet skall bedrivas utanför territorialgränsen så får regeringen,som
under vissa förutsättningar, villkor för tillståndet till-attsom ange
ståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken skall ske 10 §.a

lägga bl.a.För rörledningar kontinentalsockelnpå utanför territo-att
rialgränsen krävs tillstånd regeringen eller den myndighetav rege-

bestämmer.ringen tillstånd skallEtt förenas med de villkor behövssom
för dels möjliggöra bl.a. utforskning kontinentalsockeln, dels för-att av
hindra, begränsa kontrolleraoch föroreningar från rörledningar och
dels skydda möjligheten använda och redan befintligaatt rör-reparera
ledningar gäller15 §. dockDetta inte vid utläggande bl.a.etc. a av
rörledningar i syfte utforska kontinentalsockeln b15 §.att etc.

6.2.6 Lagen 1988:868 brandfarliga ochom

explosiva varor

innehållerLagen bestämmelser hantering och import brandfar-om av
ochliga explosiva Syftet lagenmed dels hindraär att attvaror. varorna

orsakar brand eller explosion inte avsedd, dels förebygga ochär attsom
begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom brand ellergenom
explosion vid hanteringen sådana eller denl §. Regeringenav varor
myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskriftersom om
vilka skall brandfarliga eller explosiva 2 §.varor som anses vara

Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva
hanteras anordningar för hantering sådana skallsamtvaror av varor,

dels inrättade så de betryggande från brand- explosions-ochärattvara
synpunkt, dels förlagda sådant avstånd ifrån omgivningenvara som
behövs med hänsyn till hanteringen. Detta gäller områden medäven
sådana byggnader, anläggningar och anordningar 6 §.

Den hanterar brandfarliga eller explosiva skall vidta desom varor
åtgärder och de försiktighetsmått behövs för förhindra oavsikt-attsom
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lig brand eller explosion och för förebygga och begränsa skador påatt
hälsa,liv, miljö eller egendom brand eller explosion §.7 Igenom

vissa fall ställs det krav den hanterar brandfarliga ellerpå att som ex-
plosiva skall kompetensha viss 8 §.varor

yrkesmässigt hanterarDen brandfarliga eller explosivasom varor
skall till det finns tillfredställande förutredning riskernaattse om
brand eller explosion i verksamheten och kande skadorom som upp-
komma. Regeringen eller den myndighet bestämmerregeringensom

utredningsskyldig-har möjlighet meddela föreskrifternärmareatt om
heten §.9

explosivabl.a. importerar eller överlåter brandfarliga ellerDen som
varuinformation. föreskrifterskyldig lämna viss Närmareär attvaror

myndighetinformationen får meddelas regeringen eller denom av av
regeringen bestämmer 10 §.som

krävs tillstånd hantera eller explosivaför importeraDet att varor
och för yrkesmässigt eller i mängd hantera brandfarligastörreatt varor

ochEnligt förordningen brandfarliga11 §. 20 § 1988:1145 ex-om
plosiva krävs inte tillstånd för hantera brandfarligaatt somvaror varor

meddelatsrörledning för vilken hari sådan koncessiontransporteras
myndighetenligt rörledningslagen. vissa fall får regeringen eller denI

brand-regeringen bestämmer förbjuda hantering eller import ensom av
farlig eller explosiv 12 §.vara

naturgasföre-Sprängämnesinspektionens6.2.7

skrifter, Sprängämnesinspektionens allmänna

SÄIFSråd till föreskrifterna 1996:8

förordningenSprängämnesinspektionen har, med stöd 41 §av
och bemyndigats1988:1145 brandfarliga explosiva attom varor,

explo-brandfarliga ochmeddela föreskrifter enligt 6-11 lagen om
Inspektio-förbud enligt lag.siva besluta 12 §samt attvaror om samma

naturgasföreskrifterhar bl.a. Sprängämnesinspektionensutfärdatnen
SÄIFS Föreskrifternaoch allmänna råd till föreskrifterna 1996:8.

gäller utformning, anläggande och drift ledningssystem för naturgasav
i gasfas överstigande bar övertryck kapitel Ledningssystemet4 1.

underhållas påskall bl.a. förlagt så det kan övervakas och ettattvara
från skyddssynpunkt ändamålsenligt och betryggande Systemetsätt.

brand och explo-skall försett med skyddsanordningaräven motvara
påverkan.sion och utsträckningi möjliga skyddatstörsta mot yttrevara

anläggningsarbeten påbörjats skall ledningsägarens kvalitetssys-Innan
kapiteldessa ha godkänts Sprängämnesinspektionen 3.förtem av
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Särskilda krav ställs på material för dimensioneringrör samtm.m.
kapitel 4.

Ledningar skall förlagda i marken på sådant desätt ärett attvara
skyddade skadlig påverkan från markrörelser, erosion och andramot

påkänningar. Sprängämnesinspektionen skall i vissa fall godkännayttre
det tekniska utförandet. Ledningama skall också ha betryggande skydd

korrosion. Skyddet skall bestå dels katodiskt skydd, delsmot ut-av av
vändig beläggning 5.2.

Området längs gasledning delas in i Med hjälpen zoner. av en
zonklassningsenhet ett långt och1 600 brett400 områdemeter meter
bestäms zontillhörigheten. delasZonerna in i fyra olika klasser: A, CB,
och SkyddskravenD. lägst i zonklass A och högst i zonklass VidD.är
indelningen i klasser beaktas dels rådande befolkningstäthet, bebyg-
gelse och andra förhållanden inom dels vad med tillfreds-zonen, som
ställande grad säkerhet kan i fråga områdets användningantasav om
inom överskådlig tid, dvs. 10-15 år. zonklassI får det finnas högstA
tio lägenheter med lägenhet såväl bostadslägenhet lägenhetavses som
för ändamål affärslokal belägna i eller flera hus. I Bannat t.ex. ett zon

detfår finnas till lägenheter.ll 45 Som klassas områden där detCzon
Ävenfinns minst 46 lägenheter. enstaka byggnader och utomhusområ-

den, idrottsplatser inom från100 ledningen, medför i vissat.ex. meter
fall området klassas gällerC. Detta vid normaldetatt som zon om an-
vändning vistas minstsamtidigt 20 där. Område där flertaletpersoner
byggnader flerhar fyra eller våningar mark klassas Dovan som zon
5.3.

I 5.4 finns regler skyddsavstånd. Exempelvis skall avståndetom
från ledning i mark till byggnad med byggnad alla byggnaderavses- -
eller till för område grävningsaktivite-med förväntadenärmaste gräns

minst 25 sådantEtt utomhusområdeter nämntsmeter.vara ovansom
alltid område med förväntade grävningsaktiviteter. Detettanses som

föreskrifterfinns minsta avstånd mellan stationsanläggningaräven om
MR-stationer och byggnader, Sålunda minstat.ex. vägar ärm.m. av-

ståndet mellan exempelvis MR-station och bostadsbyggna-en grupp av
der 50 tättbebyggtInom område medges högst det tryckmeter. ärsom
tekniskt nödvändigt för driva förbrukningsenheten.att

Gasledning i bl.a. mark skall förlagd täckningsdjupmed ettvara av
minst 0,9 markenBrukas skall gasledningen förlagd minstmeter. vara
0,3 under det brukningsdjupet, varvid hänsyn skall tillmeter största tas
täckdikning o.d. 5.5. Förläggs ledningen i skog skall trädfri gataen
behållas under ledningens livslängd. skall cirka sjuGatan så bred,vara

den medger inspektion för läckorregistrera och lokaliserameter, att att
för upptäcka ledningsgraven eroderar 5.6.samt att om

19-18810
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Föreskrifter finns också korsande ledningar, parallellförläggningom
gasledning och kraftledning korsning mellan gasledning ochsamtav

5.7-5.10. Gasledningen skall utmärkt med stolpar iväg m.m. vara
Stolparna placerasskall på synligt varandraavstånd från ochterrängen.

försedda med uppgifter gasledningens telefon-brukare ochvara om
till bemannad station 5.11.nummer

Gasförande installationer mark skall, med vissa undantag,ovan vara
inhägnade 6.1. Inhägnaden skall bestå minst två högtett meterav
stängsel placerat minst två från anordning innanför detta.är metersom
Installationema skall skyddade Obevakadepåkörning.även motvara
installationer skall försedda med anordning obehörighindrarvara som
manövrering funktioner i ledningssystemet allmänna råd6.2. Iav -
till förskriftema bl.a. frågan skydd ofta dis-sabotageatt motanges om
kuteras och har omöjligtgenomgång visat det äratt att atten noggrann
på rimligt skydda ledningen frånmed tillhörande utrustningsättett
skador sabotage.genom

kapitel finns regler kompressorstation. kontroll-I 7 Vad gällerom
rumsbyggnad och byggnad eller byggnadsdel innehållersom gas-
installation skall den avskild i brandteknisk klass REI 60. Ett ut-vara

med gasinstallation skall dessutom ventilerat utläck-så attrymme vara
ande inte kan samlas där. mellan hu-Härutöver avståndetattgas anges

skallvudgasledningens sträckning och kompressorbyggnad etc. vara
funktionsdelarminst och säkerhetsavståndet mellan olika50 meter att

hu-kompressorbyggnad, kontrollrum och utlopp för stationenssom
vudavblåsning skall minst Vidare finns föreskrifter25 meter. omvara
säkerhetssystem, tömning kompressorstation skall bl.a.En varam.m.
försedd lokaliseramed det möjligt upptäcka ochgörett system attsom
sådana fel inom stationsområdet kan medföra fara.som

Föreskrifter finnsoch reglerstationer s.k. MR-stationer imät-om
kapitel och innehåller regler för bl.a. byggnaden, tryckreducering,8
skydd otillåten tryckhöjning fallet medoch tömning. Liksom ärmot
kompressorstationer skall byggnad eller innehållerbyggnadsdel som
utrustning för tryckreducering avskild i brandteknisk klass 60.REIvara
Likaså skall med reducerutrustning ventilerat så attutrymme ut-vara
läckande inte kan samlas där. Regler linjeventilstationer finns igas om
kapitel bl.a avståndet till linjeventil utmedDär närmasteattanges
gasledningen inte får överstiga viss längd, km i och 4 km16 At.ex. zon
i Vidare finns föreskrifter skyddsåtgärder vid manövreringD.zon om
och tömning.

Kapitel innehåller regler bl.a. kontroll ledningar. Sålunda10 om av
skall ledningen, innan försöksdrift påbörjas, konstruktions-,undergå
tillverknings- och installationskontroll. finns bestämmelserDessutom

revisionskontroll och återkommande kontroll.om
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ÄgarenkapitelI krav11 ställs på ledningsägaren. skallanges som
bl.a. driva, underhålla, och i förekommande fall ställareparera av gas-
ledningen med tillhörande anordningar på från skyddssynpunktett än-
damålsenligt och betryggande Kapitlet innehåller bestämmel-sätt. även

luktsättning och åtgärder skall vidtas indel-ser om av gas om som om
ningen förändras. Eventuella skador på ledningssystemetav zoner

Ägarenskall, enligt kapitel dokumenteras12, ledningsägaren. ärav
skyldig informera Sprängämnesinspektionenäven läckageatt om som

orsakat personskada etc.

6.2.8 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om
SÄIFSändring i föreskrifterna 1995:3 om

tillstånd till hantering brandfarligaav gaser
och vätskor, Sprängämnesinspektionens

SÄIFStillallmänna råd föreskrifterna

1997:3

Sprängämnesinspektionen har med stöd och förord-21, 29 41av
ningen brandfarliga1988:1145 och explosiva bl.a. föreskri-om varor
vit tillstånd för anläggandeinte behövs och drift distributions-att av

för bl.a.system naturgas om:

drifttrycket högstuppgår till 4 bar och
distribueras central2. från enhet exempelvis ochmät-gasen en en

reglerstation till flera abonnenter och
distributionsföretag för anläggning, drift ochett attansvarar

kontroll dvs. distributionssystemet till och medsystemet,av
förbrukningsstället exempelvis lågan, utförs enligt regler som
utarbetats i samråd med Sprängämnesinspektionen samt
föreståndare utsedd och för-är i 36 37sättsamma som anges
ordningen 1988:1145 brandfarliga och kapitelexplosivaom varor
1.3.

Bakgrunden till bestämmelsen i kapitel med bibehållen1.3 är att
skyddsnivå begränsa kravet på tillstånd. Genom föreskrifterna effekti-
viseras samhällets kontroll skyddet brand och explosion. Distri-motav
butionsföretagen påtar sig egenkontrollsystem bådegranskasett som -
till struktur och resultat- myndigheterna. myndigheternaDet ärav som
fastställer kravnivån.
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6.3 Rätt använda mark för gasledningaratt

För få dra fram gasledningatt mark krävs lednings-över atten annans
har kommitägaren med markägaren,överens eller formnågon av

tvångsupplåtelse. avtalEtt nyttjanderätt till mark får träffas förom
högst 50 år. Inom detaljplanelagt område dock tiden begränsad tillär
25 år. Kommer avtal inte till stånd kan ledningsägaren ansöka led-om
ningsrätt eller expropriation.

6.3.1 Ledningsrättslagen 1973:1144

Den för ledning vill utnyttja inom fastighet kan få tillutrymme rättsom
det, s.k. ledningsrätt 1 §. Lagen gäller vissa slag ledningar bl.a.av
gasledningar tillgodoser allmänt behov, näringsverk-ettsom gagnar
samhet eller kommunikationsanläggning betydelse för riket ellerav
viss eller medför endast ringa intrång jämförelseiort med 2 §.nyttan
Med ledning förutom själva ledningen, sådana anordningarävenavses,

behövs för dess funktion, exempelvis pumpstationer 3 Frågan§.som
ledningsrätt lantmäterimyndighetenprövas 39 §. Ledningsrät-om av
omfattar, enligt vad bestäms vid förrättningen,ten befogenhet attsom

inom fastigheten vidta de åtgärder behövs för dra fram ochattsom an-
vända ledningen 1 §. beslutEtt ledningsrätt kan underomprövasom
vissa förutsättningar 33 §.

6.3.2 Expropriationslagen 1972:719

Fastighet inte fårägs expropriation i anspråkstaten tassom av genom
med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt kap.l 1 §. Expropria-
tion får ske för bl.a. tillgodose allmänt behov elektrisk kraft elleratt av

drivkraft, eller likartad nyttighet kapvärme 2 §.vatten, 3etc.annan
Bestämmelsen omfattar bl.a. allmänna ledningar olika slag, såsomav
gasledningar. Skall ledningen ingå i ledningsnät betydelse för riketav
eller för viss eller intrånget ledningenär ringa i jämförelse medort av

den, får expropriation skenyttan det inte finns något all-ävenav om
behov ledningenmänt kap.2 3 §. Fråga tillstånd till expropria-av om

tion regeringen kap.3prövas l §av
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Huvuddragen7 i EG:s

naturgasmarknadsdirektiv

Europaparlamentet och rådet den 22 juni direktivet1998antog
98/3 O/EG regler för den inre marknaden för naturgasom gemensamma
naturgasmarknadsdirektivet. Syftet med direktivet denär upprättaatt
inre marknaden för direktivetI finns regler förnaturgas. gemensamma
bl.a. överföring, distribution, leverans och lagring Vidarenaturgas.av
finns där regler för naturgassektoms organisation och funktion och for
tillträde till marknaden för drift be-dessaFörutomsamt systemen.av
stämmelser innehåller direktivet omfattande och detaljerat regel-ett
verk. Medlemsstaterna skall den 10 augusti ha genomfört2000senast
direktivet i nationell Direktivet återges i helhet bilagasin irätt.

kapitletI beskrivning direktivet.ges en av

7.1 Direktivets ingress

naturgasmarknadsdirektivetsI ingress bl.a. följande mål. vik-Ettanges
inslagtigt i fullbordandet den inre marknaden for energi är upprät-av

tandet konkurrensutsatt marknad för punkt 3. inreDennaturgasav en
marknaden för måste gradvis för industrin pånaturgas upprättas ettatt
flexibelt och planerat skall kunna sig till sin miljö ochsätt anpassa nya
för beakta marknadsstrukturema skiljer medlems-sig mellanatt att

punkt 7. Tillträdet till enlighetmåste istaterna systemet öppet,vara
med detta direktiv och detta måste leda till därtillräcklig, och så ären
lämpligt, jämförbar grad öppnande marknaderna de olika med-iav av
lemsstaterna. Samtidigt får inte öppnandet marknaderna leda tillav
onödig obalans i företagens konkurrenssituation medlemsstateri olika
punkt 23.
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7.2 Direktivets sakinnehåll

Kapitel l

Kapitel Räckvidd och definitioner1 innehåller två artiklar. artikelI 1
direktivets räckvidd. Där i direktivet fastställssägs attanges gemen-

regler för överföring, distribution, leverans och lagringsamma av na-
Vidare direktivet fastställer reglerturgas. attanges om

naturgassektoms organisation och funktion, inbegripet kondenserad
LNG, tillträde till marknaden, drift och denaturgas systemenav

kriterier och förfaranden skall tillämpas vid beviljande tillståndsom av
för överföring, distribution, leverans och lagring Artikel 2naturgas.av
innehåller definitioner.

Kapitel II

Kapitel Allmänna regler för sektorns artiklarnaorganisering omfattar
3-5. artikel medlemsstaternaI 3 skall säkerställaatt att naturgas-anges
företag drivs enligt principerna i direktivet för konkur-uppnåatt en

naturgasmarknad.rensutsatt
Vidare medlemsstaterna i det allmänna intres-ekonomiskaattanges
kan ålägga naturgasföretag tillhandahålla allmännyttiga tjänster.set att

Tjänsterna kan säkerhet inbegripet försörjningstrygghet regel-avse — -
bundna leveranser, kvalitet och pris leveranser miljöskydd. Omsamt
naturgasföretag åläggs sådana tjänster skall bestämmel-EG-fordragets

särskilt artikel artikel be-90 numera 86 i Amsterdamfördraget,ser,
aktas. Allmännyttiga tjänster skall anmälas till kommissio-Europeiska

se nedan artikel möjlighet för naturgasföretag17 vägraattnen. om—
tillträde till tillträde skulle hindra naturgasföretagensystemet ettom
från utföra de allmännyttiga tjänster artikelålagts dem enligtatt som
3.2.

artikelnI också medlemsstat får tillämpabesluta intesägs att atten
artikel i fråga distribution4 i den utsträckning tillämpningenom som

bestämmelsen rättsligt eller praktikeni skulle hindra naturgasföreta-av
från fullgöra de allmännyttiga tjänster de har blivit ålagda.attgen som

Förutsättningen för medlemsstat skall få denna möjlig-användaatt en
het handelns utveckling inte påverkas i sådan utsträckningär att atten
det strider gemenskapens intressen. sådana intressen räknasSommot
bl.a. konkurrens det gäller berättigade kunder, dvs. kunder fårnär som
utnyttja den fria naturgasmarknaden, och artikel EG-fordraget90 i
numera artikel i Amsterdamfördraget.86
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Artikel innehåller fyra4 punkter. tillståndKrävs licens,t.ex. tillå-
telse, koncession, samtycke eller godkännande för bygga eller drivaatt
naturgasanläggningar skall,så enligt första punkten, medlemsstaterna
eller den behöriga myndighet de i enlighet med punkterna 2-utsersom

bevilja tillstånd4 bygga och/eller driva sådana anläggningar, rörled-att
ningar och tillhörande utrustning inom sitt territorium. På vill-samma
kor kan tillstånd beviljas för leverera och tillstånd föratt naturgas gros-
sister.

Har medlemsstaterna tillståndssystem skall de, enligt andraett
punkten, fastställa objektiva och icke-diskriminerande kriterier som
skall uppfyllas de företag ansöker tillstånd för byggaattav som om
och/eller driva naturgasanläggningar eller ansöker tillstånd attsom om
leverera Vidare kriterier och förfaranden skall of-naturgas. attanges
fentliggöras.

Tredje punkten föreskriver sökande fått avslag sinpåatt en som an-
sökan skall underrättas dels skälen för avslaget och dels möjlig-om om
heten överklaga. Dessutom skall kommissionen underrättasatt ettom
avslag.

Enligt fjärde punkten kan medlemsstaterna, under förutsätt-vissa
ningar, avslå ansökan ytterligare tillstånd anlägga och drivaatten om
rörledningssystem för distribution inom visst område.

Medlemsstaterna skall, enligt artikel säkerställa tekniska före-att
skrifter utarbetas och tillgängliga. föreskrifterna skall deIgörs anges
lägsta krav ställs på teknisk konstruktion och drift för anslutningsom
till LNG-anläggningar, lagringsanläggningar, andrasystemet över-av
förings- eller distributionssystem och direktledningar. Kommissionen
skall underrättas föreskrifterna.om

Kapitel III

Överföring,Kapitel III lagring och LNG omfattar artiklarna och6-8
reglerar vissa frågor rörande överförings-, lagrings- och/eller LNG-
företag. artikelI 6 medlemsstaterna skall säkerställaatt över-attanges
förings-, lagrings- och LNG-företag i enlighet artiklarnamed 7agerar
och

Sålunda skall företagen, enligt artikel ekonomiska villkorpå
driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva över-
förings-, lagrings- och/eller LNG-anläggningar, med vederbörlig hän-

till miljön. åläggsFöretagen ävenviss inforrnationsskyldighet. Omsyn
informationen kommersiellt känslig skallså den, enligt artikel be-är
handlas konfidentiellt.
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Kapitel IV

Kapitel IV Distribution och försörjning omfattar artiklarna 9-11 och
reglerar vissa frågor rörande distributionsföretag.

Enligt artikel gäller9 i regler för distributionsföretagenstort samma
för de nämnda överförings-, lagrings- LNG-företagen.ochsom ovan

Enda skillnaden medlemsstaterna kan ålägga distributionsföretagär att
och/eller försörjningsföretag leveransskyldighet kunder inomgentemot

Ävenvisst område och/eller i viss kategori. tariffen för sådanaett en
leveranser f°ar regleras.

Det bör påpekas företag distribu-samtidigt kanatt ettsamma vara
tions-, överförings-, ochlagrings- LNG-företag.

Kapitel V

Kapitel SärredovisningV insyn och öppenhet i bokföringensamt om-
fattar artiklarna och12 13.

artikel medlemsstaterna myndigheterI 12 eller de behörigaattanges
de däribland de tvistlösningsmyndigheter artiklarnaiutser, som avses

och21.2 skall ha tillgång till naturgasföretagens bokföring enligt23.2,
artikel i den omfattning behövs för kunna utföra13 de skallattsom

Ärsina uppgifter. uppgifterna kommersiellt känsliga skall de be-så
handlas konfidentiellt. Medlemsstaterna har förut-dock, under vissa
sättningar, möjlighet medge undantag från konfidenti-principenatt om
alitet.

Artikel regler för naturgasföreta-13 bokföringen hosnämnareger
gen.

Enligt första punkten skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgär-
der för säkerställa bokföringen sker i med punkternaenlighetatt att
2-5.

andra punkten föreskrivsI naturgasföretag, oberoende ägartypatt av
eller juridisk form, skall låta revidera och offentliggöra sinaupprätta,
årsredovisningar enligt de bestämmelser i nationell års-rätt som avser
räkenskaper i aktiebolag och har fastställts med rådetsi enlighetsom
fjärde direktiv 78/660/EEG den artikeljuli grundat på25 1978,av
54.3 i fördraget årsbokslut i vissa bolag. Företagtyperg om av som
inte enligt lag skyldiga offentliggöra skallsin årsredovisningär att
hålla kopia denna tillgänglig för allmänheten.en av

Tredje punkten föreskriver integrerade skallnaturgasföretag sär-att
redovisa verksamhetsgrenama överföring, distribution och lagring av

artikel reglerat tillträde tillDär 16 skall tillämpassystemetnaturgas.
och tillträde till lämnas betalning enda belopp försystemet mot ettav
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överföringdock bokföringen föröverföring och distribution, kanbåde
och distribution kombineras.

debokföringskall företagen i sin internaEnligt fjärde punkten ange
inkomsteroch skulder, utgifter ochtillgångarregler för fördelningen av

särredovis-följer vid upprättandetavskrivningar deförsamt avsom
bestämmelsernationellt tillämpligaskall skeningen. Detta utan att om

bokföring åsidosätts.
med vissatransaktionerföreskrivs vissafemte punktenl att an-

årsredovisningen.i tillföretag skallknutna noteranges

Kapitel VI

reglerarochomfattar artiklarna 14-23Tillträde tillKapitel VI systemet
ifå tillträde tillmöjligheterframför allt olika kunders systemetatt av-

leveransavtal.sikt ingåatt
bådaellerkan välja någotmedlemsstaternaArtikel 14 att avanger

organiseraskalloch dei artiklarna 16förfaranden 15de närangessom
tilltillträdet systemet.

tillträde". För-förfarandet "förhandlatdet förstaartikel regleras15I
korthetinnebär ipunkten.farandet beskrivs i första Det naturgas-att

tillträde tillförhandlakunder skall kunnaoch berättigadeföretag om
leveransavtal med varandra.i avsikt ingåattsystemet

skalltillavtalen tillträdeföreskrivsandra punktenI systemenatt om
föreskrivsnaturgasföretagen. Vidareberördafram med deförhandlas

förstadetnaturgasföretagen inomskall krävamedlemsstaterna attatt
offentlig-därefter,och årligendirektivet,efter genomförandetåret av

villkor för utnyttjakommersiellasina viktigaste systemet.attgör
Förfa-tillträde".förfarandet "regleratdet andraArtikel reglerar16

tillkunder haroch berättigadenaturgasföretagrandet innebär rättatt
och/ellertarifferoffentliggjordagrundvaltillträde till påsystemet av

till till-utnyttjaskyldigheter för Rättenvillkor ochandra systemet.att
ingåmöjlighetde fårkunder kanträde för berättigade attattgenomges

konkurrerande naturgasföretagandraleveransavtal med än systemets
företag.eller anknutetoch/eller operatör ettägare

tillträdemöjlighetnaturgasföretagsartikel beskrivsI 1 7 vägraattett
grunddelstillträdeEnligt första punkten kantill vägrassystemet. av

hindraskulletillträde tillbristande kapacitet och dels systemet na-om
fö-åläggsde allmännyttiga tjänsterturgasföretaget från utföraatt som

grundval all-kan påTillträdeenligt artikel 3.2. även vägrasretaget av
take-or-pay-avtalproblem medoch finansiellavarliga ekonomiska som

alter-och detartikeloch förfarandena i 25med kriteriernahar göraatt
enlighet med artikel 25.1.ivalts medlemsstatennativ som av
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I andra punkten föreskrivs åtgärder får vidtasatt för säkerställaatt
naturgasföretag,att tillträdevägrar till grund bris-systemetsom av

tande kapacitet eller otillräcklig anslutning, genomför nödvändiga för-
bättringar så långt detta ekonomiskt försvarbart,är eller potenti-när en
ell kund villig betalaär för det.att När medlemsstaterna tillämpar arti-
kel 4.4. skall de vidta ovannämnda åtgärder.

Artikel 18 innehåller regler vilka kunder inom respektive landom
skall ha tillträde till i avsikt ingåsom systemet avtal elleratt attom

köpa berättigade kunder.naturgas I andra punkten såsomattanges
berättigade kunder skall åtminstone anses:

Kunder har gaseldad kraftproduktion, oberoende0 som årlig för-av
brukningsnivå. För jämviktenvärnaatt på elmarknaden har dockom
medlemsstaterna möjlighet införa tröskelvärde.att Värdet fårett
inte överstiga det för andra slutförbrukare försom anges att
kraftvärmeproducenter skall berättigade.anses vara
Övriga slutförbrukare förbrukar 25 miljoner0 m’änsom mer gas per
år och förbrukningsställe.

Tredje punkten medlemsstaterna skallatt säkerställa defini-anger att
tionen berättigade kunder leder till öppning marknadenav en av som

åtminstonemotsvarar 20 den totala årliga gasförbrukningenprocent av
på den nationella gasmarknaden.

fjärdeI punkten andelen skall ökasatt till 28 fem åranges procent
efter direktivets ikraftträdande och till 33 efter tio år.procent

Resulterar definitionen berättigade kunder i öppning mark-av en av
naden med 30än den totala årligaprocent gasförbrukningenmer påav
den nationella gasmarknaden får, enligt punkt den berörda medlems-

definitionenstaten så öppningsnivån sänks till lägstattanpassa 30 pro-
den totala årligacent gasförbrukningen på den nationellaav gasmark-

naden.
För åstadkommaatt öppningsnivånatt medlemsstaternas natur-av

gasmarknad ökar under tioårsperiod skall, enligt sjätte punkten,en sta-
femterna år efter detsenast direktivet haratt i kraft, sänka denträtt

tröskel fastställts i punkt 2 25 miljoner m3 gas/år ochsom förbruk-
ningsställe för andra berättigade kunder dem harän gaseldadsom
kraftproduktion till 15 miljoner m3/år och förbrukningsställe. Senast tio
år efter direktivet har iatt kraft skallträtt tröskeln ha sänkts till fem
miljoner m3/år och förbrukningsställe. Vidare skall medlemsstaterna —för säkerställaatt öppningsnivånatt deras naturgasmarknad ökarav
under tioårsperiod fem år efter direktivets ikraftträdandeen höja- pro-

i punktcentsatsen 5 till 38 den totala årligaprocent av
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tillgasmarknaden och 43den nationellagasförbrukningen på procent
efter ikraftträdandet.gasförbrukning tio årsådanav

förutsätt-under vissadistributionsföretag,föreskrivspunkt åttaI att
artikelenligt 15avtalbehörighet ingåskall haningar naturgasatt om

och 16.
punktenligtkunder skall,definitionen berättigadeförKriterierna av
Äveninformationen.skall ha delKommissionenoffentliggöras.nio, av

tillskall lämnasmarknaden harvisarövrig information öppnatsattsom
förutsättningar, begäravissaKommissionen kan, underkommissionen.

direktivetdessa hindrarangivelsemamedlemsstat ändrar attatt omen
Åtföljs kommissio-skallviss tidbegäran inomkorrekt. intetillämpas

slutligt beslut.fatta ettnen
dennaSyftet medreciprocitetsklausulen.den s.k.artikel finns19I

naturgasmarknademaöppnandetjämvikt iundvika bristandeär att av
Klausulenikraftträdande.direktivetsefter ärtiounder de första åren

leveransavtal medpunktochpunkter, Iindelad i två att ena angesa
förbjudasfårmedlemsstats inteberättigad kund inom systemannanen

punkt bberättigad båda medlemsstaterna. Avikunden anses somom
kunden endastgrundtransaktion påframgår vägras attatt avom en
kommissionen,kansåde tvåberättigad i det systemenavenaanses

verkställaden vägrandeåläggaförutsättningar,under vissa attparten
sida förut-kommissionensagerade frångasleveransen. Ettbegärdaden

det.medlemsstat begärberättigade kundensdock densätter att
s.k. direktledningar naturgas-byggareglerarArtikel 20 rätten att

sammankopplade systemet.detkompletterarrörledning som
lösandekring tvister.frågorreglerasartikel 21I av

förinstrumentmedlemsstaterna skall skapaföreskriverArtikel 22 att
naturgasmarknaden.tillsyn av

kunderberättigadeochföreskrivs naturgasföretagartikelI 23 att
rörlednings-led itill tidigaretillträdeförutsättningar kan fåunder vissa

kommissionen.skall anmälas tillVidtagna åtgärdernätet.

VIIKapitel

artiklarna 24-31.omfattarSlutbestämmelserKapitel VII
angivnavid vissaskyddsåtgärdervidtareglerarArtikel 24 rätten att

övrigatillanmälasskallvidtagitsVilka åtgärderkrissituationer. som
och kommissionen.medlemsstater

artikel 15frånundantagtillfälligafråganartikel regleras25I om
och/eller artikel 16.

grund s.k.pånaturgasföretagkanförsta punktenEnligt ett avsom,
finansiellaochekonomiskaallvarligaråkat iåtaganden,take-or-pay -
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svårigheter medlemsstaten medges tillfälligt undantag från kravav på
tillträde till systemet.

Av andra punkten framgår beslut undantagatt skallett anmälasom
till kommissionen. Kommissionen kan begära beslutet undantagatt om
skall ändras eller upphävas. Kommersiellt känsliga uppgifter skall be-
handlas konfidentiellt.

fjärdeI punkten föreskrivs de naturgasföretag inteatt har be-som
viljats undantag enligt punkt intel skall kunna tillträde tillvägra sys-

på grund take-or-pay-åtagandentemet har godkänts i avtalav ettsom
köpom av gas.

I artikel 26 föreskrifter till undantag frånrätt direktivet. Så-ges om
lunda kan, enligt första punkten, medlemsstater inte direktärsom an-
knutna till det europeiska och endastnaturgasnätet har externsom en
huvudleverantör ställa sig utanförnaturgas rad direktivetsav en av
regler. Likaså får, enligt andra punkten, vissa medlemsstater kansom

framväxande marknader medlemsstat i vilken den förstaanses vara
kommersiella leveransen enligt det första långsiktiga avtalet för natur-
gasleveranser genomfördes för inte tio år sedanän vissagöramer un-
dantag. Om genomförandet direktivet kan orsaka allvarliga problemav
inom visst geografiskt område kan,ett enligt tredje punkten, medlems-

ansöka tillfälligtstaterna undantag från vissa regler hos kommis-om
sionen. Femte punkten riktar sig kommissionen och gäller bl.a.mot
viss underrättelseskyldighet.

Artiklarna 27 och 28 innehåller åligganden för kommissionen vad
viss rapportering och utvärdering.avser

Artiklarna 29-31 innehåller främst ordningsfrågor.
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konsekvenserNågra8 av

naturgasmarknadsdirektivet

reglernaturgasmarknadsdirektivetinnehållerframgått kapitel 7Som av
och lagringdistribution, leveransöverföring,för bl.a. naturgas.av

medlemsstaternauppnås, medanmål skalldeReglerna somanger
såle-uppnås. Utformningende skallpå vilketsjälva kan välja sätt ger

bästvälja den ordningviss frihetmedlemsstatdes varje mot-att som
oli-analyserakapitelAvsikten med dettaviss situation. är attsvarar en

uppståtänkasvilka effekter kanochuppnå målenka sätt att omsom
olikadirektivetväljs. några fallalternativet Ieller andradet angerena

tillträde.respektive regleratförhandlatuppnås,mål kan t.ex.som
for-kannaturgasmarknadsdirektivetenbartdock inteDet är som

utveck-allmännadenmarknadsstrukturen,påverka ävenutanväntas
Inledningsvis ibetydelsefull komponent.marknadenpålingen är av-en

vil-marknadsutvecklingen,genomgångkortdärförsnitt 8.1 görs aven
påverkatänkasvilka faktorer kanochförväntaska tendenser somsom

utvecklingen.
naturgasmarknadsdi-kapitlet behandlarresterande delarnaDe av

allmännyttigabegreppetanalysinnehållerAvsnittrektivet. 8.2 aven
medföra.tänkas Ikaneffekter sådant begreppoch vilkatjänster ett

regleringar. Orsa-offentligaförockså motivenavsnitt diskuterasdetta
ochbegreppentydigtnågottjänster inte attallmännyttigaken ärär att
avsnittframställningen. Iden fortsattaanalys kan underlättasådanen

kommavariabler kanantaloch hurtillträde tillanalyseras8.3 näten ett
kontrakt, pris-investeringar,konkurrens,gällerpåverkas. Det t.ex.att

reglernaanalysinnehållerAvsnittoch transitering. 8.4sättning aven
svenskadenpåverkakan tänkasoch hur dessamarknadsöppningför

reciprocitetsklau-genomgångredovisasmarknaden. avsnitt 8.5I aven
forreglernaspeciellaredovisning deinnehållerAvsnittsulen. 8.6 aven

ekonomiskdirektivets kravanalyserasavsnittkraftvärme. 8.7I re-
di-genomgångavslutningsvisredovisasavsnitt 8.8dovisning. I aven

undantagsregler.rektivets
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l Marknadsutveckling
8.1 Bakgrund

Gasmarknaden i Västeuropa har sedan uppbyggnaden under 1960-talet
karakteriserats starka monopolistiska inslag, regeringarnas och olje-av
bolagens starka ägarmässiga och mycket långtgående of-engagemang
fentliga interventioner vid sidan det följer ägandet.av som av

deI flesta Västeuropas länder har enda nationellt gasforetagettav
för alla inköpen och försvarat de långa inom landet.transporterna Den

regionala och lokala distributionen har liknande oftanaturgas sättav
präglats starka inslag monopol. Slutanvändaren har vanligtvisav av
inte haft möjlighet välja leverantöratt ställts inför monopol;utan ett ett
nationellt gasföretag eller lokal distributör.en

De nationella gasföretagens marknadsställning resultat anting-är ett
lagstiftning eller de mycket höga kostnaderna för konkurrenteren av av

marknadenzetablera sig påatt naturligt monopol. De offentliga in-
har ofta motiverats påverkat.ex.greppen strävan prissättningattav en

och vinster ekonomisk effektivitet, leveranssäkerhet, sociala mål och
miljöskäl.

Långsiktiga kontrakt, med säkra priser, sågs förutsättningsom en
för säkra investeringaratt i gasproduktion och i efter-transporter samt
frågan på De nationella övertöringsforetagens transmissions-gas.
företagens starka ställning sågs exportörema garanti för attav som en
åtagandena i de långsiktiga kontrakten skulle fullföljas. Exportörema

samtidigt tveksamma till produktionsinvesteringarstora innan så-var
dana garantier utfärdats. De nationella överföringsföretagens styrka
sågs också viktig för uppnå tillräcklig förhandlingsstyrkaatt ochsom
därmed förmånliga importpriser.

De nationella överföringsföretagens och de lokala distributörernas
ägarskap och till dessaensamrätt företagrören betydande mark-gav en
nadsmakt deras konsumenter.gentemot Monopolistisk prisdiskrimine-
ring blev konventionen där varje konsumentkategori fick betala prisett

låg priset för tillgängliganära substitut. På dettasom fick varjesätt an-
vändarkategori betala det maximala pris de beredda betala.attvar

Under 1970-talet gjorde höga oljepriset det möjligt priseratt ta ut
i betydande grad kostnadernaöversteg för produktion ochsom trans-

I Avsnittet bygger på Radetzki 1999.
2 Bergman m.fl. 1999 pekar på också kombinationen skalfördelaratt iav

och vertikalatransportnätet integrationsvinster utgjort viktig orsak till detatten
i de flesta länder under lång tid har funnits dominerande vertikalt integreratett
företag.
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vinsterochpriserSå längestagnerade.marknadenblevFöljden attport.
stagnerandedenvilligtproducentemaaccepteradenivåhöglåg på en

Underexpandera.potentialklarhadedemarknaden, attäven enom
för-vilketkraftigt,dock oljeprisemaföll1980-talethälftenandra av

oljeprodukter,tillkopplinggasprisemasattityd. Trotsderasändrade
konkurrens-förbättrades inteprisfall,kraftigtdärmedoch ett gasens

in-Producentemaspåtagligt.inteökademarknadsandelenkraft och
förändradesprissättningssystemetbefintligadettillställning genom

expansionförhinderblevPrisbildningenpå olja.prisfallet ett av gas-
därför iblevmonopolistiskadet arrangemangetVinstenmarknaden. av

gasutvin-iproduktivitetenocksåökadeSamtidigtgrad ifrågasatt.ökad
växandeförpotentialensjönk ökadekostnadernakraftigt. Närningen

realiserasintedockpotential kundeoch vinster. Dennaproduktion
frustrationökandemarknadstillväxten. Trotslågadengrund enav

in-marknadsarrangemangenrådandeförblev deproducentemabland
takta.

förändrade sinmånga regeringartillvidarebidrogOljeprisfallet att
energitill-bekräftelsePrisfallet sågs attenergifrågor. ensomsyn

säkerställaföroffentliga ingreppochomfattande attgångarna attvar
ochkostsammamonopol,nationellaformiförsörjningstrygghet, varav

blev imarknadsstrukturenden rigidastödet föroffentligaonödiga. Det
försvagat.med dettakonsekvens

prisdis-monopolistiskadenifrågasättaocksåkom attKonsumenter
Fåöverföringsföretagen.nationelladetillämpadeskriminering avsom

förblev iledningsnätenså längemedeldockhade systemetatt utmana
distributö-lokalaochöverföringsföretagnationellaskydd hosexklusivt

rer.

förutsättningar3Förändrade8.1.2

nationell ochantal förändringarskedde1990-taletbörjan ettI avav
gasmarknaden.påverkapolitik kominternationell attsom

kraftproduktionförgasanvändningbegränsadeEG-direktivEtt som0
kapitel 2.avskaffades 1990 se

konkurrens-Ökande industrielleuropeiskochnationellomsorg om0
industrin.ibränsleprisemareduceravikt vidladekraft attstorsom

utvecklingenspecielltkriget,det kallaeftertill miljönAnpassning0
oberoendenyligenmed deinvesteringarhandel ochsamarbete,av

Östeuropa Sovjetunionen.fornadetCentral- ochi samtstaterna

3 1998.ochRadetzki 1999 SternpåAvsnittet bygger
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En vikt på lokala,större regionala och globala miljöaspekter0 fos-av
sila bränslen förhöjde attraktionskraft andrasom gentemotgasens
fossila bränslen.

Det inträffade vidare förändringar direkt relaterade tillsom var gas-
och elmarknadema.

Upptäckten gasfyndigheter i och i närheten Europa och0 av nya av en
förbättrad förmåga leverera dessaatt till lägre kostnadresurser en

tidigare.än
Växande kommersiellt och miljömässigt intresse för gaseldad kraft-0
produktion baserad på kombicykelteknik.
Privatisering och elföretag i alla delar Europa inklusive0 av gas- av
försäljning aktiekapital till utländska investerare.av
Avregleringen gasmarknadema i Nordamerika och privatisering-0 av

och liberaliseringen den brittiska gasindustrin. Konkurrens in-en av
fördes tillåta tillträde tillatt näten.genom

8.1 Kommersiell utveckling

Sammanfattningsvis pekade flertal händelser i slutetett 1980-taletav
och början 1990-talet på betydande förändringar gasmarknaden.av
De traditionella strukturerna har dock uppvisat avsevärd uthållighet.en

slutetI 1990-talet finns dessa strukturer fortfarandemerpartenav av
kvar, de sannolikt förär grundläggande förändringar.men mogna
Framför allt bakgrund det ökandemot trycket från kommersiellaav
krafter. huvudsakI de följande Radetzki,är 1999; Stern, 1998.

År fick1989 Wintershall, dotterbolag till det tyska kemiföretagetett0
BASF, i uppdrag bygga kilometer560 långatt rörledning frånen
Emden vid Nordsjön till BASF:s kemiska anläggningar i mellersta
Tyskland. Beslutet föranleddes misslyckanden få tillträde tillattav
det existerande och sågs åtgärdnätet för säkra kemiföre-attsom en

gasbehov behövatagets förlita sig Ruhrgas.utan att Investering-
har sedan fortsatt, både i Tyskland och utomlands, och hararna ut-

vecklats utmaning till det ledandeett tyska överföringsföretagetsom
Ruhrgas. Wintershalls styrka har ökat joint medventuregenom en
Gazprom resulterat i företaget Wingas Wintershall 65som äger

och Gazprom 35procent procent. Investeringarna uppgår till 3
miljarder USD och ledningssystemet har total kapacitet på 54en

m3miljarder På sikt kommer kapaciteten öka till 90 miljar-gas. att
m3,der vilket överstiger Tysklands nuvarande importbehov. Den
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ökade konkurrensen mellan kommer ledaWingas och Ruhrgas att
lång tidtill sänkta gaspriser. Priserna kommer förmodligen underatt

påligga låg nivå och föranleda konsumtionsökning ärsomen en
kapacitetsutnyttjande. Föränd-tillräcklig för uppnå rimligtettatt

markna-ringarna i Tyskland har uppenbart drivits dynamikenav
den och inte förändringar den regleringsmässiga regimen. Detav av
finns kommer fåanledning Wingas investeringar även attanta attatt
effekter utanför Tyskland.

kraftföretagi Nederländerna Belgien har slutit kon-flertal ochEtt
för vid kusten ochtrakt med norska producenter deras anläggningar

Kontrakten hardärmed förbigått de nationella överföringsföretagen.
tillbaserats på kolpriset och minskat den traditionella bindningen

medoljeprodukter. Italien har kraftföretag ingått jointI venture
för gasförsörjning planeradeoch byggt ledningar tillGazprom gas-
baseras långsiktiga kontrakt.kombikraftverk. Investeringen inte på

spotkontrakt ökat.Försäljningar baseras har ocksåsom
Storbritan-s.k. rörledning mellan iDen Interconnectom, Bactonen

färdigställd Ledningen harnien och Zeebrugge i Belgien, blev 1998.
m3 m3miljardermiljarder år. Ungefärkapacitet 20 11gas peren

m3 för-långsiktiga kontrakt och miljarderuppbundna med 5är ca
in-kontrakt eller spotförsäljning. Ledningenkortsiktigaväntas avse

knytsmarknaderna i Storbritannien och på kontinentennebär att
därmed förväntas i Storbritan-och det kan utvecklingenattsamman

betydelsefå tidigare i Europa.nien kommer änstörre restenatt av
vilket leder till flerEn del leveranserna Wingas se ovan,avserav

kan le-leverantörer och ökad leveranssäkerhettill företaget en som
kontraktenda till ökade möjligheter marknadsandelar. Fleraatt ta av

rörled-också slutförbrukare i Nederländerna byggersom egnaavser
överdimensioneradeningssystem för vidare Systemen ärtransporter.

eller förför kunna tillfredsställa ökande efterfrågan attatt en egen
också Ruhrgas,slutförbrukare. köpererbjudas andra och för sigl

vilket kanGasunie och de viaGas France Interconnectom, sesgas
försöka bi-från de överföringsföretagennationella attett stegsom

behålla marknadskontroll.
blivit alltProducentemas konkurrens marknadsandelar har merom

Årpåtaglig, produ-speciellt i kommer deVästeuropa. 2000 större
förha gasutbud och rörledningskapacitet exportcentema att ett en

med mil-överstiger de traditionella långsiktiga kontrakten 50som
m3, ijarder vilket konsumtionen Europa.10 procentmotsvarar ca av
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8.1.4 Slutsatser

Enligt Radetzki 1999 orsakas de fortgående förändringarna bl.a. av
både regeringar och privata företag lagt mindre vid försörj-viktatt

ningstrygghet, mindre behov förlita långsiktiga kontraktsigett attav
på grund allt marknad, frånökande frustrationav en mer mogen en
producenter ökande utbudspotential inte finner avsättning undervars
nuvarande marknadsarrangemang, missnöjda kunder be-ärstörre som
redda överföringsmonopolen transmissionsmonopolen ochatt utmana
de stimulanser för ökad konkurrens kommer från Storbritannien.som

Trycket från kommersiella krafter kommer i fortgående processen
leda till allt konkurrensutsatt gasmarknad. Utvecklingen,att en mer

framför allt berör den europeiska kontinenten och Storbritannien,som
kommer få flera viktiga implikationer. oberoende gasleve-Antaletatt

inklusive både producenter och handlare, kommer öka.rantörer, att
Vissa aktörer på den europeiska gasmarknaden kom-som nu opererar

få svårt sig till de framväxande villkoren för kon-att attmer anpassa
kurrens och kommer inte överleva. förGenomsnittsprisemaatt gas
kommer sjunka förhållandei till andra bränslealtemativ och kon-att
sumtionen kommer öka. Kontrakten kommer bli kortare och alltatt att

flexibla, med fluktuerande gaspriser. Nationella i Europagränsermer
kommer förlora i betydelse. Regeringar minska sittkommeratt att
ägarskap i gasindustrin de upptäcker gasmarknaden kan privati-när att

risk Radetzki, 1999.utanseras
Från konsumentsynpunkt kommer möjligheten köpa på kort-att gas

siktiga kontrakt med lägre priser vad överförings-erbjuds frånän som
företagen bli mycket attraktiv. Kraftproducenter och industri-att större
företag kommer bli bland de första dra fördel möjlighe-dessaatt att av

medelDe med vilka de skall kunna vinna tilltillträde dennater. gas
och för den blir levererad dock inte helt etablera-äratt ännuarrangera
de.

deFörutom diskuterade kommersiella krafterna EG:särovan gas-
marknadsdirektiv verktyg. Flera bedömare dock relativt skeptiskaett är
till direktivets möjligheter påverka konkurrensen. 1998Sternatt pe-
kar på många viktiga artiklar formulerade i relativt generellat.ex. att är

och möjligheten till förhandlat tillträde kan många överfö-termer att ge
ringsföretag idealisk möjlighet hänge resul-sig utdragna ochatten
tatlösa eller icke bindande förhandlingar. Tidsaspekten också viktig.är
Efter tio år kommer det möjligt kunderännu att vägraattvara som an-

m3vänder mindre miljoner5 år tillträde tillän Det ärsystemet.gas per
lång tid kräva relativt konsumenter förblir valmöj-att att stora utanen

ligheter eller alternativ till överförings- och distributionsföretagen. Det
vidare viktigt förstå direktivet tillåter öppning markna-är att att en av
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ochtillträdesbarriärerfordrar sådan öppning. Omderna, inte enenmen
dominansbibehålla sintillåter dominanta aktörerreglering att gersvag

intervenera.grund för kommissionenbestämmelser ingendirektivets att
konkurrensmisslyckandet införabakgrundviktigtDetta attär mot av

upphovMisslyckandetgasmarknadenden brittiska 1986-1991.på gav
regleringsmyndighetemaregeringen ochinterventionertill massiva av

marknadsdomi-reducera British Gassyftade till kraftigtfrämst attsom
nans.

speci-så mycket ivärdet direktivetdärför inteEnligt liggerStern av
förprincipenetablerar bådedet faktum detbestämmelser ifika attsom

ochkonkurrensmotståndare tillgaranti förtillträde till och attnäten en
öppnandetobestämd tid kan skjutaliberalisering inte på gas-avupp

konkret skallförväntar sig någontingmarknaderna. De att mersom
blienligt Sternkommer säkertdirektivetkomma fram nästan attgenom
förmetoderfastställandesakernaTvå de viktigastebesvikna. avav -

framtvingabestämmelser forreglerandetariffer ochberäkna attatt
direktivettidigt stadiumförsvannoch tillträdekonkurrens närett-
individu-bestämmelser kommerdessabörjade förhandlas fram. Utan

subsidiari-medi takt i enlighetsinländer tillåtas fortsättaella att egen
minimalblidessa kommertetsprincipen. tillsynEU:s över attprocesser

ingautsikterrättegångsforfaranden. Sådanakan kräva långaoch ger
ökad konkurrens.efterför företagstarka incitament strävarsom en

tilluppmärksamheten i ställetpekar ut-Stern svängt attatt avse
allapraktisktoch icke-EU-länder. Ivecklingen i enskilda EU- taget

libe-ochkonkurrensutvecklingförutses,pågår, eller kanländer moten
fåTyskland, beskrivits kommerUtvecklingen iralisering. attovan,som

betydelse.stor
fåfinnskontinentaladet Europadet iSamtidigt Stern attmenar

igasindustrin. Interegleranågra starka förtecken på attengagemang
måsterollden viktiganågot erkännandeland har det skettnågot somav

konkur-med införandei sambandregleringsmyndigheterspelas avav
regleringsmaktpåbristenliberalisering. bakgrundoch Mot somavrens

EU-nivå, kommernaturgasmarknadsdirektiv påinom EG:s storenryms
kontinentaladenliberaliseringmed konkurrens ochdel arbetet avav

regimer.regleringsinstitutioner ochskapagasindustrin bli attatt
föränd-strukturellapågårpå detAvslutningsvis kan det pekas att

riktningstrategi ipåpekargasindustrin. 1998ringar Stern att enav
aktörerspecielltmånga,vertikal integration har valts ärmot somavav

detförpå rädslabaseras ärverksamma Detta attuppströms. en
sambandiförst kommer reducerasvinstmarginalema uppströms som

tillåtaintegration kommerkonkurrensen ochmed den ökande attatt
marginaler ned-till marknader ochbåde tillträdelåsa indem att

horisontell integra-kommerpå marknadsplatsen,Under tiden,ströms.
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tion med fusioner och allianser kunder starkare förhandlings-att ge en
position och plattform för skapa marknadsmöjligheter. Bådeatten nya
etablerade och kraftproducenter kommer bli viktiga aktörer, ef-attnya

reglering kommertersom leda till små konsumenter for-att atten svag
allianser med företag har kommersiellt stark ställning. Alltmar som en

efter denna utvecklas kommeratt marknadsföretag att ut-process nya
vecklas och den godtyckliga efterfrågetröskel, definierar företrädesom
för vissa konsumenter i EU-direktivet, kommer snabbt bli irrelevant.att
Regeringar, reglerare och överföringsföretag kommer i ökande grad att
få svårt neka konsumenter välja leverantör.att att

8.2 Allmännyttiga tjänster

8.2. Direktivet1

direktivetsI ingress det i vissa medlemsstater kan nöd-attanges vara
vändigt införa allmännyttiga tjänster föratt säkerställa försörj-att
ningstrygghet och konsument- och miljöskydd vilket, enligt deras upp-
fattning, inte nödvändigtvis kan enbart fri konkurrensgaranteras genom
punkt 12.

direktivetsAv artikel framgår3 medlemsstaterna i det allmännaatt
ekonomiska intresset kan ålägga naturgasföretag tillhandahålla all-att
männyttiga tjänster. kanDessa säkerhet, inbegripet försörj-avse
ningstrygghet, regelbundna leveranser, kvalitet och pris på leveranser

miljöskydd. Sådana tjänster skall klart definierade,samt öppna,vara
icke diskriminerande och kontrollerbara. Dessa tjänster och varje revi-
dering dem skall dröjsmål offentliggöras anmälasoch tillutanav
kommissionen medlemsstaterna. För kunna allmän-genomföraattav
nyttiga tjänster försörjningstrygghet kan medlemsstaterdesom avser

så önskar införa långtidsplanering, varvid hänsyn skall tillsom tas
möjligheten tredje ansöker få tillträde tillatt part att systemet.om

Tillhandahållandet allmännyttiga tjänster påverkar tillämpningenav
artikel 4 bl.a. reglerar tillstånd för uppförande eller driftav som av na-

turgasanläggningar för distribution. En medlemsstat får frågai dist-om
ribution besluta inte tillämpa bestämmelserna i artikel i direktivetatt 4
i den utsträckning tillämpningen dessa bestämmelser, rättsligtsom av
eller i praktiken, skulle hindra naturgasföretagen från tillhandahållaatt
de tjänster ålagts dem allmänt ekonomiskt intresse.som av

Förfarandet med allmännyttiga tjänster kan också påverka möjlig-
heten för andra företag få tillträde till och därvid möjlig-att systemet
heten få till stånd effektiv konkurrens. Enligtatt artikel får17 natur-en



naturgasmarknadsdirektivet 181konsekvenserSOU 1999: 15 Några1 av

skullegasföretag tillträde till tillträde tillvägra systemetsystemet om
åläggs dem.hindra från utföra de allmännyttiga tjänsterdem att som

möj-få använda dennaför medlemsstat skallförutsättningEn att en
sådan omfattninghandelns utveckling inte påverkas ilighet attär att

gemenskapens intressen. Gemenskapens intressendet strider mot om-
artikel igäller berättigade kunder och 90fattar konkurrens detb1.a. när

artikel i Amsterdamfördraget.EG-fördraget numera 86

för offentliga ingreppMotiv8.2.2

stånd-flertalekonomin kan motiveras utifrånOffentliga ingrepp i ett
offentliga utifrån ekonomiskvanligt motiv för ingrepp,punkter. Ett te-

effektiviteteffektiviteten. Ekonomisköka den ekonomiskaori, är att
sådantsamhällets skall användas påkan definieras sättatt resursersom

ekonomiskavälfärd främjas så långt möjligt.människans Detatt som
produktionseffekti-effektivitetsmålet har två komponenter. första,Den

i visshur produktionsresultatetinnebärvitet, äratt oavsett stort en
kostnad.åstadkommits till lägsta möjliga Denså skall det hasektor

produceras,innebär skallallokeringseffektivitet, mängdandra, rättatt
alltförekonomin får tillåtas lägga beslagsektor idvs. ingen storen

sekto-totala mångaliten del ekonomins Inomeller alltför resurser.av
klaramarknadsmekanismen hyggligtekonomin kan förväntas attavrer
andragrundläggande effektivitetskraven.uppfylla de två Inomattav
mark-fungerar följd s.k.oreglerade marknader inte bra, ofta till av

nadsmisslyckanden utnyttjandefall inte leder till effektivtettsom av
tillgängliga sektornAlternativet då för den offentligaresurser. attär

detillhandahållamarknaden själv gå in och direktellerreglera att varor
marknadsmeka-varförfråga förklaring tilloch det Entjänster är om.

väl dettainte fungerar sånismen kompletterande ingrepputan om-
offentligtänkbara valråde emellertid inte vilket mångasäger avoss av

Naturgasmarknadsdirektivetsbästa lösningen.politik den ut-utgörsom
detta.bra exempelformning, med dess många frihetsgrader, är ett
motiveramarknadsmisslyckanden kanfinns olikaDet typer somav
exempel.naturliga monopoloffentliga ingrepp. Förekomsten är ettav

förknippad medmotiveras främst verksamhetenIngreppet ärattav
margi-fallande styck- ochstordriftsfördelar. konsekvens dettaEn ärav

produktionsvolymennalkostnader. sjunkerStyckkostnaderna större
blir.
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Ett vinstmaximerande oreglerat naturligt monopol följer den gene-
rella beslutsregeln marginalkostnadfmarginalintäkt likasätta medatt
Eftersom monopolet fallande efterfråge- och marginalintäktskur-möter

skiljer sig marginalintäkten från priset, varför resultatet blirvor, an-
norlunda i det konkurrensfallet. Jämförtän med konkurrensrena ren
betyder det lägre produktion, högre priser och producenten kan till-att
skansa sig monopolvinst se kapitel 3.ävenen

Om monopolföretaget däremot hade tillämpat prissättnings-samma
beteende företag under fullständig konkurrens, dvs. pris likaettsom
med marginalkostnad, hade högre kvantitet producerats till lägreetten
pris. sådanEn samhällsekonomisk optimal prispolitik leder dock till en
företagsekonomisk förlust för företaget eftersom marginalkostnaden är
lägre den genomsnittliga styckkostnaden.än

Monopolprissättning innebär uppenbarligen det uppståratt en sam-
hällsekonomisk allokeringsförlust. Det också det främstaär argumentet
för reglera naturliga monopol. kanDet skeatt offentligtt.ex. genom
ägande, regleringar och subventioner.

rekommendationEn brukar framföras den offentligaär attsom
sektorn subventionerar verksamheten och yrkar företaget sätteratt

pris lika med marginalkostnaden. subventionen finansie-ett är Omsom
via skatteökningar kan det dock leda till andra störningar it.ex.ras

ekonomin. kan ocksåDet svårt fastställa nivån den subven-attvara
tion förutsätts få företaget optimalt. Andra problem medattsom agera
subventionering kan subvention påverkar kostnadsmedve-attvara en
tenheten i företaget och den kan incitament till felak-även attge ge en
tig bild kostnadsförhållandena för söka påverka subventionensattav
storlek.

En traditionell har i stället varit offentlig kontroll detansats av na-
turliga monopolet. kan skeDetta antingen direkt ägande ellerettgenom

regleringsmyndighet5 offentligaDet kontrollproblemet kangenom en
bestå i bestämma vilka prissättningskriteriersägas det naturligaatt mo-

nopolet skall använda för främja samhällsekonomisk effektivitetatt
Lundgren, 1990. Sådana prissättningskriterier diskuteras detalji imer
avsnitt 8.3.

bör påpekasDet förekomsten naturliga monopol inte nödvän-att av
digtvis implicerar offentliga interventioner. För försvara sådana in-att

måste visa den offentliga sektorn kan korrigera mark-attgrepp man

4 fortsattaDen framställningen i avsnittet bygger, där på Stiglitzannat anges,
1988.
5 harI Västeuropa kontrollen oftast skett direkt offentligt ägande. Iettgenom
USA har det däremot varit vanligt med privat ägande kombinationi medett
kontroll regleringsmyndigheter.genom
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dennadsmisslyckandet skapa andra motverkande problem. Närutan att
offentliga offentlig produktionsektorn intervenerar behöver inte heller

den lämpligaste lösningen. framgått finns det möjlig-Somvara ovan
påverka produktionen indirekt via regleringar och subventio-heter att

stimulera företagen optimaltoch därigenom sätt.att ettner agera
offentliga öka konkurrensen.motiv för ingrepp DetEtt är attannat

naturgasmarknadsdirektivet. Princi-i själva verket huvudsyftet medär
monopol finns alternativadå det fråga naturligaäven ärär attpen om

eller distribu-möjligheter. Ofta det just i överföringen transmissionär
överföringsföretagkostnadsfördelama medtion till kunderna ettsom

kostnadsegen-handeln inte uppvisar motsvarandemedanstörst,är t.ex.
tillgodogö-handel från överföring kanskaper. Genom att separera man

samtidigtföljer konkurrens i handelsledetsig de fördelar som avra
medreglering tillvaratar kostnadsfördelama ettt.ex.genomsom man

överföringsföretag Bohman, 1990.

allmännyttiga tjänsterDefinition8.2.3 av

gasmarknads-allmännyttiga tjänster enligtTillhandahållande ärav
före-offentliga ingrepp i ekonomin.direktivet för Begreppetmotivett

standardlitteratur.‘ Kommissio-ekonomiskfaller återfinnas idock inte
fastställa inne-i PM sökt definiera eller1996b har däremot ennen

ekonomisktgenerella begreppet tjänster allmäntbörden det avav mer
mån ocksånågongeneral economic interest och iintresse services of

public service obligations.begreppet allmännyttiga tjänster
europeiska eko-mål stödja dengemenskapensframgårDet är attatt

värld ochkonkurrenskraft konkurrensutsattnomins i allt gemeren
Samti-och lägre priser.valmöjligheter, kvalitetfler bättrekonsumenter

socialochstärka ekonomiskpolitiken medverka tilldigt skall ut-att
ojämlikheter.reducera vissamellan medlemsstaterna ochjämning

huvudsakligenfastställt EG-fördraget, fullgörsmål, iDetta är ge-som
all-transeuropeiska Tjänsterstrukturfondema och de näten. avnom

ekono-till bådeeftersom de bidrarintresse har nyckelroll här,mänt en
ekonomisk utveckling.misk och social utjämning samt

6 Stiglitz 1988.T.ex.
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dokumentetI några viktiga definitioner:görs

allmänt täcker marknads- och icke-Tjänster Termenintresse.0 av
marknadstjänster de offentliga myndigheterna klassificerar somsom
varande allmänt intresse och föremål för specifika allmännyttigaav
tjänster.

allmänt ekonomiskt används artikelTjänster iTennenintresse.I av
i EG-fördraget artikel Amsterdamfördraget och90 numera 86 i

syftar på marknadstjänster medlemsstaterna krite-i kraft ettsom av
rium för allmänt intresse angivit skall föremål specifikaförvara
allmännyttiga tjänster. täcker tjänstesektorerDetta transport-som

energi och kommunikationer.system,
Offentliga enligt eftersomdokumentet tvetydigTermentjänster. ärI

tillhandahållerden kan antingen den aktuella organisationavse som
tjänsten eller den uppgift i det allmänna intresset tilldelats or-som
ganisationen i fråga. för främja och underlätta utförandetDet är att

uppgifter i det allmänna intresset ellerorganisationerav som organ
åläggaskan allmännyttiga tjänster offentliga myndigheter.av

framgår rollen tilldelats tjänster allmänt och deDet intresseatt som av
speciella följa härav,rättigheter kan återspeglar övervägandensom som

naturliga begreppeti eller idén tjäna det allmänna. kanDetär attom
fråga säkerställa behov eller uppfylls, miljö-mötst.ex. att attvara om

skydd, ekonomisk social utjämning, främjandetoch markplanering och
konsumentintresset. speciella in-konsumenternaDenav omsorgen om

nebär tillhandahålla tjänster hög kvalitet till pris konsu-att ettav som
ha råd med. Aktivitetemas sektorspecifika ekonomiskamenterna anses

karakteristika kommer också bedömningen, de harin i eftersom stora
effekter på ekonomin och samhället utnyttjandei och kan krävastort av
knappa föreller storskaliga långsiktiga investeringar. Dettaresurser
med sig vissa grundläggande arbetsprinciper: lika tillträde,kontinuitet,
allmängiltighet och all-öppenhet. Centralt för alla frågor detdessa är

intresse, i våra samhällen involverar garanterad tillgångmännas som
till nödvändiga tjänster och nå mål. Tjänsterprioriteradesträvan atten

allmänt intresse menade tjäna och därförsamhälle iär att ett stortav
alla lever i det.som

dokumentetAv framgår bättremarknadskraftema leder tillatt en
fördelning och effektivitet i utbudet tjänster.störreav resurser en av

främsteDen vinnaren konsumenten, vilken får bättre kvalitet till läg-är
pris. Marknadsmekanismema har dock sina resultatEttgränser.re av

detta kan bli hela befolkningen inte får del de potentiella vinster-att av
och social och regional utjämning inte uppnås. Myndigheternaattna
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till Ettdet allmänna intressetförsäkramåste därför sig tasatt vara.om
fastställts.harantal övergripande principer

offentligt.ellerhuruvida företaget privatavseendeNeutralitet är0
tillhandahålleråsikter företag,Gemenskapen har inga om som

offentliga eller privata.skallallmänt intresse,tjänster varaav
EG-fördragetienlighet med artikel 90själva, iMedlemsstater har0

vaddefinieraAmsterdamfördraget, frihetartikel 86 inumera att
ellerspeciellabevilja deintresse,tjänster allmänt attär ex-avsom

företagenansvarigadenödvändiga förrättigheterklusiva är attsom
därochförvaltningreglera derastillhandahålla dessa,skall kunna

dem.lämpligt finansieradet är
nödvändigtvisallmänt intresse behövertjänsterDefinitioner avav0

tillanledningenskall utföras.tjänsterna Dettafastställa hurinte är
proportiona-s.k.föremål för denfrån reglernaundantagvarje äratt

artikel itill 90underlagprincip, bildarlitetsprincipen. Denna som
utfor-Amsterdamfördraget,artikel i86 ärEG-fördraget numera

skyldighetenmellansamspeletsäkerställa det bästa attförmad att
tjänster-på hurallmänt intresse ochtjänstertillhandahålla sättetav

står ianvändsde medeltillhandahålls, såfaktiskt att pro-somna
nå-vidtasåledes inteskallmål. Gemenskapenportion till uppsatta

uppnå må-förnödvändigtgår vadåtgärd är attutöver somsomgon
mål ochmellanskall råda balansdetTankenfördragen.len i är att
flexibelförformulerad förPrincipenmedel. attär utrymme enge

olikatill såväl medlemsstaternashänsynbalanskänsligoch tarsom
budgetmässigatill de tekniska ochoch mål,förutsättningar re-som

bidrarsektor till Denvariera frånstriktioner kan annan.enensom
ochmarknadseffektivitetmellansamspelmöjligaockså till bästa

medeldesäkerställaallmänt intressebehov attatt somgenomav
utveckling-onödaninte itillfredsställa behoven störanvänds för att
omfattninghandeln ipåverkaroch intemarknadenden inre enen av

gemenskapens intressen.stridaskulle motsom

Elmarknadsdirektivet8.2.4

tjänsterallmännyttigabestämmelserNaturgasmarknadsdirektivets om
elmarknadsdirektiv.i EG:sregelsystemföljer i detsettstort som anges

all-begreppetdock intedefinierasgasmarknadsdirektivetlikhet medI
männyttiga tjänster.

EuropaparlamentetsgenomförandepropositionregeringensI avom
marknaden förden inreregler förrådets direktivoch gemensammaom
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prop. 1997/98:159 redovisas regeringens uppfattning vadom som
allmännyttigaär tjänster. Av propositionen framgår att:
Vad de ålagda tjänsterna skall på exemplifieras iut Gemensamttexten.
for exemplen kunderna skallär att viss kvalitet på de ochgaranteras varortjänster tillhandahålls elforetagen priset kansom även attav men vara reg-lerat. begreppetI allmännyttiga tjänster ligger garantierna måste kommaatt
hela eller delar kundkollektivet till del. Det framgår också allmännyt-av att
tiga tjänster bara får åläggas i det allmänna ekonomiska intresset. För att

allmännyttig tjänst skall åläggande, enligtanses regeringenssom etten upp-fattning, innebära åläggande helaett eller delar kundkol-att gentemot avlektivet lämna viss garanti har positiv innebörd för kundkollektivet.en som
Av innehållet i artikel 3 punkterna och2 kan3 dra slutsatsen de be-attman
stämmelser syftar till elmarknaden foröppna konkurrensatt kan hindrasom
elforetagen från fullgöra sina allmännyttigaatt tjänster, dvs. elforetag somtillhandahåller allmännyttiga tjänster kan behöva skyddas konkurrensmot
från andra elföretag inte tillhandahåller allmännyttiga tjänster. in-Detsom
nebär ålagda allmännyttiga tjänsteratt kan medföra, inte måste medfö-men

företag tvingas avvika frånatt ett kommersiellt riktigt beteendera, ett ett
innebärsätt konkurrensnackdel for företaget. Exempelvis kansom en enallmännyttig tjänst, innebär alla kunder viss kategori skallatt hasom av en

pris, det svårt för detgöra ansvariga elforetaget konkurrerasamma medatt
företag inte ålagts allmännyttiga tjänst.som samma

För svensk del det inte aktuellt under hänvisning till allmännyt-att,var
tiga tjänster, avstå från tillämpa vissa artiklaratt i direktivet. Med den

redovisade definitionen begreppet innehåller ellagen antalovan ettav
föreskrifter allmännyttigaär tjänsteratt och därmedsom anse som som
anmäldes till kommissionen. Dessa följandeär prop. l997/98:l59:

Nättariffer for område får inte utformas med hänsyn till inom0 var
området anslutning belägen.ären
Vid skälighetsbedömningen nättariffen for regionledning skall0 av en
nätkoncessionshavarens kostnader alla eller flertal hansett av re-
gionledningar bedömas samlat.
Små elproducenter som kan leverera effekt högst ki-0 l 500en om
lowatt skall betala reducerad tariff för överföring el.en av
Innehavare leveranskoncession skyldiga med vissa undan-0 ärav att,

leverera for normalatag, förbrukningsändamål till alla elanvända-
inom leveransområdet.re

Innehavare leveranskoncession med vissa undantag,0 är, skyldigaav
köpa från små produktionsanläggningar.att

Priset for levereras till elanvändare omfattas leve-0 som som av
ransskyldigheten och för köps från små produktionsanlägg-som
ningar skall skäligt.vara
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Slutsatser8.2.5

betraktaskaneller distributionför överföringrörledningsnätEtt gasav
tillnormalt inteverksamhet ledernaturligt monopol. Sådan ettettsom

ökafleratillgängliga finnsutnyttjande Deteffektivt sätt attresurser.av
regleringareffektiviteten. kan skeekonomiskaden Detta t.ex. genom

ocksåöverföringsverksamheten,och subventioner attgenommenav
tillgodo-fall går det därmedoch Överföring. bästahandel I attseparera

samtidigthandelsledetföljer konkurrens ide fördelarsiggöra som av
kostnadsfördelama med endatillvaratar transportör.enmansom

ekonomiskbästa stimuleragäller bedöma detdetNär sättet attatt
policymålklar underliggandemåste ocksåeffektivitet, övervaraman

praktikenifullt tänkbart och vanligtprioriteringar.och Det attär
balanserasbehövaekonomiska effektiviteten kanmaximering denav

leveranssäker-effekter detta kan fåöverväganden vilka t.ex.omav
tarif-enhetligaleveransskyldighet ochoch sociala mål t.ex.het, miljö
lågakortsiktigtutbytesförhållande mellankan finnasfer. Det ettt.ex.

allmäntleveranssäkerhet. tjänsterlångsiktig Begreppetpriser och av
framgått tidi-med sådana tankegångar.också förenat Somintresse är

tillutjämningbåde ekonomisk och socialskall detta bidra till samtgare
ekonomisk utveckling.

målen offentliga ingreppeller syftena meddärför viktigtDet är att
och regleringar klargörs.

ökad bör motive-konkurrens och effektivitetsyftar tillIngrepp0 som
erfa-teori tidigareoch möjligt baserasutifrån ekonomisk omras

elmarknadenexempel omregleringenanvändbartrenheter. Ett är av
i Sverige.

klartsociala, bör ingreppenunderliggande mål,Finns andra t.ex.0
bör detuppnå. Samtidigttydligt motiveras utifrån vad villoch man

finns dethur sådana mål påverkar effektiviteten annarsanalyseras
ökad konkurrens.sådana ingrepp vinstenrisk för återtaratt av

Medlems-inte klart definierat.allmännyttiga tjänsterBegreppet är0
allmäntdefiniera vad tjänsterhar själva frihet ärattstater avsom

förefallerorganiseringen dessa.intresse och den Detnärmare av
motiveraändamålsenligtbakgrund detta attmestmot even-av vara

tydligtdärmed klart ochtuella ingrepp efter ochpunkt 2 an-ovan,
skall itjänsterallmännyttigaknyta till vilka mål har satts uppsom
defini-nuvarandekommissionen, medoch för sig anmälas till men

uppenbart vad skall anmälas.tion det inte heltär som
ef-betydandekan sikt leda tillomreglering gasmarknadenEn0 av

samband mellandirektbör därför finnasfektivitetsvinster. Det ett
möjlighetenochålagda allmännyttiga tjänsterhindren utföramot att
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inte tillämpa vissa artiklaratt i gasmarknadsdirektivet. ligger iDet
sakens omfattningen de allmännyttiganatur att tjänsterna i ettav
sådant fall måste betydande storleksordning och innebäravara av
kraftiga ingrepp i marknaden. kanDetta också fallet och kanvara

bero på tidigare ålägganden,t.ex. krav på skydda inhemska fö-att
eller förväntningarretag marknaden inte kan tillgodose dessaattom

behov. börDet dock kunna visas vinsterna sådana ingreppatt av
överstiger kostnaderna, dvs. effektivitetsförlustema allmän-att av
nyttiga tjänster lägre vinsternaär ökatän tillträde tillett näten.av
Den svenska gasmarknaden kan i hög grad betraktas0 som en mono-
polmarknad, har hittills varit förhållandevis oreglerad. Dettamen
innebär inte marknaden fungerat friktionsfritt,att några krav påmen
omfattande regleringar har dock inte framförts. förhållandeDet att
det införs omfattande regelsystemett tidigare kan inte i sigänmer
motivera betydande ingrepp i prisbildning, leveransåtagandent.ex.
eller leveranssäkerhet. Offentliga ingrepp kan tidigare nämntssom

förenade med betydande kostnader och har många gånger visatvara
sig ineffektiva. visarDet erfarenheterna tidigare pris-t.ex.vara av
regleringar i Sverige. har inteDet framkommit något talar försom

Sverige bör ålägga företagatt utföra allmännyttiga tjänsteratt som
den karaktären vissaär artiklar i gasmarknadsdirektivetatt inteav

bör tillämpas. För närvarande det också få länderär övervägersom
tillämpa sådana lösningar. detta fallatt I finns det vidare anledning
hänvisa till den s.k. proportionalitetsprincipen,att vilken innebär att
medlemsstat inte skall vidta någon åtgärd går vadutöveren som

nödvändigt för uppnå målen.är börDet således råda balansattsom
mellan mål och medel.

kanDet i vissa fall, liksom på elsidan, inte uteslutas företag0 att
åläggs vissa allmännyttiga tjänster kan behöva anmälas tillsom
kommissionen. Dessa tjänster dock inte karaktärenden deär attav

förhindraravsevärt normal kommersiell verksamhet. Gasmarknads-
direktivets regler kan därför tillämpas fullt ut.

8.3 Tillträde till gasledningsnäten

Naturgasmarknadsdirektivet medger olika förfaranden för tillträde till
ledningsnäten mellan vilka medlemsstaterna kan välja. Det möjligtär

välja mellan förhandlat och regleratatt tillträde eller båda dessa för-av
faranden. Ett reglerat tillträde innebär laglig till tillträde tillrätten

grundval offentliggjordasystemet tariffer och/eller andra villkorav
och skyldigheter. Ett förhandlat tillträde däremot innebär rätt atten
förhandla tillträde till systemet.om
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gasmarknadenValet tillträdesform till kan påverkanäten antasav
Exempelvis förutsättningarna för konkurrenspå flertal kansätt.ett

utformade och ipå hur tillträdesreglemamellan olika aktörer bero är
Investeringsbenägenhetenskiljer sig mellan aktörerna.vilken mån de

påverkas.område kan komma Eni rörledningar är attett annat somnya
påverka företagsmarknad kan också kommakonkurrensutsatt attmer

lönsamheten.pay-åtaganden och därmed slutändanlångsiktiga take ior
olika till-analysera effekterna demed avsnittSyftet detta är att av

tillträde tillInledningsvis redovisas reglerna förträdesformerna. gas-
och in-analyseras hur graden konkurrensledningsnäten. Därefter av

respekti-påverkas vid regleratvesteringsbenägenhet kan komma att ett
genomgångsker detaljeradtillträde. Avslutningsvisförhandlatett enve

tariffergäller kontrakt, finansiering,specifika områden.några Detav
distinktionbör dock betonas direktivetsoch transitering Det attav gas.

ochuppenbarreglerat tillträde inte alltidförhandlat ochmellan är att
slutsatser.möjligt dra några entydigaalla gångerdet därför inte är att

tillträdesreglerNaturgasmarknadsdirektivets8.3 1
.

huvudsak tvånaturgasmarknadsdirektivet iframgått medgerSom ovan
väljatill ledningsnäten. möjligtförfaranden tillträde Detförolika attär

förhandlat tillträde.regleratmellan ochett ett
artikelnregleras i direktivets artikel 16. Avreglerade tillträdetDet
regleratförfarande medväljerframgår de medlemsstater ettatt som

ochnaturgasföretagåtgärder förskall vidta nödvändigatillträde att ge
detutanför omfattasdet områdeberättigade kunder, elleri avsom

grundvaltill tillträde tillsammankopplade systemeträttsystemet, av
forskyldigheterandra villkor ochtariffer och/elleroffentliggjorda att

kankunderför berättigadetillträdetillutnyttja Denna rättsystemet. ges
konkurre-andramedmöjlighet ingå leveransavtalde får attattgenom

elleroch/ellernaturgasföretag operatör ettrande ägareän systemets
företag.anknutet

någ-artikel 16 inteinnehållernämnda uppgifternadeFörutom ovan
eller regle-tillträdetregleradebestämmelser hur detspecifika omra

möjlighethar såledesVarje medlemsstatringen skall utformas. ut-att
och vad deninriktasregleringen skallminimiregler välja hurdessaöver

förtarifferellerreglering priserinnehålla. kan gällaskall Det t.ex. av
regle-befogenheteroch vilkatransporttjänster, tariffemas struktur en

således variera. DetGraden reglering kanringsmyndighet skall ha. av
objekti-medenlighetskall användas iförfarandetbör dock betonas att

kriterier.icke-diskriminerandeochöppnava,



190 Några konsekvenser naturgasmarknadsdirektivet SOU 1999:1 15 lav

Vid förhandlat tillträde skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åt-
gärder för naturgasföretag och berättigade kunder, i eller utanför detatt
område omfattas det sammankopplade skall kunnasystemet,som av
förhandla tillträde till med avsikt ingå leveransavtalsystemet attom
med varandra på grundval frivilliga kommersiella överenskommel-av

artikel skall skyldiga15. Parterna i god anda förhandlaattser vara
tillträde till systemet.om

Avtalen tillträde till skall förhandlas fram med de be-systemetom
rörda naturgasföretagen. Medlemsstaterna skall kräva naturgasföre-att

inom det första året efter genomförandet direktivet, och årli-tagen av
därefter, offentliggör sina viktigaste kommersiella villkor för attgen

utnyttja systemet.
Medlemsstaterna skall säkerställa förhandlar tillträ-att parterna om

de till i god anda och ingen dem missbrukar sin för-systemet att av
handlingsposition förhindratill framgångsrikt sådanaresultatatt ett av
förhandlingar.

Vid förhandlat tillträde skall medlemsstaterna behörigutse en myn-
dighet för snabbt lösa tvister i samband de förhand-med aktuellaatt
lingarna. myndighet skallDenna särskilt lösa tvister förhandlingarom
och tillträde omfattas direktivet. behöriga myndig-Denvägrat som av
heten skall lägga fram sina slutsatser dröjsmål eller möjligt in-utan om

tolv veckor efter det tvisten har lagts fram. skall kunnaTvisterattom
hänskj till denna myndighet det påverkar överkla-utas utan att rätten att

enligt gemenskapsrätten.ga
Distinktionen mellan de bägge tillträdesforrnema inte alla gångerär

uppenbar. Graden reglering vid reglerat tillträde kan innebä-ett t.ex.av
eller mindre skillnader jämfört med förhandlat tillträde.stora ettra mer

8.3.2 Reglerat eller förhandlat studietillträde en-
avvhur konkurrens och

investeringsbenägenhet påverkas

Huvudsyftet med EG:s naturgasmarknadsdirektiv skapa inreär att en
marknad för och därmed öka konkurrensen. grundläggandeEnnaturgas
regel för uppnå detta överförings- och distribu-att är ägareatt av
tionsnät skall det det möjligt för andra aktörer utnyttja dessa.göra att
Valet tillträdesform kan dock påverka gasmarknaden och dessantasav
aktörer på olika Två mycket viktiga områden hur konkurrenssätt. är
och investeringsbenägenhet påverkas. Som framgått kapitel före-3av
ligger i viss mening konfliktsituation mellan målet effektiven om en
konkurrens på naturgasmarknaden och de ekonomiska incitamenten att
bygga infrastrukturen för Investeringar i infrastruktur iut naturgas. är
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förenade traditionellaallmänhet med betydande ekonomisk risk. Den
vertikalmetoden reducera ekonomiska risker har varitnätägamasatt

långsikti-integration överföring och försörjning i kombination medav
tillkontrakt med kunderna. har hög tillträdetDetta i grad begränsatga

för tredje och konkurrensen.reduceratnäten part
AnderssonProfessor under medverkan ek. dr.Lars Bergman, Boav

och professor Marian Radetzki, har uppdrag utredningen bl.a.av
förhandlat tillträde kananalyserat vilken inverkan respektive reglerat

sinkomma få investeringar och konkurrens. Studien redovisas iatt
bilaga redovisas huvudresultaten deras analys vadhelthet i Nedan av

Utredningens bedömningar i kapitelgäller tillträdesregler. redovisas
10.

m.fl. på valet för tillträde till in-pekar regelverkBergman att av
tillträdefrastrukturen i praktiken valet mellan reglerat och förhandlat-

ställningstagandena med genomfö-de viktigaste i sambandär ett av-
naturgasmarknadsdirektiv i den svenska lagstiftningen.randet EG:sav

vik-redan tillämpas reglerat tillträde elmarknaden.Som Ennämnts
för-fråga då det finns bärande motiv för i stället tillämpatig är attom

frågahandlat tillträde på naturgasmarknaden. Konkret dettaär omen
huruvida tillträde försvagar incitamenten investera i in-reglerat att
frastruktur tillträdeför i sådan utsträckning förhandlatnaturgas atten

föredrasbör framför reglerat.
till fråga mellan deFör kunna ställning denna måste skillnadenatt ta

två alternativen sådan jämförelse utgå från vissaklargöras. måsteEn
framtida svenska naturgasmarknadens struktur.antaganden denom

måste också på vissa antaganden praktiska innebör-Den bygga denom
den den svenskareglerat tillträde marknaden förett naturgas.av

Beträffande svenska det troligtden naturgasmarknadens struktur är
det under litet antalöverskådlig tid kommer finnas relativtatt att ett

köpar-aktörer på såväl köparsidan sälj arsidan. Aktöremastörre som
kan och integreradesidan slutförbrukare, grossisterantas storavara

säljarsidan kandistributions- och försörjningsföretag. Aktörema på
såväl direktsvenska utländska företag med varierandeantas vara som

på säl-anknytning till producenter Minst företagennaturgas. ettav av
jarsidan kommer och överföringsföretag.integrerat import-att ettvara

Beträffande det ti-den praktiska innebörden reglerat tillträde harav
digare visats reglering kan,priser och leveransvillkoratt av men
måste inte, omfatta såväl tariffemas tariffnivåns utveck-struktur som
ling tiden. Regleringen kan också innebära regleringsmyndig-över att

ochheten i förväg godkänner, eller föreskriver, vilka priser övri-t.o.m.
villkor skall gälla. finns det emellertid traditionI Sverige avga som en

mild reglering på förhandling, utgångspunkt i allmän-inriktad med
principer i direkt styrning. Således utgår regleringenänna snarare av
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nättariffema den svenska elmarknaden från vissa allmänna mål om
skälighet, likabehandling kostnadstrohet,och innehåller ingenmen
reglering tariffemas struktur. Vidare sker ingen i förvägprövningav av
nätbolagens tariffer och övriga kommersiella villkor. kan pri-Däremot

och tillträdesvillkor i efterhand någon kundöverprövas attser om anser
gällande regler skälighet, likabehandling inte har följts.om m.m.

m.fl.Bergman förutsätter innebörden reglerat tillträde denatt av
svenska naturgasmarknaden i allt väsentligt skulle densamma somvara
på den svenska elmarknaden. betyderDetta priser och tillträdesvill-att
kor vid reglerat tillträde i princip fastställsäven nätägarna, eventu-av
ellt efter förhandlingar mellan ochdessa potentiella nyttjare över-av
förings- och distributionsnät. Jämfört med förhandlat tillträde tillkom-

emellertid att:mer

tariffema kan på anmodan faktisk eller potentiell nyttjare0 av en av
regleringsmyndighet,näten överprövas av en

priser och övriga tillträdesvillkor måste offentliggöras.0

överprövning och tillträdesvillkorDen priser kan bli aktuell harav som
i praktiken formen förhandling mellan och reglerings-nätägareav en
myndighet. Utfallet sådan förhandling beror på rad faktorer,av en en

regleringsmyndighetens befogenheter och förmågadesst.ex. attsom
utvärdera konsekvenserna de avtal skall finns där-Detprövas.av som
för ingen möjlighet påenbart teoretiska grunder dra några bestämdaatt
slutsatser hur tariffer och tillträdesvillkor kan skilja sigväntasom
mellan reglerat tillträdemild form och förhandlat tillträde.en av

sannoliktemellertid kravet offentliggörande priserDet är att av
och leveransvillkor vid begränsarreglerat tillträde i någon utsträckning

handlingsutrymme jämfört fallet vid för-med vadnåtägamas ärsom
handlat tillträde. finns praktiken kostnadsmoti-Det i gråzon mellanen
verade och tillträdesvillkordiskriminerande skillnader i priser ochrent
för olika nyttjare Vid förhandlat gråzontillträde dennanäten.av ger

överförings- och distributionsnät till sinvissa möjligheterägare attav
fördel påverka konkurrensförhållandena i Därmedförsörjningsledet. är
det troligt incitamenten investera i infrastruktur för äratt att naturgas
starkare vid förhandlat reglerat skill-vid tillträde. Huruvida dennaän
nad eller liten beror hur regelverket tillträdevid regleratär stor ett
utformas och tillämpas.

Slutsatsen denna diskussion enligt m.fl. medBergmanär attav en
mild form reglerat tillträde, i linje med den svenska regleringstra-av
ditionen, behöver skillnaderna mellan reglerat förhandlat tillträdeoch

såinte Det dock troligt ordning med förhandlatärstora. attvara en
tillträde resurskrävande och innebär osäkerhet förär större poten-mer
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tiella ordning mednyttjare överförings- och distributionsnät än enav
tillträde förenatreglerat tillträde. betyder det vid förhandlatDetta äratt

med högre osäkerhet etablera sig påkostnader och större naturgas-att
marknaden fallet vid vilket begränsarvad reglerat tillträde,än ärsom

Förhållandet import-konkurrensen på denna marknad. integreratatt ett
överskådlig tidoch överföringsföretag, Vattenfall underNaturgas AB,
naturgasmark-kan ha dominerande ställning på den svenskaväntas en

olika lednaden hinder för etablering naturgasföretag igör att av nya
måste tillmätas betydelse från konkurrenssynpunkt.stor

mellanföreligger någon mån konfliktEnligt m.fl. iBergman en
ekonomis-målet effektiv konkurrens på naturgasmarknaden och deom

Målet ef-ka incitamenten bygga infrastrukturen foratt ut naturgas. om
förhandlatfektiv konkurrens entydigt för reglerat tillträde, medantalar

starkare incitament för i infrastrukturtillträde torde skapa investeringar
naturgas.7for

Några på ochandra aspekter reglerat8.3

förhandlat tillträde

faktorer konkurrens och investerings-finns antal andraDet även änett
påverkas tillträdesform ochbenägenhet kan komma vid valetattsom av

få betydelsefulla konsekvenser gasmarknadensi sin kan förtursom
beteende. viktig form riskstruktur och aktörernas aspekt denEn är av

hänger med de oftast långsiktiga avtal take or pay-som samman av
vanliga bely-karaktär gasmarknaden. också viktigtDetär är attsom

finansieringen investeringar i kan kommahur gasinfrastruktur attavsa
påverkas områdevid ökad konkurrens på gasmarknaden. Ett ärannaten

tänkastransporttariffer transporttjänster kanoch hur prissättningen
fungera. redovisa vilka regler i dagDet vidare viktigtär styratt som
transiteringen mellan olika länder och hur regelsystemetnaturgasav
kan komma naturgasmarknadsdirektivets tillträdesreg-påverkasatt av
ler.

Nedan mellangenomgång dessa områden. Distinktionengörs en av
förhandlat och reglerat tillträde dock gånger uppenbar.inte allaär
Konsekvenserna då allmänt tillträde till näten.rent ettavser

7Författarnas forslag vad gäller tillträdesform bilagaredovisas ietc.

1‘-I8817
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Kontrakt

Allmänt

Vid övergång från monopolsituation till konkurrenssituationen en en
kan det uppstå problem för gasindustrin eftersom köpts och såltsgasen
inom för befintliga legala strukturer. Dessa strukturer innebärramen

pay-kontraktlånga, mycket långa, take med villkor, specielltor
prisvillkor, inte prismässigt kan konkurrera med på konkur-som gas en

marknad.rensutsatt
Kontraktens fysiska och legala strukturer tillkom i situation då deen

nationella energimarknadema i respektive medlemsstat karaktärisera-
des nationella eller regionala monopol inom både gasförsörjnings-av
och gasdistributionsområdet, och således lades grunden för dessa avtal
i situation frånvaro gas-till-gas-konkurrens. Till följd intro-en av av av
duktionen konkurrensutsatt marknad kommer de långa takeav en mer

pay-kontrakten behöva omförhandlas. Gasföretag köptattor som gas
på långa take pay-avtal kan riskera försämrad lönsamhet elleror en
förluster avtalen inte går omförhandla.attom

Vid take pay-avtal förbinder sig kunden betala för minstaattor en
volym och säljaren leverera maximal volym. får betalaKundenatt en
för denna minimivolym denne förbrukat volymen eller ej.oavsett om
Köparen förbinder sig således minsta årsvolym medanatt ta emot en
sälj förbinder sig leverera maximal årsvolym innebördenattaren en av
sådana kontrakt har redovisats i detalj i kapitel 3. Dessutom ärmer
gaskvantiteten leveras maximerad dygnet, dvs. säljarenöver attsom
har förbundit sig leverera viss maxkvantitet dygnet. Dettaatt överen
innebär köparen inte kan köpa hur mycket helst dyg-att övergas som

vinterdag, för eventuellt kunna kompenseranet, t.ex. minskadatten en
volym vid andra tidpunkter. Denna kontrakt förmånliga förtyp ärav
säljaren, dvs. gasproducenten, eftersom de långsiktigtett sä-genererar
kert kassainflöde. Take pay-kontrakten har varit förutsättning föror en
gasproducentens vilja investera långsiktigt i uppbyggnad in-att av
frastruktur för dvs. allt från produktionsanläggningar inklusi-naturgas,

plattformar till pipelines och kompressorer fördel för köpa-Enve m.m.
överföringsföretag, kontraktent.ex. ett långsiktig leve-är attren, ger en

ransgaranti. Köparens fördelar take pay-kontrakten kommer attav or
minska vid övergång till konkurrenssituation, såvida inte kontraktenen
innehåller klausuler tillåter omförhandling priser eller volymersom av
vid ändrade marknadsförutsättningar.

8Take pay-avtal kan korta. kortaDe kontrakten vållaräven inte problemor vara ur
den aspekt beskrivs här. Den svenska naturgasimporten till dominerandeärsom en
del styrd långa take pay-kontrakt.av or
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på denkonkurrensmonopol tillmed övergången frånsambandI
problemfinansielladrabbades Britishbrittiska marknaden Gas storaav

omförhandlalyckadesBritishtake pay-kontrakten. Gaspå grund av or
blev volymgränsemaantal år. Resultatetkontrakten, vilket atttog ett

gjordes.prisförändringarsänktes och/eller att

Befintliga kontrakt

i bör-tecknades redanuppbyggnadsvenskadetFör naturgassystemets
fortfarandekontrakt löperkontrakt.långsiktiga Dessa1980-taletjan av
AB:spay-karaktär. Vattenfall Naturgassamtliga take storaoch är av or

årlöpertotalt stycken. Dessapay-avtal,importavtal take utär treor
Vattenfall AB:skapitel Naturgas4.se ta-2006 20102003, ävensamt

distributörer-medi deras avtalåterspeglas i sinpay-kontraktke turor
Kontrak-pay-kontrakt.distributörerna takesåledes haroch även orna,

dist-ochmellan importöroch importör störremellan exportör samtten
mellanAvtaltid.år eller längredel, 20för Sverigesributörer löper,

eller korta-ofta årpå kortare tid, 5kunder löperochdistributörer större
reduceradesrisken i investeringarnainnebaravtalenlångaDe attre.

förförutsättningden tidpunktenvidsannolikt attoch avtalen er-envar
långadeinfrastrukturella utbyggnaden. Utanhålla denfinansiering av

och investe-finansiärersvårt hittaha varitsåledesavtalen skulle det att
investering-ieftersom riskenblivit dyraresannolikt haringarna skulle

olikautgickdock påpekas detdet börhögreskulle ha blivit ävenatten
investeringar-underlättadeförlustgarantierstatliga garantier, etc. som

na.
och importörmellantake pay-avtalen samtsvenska exportörDe or

betala för 90fårinnebäroch distributörmellan importör att caman
volymanvändkontrakterade gasvolymenden ävenprocent un-omav

Överstiger betalaranvändningen 90derstiger 90 procentprocent. man
gasköparesåledesdetdel innebärSverigesfaktisk volym. För attför

dagensför minst 90pay-kontrakt får betalamed take procent na-avor
kapitel 3eller seför finnsavsättningturgasvolym oavsett gasenom
vadförmaxnivåerocksåreglerastake pay-avtalenoch 4. I somor

försökabegränsningar ifinnassåledes kan detdygn ochin attköps per
efterfråganhögremedsommarförbrukningarlågakompensera t.ex.

vintertid.
kunderdistributionsbolagensochöverförings-fleraellerOm aven

le-producent ellerfråndirektsig för köpabeslutar att annanenengas
avtal, sågällandedetta enligtmöjlighetharoch göraverantör, att

takederasinnanförsäljningsvolymer långtbolagensminskar självklart
ekonomiskaallvarligatillkan då ledagårpay-kontrakt Dettaut.or
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konsekvenser för naturgasföretagen. därförDet viktigt diskuteraär att
vilka problem kan uppstå och hur dessa kan lösas. 1994OECDsom
har diskuterat utifrån nedanstående tabell Tabell och analyse-8.1 en

de olika situationer kan uppstå marknad med gas-til1-gas-rat som en
konkurrens. Tabellen visar de olika situationer uppstår kun-närsom
derna till dagens leverantörer tecknar kontrakt med leverantör.ny

Med hjälp nedanstående uppställning kan kring vadav resonera
kan hända transportföretag överförings- eller distributions-när ettsom

företag, i dag för alla inköp till sin marknad,naturgassom ansvarar av
blir tvingat dela verksamheten mellan handel böroch Detatt transport.

den nedan förda diskussionen tillpoängteras viss del stiliseradatt är
och förenklad eftersom det inte möjligt förutsätta och redovisaär att
alla konsekvenser.För svensk del de intressanta alternativen iär mest
dag scenario 3 och fullständighetensFör skull redovisas ytterligare
tänkbara alternativ. kan ocksåDet the Baltic Gas Inter-nämnas att om

avsnittconnector 5.4 kommer till stånd blir scenario och aktuella1 2
för svensk del.

Tabell 8.1 Take kapacitetsproblemoch vid gas-tilI-gas-konkurrens.or pay-

Köp- och Försörjning existerande Försörjning volymerav av nya
volymertransport-

scenario
TOP- Kapacitets- TOP- Kapacitets-
problem problem problem problem

Eventuelltz Eventuellt:Samma Lösbart Nej
producent,
annan
pipeline

Eventuelltz EventuelltzAnnan Ja Nej
producent,
annan
pipeline

Annan Ja Nej tillfälligtJa, kanEv. ny
producent, kapacitet

erfordrassamma
pipeline

Samma Lösbart Nej Lösbart kanEv. ny
producent, kapacitet

erfordrassamma
pipeline
l Befintliga kontrakt.
2 pipelineNy inga problem; befintlig pipeline problem brist på tillgänglig kapa-om- -
citet.
Källa: OECD 1994.
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marknad ochexisterandediskussion utifrånbörjar med föraVi att en
existerande naturgasvolymer.

underleveran-väljer producent denkundenNär ärsom somsamma
produ-fråndvs. köpstill befintlig gasleverantör atttör sammagasen

ochscenarioköper i dag, 1befintliga leverantörendencent gas avsom
för-kunnabefintliga leverantörenför denbör det möjligt attvara

volym medså sänka sinkontrakt, och på vis kunnahandla sittom
på.kundendirekt kontrakterarmängd producenten nusamma som

ellerleveransen skerborde gällaDetta oavsett annansammaom genom
slippaborde således ledningsägarenledning. Producenten rätt attge

till kunden.direktproducenten levererarbetala för den volym nusom
iavregleringenskett, exempel finns frånhar alla gånger inteDetta

volym i takemedgivit sänkningardär producenter inte harUSA orav
förhållanden inteunder nonnalaKapacitetsproblem börpay-kontrakt.

tillför-fallet bytekapacitetsproblem uppstår iuppträda såvida inte av
selledning.

och därpay-problemen uppstår i scenario 3take 2De största enor
situationtill befintlig kund.producent leverans Iöver extremtar enny

eko-så allvarligaleverantören då kunna drabbasskulle den tidigare av
kundermångadet leder till konkurs, dvs.nomiska konsekvenser att om

omförhandlaoch leverantören inte heller lyckasleverantörenlämnar
tid kvar in-det också långpay-kontrakt, samtidigtsina take ärsomor

dockpraktiken borde detpay-kontrakten löpertake Iut. varaornan
finns flera skäl för detta.detta inträffar.osannolikt Detatt

förhandlaförst möjlighetursprungliga leverantören borde fåDen att0
erbjuda si-med producenten och därmed kunnatill sig bättre villkor

produkteller bättreprodukt prissynpunktkunder bättre enurna en
vanligt-harursprungliga leverantörenavseende andra villkor. Den

förhållande tillibefintliga kundervis fördel sinagentemot nyaen
aktörer.

ursprungliga le-volymen, borde dengasmarknaden, dvs.Om växerI
till be-kunder eller öka leveransernaskaffakunnaverantören nya

fintliga kunder.
inne-konkurrensutsatt marknad kan dessutomLagstiftningen0 om en

uppkom-hålla villkor motverka finansiella svårigheterför att som
enlighet medmed anledning take pay-åtaganden i natur-mer av or

gasmarknadsdirektivets artikel 25.

minskar tillleverantörens vinstkonkurrens uppstår det troligtNär är att
fördel leveran-fördel för kunderna, vilket självklart inte ses som en ur

ursprungligadenaspekt. Beroende styrkeförhållandet mellantörens
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leverantören och producent kan resultatet bli antingen lägre gaspriser
eller lägre vinst på transporttjänsten.

I scenario uppstår vidare inga kapacitetsproblemtre eftersom voly-
från den producenten endast befintlig volym.ersätter Däremotmen nya

det möjligt problemär uppstår i scenario dåatt 2 transportvägarnya
väljs, eftersom i detta fall beroendetransporten tillgängligär kapa-av
citet i det transportsystemet.nya

Det också möjligt diskuteraär vad händer då vi fortfarandeatt som
har långa kontrakt naturgasvolymer behövsstörre for utökade le-men

till befintliga och kunder under villkor stipulerade i be-veranser nya
fintliga kontrakt med producent högrase delen Tabell 8.1. Iav scena-
rio där4 producent levererar den volymen i pipelinesamma nya samma
bör take pay-problemet lösbart. Producenten kan förhandla sigor var
till lösning med den förra köparen reducera dennes takeatten genom

pay-skyldigheter. Om inte räcker erfordrastransportutrymmetor ny
transportkapacitet. När producent försörjer den volymensamma nya

pipelinesystem scenario l och dennaett annat volym gårgenom nya
till existerande kunder borde inte några take pay-problem uppstå. Ior
detta fall kan däremot uppstå mindre omständigheter förgynnsamma
den ursprungliga pipelinens ekonomi dess transportkapacitet inte ärom
fullt utnyttjad.

I scenario producent och pipeline, uppståren annan annan av na-
turliga skäl inga take pay-problem eftersom existerande kontrakt inteor
bör finnas. Transportproblem kan uppstå tillräcklig transportkapa-om
citet inte finns tillgänglig

Scenario producent pipeline, troligen denären annan men samma
svåraste situationen. Om den ursprungliga producenten insisterar på att
den ursprungliga köparen skall fullfölja sina förpliktelser i kontraktet
angående volymer samtidigt dessa volymer tasnya som av en annan
producent, så har fåttvi renodlad konfliktsituation. denHaren ur-
sprungliga producenten räknat med dessa volymer infrastruktu-närnya

byggdes till leveranspunkten så kan de negativa ekonomiska kon-ren
sekvenserna för den ursprungliga producenten bli mycket allvarliga.
Vad däremot kan denna situation,säga positivt,är ärman attom som
det inte uppstår några kapacitetsproblem i denna pipeline vidom man
uppförandet planerade för hela volymen.

Den generella slutsatsen kan dras ovanståendesom av resonemang
de problemenär uppstår då producenteratt största konkurrerar bådeom

befintliga och volymer i pipelinesystem.nya samma
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kontraktlångsiktigaNya

hävdade Eurogashösten 1992utfrågning inför EuropaparlamentetI en
följande

inomnaturgasförsörjningkontinuerlignödvändiga förLånga kontrakt är en
framgångsrik.har varitlånga kontraktende existerandeHanteringenEU. av
gasföretagenkontrakt eftersomsvårare ingå långablikommerDet attatt

EUefterfrågeutvecklingenplanera utifrånlängre kaninte naturgas.
omförhandlingar imöjligheter påverkaha några lagligakommer inte attatt

utanförmed länder EU.synnerhet inte

naturgasför-EU-ländemasberoendetpåpekats ökartidigareSom av
problemet:har tagitomvärlden. Stern 1992sörjning från Aven upp

riskenkommersiellakontrakt den ökadeNyckelfrågan för långa är som
mångmiljondollarinvesteringarbehöveruppstår för producenter görasom

till fortsatt expansion.nödvändiga leveranserför klaraatt en

pay-kontraktuppenbara långa takekommersiella riskernaDe är orom
ekonomiskaavsnitt kan dock deframgått 8.3.2kan slutas.inte Som av

medpåverkasinfrastrukturutbyggnadförförutsättningarna ävenav
avregleradoch regler.skatter andra Enstynnedeltraditionella som
långa takenödvändigtvis inte heller innebäragasmarknad behöver att

gasmarknadenexistera. öppningEnpay-kontrakt upphör att avor
och tillagerandeförändringar aktörernasleda tilldockkommer att av

intehur dettaförutsäga kommeruppstår.aktörer Att ärutattatt senya
alternativ.på någradock pekat tänkbaraharmöjligt. OECD 1994

Efter-nödvändiga investeringar.inteochProducenter görnätägare0
priser-sin driverfrågeöverskott uppstår efter vilket i turett tag, upp

varvid intresset för investeringar ökar.na,
iinvesteringarförProducenter och kan förlora intressetnätägare0

lågkost-viapå marknadstillväxtprojekt och fokuserarmycket stora
marknadstillväxt.nadsinvesteringar leder till långsammaresom en

hög-kräverkanske investeringarochProducenter nätägare gör men0
medochökade risken iför kompensera sig för denpriser attattre

avsättningsvolymer till konkurrenter.förlorakan storaman
kontraktsformerhandels- ochsamarbete med köparna kanI nya0

vidhände bl.a.olika grader risk.uppstå där hänsyn till Dettatas av
Kanada.avregleringen i
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Erfarenheter fidn USA, Storbritannien och Kanada

Erfarenheter från andra länder avreglerat sina gasmarknader visarsom
producenter och kunderatt utifrån Innan vimönster.agerar nya resone-
utifrån erfarenheter från andra länder bör vi observerarar att:

Erfarenheterna begränsade eftersomär de avreglerade marknaderna0
fortfarande ochär USA:s lagstiftning trädde i kraftunga omogna.
först 1985 och Storbritanniens några år senare.
Marknadsstrukturema olika i olika regioner.är Andra marknads-0
händelser inom regionerna påverkar kontraktsstrukturer. USA:s
gasutbudsöverskott bidrog till omfattande handelt.ex. med kortaen
kontrakt. Så fallet i Kanadaäven i mindre utsträckning. Detvar men
bör dock betonas effekterna utbudsöverskottenatt hade varitav
mindre inte hade varitnäten för tredjeöppnaom part.
Gaskontrakt i allmänhet inte offentligaär varför informationen0 om
dem begränsad.är ytterst
Marknaderna i dessa länder mycketär den svenska och in-större0 än
frastrukturen väl utbyggd.är

I USA uppstod slutet 1980-talet utbudsöverskottmot varvidettav en
köparens marknad uppstod detta förstärktes naturligtvis nätenattav
hade för tillträde.öppnats Spot- och trettiodagarskontrakt dominerade
handeln, 75 all handel påprocent naturgasmarknaden kort-ca av var
siktiga kontrakt. harNu utbud och efterfrågan hamnat i balans ochmer
intresset för längre kontrakt Ökar. Ungefär hälften säljs i dagav gasens

längre kontrakt, dvs. kontrakt längre år. Innan avregleringenän ett
de långa kontraktens roll i likvärdigUSA med de inom i dag,EUvar

dvs. de användes föratt utvecklingen fält ochatt garantera av nya nya
transportsystem

Fram till för några år sedan existerade bara kontrakt itypen av
Storbritannien långa kontrakt mellan British Gas och producenter.-
Detta har drastiskt förändrats i samband med allt fler kunder fåttatt
möjlighet välja leverantör. Elproducenteratt har tecknat långa kontrakt
direkt med gasproducenter eller allierat sig med gasproducenter. Obe-
roende gasföretag köper från British Gas eller andra producenter. Igas
några fall säljs kopplad till elkontrakt. Olika formergas av samman-
slutningar köper på långa kontrakt och säljer korta kontrakt. harDet
vidare skapats spotmarknad för Utvecklingen har i allt högreen gas.
grad lett fram till prissättning inte baseras altemativkostna-en som
den för andra bränslen, i stället andra leverantörersutan gaspris.mot

Fram till 1985 såldes i Kanada få långsiktigavästragasen genom
kontrakt. Ingen såldes direkt från producent till slutanvändaregas utan
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Avregleringendistributionsföretag.skedde lokalaall försäljning genom
prissätt-samtidigtvälja leverantörmöjliggjorde för kunderna att som
tjänster,behovskapadeavreglerades. Dettaningen ett enormt av nya
Föränd-transportkontrakt.forsörjningskontrakt och separataseparata

marknaden,aktörers inträdeockså tilluppmuntraderingen an-nya
föl-Sammanfattningsvis hardramatiskt.säljare ökadeköpare ochtalet

avregleringen 1985:Kanada sedaninträffat ijande

absolutbådekraftigt minskat,kontrakt harsåld via långaGasvolym0
relativt.och

samti-minskatkontrakt harlångavolymengenomsnittligaDen0
har ökat.kontrakt kraftigtantaletdigt som

ipay-trösklamaminskat och takepay-kontrakt hartakeAntalet oror0
reducerats.kontrakten har

utsträckninghar ipay-kontrakten typerTake ersattsstor nyaav0 or
riskreduceringskontrakt.av

kontrakten.införts iharprismekanismerNya0
frånallmänhetalternativ, ipå kundernasbaseradeKontrakten är gas0

eller olja.USA

Undantag

finnsdetartikel framgår25naturgasmarknadsdirektivets attAv en
undantagnaturgasföretagbeviljamedlemslandmöjlighet för ettattett

till-enbartUndantaget,tredje ärkravet tillträde förfrån på part. som
befararellerråkar för,naturgasföretaget attfälligt, beviljaskan utom

grundsvårigheterfinansiellaekonomiska ochallvarligafor,råka ut
pay-åtaganden.take orav

undantagomständigheter ärunder vilkaartikel framgår25.1Av som
råkarnaturgasföretagkan omAnsökan undantagmöjligt. göras ettom

finansi-ellerekonomiskaallvarligaråka för,eller befararför, utattut
godkäntsharpay-åtagandentakedesvårigheter på grundella somorav

möjlig-observeraViktigtgas.flera avtal köp är attelleri attett avom
fi-ellerekonomiskaallvarligainnanansöka undantagfinnshet att om

tillåtaockså väljakanMedlemsstaternaproblem uppstår. attnansiella
gjorts. Där-undantagansökantillträde innangasföretag vägraatt om

indröjsmål lämnatillträdenågonföretagskall utanvägratettemot som
ellermedlemsstatentillAnsökan inlämnasundantag.ansökan omen
till-intelösningaralternativarimliga ärmyndigheten. Omutseddaden
fårnedan,artikeli 25.3,bestämmelsernabeaktandegängliga med seav

undantagmyndigheten medgeutseddadenmedlemsstaten eller som
efterveckorfyrakommissionen.anmälas till Inomdröjsmål skallutan
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kommissionenatt erhållit anmälan kan kommissionen begära med-att
lemsstaten ändrar sitt beslut. All kommersiellt känslig information skall
i hela ärendet behandlas konfidentiellt.

De nio kriterierna, dvs. artikel 25.3, medlemsstaten kom-samtsom
missionen särskilt skall hänsyn till vid beviljandetta undantag iärav

försök till prioritetsordning:ett

Datum för undertecknande och villkor i aktuella0 avtal, inbegripet i
vilken utsträckning avtalen hänsyn till förändringartar på markna-
den artikel 25.3 e.
Hur allvarliga ekonomiska och finansiella0 svårigheter ochnaturgas-
överföringsföretagen eller berättigade kunder råkar för artikelut
25 d.
Behovet utförandet allmännyttiga tjänster0 av av samt att trygga gas-
försörjningen artikel 25.3 b.
Naturgasföretagets konkurrensstyrka och konkurrenssituationen0 på
företagets gasmarknad artikel 25 e.
I hur hög grad anslutet tillsystemet är0 andra i vilkensystem samt
mån dessa driftkompatiblasystem är artikel 25.3 h.
I vilket mån företaget vid tecknandet take0 pay-kontraktet rim-av or
ligen kunde förutse allvarliga problematt troligen kunde uppstå med
anledning detta direktiv artikel 25.3 g.av
Gjorda ansträngningar för lösa problemet0 artikelatt 25.3 i.
Målet uppnå konkurrensutsattatt gasmarknad artikel 25.3 a.en
De effekter beviljandeett undantag0 skulle fåett på den korrektaav
tillämpningen detta direktiv avseende väl fungerande inreav en
marknad för artikel 25.3 i.naturgas

Det inte möjligtär något säkertatt analyserasätt hur dessa punkter
kommer behandlas. Detatt dock inteär osannolikt kontraktatt ärsom
slutna före direktivets ikraftträdande kommer behandlas mildareatt än
kontrakt slutits efter ikraftträdandet. Vad gällersom de svenska im-
portavtalen så har samtliga ingåtts innan direktivet trädde i kraft.

Bergman m.fl. 1999 pekar på det incitamentssynpunktatt före-ur
ligger situation för kontrakt ingicksen innanannan EG:ssom natur-
gasmarknadsdirektiv blivit känt. Regelförändringar i efterhandsom
ändrar förutsättningarna för kommersiella avtal kan marknadensgöra
aktörer ovilliga ingå avtal medatt långsiktig verkan. Det dockär ange-
läget de konkurrensbegränsningar,att till följd take pay-avtalav or som
beviljas, tidsmässigtär bestämda så marknadens aktöreratt klarhetges

vilka spelregler kommer gälla.om attsom
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Slutsatser

delSverigesförsvårtovanståendebakgrund attytterstDet är mot av
aktörerkontrakt ochgällervadkonsekvensernaförutsäga avreg-enav

mark-konkurrensutsattövergång tillgasmarknad, dvs.lerad en meren
ochregelutfonnningarberoendeocksåblirKonsekvensernanad. re-av

för-svenska företagsresultatenländerandrageltillämpningar i samt av
länder.i dessamed aktörerhandlingar

takekanandra länderinträffat ipå vadMed tanke or pay-som
konkurren-medi ochförhandlasbehöva attkommakontrakten att om

förhandlasdå behövapay-kontrakten kommerTakeökar. att omorsen
prisvillkor.ochbåde volymeravseende

deavtalen. Iomförhandlingsklausuler ifinnsMånga gånger euro-
omförhand-enbartnormaltsvenska, finnsdeinklusiveavtalen,peiska

tillhänsynklausulerprisvillkoren. Dessaavseendelingsklausuler tar
net-back-påsigoch baserarenergialtemativkostnad förkundens

europeiskaanvänds dengenerelltvilkenprissättningsprincipen, gas-av
ifrån vidutgårilallmänhetpriskapitel 4. Detdag sebranschen i man

energi-ochbränslenandraoljpriset,net-back-prissättning ävenär men
med tankeaktuellbliromförhandlingfråga.i Denkan kommaslag som

gasmarknadenavmonopolisering är etteventuellvidpå priset an-aven
täcksvilketgas-till-gas-konkurrens,baserasgaspris som avnat

avseende priset.omförhandlingsklausulerdagens
omförhandlingtillmöjlighetfårintegasbolagensvenskadeOm av

finansiellaochekonomiskauppstårdetförriskfinns detavtalen att
bedöma.svåruppstårsituationsådan är attförförluster. Risken att en

takesvenskadedockbör merpartenDet poängteras att pay-orav
redan 2005.löperkontrakten ut

råkarföretagnågottill undantag. OmmöjlighetocksåfinnsDet en
finansi-ellerekonomiskaallvarligaför,råkabefarareller utför, attut

enligtkan,pay-kontrakttakeingångnagrundpåsvårigheterella orav
fåbeviljas. Förtill etttillträde attförundantag nätentillfälligtettovan,

ekonomiföretagetskrävasdetbeviljat kommer attundantag att nog-
medlemsstatensellermedlemsstaten,bådegenomlyses ansva-grant av

måsteföretagetinnebärkommissionen. Dettaochmyndighet attriga av
hanterasdenvilket,informationkänsligmycketifrån siglämna om

kom-verksamhet. Detfortsattaföretagetskonfidentiellt, kan äventyra
begärochgårföretaglångt innanmycketha gåtttroligen ettattmer

undantag.
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Finansiering

I och med den europeiska marknadenatt för tillträdeöppnas fornu
tredje kommer konkurrensenpart öka och kommer,att precis ti-som
digare fallet förnämnts är Storbritannien, få ökade möjligheter tillatt

gas-till-gas-konkurrens. Effekten bör bli effektiven marknaden mer
leder till lägre priser för slutkundema. Detta kommersom även sättaatt
på priset på dvs. överföringtransporten, och distribution.press

Konsekvensen den ökade konkurrensen kan, behöver inte,av men
bli lönsamheten gasledningaratt transporttjänster minskar. Intro-av
duktion tillträde för tredje innebär transportkostnademapartav att ut-

för ökadsätts granskning och påverkas olika nationellatyperav av
regleringar från myndigheternas sida, olika sådana för olika länder. En
mycket viktigt fråga därmed uppstår huruvida detär möjligtärsom att
finna finansiärer villigaär iatt investeringarsatsa isom pengar nya
ledningsnät. Erfarenheter från USA pekar på där lyckatsatt man ge-
nomföra många projekt. Finansiärema projekt har däremot blivitper
fler och de finansiella institutionerna har fått komplex uppgiften mer
vilket lett till ökad arbetsbelastning for deras del. Det troligten är att
det inte heller blir problem med finansiering i Europa. Enligt OECD
1994 har några finansiärer uttalat välkomnaratt avregleringman en

gasmarknaden. I stället för den ökade konkurrensenav att se ettsom
hinder för ledningar kan på vad erfordras för få in-nya man se attsom

från finansiäremastresse sida. Två grundläggande skillnader dockär
viktiga komma ihåg vid jämförelseratt mellan Sverige och USA och
mellan Sverige och den europeiska kontinenten. Dessa är:

Marknaderna i USA och på den europeiska0 kontinenten ofantligtär
mycket denstörre än svenska marknaden.
infrastrukturen redanär väl utbyggd till skillnad0 den svenska.mot

Investeringar i pipelines har hittills varit beroende takeav or pay-
kontrakt. Meningen med take pay-kontrakten har, framgåttor som

just varit långsiktigtatt intäkternaovan, trygga och därigenom har det
gått finna finansiäreratt till infrastrukturutbyggnaden. Finansiärer av
pipelines kräver normalt långa transportkontrakt investeringensom ger

pay-back på 10 till 20 år. För finansiäremaen de långa kontraktenär en
garanti för deras medverkan. I dag täcks de finansiella riskerna huvud-
sakligen långa take pay-kontrakt. Vid tredje tillträdeav måsteor parts
bankerna kunna lita till andra kontraktsformer. Bankernas förväntning-

på marknadsutvecklingen kommer, liksomar vid andra kom-typer av
mersiella infrastrukturinvesteringar, avgörande för huratt villigavara
de låna kapitalär tillatt infrastrukturutbyggnad.ut De europeiska ban-
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kommerpåökad konkurrenshållningallmän naturgaskerna har atten
vilket inedåt,påverkar prisernavilketbranscheniöka effektivitetenatt
vidarebankereuropeiskadelefterfrågan. ärEntill ökadledersin tur

finansie-möjlighet tillvilket visari USA,pipelinesdelfinansiärer i att
kontrakts-annorlundatillträde ochtredjevidfinnsring partsäven

åt-förekommer,investeringenriskerna iminskaOlikastruktur. sätt att
erhålla fi-allmänhet.i Förår krävskontrakt på tio attnågraminstone

användarepotentiellaantalbjuda innansiering kan ett avt.ex.man
denmedjämföraskanutbyggnad Härbeslutinnanledningen tas.om

före-Grid-studienNordic Gasfinansieringslösningenföreslagna som
kapitel 5.slagit se

i in-investeringarsamband mediriskendelbetydandeEn av
tidigare,framgåttdock,hängerförfrastruktur sammannaturgas som

betydermiljöavgifter. Dettaoch attskatterbeslutpolitiskamed om
grad på-i högenergiskatterstabilitet iochlångsiktighet etc.graden av

in-avkastningenframtidadenbedömamöjligheternaverkar att
till-således intelångsiktiga bindningarEnbart ärfrastruktur i naturgas.

räckligt.
sedankarakärändratkapitalmarknademapåpekasocksåbörDet att

finansiellaDebyggdesforinfrastrukturen naturgasmerparten upp.av
länder. Reg-mångaihårt regleradeförhållandevisdåmarknaderna var

instrumentViktigakvantiteter.ochpriseravsåg bådeleringama var
emissions-ochplaceringsplikträntereglering,utlåningsreglering,t.ex.

vissatillsparandettill dirigerasyftade bl.a.Kreditpolitikenkontroll. att
ransoneradehårtkrediter blevblev vissaKonsekvensensektorer. att

internationellaviadettakompenseramöjlighetersmåfannsoch det att
pekat iharutvecklingtill årens2015krediter. De senaste annanen

kapi-moderniseringochliberaliseringskettharriktning och det aven
och ka-transaktionernafinansiellainternationellatalmarknaderna. De

deltagarekomplexitet. Nyaochvolymkraftigt ihar vuxitpitalflödena
struktu-ochkonkurrenstill ökadhar lettfinansiella instrumentoch nya

marknaderna. Enfinansiellainternationelladeförskjutningarrella
stäl-ivärdepappersmarknademapåskerupplåningendelallt större av

defrånförändratsroll harBankernas attbankerna.tidigare ilet för som
deblivittill deinlåning parterochallinstitutioner för attvarit ut- aven

vidareharfinansiellavärdepappersaffarer. Det systemetförmedlarsom
sprida risker.ochhanterabetydelse förfått allt attstörre

Slutsatser

investe-ovanstående är attslutsatsenallmännaDen resonemangav
ökad kon-medmarknadosäker påkan bliringsbenägenheten enmer
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kurrens. Finansiering infrastrukturprojektstora kommer dockav att va-
möjlig i konkurrensutsatt naturgasmarknad.ra Långa kontrakten kom-

i fortsättningenäven nödvändigamer att och sannolikt domineravara
på marknaden.

Tariffer eller prissättning

Direktivet

Som framgått skall de medlemsstater väljer regleratovan till-ettsom
träde vidta nödvändiga åtgärder för naturgasforetagatt och berätti-ge
gade kunder till tillträderätt till grundvalsystemet offentliggjor-av
da tariffer och/eller andra villkor och skyldigheter för utnyttjaatt sys-
temet.

Kort transportkostnaderom

En transporttariff förenklatär, vad kundsett, betalar till trans-en en
i utbyteportör transporttjänst imot gasledningsnätet. Strikt in-en sett

nebär begreppet tariff tabell med publicerade avgifter.en
Priset för transporttjänst kan reflektera flertal saker;en frånett

kostnaden överföra frånatt punkt A till punkt tillB värdet förgas en
kund få transporterad.att Priset kan dessutomav variera betydligtgas
beroende på hur det kalkyleras, eller konkret vilka prissättning-mer
sprinciper tillämpas. kanDet också bero på vilka tjänstersom in-som
gar.

Transportkostnaderna kan vidare reflektera utvinns. Somvar gasen
framgått kapitel 4 dentransporteras svenskaav från Tyra-gasen
plattformen till Nybro. I Nybro fortsätter i det danska trans-gasen
portledningsnätet och går vidare till Dragör, varifrån det svenska stam-

fornätet utgår.naturgas Från Dragör går vidare till Klagshamn.gasen
Gasen distribueras sedan vidare i Sverige. Kostnaden for transporten
består således antal olikaett transportmoment i olikaav led-typer av
ningar och länder.

De principer prissättningenstyr det svårtsom beräknagör attav gas
hur andelstor utgörs transportkostnader i Sverige saknassom av upp-
gifter. FigurI 8.1 har gaspriset för genomsnittlig slutkund i Tysk-en
land fördelats på olika komponenter. Kostnaden för överföring eller
transmission uppgår till 25 kostnaden for distributionprocent bestårca
också till relativt delstor transportkostnader, exakta uppgifterav men
saknas och finns därför inte angivna i figuren. Beräkningar OECDav
1994 pekar på överföringskostnademaatt i USA uppgår till 20ca
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Grid-Nordic GasFrankrike till 10och igaspriset procent.procent av
10tilluppgåskulleöverföringförkostnadernastudien indikerar caatt

inkluderarintevilketgränspriset,falldettaigasprisetprocent avav
etc..distributionförkostnader

olika komponen-debetydelsenrelativadenbör betonasDet att av
kost-ochregleringavstånd,eftervarierar typi Figur 8.1 t.ex. avterna

nätetbelastning pålastfaktor samtslutanvändarensnadsfördelning,
slutkundenseftervidarevarierargas-till-gas-konkurrens. Degraden av

utnyttjakunden kan systemet.förutsättningarvilkaoch understorlek

genomsnittlig slut-förkomponenteri olikagasprisetNedbrytning8.1Figur enav
kund
Procent

100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

50-
Överföring

40-

30-

2°

Källa: l998a.IEA

transporttarzflerAllmänt om

regleringsmässigaochpolitiskaolikaunderutförsTransporttjänster re-
allmäntsamlingidentifieramöjligtintedärför att ac-gimer. Det är en

möjligtdäremottariffsystem. Detoptimalt ärkriterier förcepterade ett
sambandiförekommandeallmäntkriterierantal ärredovisa ettatt som

tariffer.utformningenmed av
främstadeteffektivitetekonomisk8.2avsnitt ärframgåttSom av

regleradeharländermonopol. ta-Inaturligaregleraförskälet att som
syftetfrämstadetocksåeffektivitetekonomiskförefallerriffer vara

tariffsystemet.med
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Utöver effektivitetskriteriet diskuteras bl.a. följande kriterier
OECD, 1994.

Kostnadstdckning. Tariffsystemeto måste full kostnadstäckningge
och skälig avkastning på investerat kapital.en börDet också ge gas-
företag incitament bibehålla ochatt utveckla transportsystemet.
Likformighet. Det viktigtär0 avgiftsstrukturenatt utformadär så att
den användbarär för alla aktörer och avgifterna baserasatt på an-
vändningen transportsystemet. Prisstrukturen fårav detta inteutöver
skapa barriärer för träda marknaden.att
Acceptabelt för kunder. Utformningen0 tarifferna skall klarav vara
och entydig så alla transportkunder,att existerande och kommande,
förstår hur deras avgifter har beräknats och övertygadeär attom
metoden skäligär och rättvis. Kunder kan också förväntas vilja att
avgifterna skall stabila år från år. Potentiella kundervara bör såle-
des ha förutsägbara och stabila tariffer uppmuntrar änsom snarare
förhindrar tillträde.
Eflektiv implementering. Avgiftema bör0 präglas enkelhet vad detav
gäller avseende struktur och applikation för minska transaktions-att
kostnader.

I underlags-PM syftar tillen att utgöra stöd i sambandsom ett med
implementeringen gasdirektivet har EU-kommissionenav 1998b pe-
kat på antal ytterligareett kriterier bör prägla väl utvecklatettsom ta-
riffsystem. De följandeär och ingår delvis i de kriterier redovisatssom
ovan.

Objektiva. Tarifferna bör baseras0 på systematisk metodik ien som
princip kan appliceras på alla förfrågningar tillträde på kon-ettom
sistent och jämförbart sätt.
Opartiska och rimliga. Tarifferna0 skall täcka alla relevanta kostna-
der relateras till viss transporttjänst ochsom skälig avkast-en ge en
ning. En dominerande position skall inte kunna missbrukas i för-
handlingar.
Icke-diskriminerande. Tarifferna0 skall baseras på lika behandling av
liknande kunder och inte innehålla inslag korssubventioneringav
mellan olika kunder.typer Tredje skall inte diskriminerasav part
gentemot transportörens ägarens användning systemet.egen av
Enkla och Tarifferna0 transparenta. skall enkla förstå ochattvara
medge användare rimligatt göra värdering avgifterna med till-en av
räcklig precision utan skapa hinderatt för tillträde. Integrerade fö-

skall särredovisaretag olika funktioner och redovisningen skall vara
tillgänglig för berörda myndigheter.
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Förutsägbara och stabila. Tariffema skall inte föremål för0 vara
oregelbundna och godtyckliga förändringar, giltiga underutan vara

skälig tid.en

Prissättningsprinciper

skall dåHur överföringsföretag sina priser för uppfylla deett sätta att
nämnda kriterierna eller målsättningarna enkeltNågot påovan svar

Ävendetta finns inte. kriterierna varierar i betydelse detärom av na-
turliga skäl ingen enkel sak utforma tariffer optimala elleräratt som

hänsyn till de viktigaste kriterierna.tarens
Tariffer kan utvecklas utifrån flertal olika metoder ochett antagan-

den. Normalt brukar dock olika metoder diskuteras OECD,sett tre
1994.

Kortsiktig marginalkostnad. Kostnaden transporttjänster-ökaatt0 av
med enhet i kapitalstocken förblir oförändrad.termerna en av gas

Långsiktig marginalkostnad. Kostnaden bestående ökning0 av en av
enhet i kapacitet och genomströmning.en

Genomsnittlig redovisningskostnad. Samtliga kostnader finns i0 som
företagets räkenskaper fördelas olikapå transporttjänster.

metoderna har både för- och nackdelarDe och uppfyller i varieran-tre
de utsträckning de kriterier ställts uppfyller dock inteDesom ovan.
samtidigt de viktigaste kriteriernatvå för väl fungerande tariffav en

kan optimal dimensionering ochDessanämnts sägassom ovan. vara
optimalt utnyttjande, kriterier skall vid effektivuppfylldasom vara
prissättning. bör full kostnadstäckning.Dessutom systemet ge

Effektiv allmänhet liktydigprissättning i med marginalkostnads-är
prissättning. naturligt monopol karakteriseras betydandeEtt dock av
stordriftsfördelar, varför optimalt utnyttjande genomett systemetav
marginalkostnadsprissättning framgått leder tillavsnitt 8.2som av
full kostnadstäckning optimalvid dimensionering systemet.en av

Kostnadsfördelnin g

Vi därmedstår inför avvägning brukar second-best-benämnasen som
problem. innebär avvägningDetta mellan optimal dimensionering,en
optimalt kapacitetsutnyttjande och full kostnadstäckning. stånd-En
punkt kan prissättningen skall användas huvudinstrumentattvara som
för uppnå effektivt utnyttjande existerande kapacitet, dvs.att ett attav
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priset skall baseras på marginalkostnaden och intäktskrav bör mötasatt
på det orsakar minsta möjliga snedvridningarsätt Hjalmarsson,som
1991.

Syftet med prissättningen kan således i detta skede uppnåattvara
full kostnadstäckning med så små snedvridningar möjligt, dvs. attsom
de efterfrågade kvantiteterna skall påverkas lite möjligtså som
Hjalmarsson, 1991.

teoriallmänhet brukarI följande lösning anvisas enligt ekonomisk

Två- eller flerdelade tariffer med variabel komponent nivånpå0 en
för kortsiktig marginalkostnad och fast komponent oberoendeen av
förbrukningen.

Utformningen dessa tariffer kan dock variera högst väsentligt.av
Tyngdpunkten på fasta och rörliga komponenter kan variera eftert.ex.
de kriterier diskuterats och vilken vikt dessa har.som ovan

Avkastning

Avkastningen ofta central fråga i samband med regleringär en gas-av
ledningsnät. Karaktären naturligt monopol medför det ställsett attav
krav på vinsterna skall begränsas. det finnsDet uppenbartatt är att ett
samband mellan avkastning och utformning tariffer och vice versa.av

kanskeDen svåraste frågan i samband med reglering vinstni-en av
vån fastställa vad normal eller skälig vinst.är Utanäratt attsom en

detta här, finns det antal eller mindre använd-närmare ett mer
bara metoder.

Dessa metoder har dock förenasvårt avkastnings- och incita-att
mentskrav. Svårigheten finna lämpliga reducera vinstenär vägaratt att
och samtidigt behålla incitamentsstruktur stimulerar nätföretagen som

effektivt. Beroende val metod eller reglering kanatt t.ex.operera av
följande problem uppstå.

företagEtt kan få incitamentsmå minimera produktionskostna-att0
derna. Incitamenten kan maximera utgifterna.attsnarare vara

företagEtt kan ha incitamentsmå investera i kostnadseffek-att0 mer
tiva eftersom vinsterna kan tillfalla konsumenternaprocesser snara-

aktieägarna.änre

9 variantEn s.k. Ramsey-prissättning innebär prisdiskrimineringärannan som
efter priskänslighet. priserHöga mindre priskänslig efterfrågan ellertas ut av
mindre priskänsliga konsumenter och vice detta torde dock inteversa vara en
möjlig variant kraven icke-diskriminerandepå tariffer skall uppfyllas.om
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nödvändigtvisReglering priserna kan resultera priser intei0 av som
tillhandahålls ochreflekterar marginalkostnaden för de tjänster som

till anvåndama.därmed inte sänder de korrekta marknadssignalema
Regleringen allokerar inte risk mellan företag och konsumenter.

risk kostnader från denkan finnas för företaget förDet överatt0 en
andradelen till den reglerade delen och vinster i denoreglerade

riktningen.

svenska marknadenDen

forgasföretagen mellan kostnadenflertalet länder i skiljer inteEuropaI
den frånoch kostnaden for Dennagränsen.transporteraatt t.ex.gas

marknadsstrukturen i fall ka-situation reflekterar delvis mångasom
transportsidan och i vissarakteriseras monopol både import- ochpåav

Tillträdet grundfall vad gäller distribution. till har pånätenäven av
begränsad och det har funnits behovdenna struktur varit små trans-av

transitering. kapitel karak-porttjänster ofta enbart framgått 4Som av
marknaden liknandeteriseras den svenska förhållanden.av

således tidigare inte funnits behovSverige har det någotI att se-av
intesjälva och for finnskostnader för Dettransporten.gasenparera

Distributionsfore-tariffer skall offentliggöras.heller kravnågra på att
dock tariffer för homogenaoffentliggör t.ex.tagen mer grupper som

totalaindustrier. Tariffema emellertid detoch mindresmåhus avser
i dei skatter ingårpriset och exempel for småhus Tabell 8.2ett ges

priser anges.som

från8.2 för småhus oktober 1998Tabell Naturgaspris gäller l

Pris

krAnslutningsavgift 10 000
kr/årAbonnemangsavgift 850
öre/kWhEnergipris 38,0

Källa: SydgasAB.

situa-imonopolliknandeförfarande förefaller också naturligt iDetta en
fördelabehov transporttjänster.tion Att ta-satsa attutan av resurser

rifferna meningsfullt sådant läge.på olika tjänster inte iär ett
spela betydel-Kundsammansättningen marknaden kan ocksåpå en

sefull roll. Sverige till kunder för 60I 3025 närmare procent avsvarar
gasförbrukningen, småhus enbartmedan uppvärmningen mot-t.ex. av

tarif-konsumtionen. Behovet olika former3-4 procent avsvarar av av
upplevtshar bakgrund varit begränsat och det harfer dennamot som
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naturligt förhandla. homogenaFör kunderatt hushåll detärt.ex.som
vanligt förfarande, oberoende marknadssituation,ett med generellaav

och offentliga tariffer. Transaktionskostnaderna skulle alltförbliannars
höga.

Den nuvarande kundsammansättningen kan få betydelse vid en
eventuell marknadsöppning i Sverige och för vilket tillträdesförfarande

då väljs, förhandlat eller reglerat. Om marknaden enligt deöppnassom
minimiregler i gasdirektivet kommer enbart de till fö-25 30som anges

betraktas berättigade kunder och där-retag angetts attsom ovan som
med få tillträde till se avsnitt 8.4. Vid marknadsöppningsystemet en
måste i och för sig Vattenfall Naturgas ochAB de olika distributionsfö-

oberoende tillträdesfonn, kalkylera och prissätta självaretagen, av
transporttjänsterna. Den skillnaden mellan förhandlat och regleratstora
tillträde tarifferna vid reglerat tillträdeär måste offentliggörasatt ett
och dessa då bindande.är

På liten marknad med i huvudsak fåtal kunder kan dettastörreetten
förhållande möjligen få betydelse. Om berättigad kund väljer atten
förhandla med tyskt företag gasleveranser den hittills-kant.ex. ett om
varande svenske säljaren distributionsföretaget enbart förhandla om
den del priset själva och inte den delrörav som gasen om som avser

Ärkostnaden för transporttjänsten. den svenske säljaren uppbunden av
långsiktiga take pay-kontrakt kan möjligheten förhandlaäven attor om
själva gaspriset begränsad.vara

Den berättigade kunden kan transportkostnaden i detäven attanse
svenska för hög vid köp tysk härär Densystemet ett t.ex. typenav gas.

berättigade kunder priskänsliga och har i de flesta fall tillgång tillärav
andra bränslealternativ. den berättigadeOm kunden väljer ett annat
bränslealternativ innebär detta det svenska förlorargasföretagetatt
transportintäkterna. Om gasföretaget, liksom i takefallet har orovan,
pay-åtaganden kan förlusterna bli än större.

Ett alternativ skulle kunna gasföretaget flertal olikaharatt ettvara
tariffer för olika företag situationer.och inte alla berätti-Omtyper av
gade kunder kan välja tariff och tarifferna skiljer sig åtavsevärtom
mellan liknande kunder kan dock utformningen uppfattas diskri-som
minerande. Enligt gasmarknadsdirektivets artikel skall förfarandena14
användas i enlighet med objektiva, och icke-diskriminerandeöppna
kriterier. Kostnaden för utforma många tariffer kan dessutomatt vara
betydande.

En problem kan uppstå investeringartypannan av om nya genom-
förs i Sverige och vi därigenom får tillfälligt undantag inomett ettom
geografiskt begränsat område. Detta gäller speciellt nuvarandedetom

och kommande sammankopplas vilketnätet förefaller högstett natur-
ligt. det förstaFör kan det komma innebära fåratt att ett system
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med reglerat tillträde och offentliggjorda transporttariffer i dett.ex. nu-
varande medan eventuellt inte omfattas något kravnätet, nätett nytt av

tillträde eller marknadsöppning. det andra kan transportkostna-För
derna komma skilja sig mellan det nuvarande ochnätetatt ett even-
tuellt hängerDetta med investeringskostnadema inät.nytt attsamman
det nuvarande till del kommer amorterade vid densystemet stor att vara
tidpunkt det kan komma aktuellt investera i In-nät.att att ett nyttvara
nebörden transportkostnaderna kommer betydligt lägre iär att att vara
det nuvarande i eventuellt kommande. kan innebäraDettanätet än ett
problem med tariffsättningen åtminstone efter de tio undanta-år som

gäller. tänkaDet svårt sig transporttarifferna kan skilja sigget är att att
i det nuvarande och det de sammankoppladeärsystemetnya om

såvida inte har väsentligt olika kapacitet tariffernaetc.. Omsystemen
de bäggei konvergerar innebär detta kunder i det gamlasystemen att

får subventionera kunder i det sådan liten marknadPåsystemet nya. en
i Sverige kan det innebära betydande prisgenomslag. Vi harsom ovan

berättigade kunder i många fall har andra bränslealtemativ ochsett att
då kan komma lämna gasmarknaden.att

naturligtvis bedömaDet svårt realismen i de exempel dis-är att som
Transmissionskostnadenkuterats till10 20utgör procentovan. av

gaspriset inkluderas distributionskostnaden andelen betyd-ökar dock
alltidligt och det finns möjlighet förhandla resterande delatten avom

priset.
Samtidigt med tariffer lätt förstå. antalet kunderOmär ett system att

framför allt mindre kunder ökar kan också transaktionskostnaderna
vid förhandlingar bli Vidare minskar tariffer tendenser till dis-stora.
kriminering och kan underlätta for tillsynsmyndighet analyseraatten
prisbildningen.

I och beräk-Storbritannien har det varit krav tariffernat.ex. ett att
ningsprinciperna skall offentliggöras. fungerandei syfte fåDetta att en
marknad. Sverige Storbritannien uppvisar skill-och i och for sig stora
nader, behovet klara spelregler betydelsefull komponentärmen av en
för få marknad fungera.att atten

Ett reglerat tillträde med klara, entydiga offentliggjorda tarifferoch
kan vidare tarif-underlätta statsmakternas möjligheter ställa krav påatt
fernas utformning. kan gälla möjligheten åläggaDet t.ex. att naturgas-
företag tillhandahålla vissa allmännyttiga tjänster tariffernat.ex.att att
inte skall avståndsberoende.vara

På sikt bör de principer dagslä-prissättningen förändras. Istyrsom
utnyttjas s.k. net-back-prissättning alter-se kapitel 4. Inslagetget av

nativkostnadsprissättning och frånvaron kostnadsfördelning innebärav
prissättningsprincipen inte baseras de underliggande kostnadernapåatt

och inte heller explicit reflekterar kostnaderna i tariffer. ökarDetta
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sannolikheten för korssubventionering genom möjligheten till prisdis-
kriminering. Tariffer kan innebära kostnadsriktig prissättningen mer

ökar incitamenten till ekonomiskt effektiva lösningar på sikt kansom
förhandlat tillträde, offentliggjordaäven tariffer, leda iett utan samma

riktning.

Elmarknaden

Väl fungerande tariffsystem kan, framgått mycketsom ovan, vara
komplicerade konstruera och effekterna i många fall be-svåraatt är att
döma. fallI många ställs därför enbart vissa generella krav utform-
ning i lagstiftningen och den konstruktionen blir uppgift förnärmare en
marknaden. Så fallet i länder.mångaär

Detta också fallet i samband med omregleringen elmarknadenvar av
i Sverige. allmänSom regel i ellagen bl.a. att:anges

Nättariffer skall skäliga och utformade sakliga grunder. Vidpå0 vara
bedömning nättariffs skälighet skall konsumentintresset sär-av en
skilt beaktas. skall dessutomHänsyn till kravet rimligpåtas av-en
kastning i nätverksamheten.

harDen nätkoncession skall offentliggöra sin nättariff till den0 som
del den avgifter och övriga villkor för överföring el.avser av

Av regeringens proposition 1993/94: 162 handel med i konkur-om
framgår, nättariffema bör så långt möjligtdet praktisktatt ärrens som

avspegla de fysiska flödena Detta förutsättning förnätet. är att ta-en
riffen skall korrekta samhällsekonomiska styrsignaler till aktörerna,ge
dvs. såväl till elproducentema till elkonsumentema. Nättariffensom
bör också utformas på stimulerar konkurrensen elmark-påsättett som
naden. skallDet enkelt köpa och sälja kraft med olikaatt typervara av
kontrakt.

Samtidigt det inte uppgift för statsmakterna med-äratt attanges en
dela detaljerade föreskrifter vilka tariffer skall tillämpasom som av
nätföretagen. Den utformningen tarifferna fråga mel-närmare ärav en
lan nätföretagen och dem vill utnyttja för överföringnätensom av
kraft.

Vissa principer för utformningen tarifferna dock. Enligtav ges pro-
positionen bör det i ellagen föreskrivas nättariffer,att som ovan

skall skäliga och utformas på sakliga grunder.nämnts, Begreppetvara
saklig grund innebär nättariffema skall objektiva och icke-att vara
diskriminerande. Kunder får indelas i efter kostnadsbild,grupper men
kunder inom kundkategori skall däremot ha nättariff.samma samma
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framgårDet också nättariffema bör sådana intäkter verk-att attge
samheten rimlig avkastning. Detta enligt propositionen viktigtärger en
för undvika situation där nätverksamheten måste finansieras påatt en

via nättariffer eller blir utnyttjad till subventione-sätt änannat omvänt
ring verksamhet, korssubventionering.s.k.av annan

Enligt propositionen bör princip för utformningen nättarifferen av
den förorsakar kostnader för skall betalaocksåatt nätägarenvara som

för detta. Denna princip innebär tariffema bör kostnadsriktigaatt vara
för varje kundkategori.

Som redan framgått avsnitt har8.2 det också införts visstettav
för utjämning nättarifferna, de inte fårsystem t.ex. attav vara av-

ståndsberoende.
Enligt propositionen kan dock inte utjämningen nätkostnademaav

inom koncessionsområde drivas hur långt helst detett utan attsom
uppstår betydande samhällsekonomiska kostnader. det bl.a.Därför har
införts bestämmelser engångsavgifter för anslutning fårattom vara av-
stândsberoende och nättariffen för linje bör med hän-kunna varieraatt

till anslutningpunkten benägen.ärsyn var

Slutsatser

dra bestämdaDet svårt några slutsatser hur införandeär att ettom av
offentliggjorda transporttariffer skulle påverka gasmarknaden i Sveri-

skulleEn möjlighet de kunna påverka förhandlingsutrymmetär attge.
negativt i gasaffärer ochsamband med prissättningen i samband med

investeringar. Berättigade kunder har bränsleal-i många fall andranya
ternativ och kan tarifferkomma lämna gasmarknaden. Behovetatt av
kan naturligtvis diskuteras dagutifrån marknadsstrukturen. Iäven är
det endast förbrukare kan betraktas berättigade kunder25ca som som
och därmed få tillträde till nätet.

Samtidigt med tariffer lätt förstå och det reducerarär ett system att
transaktionskostnadema. spelregler,också klara och entydigaDet ger
vilket förbättrar marknadens funktionssätt.

Väl fungerande tariffsystem komplicerade konstruera. Detta ärär att
knappast uppgift för statsmakterna, uppgift förutan snarasten en
marknaden. finns dock anledning grundläggandeDet vissaatt ange
principer baseras utifrån de kriterier lämpliga.som som anses

Införandet tariffsystem och kommareglerat tillträde kanett attav
påskynda prissättning nuvarande prissätt-Dentypen annan av av gas.
ningsprincipen baseras inte de underliggande kostnaderna och kan

upphov till korssubventionering. Tariffer kost-kan innebärage en mer
nadsriktig prissättning ökar incitamenten effektivatill ekonomisktsom
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lösningar. Med hänvisning till begreppet allmännyttiga tjänster kan
också prioritera eller lyfta framstaten andra mål.

Transitering

Direktivet

Inom EU finns direktiv transitering gasled-ett naturgasom av genom
ningsnät, direktiv 91/296/EEG. Transiteringsdirektivet drevs ursprung-
ligen fram Portugal, med syfte försörja växande marknadattav en som
saknade försörjningsresurser. Transiteringsdirektivet av den 31egna
maj 1991 det första inre naturgasmarknad och skall,steget motvar en
enligt EES-avtalet den januariav 1 1994, tillämpas Sverige.även av
Med anledning detta uppdrog regeringen NUTEK den juni9 1994av

den myndighet hanterar transiteringatt enlighetinaturgasvara som av
med transiteringsdirektivet.

Direktivet omfattar överföringsnät för under högtryck ochnaturgas
de enheter ansvariga för dem i respektive land, enligt förteck-ärsom
ning i bilaga till direktivet uppdateras vid behov. Sveriges delFörsom

Vattenfall ochNaturgas AB Sydgas AB i denna bilaga. Dessaanges
båda bolag har i skrivelser april/maj 1994 förbundit sig fullgöra deatt
skyldigheter följer direktivet.som av

Medlemsstaterna skall ha i kraft lagar och andra nödvändigasatt
författningar för uppfylla transiteringsdirektivet före den 31 decem-att
ber 1995.

direktivetAv framgår EU efter integrerad energi-strävaratt en mer
marknad för kunna uppnå enda inre marknad. Målet för den inreatt en
naturgasmarknaden enligt transiteringsdirektivet, säkerställaär, att
högre lönsamhet, förenlighet med miljö och försörjningstryggheten ge-

fri handel oacceptabla begränsningar konkurrensen.utannom av
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för underlättaatt
transitering mellan länderna.naturgasav

Handeln mellan de europeiska högtryckssystemen ökar för varje år
och får konsekvenser för investeringar. Tanken med transiteringsdirek-
tivet försörjningstrygghetenär för skall förbättras ochatt naturgas
kostnaderna minska och dess sammankopplingsmöj-nätenattgenom
ligheter utnyttjas effektivare och samarbete mellan överfö-att annat
ringsföretagen samtidigt vilket i sin leder till förbätt-uppmuntras, tur
ringar och kostnadsminskningar.

Upprättandet inre naturgasmarknad kommer stimulera denattav en
gradvisa dynamiska integreringen nationella dettaInaturgasnät.av
sammanhang skulle särskilda åtgärder avseende infrastrukturen kunna



naturgasmarknadsdirektivet 217konsekvenserSOU 1999: l 15 Några av

iområden ochavsides belägnapåskynda anslutningen öar gemen-av
sammankoppladeskapen till det helt nätet.

handelshinder kantransiteringsdirektivetVidare framgår att re-av
självaeller påteknikhindren berorsåvida inte artenduceras, av

transi-obligatoriskinförareducerasHandelshindrennäten. attgenom
förinföra lämpligtochtering över-systematt ettnaturgas genomav

enligtvillkoren måste,tekniska och rättsligavakning. finansiella,De
berördautarbetas direkt mellanregeldirektivet, allmän nät.som en

medskäliga ochTransiteringsvillkoren bör vidare överensstämmavara
konkurrensregler.gemenskapens

kommissionenskall ske tillbl.a. anmälanskyldigheterna ingårI att
myndigheter:och berörda nationella

transitering,varje begäran av0 om
transiteringskontrakt, ochslutförande avom0

efter begäran.kontrakt slutits månaderorsak i det fall 12om0

skillna-ochhänsyn skall till likheteruttrycker ocksåDirektivet att tas
länderna.der mellan

tillföregångareTransiteringsdirektivet nämnts,är, nu-som ovan en
inrefullbordandetoch första fasen igasdirektivvarande utgör enav
harmarknad föruppnå inreför Förmarknad naturgasattnaturgas. en

åtgärder.nödvändigt vidta ytterligaredet bedömts attsom
naturgasdirektivetdignitetTransiteringsdirektivet är samma somav

meddirektiv hardessa varandra.kompletterar Eurogasoch således an-
föreslådet för tidigtnaturgasdirektivet konstateratledning attärattav

implemen-gasdirektivettransiteringsdirektivet. välNäravveckling av
någotanalysföreslåsi de olika länderna görsattterats omnoggrannen

transiteringsdirektivet.behovfortfarande harnaturgassystem av

Slutsatser

vid sidasidagasdirektivet levertransiterings- ochMed anledning attav
olikatillländer kan kommaolikamåste medveten attomman vara

kanlagstiftning. Dettatill grund för derastolkningar sedan liggersom
viktigtdetgasmarknaden. Därförför aktörerna påleda till problem är

gasdirekti-efter dettransiteringsdirektivetanalysera behovet attatt av
i kraft.trättvet
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8.4 Marknadsöppning

8.4.1 Direktivet

Av artikel framgår medlemsstat18 skall vilka kunder inomatt re-ange
spektive land skall kunna få tillträde till i avsikt ingåattsystemetsom
avtal eller köpa Definitionen sådana s.k. berättigadenaturgas.om av
kunder skall leda öppningtill marknaden 20motsvararen av pro-som

den totala årliga gasförbrukningen den nationella markna-påcent av
den. Denna andel skall öka till fem efter det direktivet28 årprocent att
har i kraft och till efter tio33 år.trätt procent

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga säkerställaåtgärder för att
åtminstone följ ande kunder berättigade kunder.att anges som

Kunder har gaseldad kraftproduktion, oberoende årlig för-0 som av
brukningsnivå. jämvikten elmarknaden får dockFör påvärnaatt om
medlemsstaterna införa tröskelvärde överstiga detinte fårett som

för andra slutförbrukare, för kraftvänneproducenterattsom anges
skall berättigade.anses vara

m3Övriga slutförbrukare förbrukar miljoner25än0 persom mer gas
år förbrukningsställe.per

tröskelnövriga slutförbrukare i den andra punkten skallFör gruppen
m3sänkas till miljoner förbrukningsställe fem efter15 år och årgas per

m3 förbruk-det direktivet i kraft och till miljoner och5 årträttatt per
ningsställe efter tio år.

Leder definitionen berättigade kunder öppning markna-till avav en
den överstiger de nämnda och 3320, 28procentsatsemasom ovan

denfår länderna själva begränsa marknadsöppningen såprocent att
blir lägst procentenheter miniminivåerna. kan ske10 Dettaöver genom

anpassning definitionen berättigade kunder.en av av
avsnitt har tidigare framgått naturgasföretag fårAv 8.3 vägraatt

tillträdetillträde till grund bristande kapacitet, ellerpåsystemet av om
till skulle hindra dem från utföra de allmännyttiga tjänstersystemet att

ekono-ålagts dem se avsnitt 8.2, eller på grundval allvarligasom av
miska och finansiella problem med take pay-avtal.or



naturgasmarknadsdirektivet 219SOU konsekvenser1999:1 15 Några av

marknadenför den svenskaKonsekvenser8.4.2

Allmänt

mi-direktivetssvenska naturgasmarknadenKonsekvenserna för den av
faktiska leveranserbaserasframgår Figur somnimiregler 8.2av

skallvad åtminstoneDirektivets definition1998. anses somav som
med 47leder till öppning marknadenberättigade kunder procenten av

marknadsöppningen tillkraft. Efter fem år ökardirektivet träder inär
berättigadeDefinitionentio tilloch efter år 5950 procent.procent av

de kravbetydligttill marknadenleder såledeskunder änöppnasatt mer
Innebör-direktivet.ställs ioch 33öppning med 20, 28på procent som

marknadsöppningenbegränsaSverige skulle kunnadettaden är attav
efter fem årträder i kraft, till 38direktivettill 30 procentnärprocent

efter tio år.och till 43 procent

minimireglerSverige enligt EU-direktivetsMarknadsöppning iFigur 8.2
Procent

59
60

50
4750 -

40

30‘

20‘

10‘

ÅrÅr5Årl 10

GasföreningenKälla: Svenska 1999.

Kraftvärmepro-Tabell 8.3.i detaljMarknadsstrukturen framgår avmer
MNm3 årförbrukar 25slutkunderducenter och änstörre persom mer

marknadsöppning. Detgradenpåverkar ärkategorierdeär mest avsom
kunder.antalrelativt begränsatsannolikt frågadock ettom

kon-motsvarande drygt 40konsumenterNoterbart procentär att av
därmed påvisartill Tabell 8.3får tillträdesumtionen inte systemet. en

igäller Sve-det regelsystemformell skillnadåtminstone gentemot som
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rige koncessionshavareni dag. Enligt rörledningslagen kapitelse 6 är
skyldig ersättning ombesörja ledningenatt mot transport an-genom

det kan ske väsentligt förfång koncessionshavaren.för Iutannan, om
tredje skallpraktiken således rörledningslagen för partutrymme attger

formerkunna utnyttja ledningen och någon begränsning till olika av
minimireglerfinns införande direktivetsberättigade kunder inte. Ett av

i för-tillskulle därför teoretiskt kunna begränsa tillträdet systemetrent
konkurrenseni dagsläget och därmed ocksåhållande till vad gällersom

marknaden.på

8.3 1998Tabell Marknadsstruktur

Marknadsstruktur Leveranser

Miljoner Procent
ms

28,7Kraftvärme 244
MNm3 18,525 157Slutkunder förbrukade änmersom

MNm3 2,824Slutkunder förbrukade mindre 25änsom
MNm315änmen mer

MNmJ 8,9förbrukade mindre 15 76Slutkunder änsom
MNm35änmen mer

Övriga 350 4l,lslutkunder
100,0851Summa

MNm3 normalkubikmeter.MiljonerAnm.:
1999.Källa: GasföreningenSvenska

Distributionsföretag

Distributionsföretagw bestämmelser vaddirektivetsingår inte i somav
därmed inteochskall betraktas berättigadeåtminstone kundersom

sigföreställaFigur kan i för sigheller i 8.2. och svårtDet att envara
distributionsföretag. Dan-marknaden omfattar Iöppning inteav som

skalldistributionsföretag intemark diskuteras emellertid att somanses
Bakgrundenkunder och få tillträde tillberättigade därmed är attnätet.

offentligaerhållitde regionala distributionsbolagen tidigare har stora
konkurrensfördelar.subventioner och därför få ytterligareinte bör

sinadistributionsföretag måstebör dockDet öppnapoängteras att
vi fårkunder, dvs.rörledningar till vad berättigade attangetts somsom

10 be-distributionsföretag, de inteartikel har dockEnligt 18.8 anges somom
ochartiklarnabehörighet avtal enligt 15rättigade kunder, ingåatt naturgasom

förbrukas de kunderför den volym deras16 naturgas som anges somav avsom
dessa kunder.för försörjaberättigade inom deras distributionssystem, kunnaatt
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marknadsöppning i mycket utsträckning påminner denstoren som om
i Figur 8.2.som anges

IEA International Energy Agency har analyserat distributionsfö-
i de gasländerna i Europa Belgien,retag största Frankrike, Italien,sex

Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Huvudresultatet kort-är
fattat det inte sker någon optimering den ekonomiska effektivi-att av

under institutionellanuvarande förhållanden. Slutsatsen baserasteten
på följande iakttagelser IEA, 1998b.

Stordriftsfördelar existerar i teorin, inte i praktiken. Den0 men ge-
nomsnittliga distributionskostnaden faller inte produktionennär
ökar. Kostnaderna därför högre vad de bordeär än vara.
De nuvarande priserna reflekterar inte kostnaderna. förklaringEn är0

de nuvarande tariffmekanismema inte utformade för mini-att är att
priserna för slutkunderna. I många fall praktiseras alternativ-mera

kostnadsprissättning och s.k. net-back-prissättning, kapitel 4,se
vilken saknar kontakt med de underliggande kostnaderna och inte
reflekterar kostnaderna explicit i tariffer. resultat dettaSom ärett av
det vanligt med korssubventionering. Priserna mellan olika kund-

i länderna varierar högst väsentligt.grupper
Företagens vinster varierar mellan de olika länderna, förefaller0 men
ligga på hög nivå. Förhållandet implicerar viss ekonomisk in-en en
effektivitet, eftersom del vinsten skulle kunna återföras tillen av
gaskonsumentema i form lägre priser.av
Kontinentala företag har betydligt högre priser företag i Storbri-än0
tannien. Skillnaden kan inte enbart förklaras skilda vinstnivåer.av
Till del förklaras prisdifferenserna kostnadsineffektiviteter.en av

Enligt IEA det nödvändigt introducera incitament stimulerarär att som
ekonomisk effektivitet, samtidigt andra mål säkerhet it.ex.som som
form leveranser och lagring bibehålls.av

IEA pekar på två kan första distribu-Detövervägas.steg är attsom
tionsföretag bör betraktas berättigade kunder och därmed få till-som
gång till överföringsnäten. demDetta möjlighet välja leve-attger en

och de blir inte lika bundna till överförings- ellerrantör nätägaren
transmissionsföretaget tidigare. Effekten gaspriserbör bli lägresom
för distributionsföretagen.

Tillträde till gasledningsnäten kommer uppenbarligen att gynna
distributionsföretagen, inte säkert deras kunder. andraSom stegettmen
pekar därför möjlighetenIEA på öka och utveckla konkurrensen iatt
distributionsledet. Enligt finnsIEA flera möjliga till detta,vägar t.ex.
direkt konkurrens, tillträde till och olika regleringsmässiganäten meto-
der.
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Transporträtter och importavtal

skapa genuin konkurrens den svenska marknaden detFör på äratt en
inte tillräckligt enbart tillträde till och marknadenöppnaatt systemetge
med viss andel. också slutkundermåste möjligt för svenskaDeten vara

köpa från ellerandra leverantörer Vattenfall ABNaturgasänatt gas
handlareSydgas leverantörer i Tyskland eller fristående iAB, t.ex.

Danmark. praktiken kan det dock finnas hinder kan begränsaI som
tillträdet Vattenfalltill avsnitt 4.2 har framgått Natur-Avsystemet. att

det danska mellanAB har i avtalet Sve-Itransporträtten systemet.gas
regeringriges regering och Danmarks prop. 1979/80: 170 sägs att:

A/S förDONG förpliktar sig Swedegas räkning årligenAB:s transporte-att
ku-högst miljarder kubikmeter dock högst miljoner2 6naturgasra ca-bikmeter dygn från den dansk-tyska danskabe-eller dengränsenper - vidhandlingsanläggningen för vid Nordsjön till dansk kust Ore-naturgas

ökning kapaciteten ekterade dans-sund genomföra den i det projsamt att av
behövs för fullgöra åtagande. DONG A/Ska dettanaturgasnätet attsom

till dentransportåtagande gäller i från början, dock längst20 år transportens
juli8 20 l

Eftersom påbörjades upphör 2005.1985 transporträttentransporterna
inköpsmonopol,Vattenfall har i och för sig ingetNaturgas AB men

m3i det danska för högst miljoner6transporträtten systemet gas per
kapiteldygn betraktats monopol 4.har i praktiken hittills seettsom

finnsproblem heller inte beroende detHuruvida detta är ärett av om
bör för-ledig kapacitet i det danska Finns det ledig kapacitetsystemet.

detföranleda problem. Omhållandet med inte någratransporträtten
dedäremot saknas ledig kapacitet det inte otänkbartär att angessom

behöva förhandla med Vattenfallberättigade kunder kan Naturgassom
tänkbartköpa det sistnämnda fallet detAB I ärtransporträtt. attattom

sådandet skulle kunna handel med Huruppstå transporträtter. enen
be-utformas inte möjligthandel kommer fungera eller dockär attatt

artikel får medlemsstaternadöma. bör också påpekas enligtDet 17,att,
naturgasföretagvidta nödvändiga åtgärder för säkerställa detatt att som
kapacitet eller otill-tillträde till på grund bristandevägrar systemet av

räcklig anslutning, genomför nödvändiga förbättringar långt dettaså är
betalaekonomiskt försvarbart, eller potentiell kund villignär är atten

för det.
mellannärliggande område de nuvarande importavtalenEtt är tre

och Vattenfall löper 2006 och 2010,Dangas Naturgas AB 2003,utsom
dvs. innan löper detta förhållande kan kommaHurtransporträtten ut.

importörerpåverka möjligheterna för eventuellt nytillkommandeatt
eller andra kunder dock bedöma.svårtär att

det beröradetta sammanhang kan intresse kort Dan-I attvara av
Danmarksmarks produktionskapacitet. kapitel har det framgåttAv 2 att
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relativt begränsade och endastär räcker i femton medårreserver ca
nuvarande produktionstakt. till denI danska denrapport statenen om
danska naturgassektoms struktur pekas på efterfrågan kommeratt att
överstiga utbudet år 2000 och det därmed krävs viss import. Efteratt en
2005 kommer den inhemska produktionen minska successivt ochatt

kommer2010 importbehovet hälften efterfråganatt motsvara ca av
Tabell 8.4. viktig slutsatsEn denna Sverigeär attav prognos succes-
sivt måste söka andra importaltemativ Danmark. kommer där-Detän
med också bli viktigt få tillgång till det danska föratt att systemet

kan vidareDet komma ställa krav på investeringar i in-transporter. att
frastruktur.

Tabell 8.4 Prognos efterfråganutbud ochöver i Danmarknaturgasav
Miljarder kubikmeter

19981997 1999 2000 2005 2010

Efterfrågan 7,0 7,1 7,2 8,0 7,68,1
Danmark 4,0 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8-
Tyskland 2,02,1 2,0 2,5 2,5 2,5-
Sverige 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3-

Utbud 7,17,0 7,2 7,6 7,3 3,7
kontrakteratEj 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 3,9

LimitedKälla: Rothschild 1998.Sons

8.4.3 andra tänkbaraNågra konsekvenser

Andra konkurrensmöjligheter

Naturgasmarknadsdirektivet kan visst för handel ävenutrymmege om
konkurrenssituationen begränsad på grund avtal och tillgången påär av
alternativa gasproducenter. Finland, har marknads-liknandesom
problem Sverige, exempel detta. Till skillnadpå Sve-utgör ett motsom
rige Finland teoretiskt i varje fall kort sikt helt beroen-är påäven sett
de import från land Ryssland, har samtidigt endast fö-ett ettav men

importör och och driver rörlednings-ärretag även ägersom ensam som
Finlands gasmarknad beskrivs i kapitel 9. Genomsystemet närmare

Finland beroende import från enskilt land det svårtäratt ärett attav
åstadkomma inslag konkurrens oberoende hur EU-direktivet tol-av av

Ävenkas eller Finland har möjlighet begära undantagattanpassas. om
från reglerna marknadsöppning har forslag lagts för i någonett attom
mening konkurrens. Enligt det förslag lagts kommeruppmuntra som
det bli möjligt handla med mellan slutkunder s.k.påatt att t.ex.gas en
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åtminstoneefterrnarknad. Alla slutförbrukare med förbrukning 5påen
m3miljoner eftermarkna-år kommer möjlighet handla påatt attper ges

för-vilket Volymemaden, marknadsöppning 90 procent.ger en ca
m3dock bli mycket begränsade, eller miljoner år. Ex-100väntas ca per

skapavisar dock det finns möjligheter, begränsade,emplet än attatt om
fåtal aktörer.marknad inom för medäven ett system ettramenen

Graden konkurrensav

betraktasföretag bedriver såväl verksamhet kanNär ettett somsom
företagetsnaturligt monopol konkurrensutsatt verksamhet ökarsom

ekonomiska från monopolverksam-möjligheter använda överskottatt
verksamhetenför den konkurrensutsattaheten subventioneraatt

skapar betydande risker för konkurren-korssubventionering. Detta att
marknaden försvagas eller spel.på sättssen ur

starktsker korssubventionering harvilken utsträckning detI etten
gasförsäljningen.konkurrens vid i detta fallsamband med graden av

kun-minimiöppning innebär enbartGasdirektivets regler för störreatt
princip dessavälja leverantör. ifår tillträde till och kander Det ärnätet

lägreför fåkunder kan utnyttja den ökande konkurrensenstörre attsom
utanför. sådant lägemedan hushållssektom ställspriser, I ärettt.ex.

tillvid försäljningrisken för korssubventionering större storaav gas
betydligt hår-till hushåll beroendekunder vid försäljning påän t.ex. en

sistnämnda. kanförstnämnda fallet i det Dettadare konkurrens i det än
priserna för de konsumentgrupperockså innebära uppåt aven press

leverantö-i konkurrens mellan olikainte i praktiken kan köpa gassom
rer.

beteendepekat risken för sådantKonkurrensverket 1998 har på ett
le-bytai praktiken haft svårtelmarknaden där små konsumenterpå att

ochelförbrukningtimmätningpå grund reglernaverantör om avav
dock i decem-vid leverantörsbyte. Riksdagen harkrav på elmätareny

elleve-beslutat alla hushåll hinder skall kunna bytaber 1998 att utan
särskildinnebär krav installeraBeslutet dagens pårantör. attatt en

använda-flertalettimmätare för kunna byta leverantör avskaffas föratt
november 1999. DeIstället införs s.k. schablonavräkning från den lre.

LEKO-utredningen SOUförutsättningarna harnärmare utretts av
1999:44.

dendock försvåraStrukturen den svenska gasmarknaden kan
skulleform prissättningsbeteende diskuterats Det sanno-ovan.av som

förlikt krävas mycket höga priser för hushållskundema att generera

och 1998.Konkurrensverket 1996Korssubventionering diskuteras i t.ex.
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intäkter skulle kunna subventionera verksamhet åtminstonesom annan
betydelse.någon Hushällskunderna begränsad omfattning iärav av

Sverige. Totalt finns det drygt hushållskunder,50 000 14 000varav an-
vänder för uppvärmning. huvudsakDet i för den sistnämndaärgas

tillträde skulle kunna aktuellt eller möjligt. Dennaettgruppen som vara
dock endast for 3-4 den totala gaskonsumtio-procentgrupp svarar av

alternativkostnadsprissättningDen tillämpas gasmarkna-pånen. som
den också for hur höga priser kan kapitelsesätter gräns tas uten som
3.

börDet också små kunder intepå gasmarknadenpoängteras att en-
sidigt behöver missgynnas de inte får tillträde och därmedtill nätenom

välja leverantör.kan slutkunder till ochDe får tillgångstörre nätetsom
producerar kan utnyttja eventuellt sänkta gaspriser för sänka pri-att

på el. Utfallet beror emellertid konkurrenssituationen på elmark-set
naden och hur prisbildningen fungerar. kan också påpekasDet att om
distributionsföretagen betraktas berättigade kunder kan hus-ävensom
hållskunderna få del vinsterna med ökad konkurrens.av

Samspel mellan sektorer

Gasmarknadsdirektivets definition vilka skall be-åtminstoneav som
traktas övriga slutförbrukare dvs. inte,kraftproducenter ellersom

relativt skarp och ligger på hög nivå. Efter tio det endastårär ären
m3förbrukarslutförbrukare minst miljoner får tillträ-5 årsom per som

Sådana skarpade till dessutom ligger höggränser,systemet. som en
leda till oväntade beteenden.nivå, kan

Om det ochråder olika regler och grad konkurrens övert.ex. av un-
m3konsumtionsnivå artificielltder miljoner kan det finnaspå 5 etten

incitament för antingen konsumtionenkonsumenter öka eller minskaatt
i syfte flytta mellan marknadssektorerna. sådant beteende kanEttatt
knappast önskvärt och kan innebära det bör finnasäven ettattvara re-
gelsytem för mindre förhandlar tillträde.kunder sig till Dettaettsom

minstinte det föreslås utvecklas i Finland. tordeDetmot system som
hellerinte osannolikt mindre kunder tillträde tillkräveratt syste-vara

met.

19-1881á
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8.4.4 Slutsatser

Sammanfattningsvis visar beräkningarna konsumenteratt motsva-ovan
rande 60 konsumtionen formelltnästan skulle kunna fåprocent settav
tillträde till inom tio efterår det direktivet i kraft.systemet Hu-att trätt
ruvida detta kommer påverka konkurrensen kan dock diskuteras.att
Sverige starkt beroende gasproducent,är och nödvändig förut-av en en
sättning för utveckla marknaden det finns tillgång till fleratt är att pro-
ducenter och svenska företag får tillgång till iatt transportsystemen

Ävenandra länder. det fallet inte skulle realiseras dockom senare ger
direktivet möjlighet till viss handel mellan berättigade kunder. Det är
dock sannolikt sådan handel skulle få blygsam omfattning.att en en

Det går också diskutera hur många i praktiken tillträ-kan fåatt som
de till Den innehas Vattenfall Naturgassystemet. transporträtt som av

i detAB danska viss osäkerhet föreligger.gör Ettsystemet att annaten
osäkerhetsmoment ligger i den danska produktionskapacitetenatt suc-
cessivt minskar. Det kommer bli viktigt få tillgång till bl.a. detatt att
danska för kunna utnyttja andra importaltemativtransportsystemet att

Danmark. Utvecklingen kan också kommaän ställa krav investe-påatt
ringar i infrastruktur.

Distributionsföretag ingår inte i direktivets bestämmelser vadav
åtminstone skall betraktas berättigade kunder. finns dockDetsom som

starka skäl talar för dessa företag skall betraktas berättiga-attsom som
de kunder och därmed få tillgång till Studier genomförtsnäten. som av

tyderIEA på den ekonomiska effektiviteten låg i mångaatt är europe-
iska distributionsföretag. ökaEn effektiviteten betraktaväg att är att
dessa berättigade kunder och dem tillträde till överföringsnäten.som ge
Samtidigt kan det dock behövas insatser för öka konkurrensen i dist-att
ributionsledet.

Naturgasmarknadsdirektivets bestämmelser berättigade kunderom
kan också incitament till korssubventionering och förändrat prisbe-ge
teende. iDet princip enbart kunderär kan utnyttja denstörre som
ökande konkurrensen for få lägre priser, medan hushållssektomatt t.ex.
ställs utanför. sådantl läge risken för korssubventioneringärett större
vid försäljning till kunder vid försäljning till hus-stora än t.ex.av gas
hållen, beroende på betydligt hårdare konkurrens i det förstnämndaen
fallet i det sistnämnda. Detta kan ocksåän innebära uppåten press av
priserna för de konsumentgrupper inte i praktiken kan köpa isom gas
konkurrens mellan olika leverantörer. Huruvida detta blir fallet kan
naturligtvis diskuteras, risken för sådant beteende kan kommaettmen

ställa krav på olika former regleringar eller andra ingrepp. Valetatt av
tillträdesform, förhandlat eller reglerat, kan också komma få ef-attav
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sannoliktfekter. tillträde med offentliga tariffer detVid reglerat ärett
möjligt få effektiv prissättning i dag.änatt en mer

Reciprocitetsklausulen8.5

Allmänt8.5.1

reciprocitetsklausul,98/30/EG, finns s.k.gasmarknadsdirektivet,I en
med-behandlar ömsesidigheten handel mellandvs. k1ausul.som ien

och enligt följande:lemsländer. intagen i artikel 19 lyderDen är
gasmarknademaundvika bristande jämvikt i öppnandetFör att av

ikraftträdande, dvs.tioårsperioden efter direktivetsinom den närmaste
fram till juni 2008:22

med berättigad kund inomSkall leveransavtal en annangas en0 om
berättigad iförbjudas kundenmedlemsstats intesystem om anses

båda systemen.
marknadenbeaktande situationen påkommissionen, medKan av0
berättigad ikunden endastoch det intresset, om ansesgemensamma

verkställa den be-den vägrandeålägga parten attett systemen,av
berättigadeden medlemsstat där denleveransen begärangärda på av

befinner sig.kunden

skallreciprocitetsklausulens andra punkt, enligtTillämpning ovan,av
mark-tilljuni med hänsynden 2003kommissionen 22över senastse

intresset.beaktande detnadsutvecklingen och med gemensammaav
utvärdering ochdärmedKommissionen kommer göra rapporteraatt en

öppnandet gasmarknadema.bristande jämvikt ieventuell av
si-ländernatillåter direktivetframgått avsnitt 8.4Som öppnarattav

artikelbestämsolika nivåer. Marknadsöppningenmarknader till avna
medlemsstatinnebärande varjedock fastställd,miniminivå18. En är att
med denfrån och 10sin gasmarknadskall minst 20öppna procent av

2008.år2003 och minst 33augusti minst 28 år2000, procentprocent
Öppningens kundernasberoende de berättigadestorlek vidareär av

medlems-respektiveberättigade kundernamarknadsandel. De anges av
kundervilkadock fastställda beträffandeVissa minimikrav ärstat. som

mark-kunder harberättigade. dessainledningsvis skall Om envara
möjlighethar medlemsstaternanadsandel 30 göraattstörre än procent

inledningsvis i dettamarknadsöppningen fårinskränkningar. totalaDen
ikraftträ-efter direktivetsdock inte underskrida årfall 30 Femprocent.

inteunderstiga och efter tio årdande får öppningen inte 38 procent un-
derstiga 43 procent.
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Medlemsstaterna skall vidare definitionen berättigadeanpassa av
kunder på balanserat inte skaparett sätt särskilda nackdelar försom
vissa kundtyper eller kundkategorier, vilket innebär hänsyn skallatt tas
till befintliga marknadsstrukturer.

8.5.2 Slutsatser

Konsekvensen detta blir olika grader marknadsöppningarattav av
kommer råda i medlemsstaterna direktivetatt skall infört inär vara au-
gusti 2000. I fall kan tvâ medlemsstater, vilkaextrema tillgränsar var-
andra, ha gasmarknader tillär 100öppna respektive 20procentsom

Storbritannien har redan i dagprocent. sin marknad totalt,t.ex. öppnat
dvs. till 100 Detta innebär gasproducenter och gasleveran-procent. att

i medlemsstatentörer med den mindre marknadsöppningen skulle kun-
fullt i den andra medlemsstaten och därut konkurrera likapåna agera

villkor med andra gasaktörer. Gasföretag i medlemsstaten med den
marknadsöppningenstörre skulle däremot inte kunna fullt iutagera

den andra medlemsstaten och därmed inte heller kunna konkurrera på
lika villkor med den andra gasaktörer.statens

förhållandenDessa kan medföra bristande jämvikt vad gäller rättig-
heter och skyldigheter mellan gasföretag i olika medlemsstater. Reci-
procitetsklausulen syftar till etablera jämvikt mellan gasföretagenatt en
i olika medlemsstater.

Reciprocitetsklausulen skall användas i syfte undvika bristandeatt
jämvikt i öppnandet gasmarknaderna under de första 10 åren efterav
direktivets ikraftträdande, dvs. till augusti 2008. kanDen därför bara
användas medlemsstat med marknadsöppningstörre gentemotav en en

eller flera medlemsstater med mindre marknadsöppning. Efter-en en
inte öppningstakten i deännu olika länderna kanvet vi intesom sä-

kert vilka konsekvensernasäga blir för Sveriges del. vadMen av som
hittills framkommit tyder det på öppningen inledningsvis blir tämli-att

volymmässigt i Sverige castor 59 i förhållande tillprocentgen
många andra länder. Vad viktigt tänkaär på i dettaattsom samman-
hang dessutom dennaär volymandel enbart består tillatt 25 30stora av
kunder, vilket obalans snabbtgör kan inträffa.att en

Om viss kundkategori i medlemsstat med mindre mark-en en en
nadsöppning inte berättigad, kanär medlemsstat med störreen en
marknadsöppning förbjuda gasföretag från länder med den mindre
marknadsöppningen leverera till motsvarande kundkategoriatt igas
medlemsstaten med den marknadsöppningenstörre kundkate-trots att
gorin i denna medlemsstat berättigad.är
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Sverige kan, framgått,såsom således använda reciprocitets-ovan
klausulen de länder inte sina gasmarknader likaöppnargentemot som
mycket. Reciprocitetsklausulen tillämpas inte automatik, för-med utan

landet med den marknadsöppningen beslutarutsätter störreatt att an-
vända klausulen specificerat land marknadsöpp-med mindremot ett
ning.

Som exempel kan Tyskland sin marknad till 100nämnas öppnaratt
och således inledningsvis får marknadsöppning änprocent störreen

Sverige. Danmark troligen sin marknad under Sveriges nivå.öppnar
innebär gasbolag kommerDetta tyska kunna i Sverigeatt utanatt agera

restriktioner, aspekten marknadsöppning, blir aktuella medanatt ur
danskarna får det svårare aspekt under förutsättning Sve-attsammaur
rige beslutar klausulen skall tillämpas Danmark. Påatt mot-gentemot
svarande kan svenska företag i får det iDanmark svåraresätt agera men
Tyskland, Tyskland beslutar klausulen skall tillämpasatt gentemotom
Sverige.

8.6 Kraftvärme

avsnitt har framgått vilka kunder skallAv 8.4 åtminstone angessom
berättigade kunder. kunder gaseldad kraft-harEn ärsom grupp som

produktion, oberoende årlig förbrukningsnivå. framgår dockDetav
elmarknaden,också medlemsstaterna, för jämviktenvärnaatt att om

för and-får införa tröskelvärde inte får överstiga detett som som anges
slutförbrukare, kraftvärmeproducenter berät-för skallattra anses vara

tigade.
Innebörden artikeln inte helt inte heller vilka kon-uppenbar,ärav

sekvenser den få. finns därför anledning begrep-kan analyseraDet att
kraftvärme och i vilken jämvikten elmarknaden kan kommamån påpet

påverkas.att

Inledning8.6.1

rörelse-El kan framställas rörelseenergi eller värmeenergi. Det ärur
energin utnyttjas i vattenkraft- och vindkraftverk.som

Värmeenergin iutnyttjas andra energianläggningar. Värmetyper av
kan omvandlas till i olika anläggningar. Grundprincipen ärtyper av

kokas till vilken driver turbin i sin driverånga,vattenatt tur enen som
frånproducerar el. låta hetaEtt sättgenerator ärannat attsom gaser

förbränning gasturbin. tredje kombineraEtt sätt är att gas-passera en
turbiner kallasoch ångturbiner i anläggning. Sådana anläggningaren
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gaskombianläggningar. dessaUtöver metoder kan framställas med
solceller och bränsleceller, där eller kant.ex. användas.naturgas vätgas

8.6.2 Kraftvärme och värme-

kraftvärmeverkI produceras bådeett och I kraftvärmeverkvärme. ett
utnyttjas 90 bränslets energiinnehåll, vilketprocent kan jämförasca av
med kondensverkets verkningsgrad på 40 dettaDet ärprocent.ca som

fördelen med kraftvärmeär jämfört med i kondenskraft-att generera
verk se nedan. Orsaken delär bränslets energiinnehållatt störreen av
utnyttjas tack samtidigt producerar bådeatt och värme.vare man
Värmen i form hett 80-120 grader används i fjärrvärmenä-vattenav
ten.

kraftvänneverkI kan elda medett olika bränslen;typerman av na-
kol, olja och biobränslen.turgas, Val teknik och bränsle påverkarav

hur mycket kan produceras.som
1 kol- eller oljeeldat konventionellt kraftvärmeverkett uppgår elpro-

duktionen till 35 den tillförda energin,procent 55 procentca av om-
vandlas till värmeenergi och förlusterna uppgår till 10 procent
verkningsgrad således 90 procent. Fördelningen mellan och värme
bestäms ångans tryck och kylvattentemperaturen.temperatur samtav
Högre tryck och liksom kallare el.temperatur, retur, ger mer

Figur 8.3 Utbytet i kol- eller oljeeldatett konventionellt kraftvärmeverk

BRÄNSLE El 35 %

Värme 55 %

Förluster 10 %

Höga tryck och lättast nåtemperaturer medär Anledning-att naturgas.
till detta och oljaär bränslenatt naturgas övriga fossilaär änen renare

bränslen och biomassa. De övriga bränslena kan skapa materialproblem
vid höga Naturgas klarar dessutomtemperaturer. också lägre returtem-
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vilket fördel i ångcykeln. Vidare egenförbrukningenärperaturer, ären
helt försumbar vid användning bränsle. olja krävsFörnaturgasav som
däremot pumpenergi och energi till sotblåsning.varmhållning ocht.ex.

fasta bränslen kol och biobränsle förFör erfordras energi trans-som
Ävensotblåsning rökgasforlustema lägst förportörer, är naturgas,m.m.

inte rökgaskondensering foranvänds biobränsle.om
Gaskombianläggningar, ochdär använder både gasturbinman enen

för för med olja,ångturbin elgenerering, används kraftvårmeproduktion
gasol eller el-bränsle. Med bränsle uppgårnaturgas naturgassom som
verkningsgraden anläggningari dessa till 50 I storaprocent.ca nya
naturgaseldade kan elverkningsgradanläggningar komma iman upp en

drygt figur utbytet ipå Nedanstående visar schematiskt55 procent. en
naturgaseldad gaskombianläggning.

Figur 8.4 Utbytet i naturgaseldad gaskombianläggningen

BRÄNSLE EL 50 %

Värme 40 %

Förluster 10 %

det finnsUtbyggnadspotentialen för kraftvärme beroendeär ettattav
anläggning-tillräckligt behov på rimligt avstånd frånvärmestort ettav

Kraftvärme finns i 30 kommuner i Sverige. På värmeun-sammaen. ca
derlag kan elutbytet fördubblas användernära naturgasnog om man

bränsle intei stället för biobränsle. dagslägetI värmeun-ärt.ex.som
Tillgängligt,derlaget begränsande for produktion från kraftvärme.av

utnyttjat, värmeunderlag kan TWh med måttlig20 an-men ge ca
vändning medan massiv naturgasutbyggnad kan yt-naturgas, geav en
terligare TWh el.5-10

Industriellt mottryck form kraftvärme används inomär en av som
förproduceras processångaindustrin. I dessa anläggningar både och

främst inomindustriella tillämpningar. Industriellt mottryck används
och massaindustrin.pappers-
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8.6.3 Värmekrañ
-

Värmekraftverk samlingsbenämningär på anläggningaren som genere-
elektricitet olikavärmeprocess. De indelas efterrar genom typernaen

olika grunder baserade på primärenergi, och produktionensprocessen
inriktning.

Produktionens inriktning förklaras benämningama kondenskraft-av
verk, där enbart kraftvärmeverk där och produce-värmegenereras,

industriellt mottrycksverk,samt också enligt producerarras som ovan
både och värme.

Kondenskraftverk värrnekraftverkär därtyp ångan efter haen attav
turbinen kondenseras däravpasserat namnet och återcirkuleras till
De flesta värmekraftverk kondenstyp,stora kraft-ärpannan. ävenav

värmeverken. Det i dagligt tal benämns kondenskraftverk, barasom ger
och utnyttjar 40 bränslets energiinnehåll.procent Ica natur-av nya

gaseldade gaskombiverk sig verkningsgradennärmar 60 procent.
Processen överföra till mekaniskatt värme energi indel-är en annan

ningsgrund för värmekraft. Omvandlingen från till kan skevärme på
olika Följande anläggningarsätt. olikaär värmekraftverk: ång-typer av
kraftverk, dieselkraftverk, kraftverk med gasturbiner och gaskombi-
verk.

Slutligen kan indelningsgrunden efter primärenergi,typenvara av
varvid skiljer mellan kämkrañverk, fossileldade kraftverk, bio-man
massabaserade kraftverk och terrniska solkraftverk.

8.6.4 Värmeverk enbart värme-

Värmeverk benämning anläggningarär producerar värme.en som
Ett vänneverk kan bestå olika produktionsanläggningar.typer Deav av
vanligaste olika formerär hetvattenpannor, använder bränslen,av som
elpannor och värmepumpar.

8.6.5 Slutsatser Ä

De svenska naturgaskunder i dag har kraftproduktion har samtidigtsom
också värmeproduktion. Kunder med gaseldad kraftproduktion skall
enligt direktivets artikel 18 berättigade kunder vid mark-anses vara
nadsöppningen. Detta innebär årlig produktionsvolym,att, allaoavsett
kunder med naturgasbaserad elkraftproduktion kommer be-en att vara
rättigade kunder redan vid den första marknadsöppningen. dettaDe på

berättigade kundernasätt blir samtidigt berättigade till nättillträde för
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hela sin naturgasanvändning, dvs. både för el- och värmeproduktion.
fåDetta kan konsekvenser för dagens harleverantörer ofta intesom

take pay-kontrakt med med sinsina kunder de hartypsamma av or som
naturgasleverantör, vilket kan leda till dagens leverantör riskeraratt att
inte få avsättning för sina kontrakterade gasinköp. Eftersom konkurren-

ökar uppstår prispress nedåt till för samtidigtkunden,nyttasen en som
nuvarande leverantörers resultat kan försämras.

direktivets artikel punkt framgår kan in-Av 18 2 medlemsstateratt
föra tröskelvärde för kraftvärmeproducenters förtillträde till nätenett

jämvikten elmarknaden. ipå producerasDenvärnaatt om na-som
turgaseldade kraftvärmeanläggningar tilluppgår i Sverige i dag 0,7ca
TWh år. kan jämföras med Sveriges totala elproduktion påDettaper ca

TWh Någon risk för naturgasbaserad kraft skulle140-150 år. attper
jämvikten på den svenska elmarknaden, enligt direktivets mening,störa

föreligger därför inte inom överskådlig framtid.

Ekonomisk redovisning8.7

Direktivet8.7.1

behandlas särredovisningartiklarna och insyn och1 12 13 öppen-samt
het i bokföringen.

medlemsstaterna behörigartikel framgår eller varjeAv 12 att myn-
tillgång till naturgasföretagens bokföring enligtdighet de skall hautser

artikel de behöver för utföra sina13, i den omfattning kunnaatt upp-
gifter.

Artikel bokföringen hos naturgasföreta-13 regler förnärmareger
bokfö-Medlemsstaterna skall vidta för säkerställaåtgärder attattgen.

enligt följanderingen punkter:sker

Naturgasföretag skall, juridisk form,oberoende ellerägartyp0 av
enligt delåta revidera offentliggöra årsredovisningoch sinupprätta,

aktiebolagbestämmelser i nationell årsräkenskaper irätt som avser
och har fastställts direktiv.i enlighet med rådets fjärdesom
Integrerade naturgasföretag i bokföring, förskall sin interna atto
undvika diskriminering, korssubventionering och snedvridning av
konkurrensen, distri-särredovisa verksamhetsgrenarna överföring,
bution och lagring och där så lämpligt, upprättanaturgas,av en
samlad redovisning för aktiviteter detutanför gassektom, på sätt

skulle ha krävts dem de aktuella aktiviteterna bedrivits isom av om
företag. interna bokföring innehålla balans-skallDennaseparata en

räkning och resultaträkning för varje aktivitet.en
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Företagen skall i sin interna bokföring de regler för fördel-0 ange
ningen tillgångar och skulder, utgifter och inkomster församtav av-
skrivningar de följer vid upprättandet den bokfö-separatasom av
ring i ovanstående punkt, nationellt tillämpligautan attsom anges
bestämmelser bokföring åsidosätts.om
Årsredovisningen skall i alla transaktioner vissnoter0 ange av en
storlek har genomförts med anknutna företag.som

Det framför allt den andra punkten,är dvs. integrerade naturgasföretag,
intresse i dettaär sammanhang. Av direktivets definitionersom av

framgår med integrerat naturgasföretagatt vertikalt ellerett ettavses
horisontellt integrerat företag. Ett vertikalt integrerat företag definieras

naturgasföretag utför uppgifter inomett två eller flersom som av om-
rådena produktion, överföring, distribution, försörjning eller lagring av

Med horisontellt integrerat företagnaturgas. företagett ettavses som
utför uppgifter inom minst områdena produktion, överföring,ett av
distribution, försörjning eller lagring dessutom verk-naturgas samtav
samheter anknytning tillutan gas.

8.7.2 Konsekvenser

Utformningen särredovisning kan påverka priser, konkurrens, effek-av
tivitet Det dock inte möjligt något säkert analyseraetc. är att sätt
konsekvenserna eller effekterna särredovisning. Effekterna kan vari-av

efter regelsystemets utformning, ägarförhållanden, markna-t.ex.era
dens struktur, graden marknadsöppning och kontrollmyndighetensav
befogenheter och kompetens.

En aspekt kan graden särredovisning och dess ut-annan vara av
formning. Reglerna för ekonomisk redovisning i och för sig tvingan-är
de, de samtidigt det minimikrav ställs. Sverigeutgör har såle-men som
des möjlighet införa hårdare krav vad i direktivet.att än Försom anges

bedöma sådana aspekter det dock värdefulltatt bedöma varförär att re-
gelsystemet överhuvudtaget behövs. kanDet också finnas anledning att
peka på några erfarenheter från andra länder. närliggandeEtt exempel

också EG:s elmarknadsdirektivär har likartad utformningsom en som
naturgasmarknadsdirektivet.

Varför särredovisning

främstaDet motivet för reglera naturligt monopol öka denatt ett är att
ekonomiska effektiviteten. Som framgått avsnitt tenderar8.2av mono-
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Ävenpolverksamhet leda till för höga priser och för låg produktion.att
reglering leder till det råder fri tillgång till dockkannätetatt ettom en

monopolföretag försöka hindra tillträde priser.för högaatt ta utgenom
kan försökaDe motivera dessa priser förmed kostnadernatex. attatt

driva högre de verkliga kostnaderna. reglerandedenFörnätet är än
myndigheten kan det värderasvårt priserna räkenskapemaattvara om
för nätverksamheten integrerade med monopolistens övriga räken-är
skaper. kanDet således mycket svårt kontrollera prissätt-attvara om
ningen för monopolverksamheten effektiveller leder tillmotsvarar en
verksamhet det vidare inte okomplicerat tarifferkonstrueraär att som
leder till effektiv verksamhet, avsnitt 8.3.en se

monopolföretag kan försöka inomEtt påverka konkurrensenäven
andra verksamhetsområden. kan vertikalt integ-Företaget t.ex. ettvara

gasföretag bedrivaoch såväl monopolverksamhet konkur-rerat som
verksamhet. rörledning för tidigareEn kan,rensutsatt naturgas som

framgått, betraktas naturligt monopol. behöver dock inteDettaettsom
innebära till enbart bedriver överföringsverksamhet,ägaren nätetatt
dvs. till kunder. till rörledningsnätEn ägaretransporterar ettgas
stamledning kan utföra flertal uppgifter funktioner. kaneller Detett
förutom han-överföring fråga produktion, lagring,t.ex.av gas vara om
del och distribution iVissa dessa verksamheter kan bedrivasav gas. av
konkurrens medan överföringen framgått formärt.ex. som ovan en av
monopolverksamhet.

de fall verksamhet har karaktären naturligt monopol ochI ettsom av
konkurrensutsatt verksamhet bedrivs inom organisatoriska en-samma
het, finns det risk konkurrensproblem.uppenbar detta skaparatten
Ekonomiska från föröverskott monopolverksamheten kan användas att
subventionera konkurrensutsatt verksamhet, s.k. korssubventionering.

sådan integrerad verksamhet det komplicerat analyseraI är atten
prissättningen. regel mycket fastställasvårt försökaDet är attsom om
överskott från denmonopolverksamheten används för subventioneraatt
konkurrensutsatta verksamheten.

denna bakgrund gasmarknadsdirektiv inne-Det EG:sär mot som
håller regler särredovisning för integrerade naturgasföretag. di-Iom
rektivets ingress alla integrerade naturgasföretags bokföringattanges
bör sörja för hög grad insyn. bokföring bör därför förasSeparaten av
för olika verksamheter det nödvändigt diskrimi-för undvikanär är att
nering, korsvis subventionering och snedvridning konkurren-annan av
sen.

Särredovisning standardförfarande omregle-vidutgör närmast ett
ring naturliga monopol syftar till ökad konkurrens ettav som genom
utökat tillträde till Särredovisning kan existera på tvåsägassystemet.
nivåer OECD, brukar normalt nätföretag1994. När öppnassystemen
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första åläggasett steg sin transportverksamhetsom att från sinseparera
handelsverksamhet. Graden särredovisning kan dock variera. EG:sav
gasmarknadsdirektiv innebär integrerade naturgasföretagatt i sin inter-

bokföring skall särredovisa verksamhetsgrenarna överföring, distri-na
bution och lagring andraI sammanhangnaturgas. kan kravenav vara
hårdare. Det kan ställas kravt.ex. nätverksamheten skall bedrivasatt
i särskilt bolag inteett får bedriva produktion, handel ellert.ex.som
lagring. I vissa fall kan det leda tillt.0.m. ägarskap. dennaNärseparata
första fas särredovisning införts kan det andra bli aktu-av ett stegsom
ellt dela transporttjänsten iatt olika komponenter, överföringupp t.ex.
och lagring.

Några konsekvenser naturgasmarknadsdirektivetav

Den grad särredovisning bestäms i samband medav att systemensom
kan få betydelsefullaöppnas konsekvenser för gasindustrins struktur.

EG:s direktiv innehåller framgått endast regler internsom ovan om
bokföring, varför det framdeles kommeräven tillåtet medatt vara ver-
tikalt integrerade naturgasföretag.

Av kapitel 3 har framgått vertikal integrationatt relativt vanlig iär
Europa och i många fall resultat statliga ingreppett i gasmarknaden.av
En sådan integration kan ha uppenbara fördelar för de inblandade fö-

Möjligheterna för riskspridningretagen. betydligtt.ex. förär större än
enskilt företag. Om marginalernaett krymper i del sektorn detären av

möjligt öka marginalerna och avkastningenatt i förut-Dettaen annan.
i sig starksätter marknadsmakt, vilket också tycks fallet ien vara

många länder i Europa. Om det vertikalt integrerade företaget har en
stark marknadsmakt kan det dock innebära negativa effekter för kon-

Vertikal integrationsumenterna. kan i sådant fall innebära etable-ett
ring monopolmakt och överföring monopolvinster från delav av en av
marknaden till kundenOm däremot har möjlighet väljaen annan. att
mellan olika vertikala kedjor eller fristående företag begränsas de ne-
gativa effekterna.

En aspekt förtjänar uppmärksammas i samband medannan attsom
utformningen den ekonomiska redovisningen risken förärav att t.ex.
korssubventionering också kan bero på omregleringens utformning. Ett
förhållande påverkar detta, och diskuterats i avsnitt 8.4,som är attsom
risken för korssubventionering kan bero på graden konkurrens vidav
gasförsäljningen. Gasmarknadsdirektivets regler för minimiöppning in-
nebär enbart kunder får tillträdeatt större till och kan välja leve-nätet

Det i princip dessarantör. är kunderstörre kan utnyttja den ökandesom
konkurrensen för få lägre priser, medanatt hushållssektorn ställst.ex.
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vidkorssubventioneringutanför. försådant läge riskenI störreärett
hushållen.tillförsäljning kunder vid försäljningtill änstoraav gas

de konsument-priserna förkan också innebära uppåtDetta press aven
le-mellan olikai konkurrensinte i praktiken kan köpa gasgrupper som

framgåttentydig, vilket redanBilden dock inte heltverantörer. är av
avsnitt 8.4.

graderolikaempiriska belägg för hurfinna någraDet svårtär att av
till kors-möjlighetengasmarknaden och hursärredovisning påverkar

gasmarknaden iKonkurrensen på Europasubventionering påverkas. är,
hittillshartillträdet tillrelativt ochtidigare framgått, nätensvagsom

alternativ-dock denkapitel 3 innebärvarit begränsat framgåttsom av
med andrakonkurrenstillämpas det råderkostnadsprissättning attsom

exempel påfinnadärför relativtolja. svårtbränslen, främst Det är att
varitmotivet harinförts, åtminstone därsärredovisningländer där att
Storbri-tillträde.och underlättakorssubventioneringundvika etc. att

successivtgasmarknadenexempel däremellertidtannien utgör ett av-
särredovisning förstärkts.kraven påreglerats och där

överfö-monopol pådåvarande British1980-talet hade GasUnder
År privatiseradesförsäljning 1986ochring, distribution naturgas.av

ochdelari stället för ibefintlig form störreBritish iGas separata
regle-ocksåSamtidigt bildadestillträde tillkunder fick systemet. en

säkerställaoch/ellertill uppgift främjahaderingsmyndighet attsom
väl,specificeradesvillkoren för tillträdekonkurrens Ofgas. Trots att

undersökning kon-1988konkurrens. Iknappast någonutvecklades en
informationlyckats tillhandahålla adekvatintestaterades företagetatt

åla-British Gasoch kunder diskriminerades.transportkostnader attom
kunder.tariffer upphöra diskrimineraochpublicerades därför attatt

föreslogKonkurrensmyndighetenKonkurrensen förblev dock svag.
konkurrensen. Kravetåtgärder stärkadärför ytterligare för attatt

medgick vidareBritish Gaspublicera tariffer behölls. öppnaatt en
separeradekunder.mindre Företagetdel marknaden till någotstörre av

försäljningenlagringsverksamhet frånöverförings- ochockså sin av
fördessa tjänsterbetalningen förmedoch gick vidare på egetattgas,

ochicke-diskriminerandeskulle baseras på öppnaoch andras behov
År affärsenheter. IBritish i femprinciper. delades Gas1994 sam-upp

försälj-ochsepareringenband med detta förstärktes transport-av
administra-överfördes tilltransportdelenningstjänsterna ettattgenom

År friståendei tvådelades British Gastivt fristående bolag. 1997 upp
i bolag. Iplaceradesoch driften dettabolag. Rörledningssystemet ettav

1994; BPförsäljning, service Barnett,bolag placerades etc.ett annat
1998.Gas,

detprivatiseringendrygt tio innanSammanfattningsvis det årtog av
uppdelningorganisatorisktillledde frambrittiska gasmonopolet aven
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de naturliga monopolet och övriga verksamheter. Huruvida detta på-
verkade priserna svårt Mångaär potentiellaavgöra. aktörer valdeatt
dock initialt inte på marknadenatt grund osäkerhet ochav
bristande öppenhet. Risken för diskriminering ansågs för Destor. orga-
nisatoriska förändringar successivt genomförts har emellertid ökatsom
graden öppenhet och minskat inslagen diskriminerande principer.av av
Antalet aktörer på marknaden har också ökat.

EG:s elmarknadsdirektiv

Naturgasmarknadsdirektivets bestämmelser särredovisning följer iom
det regelsystem istort EG:s elmarknadsdirektiv.sett Kravensom anges

bl.a.på offentlighet och på vilka delar skall särredovisas emel-ärsom
lertid högre i elmarknadsdirektivet. detNär gäller särredovisningt.ex.

produktionen skall särredovisas.att Någon motsvarande be-anges
stämmelse finns inte i gasmarknadsdirektivet.

sambandI med reformeringen elmarknaden infördes dockav mer
långtgående regler i svensk lagstiftning de korn infö-än attsom senare

i EG:s elmarknadsdirektiv. Enligt ellagen 1997:857 får juridiskras en
bedriver nätverksamhet inte bedriva produktion ellerperson som av

handel med el. Syftet med denna uppdelning bl.a. minska riskenär att
för korssubventionering. Av regeringens proposition Handel medom
i konkurrens prop. 1993/94: framgår162 att:

Produktion och handel med kommer konkurrensutsatt verk-attav vara
samhet. Nätverksamhet däremot naturligt monopol. minskaär Förett att
risken för så kallad korssubventionering mellan produktion och handelav
med elverksamhet och nätverksamhet bör det ställas krav på elverk-att
samhet och nätverksamhet bedrivs i skilda företag.

Ellagen föreskriver vidare nätverksamhet ekonomiskt skall redovi-att
skilt från verksamhet. Regeln syftar till skapa förutsätt-sas attannan

ningar för effektiv tillsyn nätverksamhet. Av regeringensen av propo-
sition prop. 1993/94:162 framgår att

Nätverksamhet naturligt monopol.utgör Det därför viktigt skapaett är att
sådana förutsättningar bedriver verksamhetennätägaren rationellt ochatt
effektivt. Tillsynen nätverksamheten viktigöver myndighetsuppgift.är en
Bland för skapa förutsättningar för effektivannat tillsyn böratt det stäl-en
las krav denpå innehar nätkoncession ekonomiskt redovisaatt nät-som
verksamheten åtskild från verksamhet. Genom långtgående särre-annan en
dovisning minskas också riskerna för korssubventionering.

Tillsynsmyndighet Statens energimyndighet.är Föreskrifter redo-om
visning nätverksamhet redovisas i förordningennärmareav
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myndighetsföre-inätverksamhet ochredovisning1995:1145 avom
skrifter.

kors-analysera gradenstudier förhar genomförtsDet ett att avpar
begränsningelmarknaden.svenska Enden ärsubventionering på att

el-omregleringentid efterendast kortgenomförtsstudierna har av
försiktighet.därför tolkas medbörmarknaden. Resultaten

elmarknadsreformen påmånader efterniopekade1996NUTEK
el-ochformell uppdelningfall endast gjorts nät-det i mångaatt aven

korssub-risk föruppenbarocksåfannshandelsverksamheten. Det en
täckaförnätföretagens inköp nät-samband mediventionering attav

nedan.förluster se
förreglernaslutet 1996redovisade iKonkurrensverket att orga-av

iföretagenförmöjlighetnätverksamhetenoch attnisation el- gavav
organiserasi praktikennätverksamhetenvälja hurutsträckningstor

nätverksamhetenbedrevs oftapraktikenKonkurrensverket, 1996. l
verketenligtföljdeMed dettaelhandelsverksamhet.medtillsammans
förförutsättningarbristandeorsakades attkonkurrensproblem avsom

nätverksamhe-kostnader förallaredovisaochkorrektkunna avgränsa
berördakompletteraangelägetdetKonkurrensverketEnligt attten. var

drivsnätverksamhethindramöjligtsyfte så långtlagregler i attatt som
kundekompletteringsådanverksamheter. Enmed andratillsammans

preciserades. Ver-tillhör nättjänstende funktionerkrävaäven att som
redovisningsreglersärskildainförasbordedetföreslog vidareket att

nätverksamhethör tillkostnadervilkaklargörabl.a. skulle somsom
skullekostnadsveriñeringarochredovisningsprincipervilkasamt som

ris-påpekatKonkurrensverket 1998har attgälla. I rapportsenareen
kvarstår.korssubventioneringförken etc.

analyse-bl.a.regeringeni uppdragfick 1997Nätmyndigheten attav
till-reglergällandekorssubventionering, utredarisker för geromra

iförlusterochkorssubventioneringskyddfredsställande mot attmot
regel-eventuellaföreslånätföretag,drabbarelhandelsföretag samt att

Nätmyndigheten, 1997.skärpningar
studien i kon-ingårnätföretagde flestavisarResultaten att enav

förbehövsden ersättaelhandelsföretag, attmed attett somcern
elhandelsfö-köps frånförlustel oftasts.k.ienergiförluster ettnäten —-

harinteelhandelsföretagenhälftenden koncernen,i attretag avegna
upphandlarelhandelsföretagenhälftenpersonal, änatt avmeregen
närståendefråni företagetförbrukasde tjänster ettmerparten somav

12 ledandeintervjuundersökning medgenomfördes i formStudien perso-av en
utgjordesUndersökningspopulationenelhandelsföretag.ochi nät- av sam-ner

Svarsfrekvensenekonomichefer.ellerverkställande direktörermanlagt 223
tilluppgick 73 procent.



240 Några konsekvenser naturgasmarknadsdirektivet SOU 1999:1 15av

nätföretag, dryg fjärdedelsamt nätföretagenatt ställt säkerheteren av
olika slag för det konkurrensutsatta elhandelsföretagets ekonomiskaav

förpliktelser. Undersökningsresultaten bekräftade i allt väsentligt Nät-
myndighetens erfarenheter korssubventionering.av

Enligt Nätmyndigheten fanns många kopplingar och transaktioner
mellan nätföretag och elhandelsföretag, möjliggjorde eller under-som
lättade subventioner elhandeln på bekostnad nätmonopolen ellerav av
dess kunder. Det inom för studien inte möjligt utredavar attramen om-
fattningen korssubventionering. Beträffande förlustel drogs dockav
slutsatsen elhandelsföretagen underatt 1996 subventionerades med
mellan 150 och 200 miljoner kronor.

Nätmyndigheten bedömde tiden inte för någraatt var mogen ge-
nomgripande förändringar regelverket. första1 hand ansågs infor-av
mations- och utbildningsinsatser nödvändiga. Myndigheten lämnade
dock antal förslag i framtidenett skulle kunna Detövervägas.som
gällde bättre sanktioner direkt riktade klara fall korssubventio-mot av
nering och särskilda regler upphandlingatt förlustel borde utre-om av
das Vidare föreslogsnärmare. förbud säkerheter ställsett mot att av
nätföretag för elhandelsföretags räkning och regel straffavgiftatt en om
vid försenade eller ofullständiga årsrapporter borde övervägas.

Nätmyndighetens studie behandlades i regeringens proposition om
genomförande elmarknadsdirektivet prop. 1997/98:159. Enligtav re-
geringens bedömning borde inte genomgripande förändringar regel-av
verket genomföras bakgrund elmarknadsreformenmot inteatt ännuav
fått fullt genomslag i elbranschen. Enligt propositionen bemyndigades
dock Nätmyndigheten utdöma avgift vid försenad eller felaktigatt års-

för nätverksamhet, och nätföretagenrapport ålades till Nätmyndig-att
heten redovisa garantier, borgensåtaganden till förmån för närstå-etc.
ende juridiska Nätmyndighetens förslag i övrigt skullepersoner. utre-
das närmare.

Bergman m.fl. 1999 pekar i sin studie för utredningen på EG:satt
elmarknadsdirektiv föreskriver produktion och distribution skallatt se-

från transmission. Samtidigt betraktas distribution in-pareras som en
tegrerad verksamhet där såväl drift lokala försäljning tillnätav som
slutkund ingår. denI svenska ellagen krävs emellertid drift lokalaatt av

och försäljningnät till slutkund bedrivs i skilda bolag. Följden har bli-
vit drift de lokala distributionsnätenatt i praktiken kommit be-av att
traktas verksamhet drift transmissionsnät.än Frånsom en annan av
ekonomisk synpunkt finns det emellertid ingen anledning göraatt en
sådan distinktion. båda fallenI det sig naturligarör monopolom som
bör från konkurrensutsatt verksamhet. Enligt Bergman m.fl.separeras
finns det denna bakgrund ingen anledningmot i lagstiftningenatt om
naturgasmarknaden någon åtskillnadgöra mellan överföring och distri-
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verksamhet,från konkurrensutsattbution. Båda bör separeradevara
distri-överföring ochhindra naturgasföretaginget borde ett att semen

verket finnasintegrerad verksamhet. kan i självabution Detsom en
sådan integration.ekonomiska fördelar med en

redovisar också andra aspekterm.fl. 1999 några sär-Bergman
mycketstudien detuppdelning i skilda bolag. Enligtredovisning och är

för-köp ochi skilda bolag underlättartyder uppdelningenpå attsom
produktivitetshöjandeverksamhet och därmedsäljning respektive enav

siktomvandling kan påelbranschen.strukturell omvandling Dennaav
medföretagdel blir olika huvudägaredet tillinnebära att stor mo-av

Slut-verksamhet.med konkurrensutsattnopolverksamhet och företag
förutsättningarskilda bolag skapar bättredärför kravetär attsatsen

korssubventione-i branschen, fördynamisk utvecklingför attmenen
förhindraskonkurrensbegränsning skall kunnaandraring och typer av

ställ-högtledning och tillgångarmåste kraven på separataseparat vara
da.

Slutsatser8.7.3

förhind-relativt kompliceratförefaller detSammanfattningsvis attvara
kansärredovisning.korssubventionering via Dettaförsvåraeller varara
konkur-ochmonopolverksamhetställs krav pådetsvårt attäven om

denbedrivas i skilda företag. Inomverksamhet skall t.ex.rensutsatt
kan fö-korssubventioneringstudier s.k.visarsvenska elmarknaden att

nätverksamhetjuridisk bedriverrekomma. Detta atttrots person somen
eller handel med el.får produktioninte bedriva av

skallförutsättningarvilkainte möjligt i detaljDet är att somange
grundproblemfungera.för särredovisning skall Ett äruppfyllda attvara

tillsynsmyndighetenasymmetrisk information mellanförekomsten av
informeradden sistnämnde betydligt bättredvs. änoch företaget, äratt

sannoliktacceptabelt krävsskall fungeraförstnämnde. dettaFörden att
preciserasöverföringsverksamhetenskall tillhörafunktionerdeatt som

kostnadsverifieringredovisningsprinciper,ställs också krav påväl. Det
vidare hamåstetillsynsmyndighet.väl fungerande Denoch senareen
förhållan-sådanasanktionsmöjligheter.rimliga befogenheter och Om

och konkurrensutsattnätverksamhetden uppfyllda, och givetär att
sannoliktkonkurrenssynpunktfrånkan hållas isär, finns detverksamhet

krav pågasmarknadsdirektivetsväsentlig skillnad mellaningen särre-
dovisning och skilda bolag.

ägarmässigtillåtgärder lederAndra former kan t.ex. sepa-somvara
handel medration överföring och naturgas.av
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Samtidigt bör det beaktas legal avgränsning överföringsverk-att av
samheten, dvs. tvingande regel för överföringsverksamheten skallatten
samlas inom juridisk kan förenad med betydliga kost-en person, vara
nader. Det kan gälla bortfall olika samordningsfördelar,t.ex. ävenav

det inte helt uppenbartär så skett på elmarknaden i Sverige.attom
Kostnaderna kan bli vid ägarmässigän separation.större m.fl.Bergman
1999 pekar också på långtgående krav på separering skulle kunnaatt

hinder för framväxtenett naturgasmarknad i Sverige.störrevara av en
En potentiell investerare i infrastruktur måste under alla förhållanden

analys efterfrågangöra på i de områden kan nåsnaturgasen av som
med den planerade rörledningen. Vid krav på ägarmässig åtskillnad
tillkommer det i praktiken föreligger förbud för in-att ett ägaren av
frastrukturen driva försörjningsföretag.även planeraratt Den attsom

investeringar i infrastrukturgöra därför beroende andra skallär attav
bygga den marknadsförings- och försäljningsorganisationupp som
krävs för exploatera den potentiella efterfråganatt på Detta ärnaturgas.

osäkerhetsfaktor sannolikt förhindrar, eller åtminstone begrän-en som
investeringar i infrastruktur för denna energiform. Vid ordningsar, en

med skilda bolag ägarrestriktioner föreligger inte dessa problem.utan
Marknadens storlek och struktur dock också faktorer måsteär som

beaktas. Som framgått kapitel 4 karakteriseras marknaden i Sverigeav
fåtal aktörer, med särställning för Vattenfallett Naturgas ABav en som

importör. säljerFöretaget 97,5 till störreprocent treensam av gasen
kunder. Av distributörerna Sydgas AB och levererarär 75störst ca

i Sverige. Behovet särredovisning förefaller iprocent av gasen av nuva-
rande marknadsläge distributionssidan.att mest accentueratvara

8.8 Olika former undantagav

8.8.1 Direktivet

Naturgasmarknadsdirektivet kan medge olika former undantagtre av
från reglerna tillstånd för uppförande eller drift naturgasanlägg-om av
ningar artikel 4, marknadsöppning artikel 18 och direktledningar.
Undantagen gäller överföringsledningar och inte distributionsledningar
och följande.är

Medlemsstater inte direkt anslutna till det sammankoppladeärsom
i någon medlemsstat och endast harsystemet externannan som en

huvudleverantör. leverantörEn med marknadsandel 75änen mer
skall betraktas huvudleverantör. Undantaget upphörprocent som en

automatiskt eller flera dessa villkor intenär längre gäller.ett av
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betecknasvillkoren föruppfyllermedlemsstatEn att som ensom
dettagenomförandetgrundoch påframväxande marknad avavsom

sambandproblem inte har någotallvarligadirektiv skulle få som
artikel 25.ipay-åtagandentake somavtalsenligamed avsesor

förstavilken denmedlemsstat imarknadframväxandeMed enavses
föravtaletlångsiktigaenligt det förstakommersiella leveransen na-

Undanta-sedan.för inte tio årgenomfördesturgasleveranser änmer
vill-uppfyllerinte längremedlemsstatenautomatisktupphör närget

marknad.framväxandebetecknasförkoren att som en
allvarligaskulle orsakadirektivdettagenomförandetOm pro-av

imedlemsstat,ibegränsat områdegeografisktinomblem ett en
överföring,förinfrastrukturenutvecklagällersynnerhet detnär att

medlemsstateninvesteringar, kanoch syftet är uppmuntranär att
undantag.tillfälligtkommissionenhosansöka ettom

grundtillträde tillnaturgasföretagfår vägra systemetDessutom av
demhindraskulletillträde tillkapacitet, ellerbristande systemetom

avsnittdem seåläggsallmännyttiga tjänsterdeutförafrån att som
finansiellaochekonomiskaallvarligagrundvalpå8.2, eller pro-av

avsnitt 8.3.pay-avtal semed takeblem or

marknadensvenskaDen8.8.2

till undantagmöjligheterSvenska

redanVibegränsade.till undantag ärmöjligheternadelsvenskFör är
inteuppfyllerochsammankoppladetill detdirekt anslutna systemet

Punkterna 1marknad.framväxandebetraktasvillkoren för att som en
tillämpliga.inteoch därför2 är

enligtundantagtillfälligtansökamöjlighetdäremotVi har ettatt om
beaktandemedundantag sär-kan beviljaKommissionenpunkt 3 ovan.

följande kriterier.skilt av

eko-skulleintei infrastruktureninvesteringarBehovet varasomav0
marknad.konkurrensutsattgenomföra pånomiskt lönsamma att en

investeringarför deavkastningsmöjlighetemapå ochNivån som0
krävs.

området.berördautvecklingsnivå i detochstorlekGassystemets0
gasmarknaden.berördadenUtsikterna för0

geografiskaberörda regionenseller den ut-områdetsberördaDet
beskaffenhet.ochbredning

faktorer.demografiskaochsocioekonomiska0
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Undantag får medges endast ingen infrastruktur för har anlagts iom gas
detta område, eller sådan har anlagts för mindre tio år sedan.änom en

tillfälligaDet undantaget får inte utsträckas till längre tio efterår detän
först levererades till området.att gas

Slutsatser

I Sverige finns det, tidigare framgått, endast utbyggt in-som en
frastruktur för i de södra delarna landet. Investeringar i övrigagas av
delar landet beroende kommersiellaär investeringsbeslut fö-av av av

beredda riskenär levereraretag till sådana regioner.att ta attsom gas
Transport kräver omfattande investeringar i infrastruktur, iav gas

form Som framgått kapitelrör. 3 och avsnitt förutsätter8.3 såda-av av
investeringar bl.a. betydande och långsiktigt stabila avsättningsmöj-na

ligheter. Det nödvändigt säkraär delar slutmarknaden innanatt stora av
investering behöver dock integörs uppgift för investera-en vara en

ren. Risken finns aktörerna inte får tillräckligt försälj-att storaannars
ningsvolymer. Omfattande och långsiktiga kontrakt har därför ansetts

viktig förutsättning förutgöra avkastning depåatt garantera storaen
investeringarna.

Stora investeringar i gasinfrastruktur riskerar inte bli lön-attnya
i den konkurrensutsatt marknad kan tänkastyp uppståsamma av som

Öppnasgasmarknadsdirektivetnär genomförs. marknaden blir det san-
nolikt inte möjligt teckna långsiktiga kontrakt enligt tidigareatt mo-
deller eller i utsträckning. Det denna bakgrundär motsamma som un-
dantaget införts i direktivet, dvs. för investeringar iatt uppmuntra nya
områden inte tidigare varit försörjda medsom gas.

kapitelAv har framgått5 det pågår studier utbygg-att ett par om en
nad i Sverige. gällerDetnaturgasnätet Nordic GridGas och Northav
Transgas Oy som framgått kapitel analyserar Sydgas AB ut-av en
byggnad det befintliga mellan Hyltebruk och Jönköping.nätet Enav
förutsättning för Nordic GridGas skall genomföras bl.a.att t.ex. är att
aktörerna kan teckna långsiktiga kontrakt och därmed möjlighet tillges
undantag från gasmarknadsdirektivets krav marknadsöppning.

Det uppenbart sådantär undantag kan få negativa effekteratt påett
konkurrensen. Som tidigare framgått kan rörledningsnätet betraktas

naturligt monopol. Vid monopolsituationerett finns det alltidsom en
risk för monopolmakten kan missbrukas.att Ett eventuellt undantag är
dock tidsbegränsat till tio år, varför de långsiktiga konsekvensernamer

svåra bedöma.är En faktor böratt den alterna-vägas ärannan som
tivkostnadsprissättning tillämpas, dvs. gaspriset beroendeatt ärsom av
prisutvecklingen för andra bränslen kapitelse 3.
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begränsningtillleder temporärUndantaget nämnts avenovansom
eko-denminskatilloch syftarnaturgasmarknadenpåkonkurrensen att

for Bergmaninfrastrukturuppbyggnadenrisken inomiska naturgas.av
hand kani förstaaktuella riskendendockpekar1999m.fl. att

iefterfrågan påbeträffandeosäkerhetmed naturgashänga om-samman
priskänslighet,låguppvisarenergiEfterfrågan påi fråga.rådet menen

energislag, ärenskildaefterfrågan naturgas,ipriskänsligheten t.ex.
forsubstitutenergislagende olika är näraAnledningenofta hög. är att

Relativprisforänd-värmeproduktion.storskaliginomsärskiltvarandra,
berorenergimarknadensvenskadenenergislag påolikamellanringar

energisla-prisernainternationellt bestämdadeiförändringarofta på
be-marknadspriserenergislagensi de olikaFörändringarnai fråga.gen

innebärbeskattningen. Dettaiförändringarlika oftaemellertidror
grad be-i högefterfrågan påframtidadenosäkerheten naturgasatt om
jämförtbeskattningenframtidaden naturgasosäkerhetpå avomror

energislag.andrabeskattningenmed av
undantagsregeln kanocksåredovisarm.fl. 1999 attBergman gyn-

medfor företagnackdeltillnaturgasföretagintegreradevertikalt enna
traditionelltharNätverksindustrierverksamhet.sinstruktur påannan

emellertidharföretag.statliga Detintegreradevertikaltbyggts avupp
utveckladmindrebetydligtvaritkapitalmarknadentider dåunderskett

i dagdetkapitalmarknadenvälutvecklade gör attdag.i Denden ärän
infrastrukturföre-byggamöjligheterandra separatafinnaskan att upp

nätforetagfinnselmarknadendet separatakommerTill detta atttag.
pålämpliga investerareskulle naturga-deutsträckningi den varasom,
integreradevertikaltregelmissgynnaskansområdet, som gerenav

försteg.naturgasföretag ett
m.fl.enligtdet Bergmanfinnsskulle tillämpasundantagsregelnOm

ak-deavregleringför denplanerabörjanfrånredanskäl1999 avatt
dåskulletio årefter äganaturgasmarknadernaregionalatuella rumsom

kantillämpas. Detbörjaskullekunderberättigadereglerdirektivets om
mångakontraktsformer görmotverka attskälexempelvis finnas att som

långsiktigamycketuppbundnatioårsperiodens slutefter ärkunder av
undantagsre-denrisk för temporärafinnsDet attåtaganden. annars en

tid kommerunder lång attnaturgasmarknadensvenskadengeln gör att
monopolmarknader.regionalaantalbestå ettav

beslutarmyndighetersvenskaintedet ärbörDet poängteras att som
ansökanefterkommissionenbeslutassådantundantag. Ett avavom

medlemsstaten.
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andrai någraPågående arbete9

länder

genomföras i medlemsstaternaskallNaturgasmarknadsdirektivet senast
inte slut-arbetehar dettaflertalet ländernaaugusti 2000. Iden 10 av
pålagstiftningenarbete fördet pågår natur-förts, attettutan anpassa

närvarandedet förbakgrund dettatill direktivet. Mot ärgasområdet av
ställningsta-slutgiltigaredovisa någramöjligtfall intede flestai att

ganden.
hur arbetetsvensk del analyseraförviktigt ut-emellertidDet attär

särskild bety-haländer kanoch igrannländervåravecklas i ansessom
iutvecklingendärförVi redovisargasmarknaden.svenskaför dendelse

ochStorbritannienDanmark, Finland, Norge,länder:urval dessaett av
Tyskland.

olikamycketländerna harhålla i minnetnödvändigt attDet är att
andra importe-dempositioner. Vissa nettoexportörerär naturgas,avav

and-den imedangasmarknaden redanländervissaI är mogen,rar gas.
föranvänderVissa länderutvecklad. storamindreländer naturgasärra

olikhe-Sådanadet.medan andra intekraftproduktion,delar sin görav
lagstiftningen.kommandeutformningen denpåverkakanter av

Danmark1

Marknad9.1 1
.

infrastruk-utbyggdgasmarknad medutveckladvälDanmark har enen
1972,påbörjadesUtvinningengasutvinning.och mentur av gasegen

mark-danskadenEtableringenförst 1984.föras i landbörjade avgas
skatte-ochoffentlig styrningbetydandehar skett ettnaden genom en

gynnandemässigt naturgasen.av
beträffarsjälvförsörjande vadnärvarande naturgas.Danmark förär

viaNordsjön ochdelendanskaproduceras i den transporterasGasen av

I augusti 1999.kända iförhållandenKapitlet behandlar som var
2 1998a.1999 och DONGpåbygger DangasAvsnitt och 9.1.29.1.1
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överföringsledningar transmissionsledningar till land, och vidare iut
landet till förbrukare och till danskaDetexport. ärsystemet samman-
kopplat med det tyska och det svenska och därmed med det europeis-
ka se Figur 2.7 i kapitel 2.systemet

År m31997 producerades 6,6 miljarder vilket innebär attgas, pro-
m3duktionen ungefär tiodubblats sedan 1984. Närmare miljarder3 ex-

porterades till Tyskland 2,1 och Sverige 0,9. På den danska mark-
m3naden såldes 3,6 miljarder vilket 20motsvarar procentca gas, ca av

energitillförseln i Danmark.
Ungefär 26 försäljningen avsåg hushåll och mindre kun-procent av

der totalt 280 000, 29 industrier och industriell kraft-procentca ca
35 fjärrvärmevärme, och lokal kraftvärmeprocent 10samtca ca pro-

central kraftvärme. Direkt eller indirektcent försörjs miljoner1,8ca
danskar med baseras påvärme och omkring 25naturgas procentsom av
Danmarks elproduktion naturgasbaserad.är

Av kapitel 8 har framgått Danmarks relativt be-att ärgasreserver
gränsade och endast räcker i år15 med nuvarande produktionstakt.ca
Efter 2005 kommer den inhemska produktionen minska successivtatt
och 2010 kommer importbehovet hälften efterfrågan.att motsvara ca av
Det pågår därför förhandlingar med möjliga leverantörer.nya

1 Aktörer

För den danska produktionen Dansk Undergrundsnaturgasav svarar
Consortium DUC, Statoil-gruppen och Amerada Hess-gruppen. Mer-

eller 90 utvinnsparten, DUC.procent,ca av gasen av
danskaDen marknaden kan i hög grad karaktäriseras som en mono-

polmarknad. DONG Naturgas A/S, dotterbolag till det statli-är ettsom
köperDONG, all produceras i den danska delen Nord-ga gas som av

sjön. Naturgasen anläggningar till land. Påtransporteras genom egna
den danska marknaden säljer DONG Naturgas A/S till fyranaturgas
kommunalt ägda regionala distributionsbolag det femte kommunala
bolaget övertogs DONG den juli1 1999 till Köpenhamns ochsamtav
Fredriksbergs kommuner. Tillsammans med de regionala distributions-
bolagen säljer DONG Naturgas A/S till industrikundernaturgas stora
och till lokala kraftvärmeverk. Dessutom säljer DONG A/SNaturgas

till centrala kraftvärmeverk till Tyskland och Sve-samt exporterargas
rige.

DONG Naturgas A/S har och vidareför-ensamrätt att transportera
sälja till de kunder dvs. inämnts princip den danskagas som ovan,
marknaden. DONG Naturgas A/S vidare Danmarks två lager foräger

femDe regionala distributionsbolagennaturgas. har monopol på mark-



SOU 1999:1 15 Pågående arbete andra länderinågra 249

nadema inom sina regionala områden det gäller villakunder, mindrenär
kraftvärmeverk och verksamheter, dvs. de kunder inte omfattassom av
DONG A/S försäljning.naturgas

l Gasmarknadsdirektivet

Arbetet med genomföra gasmarknadsdirektivet i Danmark har på-att
börjats inom Energistyrelsen och förväntas klart i slutet 1999.vara av

lagförslag kommer redovisasEtt i början 2000.att av
såledesDet inte möjligt redovisa hur Danmark konkretär att rent

kommer att agera.
Utredningen har besökt Danmark och diskuterat direktivet med re-

för Energistyrelsen och of-DONG. Utifrån detta och vissapresentanter
dokument3fentliga det möjligt redovisa synpunk-allmännaär att mer

ter.

Tillträdesform inte bestämd,till allmän uppfattningnäten är0 men en
från förhandlat tillträdeDONG bör eftersträvas.ärt.ex. att
Enligt beräkningar DONG leder direktivets vaddefinition0 av av som
åtminstone skall berättigade kunder till öppninganses som en av

Årmarknaden direktivetmed 64 träder i kraft. 2003närprocent
ökar marknadsöppningen till 70 och till2008 72procent procent.

läggs dock vikt vid öppningen gasmarknadenDet den danskaatt0 av
sker på balanserat och går längre krä-inte vad direktivetsätt änett

Detta hänger med gassektom harden danskaattver. samman en
mycket vilketskuldbörda, den för konkurrens. Igörstor utsatt en-

med direktivet kan tillmarknadsöppningen initialt begränsaslighet
vilket relevant för Danmark omfattar30 15ärprocent, storaca

kunder.
öppningen bör inte omfatta längede regionala gasbolagen. Så0 som
de statsstöd detta inte tänkbart. detDärtill kommerär ärmottar att
viktigt DONG A/S kan förpliktelsema i deNaturgas leva tillatt upp
take pay-kontrakt slutna med kontrakt slötsDUC. Dessaäror som

A/SDONG Naturgas hade leverera till denär ensamrätt att re-gas
gionala gasbolagen.

vilkenI takt öppningen den danska marknaden kommer ske äratt0 av
bl.a. avhängigt i de andra EU-ländema. inte menings-Det ärtempot
fullt danska kunder möjligheter i utlandetköpaatt större attge gas

direktivet kräver, motsvarandeinte DONG A/S harNaturgasän om

3 miljö-T.ex. och energiministerns på frågor Folketingets energipolitiskaisvar
utskott den februari10 1999.
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Öppningenmöjligheter sälja utanför Danmark. denatt naturgas av
danska marknaden skall därför ske i takt med andra EU-länderatt

sina marknader.öppnar

kan vidare påpekasDet det pågår omstrukturering danskadenatt en av
gassektom. Den nuvarande strukturen inte ändamålsenlig och detanses
beräknas förenat med betydande vinster enhetligetableraattvara en
struktur. bakgrund detta planeradeMot tidigare köpa destaten attav
fem regionala distributionsbolagen, fyra dessa har avböjt erbju-men av
dandet. förhandlingarSenare har lett till två de regionala distri-att av
butionsbolagen förblir i kommunal och får behålla garantiervissaägo
vad gäller intäktsutveckling för de två återstående harbolagenetc.
ingen lösning presenterats. Vissa bolagens kommerindustrikunderav
dock överförasmotprestation till DONG A/Naturgasattsom

Enligt redogörelse till positivDONG:s Folketinget företaget tillär
liberaliseringen marknaden. Gasmarknadsdirektivet dock inte iav ger

fast-sig självt garanti för likartade konkurrensvillkor. Direktiveten
ställer enbart övergripande och det nationella myndig-tillärramar upp
heter organisera konkurrensen i de enskilda länderna. DONGFör äratt
det säljaavgörande marknadsöppningen inte förhindrar företagetatt att

konkur-de gasmängder köpta via take pay-kontrakt. reellEnärsom or
frånförutsätter det samtidigt skapas lika villkor för köpatt gasrens av

många oavhängiga producenter och möjlighet sälja påatt gassamma
marknaden i såväl Danmark i utlandet DONG, 1998a.som

utarbetatdetta sammanhang kan det också harI DONGnämnas att
strategi för koncernen DONG, 1998b. har bl.a. skettDetta moten ny

bakgrund de förändringar kan för-omfattande energisektornav av som
gällerliberaliseringen el- och gasmarknadema. detNärväntas av av

strategin kortfattat följ ande:ärnaturgas

skall försöka behålla marknadsandelDONG 80 procentatt0 en
vad gäller naturgasförsörjningen till Danmark.
DONG skall försöka behålla position exportöratt natur-0 aven som

till de tyska och svenska marknaderna.gas
skall försöka behållaDONG marknadsandel på 100att procent0 en

gasbehandling, transmission inklusive naturgastransport ge-av
Danmark och lagring i Danmark.naturgasnom av
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9.2 Finland

Marknad9.2. 1

finska naturgasmarknaden har utvecklats åren.Den under de 25senaste
importeras från fälten i Västsibirien Ryssland,Naturgasen i 3 500ca

kilometer från Finland. Landet saknar för importal-närvarande andra
temativ Ryssland. har byggts och uppgårNaturgasnätet successivtän ut

till kilometer överföringsledning högtrycksledning och900nu ca ca
kilometer distributionsledning. södra och sydöst-l 000 Nätet täcker de

delarna landet nätet framgår Figur i kapitel 2. Gasnätet2.7ra av av
har byggts kraftigt under dennarelativt år. Grunden förut ut-senare
byggnad tjugoårigt importavtal med Rysslandslötsär ett nytt som
1994.

Åråttadubblats. importeradesSedan 1974 har konsumtionen 1998
m3miljarder 39 TWh, vilket4 11närmare procentmotsvarargas ca

nåsden totala energitillförseln i Finland. de kommunerI som avav
tred-andel energiförbrukningen ungefärnaturgasnätet är engasens av

jedeL
Totalt finns det drygt 700 gaskonsumenter i Finland. Merparten34

små kunder för mindredessa ca 600 relativt 534 änär svararav som
Huvuddelenkonsumtionen. eller drygt 70 procent,procent av av gasen,

kraftvärmeverk.används för kraftgenerering i industrier ochstörre

Aktörer9.2.2

medfinska naturgasmarknaden karakteriseras fåtal aktörer,Den ettav
aktö-särställning för den helt dominerandeGasum Oy. Företaget ären

marknaden och för importen och marknadsföringenpå avsvararren
överföringsledningen transmissionsledningenGasum ägernaturgasen.

för underhåll och utbyggnadoch drift, Företagetsystemet.svarar av
distributionsbolag tvåsäljer till slutkunder och varav ägsstörregas av

Oy.Gasum
ochOy ägdes tidigare 75 procent RAOGasum Fortum Oyav

25 procent. Kommissionen har dock inte godkänt For-Gazprom att
till finska majoritetsägare i Ga-75ägs ärtum, procent staten,som av

bakgrund företagets dominerande ställning inomOy mot ener-sum av
aktie-gisektorn i Finland. har därför nyligen såltFortum 50 procent av

4 Avsnittet bygger på 1999, Finnish Natural Gas As-Gasum 1998,Fortum
sociation samtal med tjänstemän och1998 vid Näringsdepartementetsamt
Fortum.
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kapitalet till finska 24 procent, Ruhrgas 20 procent ochstaten ett
konsortium bestående företag 6 procent.treav

Totalt finns det lokala42 distributörer i Finland köper frånsom gas
Gasum Oy. Dessa dock mycket små.är

I praktiken råder renodlat monopol eftersom Gasum harOyett en-
till import och har nekasamrätt andra aktörer tillträde tillrätt att nätet.

9.2.3 Gasmarknadsdirektivet

I Finland har regeringen och parlamentet inte tagit ställning till EG:s
gasmarknadsdirektiv. arbetsgruppEn har däremot utarbetat förslagett

regering och parlament kommer ställning till i höst.att tasom
Enligt direktivet har Finland möjlighet inte marknadenöppnaatt

eftersom landet inte direkt anslutet till det sammankoppladeär syste-
i någon medlemsstat. Arbetsgruppen har dock valt föreslåmet attannan

marknaden skall och nedan redovisas översiktligt någraatt öppnas av
de grundläggande förslagen.

Reglerat tillträde införs. Kunder förbrukar åtminstone miljo-50 som
m3 år tillträde till framgått kapitelSomsystemet.ner gas per ges av

kommer dessa förbrukare8 möjlighet handla på s.k.att attges en
efterrnarknad. Innebörden olika slutförbrukare distributö-ellerär att

skall kunna handla sinsemellan ett krav dessa kunder skallär attrer
ha kan fjärrläsas. Förslaget marknadsöppning påmätare som ger en

90 Volymema förväntas dock bli mycket begränsade,procent.ca
m3eller 100 miljoner år.ca per

tarifferPrissättningen kommer baseras på offentliggjorda Tarif-att0
fema kommer utvecklas Gasum Oy kommer inteatt attav men spe-
cificeras i lagstiftning.
Distributörer blir skyldiga leverera till slutförbrukare.anslutna Iatt0
praktiken får också anslutningsplikt innebärnätägaren atten som
företaget blir skyldigt ansluta kund till befintlig ledning.att en en
Slutkunden dock skyldig betala alla normaltär kostnaderatt görs
investeringen nätägaren.av

5 Offentliggjorda tariffer förekommer redan i praktiken i Finland. Gasum Oy
ålades börjani 1990-talet offentliggöra tariffer och beräkningsgrunder.attav

bakgrundDetta företagets dominerande ställning. Vissa slutkunder harmot av
dock fortfarande långsiktiga kontrakt från 1980-talet inte baseras på of-som
fentliggj orda tariffer.
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Särredovisning införs enligt de regler i direktivet.0 Integ-som anges
rerade naturgasföretag skall i sin interna bokföring särredovisa
verksamhetsgrenarna överföring, distribution och lagring.
Elmarknadscentralen, övervakar elmarknaden, skall0 ocksåsom
övervaka gasmarknaden.

huvudsakI har arbetsgruppens förslag koncentrerats implemente-
ringen direktivet. Någon speciell hänsyn har inte tagits tillav eventu-
ella framtida investeringar, Nordic Gas Grid,t.ex. och hur dessa kan
komma påverka marknaden.att Den allmänna bedömningen dockär att
den föreslagna lagstiftningen inte behöver förändras så mycket vid nya
investeringar.

Finlands ensidiga beroende leverantör, Ryssland, innebär attav en
det finns mycket små förutsättningar utveckla konkurrensen.att Det
ensidiga beroendet leverantör påverkar också försörjningstrygg-av en
heten och i förlängningen investeringsbenägenheten. leverantör-Nya
salternativ allmänt förutsättning for markant kunnaattanses som en
öka gaskonsumtionen.

9.3 Norge

9.3.1 Marknad

Norge de viktigasteär naturgasproducentema i Europa. Gasre-en av
m3,uppskattas till 3 600 miljarder vilketservema motsvararca ca

hälften Europas Samtliga fyndigheter offshore-ärav reserver.
fyndigheter, Årdvs. de belägna till havs.att är 1997 uppgick produk-

m3,tionen till drygt 45 miljarder förväntas stiga i börjanavsevärtmen
2000-talet. Baserat nuvarande kontraktförpliktelser uppskattasav

räcka 60-70i år.gasen ca
Naturgasen främst till Tyskland,exponeras Frankrike, Belgien och

Nederländerna. Leveransema sker via olika rörledningssystem tillsex
Tyskland, Belgien, Frankrike och Storbritannien.

Norge har i princip ingen gasmarknad och inget utbyggtegen gas-
ledningsnät. Vid platser längs den norskatre kusten förs dock igas
land och utnyttjas i huvudsak för industriellt bruk.

9.3.2 Aktörer

All på den norska kontinentalsockeln tillhör den norskagas staten.
Sockeln indelad iär huvudområden, vilkatre för sig indelade iärvar
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ellersektorer och block. önskar delta i prospektering efter,Företag som
Verk-utvinning och måste söka tillståndtransport staten.av gas, av

koncessionsregler ochsamheten regleras petroleumlagen ochgenom
produktionsli-här. kan dock deredovisas inte Detnärmare nämnas att

vilkautfärdas oftast organiserade jointär ventures,censer som som
utförnormalt till det köpande landets Säljamalevererar gräns.gasen

således transporten.
det gällerGassforhandlingsutvalget GFU spelar central roll nären

för Statoil,bestårförsäljning norsk GFU, representanterav gas. som av
kontraktförhandlar fram allaNorsk Hydro och Petroleum,Saga som

försäljning norskrör av gas.
norska kontinen-företag deltar i verksamheten på dentrettiotalEtt

Statoil.dominerande aktören det statsägdatalsockeln. Den är

Gasmarknadsdirektivet9.3

i EES-naturgasmarknadsdirektiv skall också implementerasEG:s
gasbehand-produktion,består primärtländerna. gassektorNorges av

Frankrike,i Tyskland,till landningspunktemaling och framtransport
gasmarknadsdirekti-norsk del innebärBelgien och Storbritannien. För

norskaför till dettillträde tredjeför partsystemvet att ett gas-
etableras i augusti 2000.skalltransportsystemet senast

inte redo-gasmarknadsdirektivet finnstillNågra ställningstaganden
direktivetför norsk del artikel 23 ifråganvisade i Norge. Den ärstora

dvs.led rörledningsnätet,tidigare ireglerar tillträde till transport-som
kontinenten och Storbritannien.europeiskatill densystemet

problem.mindremycketlilla inhemska marknadenDen utgör ett
mark-begära undantag frånfinns dessutom möjlighetenHär att

markna-framväxandemed hänvisning artikelnadsöppning till 26 om
der.

Storbritannien°9.4

Marknad9.4. l

liberaliseradfullständigtStorbritannien har sedan maj 1998 gas-en
dvs. regle-tillmarknad med fastställda avgifter för ettsystemet,access

6 Hinx-på 1998, Pickering 1998Avsnittet bygger i huvudsak GasBP samt
och Baily 1997.man
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tillträde. dagI kan alla miljoner20 gaskunder,rat storlek, frittoavsett
välja gasleverantör. finnsDet väl utbyggd infrastruktur.en

Storbritannien självförsörjandeär ochnaturgas, naturgasens an-
del den totala energiförsörjningen uppgår till 1997.37 procentav

m3Mellan åren 1988 och 1998 ökade användningen från miljarder51,5
m3,till 88,7 miljarder dvs. med drygt 70 marknadsökningEnprocent.

på 2 år förväntas fram till 2010.procentca per
Storbritannien har i dag den marknaden i Europa ochöppnamest

denna öppning har skett i Innan gasmarknaden avregleradesetapper.
fanns endast enda monopol, British Gas, försörjdeett allastort som

Årkunder. 1986 infördes lagstiftning med syfte privatisera Bri-atten
tish ochGas tillåta konkurrens för kunder 25 therms,att 000större ca

m3.70 000 Privatiseringen genomfördes år, fortfarandesamma men
höll hårt i monopolet.man

Efter massiva från kunder angående prissättningen påprotester stora
tvingades British Gas publicera priser och transportavgifterattgas

samtidigt överenskommelser gjordes British Gas inte skulleattsom om
kontraktera 90 något gasfålt.än till behöllFram 1990procentmer av
British Gas sin monopolställning. Då klev aktörer in marknaden,nya
bl.a. ochBP, tecknade kontrakt med industrikunder. Därefter har mark-
nadsöppningen varit progressiv. Först 1993 beslutades British Gasatt
skulle dela sin verksamhet handeli respektive och lager.transportupp

årSamma öppnades marknaden för kunder förbrukade änsom mer
m3.therms,2 500 7 000 Följande år delade British verk-Gasca upp

samheten i fem bolag. Samma år, 1994,separata ävenantogs en ny
gaslagstiftning. Ramverken för avregleringen för hushållskunder, som
banade för full konkurrens konsumentmarknadenpåvägen 1998, och

Network Code utformadestransportsystemen under 1995.av
År 1997 delades British Gas i två fristående delar, British plcGas

och Centrica. British plcGas samtliga landbaserade pipelines ochäger
driften detta sköts dotterbolaget Transco. CentricaInomsystemav av
bedrivs i dag British Gas handelsverksamhet, dvs. de köper ochatt
säljer på grossistmarknaden säljer till slutkunder inklusivesamtgas
därtill förknippade tjänster och utrustning.

Liberaliseringen har fram till hösten 1998 inneburit 75att ca pro-
industri- och företagskundema ochcent hus-25 procentav ca av

hållskundema har andra leverantörer British Gas.än
brittiskaDet via s.k. interconnectors sammankopplatärsystemet tre

med dels det europeiska kontinentala överföringssystemet i drift 1998
delsoch Irlands i drift 1997 och Nordirlands 1996 För-gassystem.

bindelserna byggdes för Storbritannien skulleatt exportera naturgas.
Sedan the Interconnector till Europa i drift har dock gasflödettogs
gått åt andra hållet. Således har ledningen inneburit Storbritannien iatt
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stället har importerat från den europeiska kontinenten. Intercon-gas
till den europeiska kontinenten betydelsefull i fånectom är strävan att

till stånd effektiv europeisk marknad.en

Aktörer9.4.2

Nya aktörer har etablerat sig den brittiska gasmarknaden takti med
avregleringen och konkurrensen har ökat. Många företag medatt är er-

farenhet från utvinning och allmännyttiga bolag för och/eller vatten
huvudsak finns olikaI aktörer: transporterstre typerm.m. av som-

och driver ledningsnäten, däräger Transco absolut ochär störst äger
och driver alla fåtal lokala distributionsnät, shippersgasnät utom ett

för från producenten till slutkunden och såledesöversom gasen som—
användare ledningssystemen, leverantörernaär mark-samtav som-

nadsför och säljer till kunderna.gasen
praktiken har hel del andraI företag och företagskonstellationeren

uppstått, såsom exempelvis återförsäljare, handlare, mäklare och andra
mellanhänder samtidigt olika allianser företag harmellantypersom av
bildats. taktI med marknaden utvecklats har också aktörerna föränd-att

och den trendennuvarande allianser brytsärrats att upp.
tillhandahållerTransco i princip hela den brittiskanämntssom ovan

infrastrukturen, vilket förutsättning för få funge-attanses vara en en
rande konkurrens på marknaden. lagerverksamhet,Den sju lager,stora

tidigare förTransco ansvarade har lagts i dotterbolagin ett egetsom nu
inom British plc, BritishGas Gas Storage. får inte köpa ellerTransco
sälja foranledning upprätthålla systembalansen ochän attgas av annan
säkerheten i systemen.

fysisktRent därmed for frånTransco kommerattansvarar gasen
gasproducentema till slutkunderna. kustter-Gasen in vid olikatas sex
minaler.

På kontraktssidan det däremot helt såannorlunda. säl-är Grovt sett
jer producentema till shippers, vilka säljer till försäljningsbolaggasen

i sin säljer vidare till slutanvändama. Shippers avtalar medtursom
fåTransco igenom försäljningsbolaget iatt systemetom gasen som

sin säljer till slutanvändare. Många försäljningbolag också ship-tur är
Shippers, och inte gasproducentema eller försäljningsbolagen, ärpers.

således kunder till Transco.
finnsDet fyrtiotal shippers till frånkommerett attsom ser gasen

kusten till kunden. Priset på transporttjänsten bestäms prisformelav en
fastställd regleringsmyndigheten Ofgas.ärsom av

Centrica, dotterbolag till British Gas, det försäljningsbo-är största
laget i Storbritannien. säljerDe under British iGas Eng-namnetgasen
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land och Wales under Scottish i Skottland.Gas Eastern Naturalsamt
Gas den leverantörenär ochnäst Mobilstörsta Gas Marketing kommer

tredje plats. Därtill finns rad leverantören där många dotter-ären
bolag till olje- eller elbolag.

En spotmarknad för har skapats. Spothandeln består dels dengas av
finansiella handeln, dels handeln leder till fysiska leveranser.som
Handeln via spotmarknaden har ökat kraftigt de åren. Fortfa-senaste
rande säljs dock del med långa kontrakt.stor naturgasenen av

9.4.3 Gasmarknadsdirektivet

Gasmarknaden i Storbritannien är avreglerad fulltnämnts ut.som ovan
beskrivsHär därför i detalj hur regelverket och ramverket iutmer ser

dag.
Ofgas, The Office of Gas Supply, bildades 1986 efter det attsom

British Gas privatiserats, den övervakande myndighet tillär attsom ser
gaslagen, The 1995 efterfoljs.Gas Act, Ofgas for säker-attansvarar
ställa konkurrensen på konsumentmarknaden och licenser tillger nya
företag för shipping och leverans. Ofgas samordnas medtransport, nu
Offer, den reglerande myndigheten på elsidan.

Ofgas har fastställt priskontrollformel for kunna kontrolleraatten
Transcos vinst. Formeln innebär Transcos vinst transporteradatt per
enhet bestäms, vilket i sin storleken totala årli-Transcosturgas ger

vinst. Vidare bestämmer Ofgas Transcos avgiftspolicy, dvs. hurga av-
gifterna deras kunder. Alla kunder, storlek, behandlastas ut oavsettav
lika. Till detta kommer The Network Code, det deoch reglersystern

hur producenter och shippers skall för få marknadenstyr attsom agera
fungera och for upprätthålla balans och säkerhet i Allaatt att systemet.

villkor och avgifter officiella.är
Priskontrollformeln kan formuleras enligt följande: Tillå-grovt sett

{faststä11dvinst vinst pris volym} RPI-X.ten Termerna+ är va-
riabler varierar efter volym och kundgrupp. Faktorn tillRPI-Xsom ser

tillåten vinst nås. Om vinsten blir eller mindre kompenserasatt större
efterföljandeTransco år.

Transco stimuleras via den Ofgas utfärdade licensen utvecklaattav
sin avgiftspolicy så avgifterna bättre reflekterar kostnaderna. Syftetatt

dessutom möjliggöra konkurrensär mellan shippers och samtidigtatt ta
hänsyn till utvecklingen transportverksamheten. har vidareTranscoav
följande ambitioner med sina avgifter:

l Att de skall leda till effektiv användning ochsystemet styra0 en av
användningen från toppbelastningsperioder till tid.annan

19-18819
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Att de skall förhindra onödiga eller oekonomiska nätinvesteringar0
visa kapacitetsvärdet i olika delaratt nätet.genom av

Att de skall dvs. kunderna skall kunna härledatransparenta, att0 vara
avgifterna.

avgifternaAtt skall stabila, enkla tillämpa, och minimeraatt0 vara
administrationskostnadema för både ochTransco dess kunder

The Network Code i sin villkoren för fråntur gastransportenanger
kusten till kunderna och hur obalans mellan shippers införsel ochanger

hanteras dygnsbasis.uttag
Nätavgiftema består delar, överföringsavgift, distributionsav-treav

Överföringsavgiftengift och kundavgift. består både kapaci-av en
tetsavgift och energiavgift. Kapacitetsavgiften beroende inträ-ären av
despunkt och utträdespunkt. dag finnsI 6 inträdes- och 33 utträ-
despunkter. Fördelningen mellan kapacitetsavgiften och energiavgiften

65 respektive jämförtär 35 med tidigare 50/50.procent Trans-procent
vill öka kapacitetsavgiftens andel för bättre återspeglaännu attco mer

verkliga kostnader, Ofgas har hittills tillåtit dettasystemets intemen
eftersom det får kraftigt genomslag på små förbrukare och därmedett

privatmarknaden.
pågårDet arbete med förbättra prissättningen kapaciteten.ett att av

Bland undersöks med form knutpunktsprissätt-annat ett system en av
ning nodal pricing.

9.5 Tyskland7

9 5 1 Marknad
. .

tyskaDen marknaden världens fjärde marknad efterär största näst
USA, Ryssland och Ukraina, och före Kanada och Storbritannien.

tyskaDen strukturen jämfört med andra europeiska länder kom-är
plex och med liten inblandning från sida. Kartellmyndighetemastatens

däremot mycket aktiva och det finnsär speciell kartellag. Viktigt atten
Tyskland skiljer sig på mångaär punkter förhållandei tillnotera att

Sverige och många andra europeiska länder, bl.a. Tysklandattgenom
består antal relativt självständiga delstater. viktig skillnadEn iettav
förhållande till andra länder vidare det finns konkurrerande led-är att
ningsnät för gas.

7 Avsnittet bygger på Hinxman och Baily 1997 på direkta kontakter medsamt
för Ekonomiministeriet, gasbolag och branschorganisationer irepresentanter

Tyskland.
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ochväl utbyggd infrastrukturmycketTyskland har naturgasensen
uppgår till 21energiförsörjningenden totalaandel procentcaav

uppgår till l 000gasanvändningentotala tyska årliga1997. Den ca
m3, industrintyskamiljarder där dendrygt 90vilketTWh, motsvarar

kraft-hushållen föranvändningen, 33står för 41 procent,procent av
övrigt 18kommersiell verksamhet och procent.8värme procent,ca

knapptstår förkontinuerligt.ökar NaturgasAnvändningen naturgasav
dendärmeduppvärmning och harhushållens största40 procent av

dettamarknadsandelen inom segment.
huvudsakiskerimporteras. Importen80Nära naturgasenprocent av

17ochNederländerna 28 procent Norgeprocent,Ryssland 33från
procent.

itill distributörernavilka levererarregionala bolagen,De somgas
regi-sinamonopol inomhar i principslutanvändama,säljer tillsin tur

marknadeninaktörer kommasvårt forhar varitDet attnyaoner.
avsnitt 8.1.3.har byggts,parallellahar lett tilloch detta nätatt se

distributö-frånlevererad 700Tyskland får sinSlutkundema i cagas
i sinåterförsäljare. Distributörernaoch andraStadtwerke, turs.k.rer,
tillkan levereragasbolagen,regionalafrån de sto-får sin ävensomgas

slutanvändare.ra
godkändaavtal,olikagasbolagen harregionalaDe typer avgenom

Distributö-regioner.monopol i sinai praktikenkartellmyndigheten,av
distributionsområden.monopol inom sinaliknandehar på sättrerna

slagolikaverksamheterkompletterandeharregionala bolagenDe av
sinköperBolagenellergasverksamheten, såsomvid sidan vatten.av

ca 10stycken och tyska importörerproducenter ca 10från tyskagas
varandra.medbilateralthandlarregionala bolagenstycken. De även

Ruhrgas.dominerande aktörenhelt ärDen
konkurrens,månTyskland tillåter i vissregelverket inuvarandeDet

Gas-till-gas-konkurrenskonkurrenshinder.detfortfarande finnsmen
Föroch importörer.mellan producenteri Tyskland attredanexisterar

monopoliseradeheller monopol. Denråder inteinfrastrukturbygga ny
överföringsbo-marknaden mellanoch uppdelningendistributionen av

innanolika aktörermellan eller fyrainnebärlagen treatt passerargasen
inte kani dagslutkundemaleder tillslutanvändaren.når Dettaden att
mycketvalmöjlighet har baraolika gasleverantörer. Dennavälja mellan

kunder.stora
förhandlingskertyska marknadenpå denPrissättningen genom

bestårPrisetkundens behovpå huroch berormellan ut.parterna avser
effektavgift.kapacitetsprisochtvå delar, energipris ettett
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9.5.2 Aktörer

Den tyska gasindustrin skiljer sig, hel del frånnämnts,som ovan en
andra europeiska länder i och med det inte finns några statligt ägdaatt
bolag med monopol. den inhemska produktionen stårFör interna-12

Överföringentionella bolag. sköts olika bolag20 och dominerasav av
Ruhrgas, Thyssengas, Erdgas, ErdolBEB och sedan 1989EWE samt
VNG Verbundsnetz Gas och Wingas Wingas jointär ett venture
mellan Wintershall och bolagGazprom, avsnitt 8.1.3. Dessaävense
köper fem dem och distri-importerar säljer den vidare tillgas, av gas
butionsbolagen. Bland importörena kan Ruhrgas, VNG, BEBnämnas
och Wintershall.

Överföringsbolagen har delat marknaden mellan ochsig. Varupp en
dessa levererar mellan 60 TWh och TWh sina respek-190 inomav gas

tive områden. Ruhrgas den helt dominerande aktö-är nämntssom ovan
i Tyskland. Ruhrgas, den står för betyd-importören,är störstaren som

Överföringsbolagenligt hälften den tyska gasimporten. haränmer av
nätbolag kontroll både internationella, ochinterregionalaöversom re-

gionala rörledningar. deras totala leveransAv går till65 procentca
andra regionala gasbolag och resterande de-35 levereras inomprocent

område.egetras
Försäljningen till slutanvändama sköts lokala distributörer, iav som

allmänhet motsvarighet till de svenska kommunala bolagen.är en

9 5 Gasmarknadsdirektivet
.

Tyskland har nyligen klaraavreglerat sin elmarknad. inteDe är ännu
med lagstiftningen på naturgassidan.

pågårDet arbete med utformningen naturgaslagstiftningen.ett av
flertalEtt gasmarknadsdirektivets grundprinciper finns redan i lag-av

stiftningen, inte minst i Kartellagstiftningen, Gesetz Wett-gegen
bewerbsbeschränkungen GWB. gäller för-Detta speciellt §19, som
bjuder missbruk marknaden på ställning.grund dominerandeav av
Ekonomiministeriet har identifierat fyra viktiga punkter kvarär attsom
åtgärda. Dessa är:

skall uppdelningHur mellan överföring, distribution och handel ske,0
dvs. särredovisningen dessa verksamheter.av
Vilka kommersiella huvudvillkor skall publiceras för överföringen.0
Reciprocitetsklausulen.

tillRätten tillträde.
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till tillträdeRätten komplicerad i och med alla har domine-är nätatt en
rande ställning, möjligtvis där det finns parallella Frågan ärutom nät.
hur detta skall formuleras, eller nuvarande kartellagstiftning räcker.om

pågår arbete med lösaDet de återstående frågorna,ett att attutan
behöva komplettera lagstiftningen. Ansatsen i stället reglera detär att

behöver regleras utanför lagstiftningen. framreglerDe tassom som
skall i sin godkännas Kartellmyndigheten. Man ännutur vetav om

klarar detta behöva gå in i lagstiftningen.utan attman
Tyskland i dagsläget inriktat förhandlat tillträde ochär ett att

alla kunder skall berättigade till tillträde.vara
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överväganden och förslag10

naturgaslagstiftning10.1 En ny

iskall genomförasnaturgasmarknadsdirektiv,EG:sFörslag: som
och omfattandelagstiftning, betydligt långtgåendesvensk änär mer

hu-naturgasområdet isvenska lagstiftningen pånuvarandeden som
naturgaslagbestämmelser koncession.innehåller Envudsak nyom

avseendereglerar verksamheterinföras. lagenbör därför Den nya
och till-skyldigheter, särredovisningkoncession, ledningsägarens

syn.

framdragande ochnaturgasområdet berör främstinomLagstiftningen
framdragande ochSärskilda bestämmelser förgasledningar.drift av

1978:160för bl.a. finns i lagenrörledningarbegagnande naturgasav
innehåller iRörledningslagenrörledningslagen.rörledningarvissaom

användaellerkoncession för dra framhuvudsak bestämmelser attom
denlagdenna måsteför Utöverrörledningar transport naturgas. somav

and-till radgasledning hänsynanvändavill dra fram och även ta enen
och fö-miljöbalken,och 10 ochplan- bygglagen 1987:lagar, såsomra

reskrifter.
ochhandelreglerari Sverigefinns ingen lagstiftningDet t.ex.som

konces-framgår endaströrledningslagenAv attnaturgas.transport av
ombesörjaersättningskyldigsionshavaren transportär att mot genom

konces-förfång förske väsentligtdet kanåtledningen utanomannan,
sionshavaren.

svenskskall genomföras inaturgasmarknadsdirektiv, rätt,EG:s som
tillträdetoch ökabestämmelser syftar tillinnehåller bl.a. öppnaattsom

direktivetoch därmed öka konkurrensen. Itill för naturgassystemen
och lagringdistribution, leveransregler för överföring,finns natur-av

öppenhet iochsärredovisning insynfastställs regler förDär samtgas.
gradenmarknaden,tillträde tillVidare finns där regler förbokföringen.

såle-Direktivetantal undantagsregler.marknadsöppning ärsamt ettav
lagstift-svenskalångtgående och omfattande denbetydligtdes änmer

området.ningen
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Mot denna bakgrund har utredningen valt föreslå lagstift-att en ny
ning på naturgasområdet. harLagen utarbetats med ellagen 1997:857
och rörledningslagen förebilder. Den lagstiftningen tillgodo-som nya

enligt vår bedömning, naturgasmarknadsdirektivets krav.ser,
Naturgaslagen har disponerats i sju kapitel.
Bestämmelser lagens tillämpningsområde finns i kap.lom m.m.
I kap.2 finns regler koncession avsnitt 10.2. denI lagenom nya

behålls i huvudsak den ordning gäller enligt den nuvarande rörled-som
ningslagen.

Bestämmelser ledningsägarens skyldigheter finns i kap. 3om
avsnitt 10.3. Där de bärande principerna för få till ståndattanges en
ökad konkurrens på naturgasmarknaden. Det gäller framför allt centrala
bestämmelser tillträde och anslutning till naturgasledningarom samt
vilka skall s.k. berättigade kunder.som anses som

I kap. 4 finns regler redovisning avsnitt 10.4.om
Kap. innehåller5 bestämmelser kommunala naturgasföretagom

avsnitt 10.5.
6 kap. innehåller regler tillsyn avsnitt 10.6. Bestämmel-om m.m.

myndighetsuppgifter, myndighetens befogenheter och frå-serna avser
finansiering.gor om

Bestämmelser överklagande, finns i kap.om ansvar, m.m.

10.2 Koncession

10.2. 1 Koncessionsplikt

Förslag: Koncession krävs för dra fram och användaatt naturgas-
ledning för bygga och användasamt att naturgaslager. Frågan om
koncession regeringen.prövas Den myndighet regeringenav som
bestämmer bereder ärendet.

Framdragande naturgasledning och uppförande naturgasla-av etten av
kan komma i konflikt med andra intressen och miljö-ger t.ex. natur-

vård. En naturgasledning och naturgaslager kan ha betydelseett även
på andra områden såsom för Försvarsmakten. Det därför viktigtär att
uppnå samhällssynpunkt ändamålsenlig infrastruktur. Det bören ur ex-
empelvis inte tillåtet dra fram naturgasledningatt där det redanvara en
finns sådan och denna har tillräcklig kapacitet. Inte heller bören natur-
gasledningar få dras fram eller naturgaslager byggas på sådant sättett

tredje tillfogas onödigtatt skada.storman
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med-naturgaslagernaturgasledning ochoch driftInnehav ettav en
dehardärför viktigtolika slag.förpliktelser Det ägarenför är att re-av

drift.kontinuerligbl.a. kunnakrävs för garanteraatt ensomsurser
konces-bör krävasutredningen detbakgrunddennaMot attanser

förnaturgasledningoch användadra fram attförsion samtatt upp-en
fråganRegeringen börnaturgaslager.använda prövaochföra ett om

bere-regeringenlämpligtdockfår änkoncession. Det att annananses
beredamyndighetlämpligdärförbörRegeringen attärendet.der utse

överlämnahandläggningavslutad ären-efterMyndigheten börärendet.
beslut.regeringen förtilldet

koncessionFörutsättningar förl0.2.2

naturgasledningen ärbeviljas endastfårKoncessionFörslag: om
gällerlämplighetkravsynpunkt. Sammaallmänlämplig från
verk-lämpligdenEndast utövanaturgaslager.för är attäven som
kon-koncession. Enbeviljaskoncession fårmedsamhet avsessom

områdesbe-ellerdetaljplani stridmeddelasfår intecession mot
bestämmelser ivissakoncession skallprövningVidstämmelser. av

anlägg-avseendekommunalatillämpas. Den vetorättenmiljöbalken
normalkubikmetermiljonerminst 50 naturgaslagringförning av

ellernaturgasledningkoncession för ettMeddelasupphävasbör en
förbju-kunnaintedäreftereller lagretledningenbörnaturgaslager,

miljöbalken.med stöddas av

olikadeprövningingåendebör göraskoncessionsprövningenVid aven
mil-bl.a.Sålunda börsammanhanget.gällande isigintressen görsom

ändamålsenligliksom viktensynpunkternäringspolitiskaochjö- enav
synpunktallmänfrånlämpligtdetEndastbeaktas.infrastruktur ärom

naturgasla-ellernaturgasledningbeviljas förkoncession få ettbör en
respektivenaturgasledningshur ettförhandpåAtt närmare enangeger.

siglåterbedömassynpunkt börallmänlämplighet frånnaturgaslagers
börfalletenskildai detomständigheternadetställetIinte ärgöras. som
ochnaturgasledningaronödigaSamhällsekonomisktavgörande.bli

ochNaturgasledningarinte få byggas. natur-docknaturgaslager bör
sådantbyggas påfram eller sätt attfå drasinte hellerbör ettgaslager

för tredjetill skadaintrångonödigtmedförde stort man.
mångabetydelsenaturgaslager harochnaturgasledningEn ett ur

olikaoch följderförpliktelserekonomiskaoch medförsynpunkter av
bl.a.har dekoncessionshavarenviktigtdärförslag. Det är att resurser,
för-dessafullgöraförkan krävasekonomiska,tekniska och attsom
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pliktelser. denI prövning i koncessionsärendegörs skallett därförsom
tillses endast den har förutsättningaratt och möjligheter fullgö-som att

alla de förpliktelser följdär naturgasledningensra ochsom en av na-
turgaslagrets framdragande respektive uppförande och drift får konces-
sion. I ansökan koncession bör därför de ekonomiska kalkylerna,om
såsom anläggningskostnader och finansiering dessa, för naturgas-av
ledningen och naturgaslagret redovisas.

En aspekt har betydelse i sammanhangetannan ärsom att natur-en
gasledning kan få inverkan på existerande och framtida bebyggelse.
Bebyggelsen kring naturgasledning påverkas säkerhetsföreskrif-en av

regler zonindelningternas och skyddsavstånd. Reglerna innebärom
bl.a. det inom minst 25att på sidormeter ömse naturgasledningenom
inte får finnas några byggnader och byggrätten inskränkt inomatt är
200 på sidorömsemeter naturgasledningen se avsnitt 6.2.7. Kon-om
cession bör därför inte få meddelas i strid detaljplan eller områ-mot
desbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas bör dock mindre avvikelser få göras.

Arbetet med dra fram naturgasledningatt och uppföraatt etten na-
turgaslager påverkar miljön se avsnitt 2.2.2, 2.2.3 och 6.2.2. Vid
prövningen koncession bör därför de allmänna hänsynsreglema iav
andra kapitlet miljöbalken liksom bestämmelserna i 3 och 4 kap. sam-

balk se avsnitt 6.2.2 tillämpas. Dessutom bör kap.5 3 § miljöbal-ma
ken beaktas vid prövningen. Enligt denna bestämmelse skall bl.a. myn-
digheter vid exempelvis tillståndsprövning säkerställa miljökvali-att

Ävenuppfylls. bestämmelsentetsnormer i 16 kap. miljöbalken,5 § dvs.
tillstånd inte får meddelasatt för verksamhetetc. medverkaren ny som

till miljökvalitetsnormatt överträds, bör tillämpas vid konces-en
sionsprövningen. För belysa de miljömässigaatt effekterna av en na-
turgasledning och naturgaslager bör miljökonsekvensbeskrivningett en
se avsnitt 6.2.2 bifogas ansökan. För konsekvensbeskrivningen gäller
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken vad förfarandet, kravet påavser
miljökonsekvensbeskrivningen planer och planeringsunderlag.samt

Enligt kap.17 l § punkt 9 miljöbalken skall regeringen tillåt-pröva
ligheten anläggningar för lagring minst miljoner50 normal-av nya av
kubikmeter Regeringen får enligtnaturgas. kap.17 miljöbalken6 § en-
dast tillåta anläggningen kommunfullmäktige har tillstyrkt detta,om
dvs. kommunen har Dennavetorätt. har försetts medvetorätt s.k.en
ventil bland fråganärannat är tillåtlighetenpröva naturgasla-attom av

med kapacitet lagra minst 50 miljoneratt norrnalkubikmeterger natur-
Ventilen innebär regeringen, kommunenatt inte har till-gas. trots att

styrkt, kan tillåta lager det från nationellt.ex. ett synpunkt ärom syn-
nerligen angeläget verksamheten kommeratt till stånd. lagretFör att
skall kunna tillåtas, kommunen intetrots har tillstyrkt,att krävs dess-
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ellerplats för lagretlämpligaredet inte finns någonutom att omannan
den-inom kommunanvisats för lagretlämplig plats har atten annanen

bedömningplaceringen. Utredningensgodta ärkommun kan antasna
nationellanödvändiga för detblinaturgaslager kommer attattatt na-

intekannaturgaslagerkunna byggas Ettskall ut.turgassystemet ses
beaktasbör detdel Dessutomisolerat är naturgassystemet.utan aven

få konces-eller kommerhari de kommunerdet enbart attäratt som
anläggadet möjligtnaturgasledningarsionspliktiga natur-är attsom

specielladet krävsbegränsande faktorytterligaregaslager. En är att
detdärförUtredningennaturgaslager.markförhållanden för attanser

bör upphävas.naturgaslagerkommunala förvetot
förbjudasanvändning kan inteframdragande ellerrörledningsEn

koncessiontillåtits irörledningen harmiljöbalkenmed stöd enomav
förgällabestämmelse börMotsvarande ävenrörledningslagen.enligt
tillAnledningennaturgaslagen.meddelad med stödkoncession aven

beaktat dehakoncessionprövning börvid sinregeringendetta är att
enligt miljöbalken.skallfrågeställningar prövassom

koncessionfrånUndantag10.2.3

huvudsak-för naturgasledningkrävs inteKoncessionFörslag: som
och företagshushållstillgodose enskildaförskall användasligen att

indust-ellerhamn-skall användas inomuteslutandebehov eller som
anslutna tillför naturgaslagerinte hellerKoncession krävsriområde.

sådana ledningar.

koncessions-skallnaturgasledningarallaifrågasättaskanDet varaom
huvud-naturgasledningarrörledningslagenEnligt t.ex.pliktiga. är som

konces-intehushålls behovenskildatillgodoseanvänds försakligen att
framgår1977/78:86 86förarbetena prop. attsionspliktiga. Av un-s.

medföretagkan förseledningenutesluterintedantaget även t.ex.att
innebärakommitundantagetpraktiken har naturgas-attI attnaturgas.

koncessionspliktiga.reglerstation inteochefterledningar ärmät-en
skäl förbra. Etttill fungerarutredningen kännerSåvitt annatsystemet

des-naturgasledningar,dennakoncession för ärinte kräva atttypatt av
träffardistributionsbolagefter handoch användsdras fram somsa

levereraenskilda fastighetsägaremedöverenskommelse natur-attom
därförUtredningenrespektive fastighet.till dessas att natur-ansergas

tillgodoseanvändas förhuvudsakligen skallgasledningar att en-som
kon-frånbör undantasbehov tills vidareföretagsskilda hushålls och

industri-ellernaturgasledningar inom hamn-cessionsplikt. Eftersom
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område inte har någon påtaglig betydelse från allmän synpunkt, bör
naturgasledningar inom sådana områdenäven tills vidare undantas från

koncessionsplikt. konsekvensI med detta bör inte heller koncession
krävas för naturgaslager anslutet till icke koncessionspliktig naturgas-
ledning. Den omständighet koncession inte krävs för vissaatt natur-
gasledningar innebär samhället inte kan vidta de sanktioneratt som
gäller för koncessionspliktiga naturgasledningar. kan därför disku-Det

det bör krävas någon form koncession för dessa led-teras om annan av
ningar, exempelvis inom visst område. koncessionDennaett typ av
finns inom ellagstiftningen. bakgrundMot den nuvarande ord-attav
ningen fungerar bra dock utredningen några sådana regler inteattanser
behövs. Om utvecklingen skulle visa det finns behov reglering,att av
får frågan behandlas på nytt.

l0.2.4 Villkor for koncession

Förslag: Koncession skall naturgasledning med i huvudsakavse en
bestämd sträckning.

En koncession för naturgasledning eller naturgaslager får förenas
med villkor för bl.a. skydda miljön.att

koncessionEn får beroende sökanden ställer säkerhetgöras attav
för kostnaderna för återställning.

koncessionsärendetI bör vilken inverkan harnaturgasledningenprövas
på motstående intressen, möjligheten uppföra byggnader. Fört.ex. att

sådan prövning skall möjlig naturgasledningensmåsteatt en vara
sträckning i fall i huvudsak bestämd.vart vara

tillgodoseFör allmänna intressen och enskild bör detatt rätt vara
möjligt förena koncession för eller förnaturgasledningatt etten en
naturgaslager med villkor. Sådana villkor kan behövas för tillgodoseatt
krav på säkerhet och till skydd för bland miljön.t.ex. annat

beslutet koncessionI bör det möjligt föreskrivaatt attom vara na-
turgasledningen skall färdigställd inom viss tid. förDetta attvara en
undvika allt för lång tid sökanden förverkligaratt utan attpasserar an-
läggningen. Vid bestämmande tidsfristens längd bör arbetetsav om-
fattning beaktas. Om arbetet på grund särskilda förhållanden för-av
hindras eller försvåras bör tidsfristen kunna förlängas.avsevärt

Det kan bli aktuellt bort naturgasledning elleratt ta ett natur-en
gaslager. sådana fall kanI det finnas behov återställa omgivning-attav

öka förutsättningarnaFör för återställningsåtgärder blir vid-att atten.
bör regeringen ha möjlighet koncessionen beroendetagna, göraatt av
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åtgärder. Omsådanafullgörandetsäkerhet förställersökandenatt av
säkerhet kunnabör ytterligaretillräckligintesäkerhetenställdaden är

krävas.

koncessionkoncession ellerTidsbegränsad10.2.5

vidaretills

el-finns,särskilda skälför år. Ombeviljas 40KoncessionFörslag:
bestäm-kunnagiltighetstidkortaredet, börbegärsökandenler om

mas.

innebärnaturgaslagernaturgasledning ochkoncessionspliktigEn en
områden. Fråganrad ärkonsekvenserfåinvestering kanstor ensom

tidsbe-skalldenellertills vidaregällaskallkoncessionen varaomom
gränsad.

ständigtsamhälletkoncessionentidsbegränsa ärförskäl attEtt att
Åtveeggad.frågeställningenkoncessionshavarenförändras. ärFör ena

kon-garanti förkoncession visstidsbegränsad attinnebärsidan enen
Å sidan måsteandratid.angivenoförändrad undergällercessionen

kon-tidsobegränsaddärför kansig ochbetalainvesteringargjorda en
tidsobegränsadVidkoncessionshavaren.förföredracession att envara

mycketbliställningkoncessionshavarenstorde dessutomkoncession
intressen.allmännatillförhållandestarkare i

utredning-enligtdet,tills vidare måsteskall gällaOm koncessionen
förhållandenaomprövning,möjlighet tillfinnasmening, t.ex. omens
koncentrerasfall kunnaskulle i sådanaPrövningenväsentligt.ändras

fallendockförutsätteraktualiserats. Detta attproblem harfall därtill
omprövningmedförfarandeEttlämpligt sätt.kan avgränsas ett

koncessionshavarensförstärkningkraftigmedföradockskulle aven
då svå-blir detTroligenintressen.till allmännaförhållandeställning i

därförUtredningengällande.intressenade allmännagöra anserattrare
lösning.lämpligdettainte äratt en

be-skall kunnasamhällsutvecklingenövrigadenstället bör, förl att
tidsbegränsad. Kon-koncessionenomfattning,i tillräckligaktas vara

kon-långtillgodoseskunnabörintressencessionshavarens engenom
åmellanavvägningfrågadennaLängden påcessionstid. är enaomen

koncessionfrågankunnaintresse prövadet allmännassidan att omav
betaltfåbehovkoncessionshavarenssidan attoch andrapå ånytt, av

koncessionmening börutredningensEnligtinvesteringar.gjordaför
för år.beviljas 40
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Det får betydelsefullt sökanden kan räknaatt medanses att rege-
ringen i sitt koncessionsbeslut meddelar sökt tid det inte finnsnär star-
ka skäl talar det. Därför bör det i lagenemot koncessionsom attanges
skall beviljas för 40 år, det inte föreligger särskilda skäl ellerom om
sökanden begär kortare giltighetstid för koncessionen. kanDeten ex-
empelvis finnas behov giltighetstidenatt till den gällerav anpassa som
för intilliggande ledningar. sådanaI fall kan det motiverat medvara
kortare giltighetstid. På så kan koncessionsätt för ledningarna i ett se-

skede iomprövas sammanhang. Huvudregelnett bör docknare attvara
koncession beviljas för 40 år.

10.2.6 Förlängning giltighetstidav

Förslag: Koncession får förlängas med 40 år gången. Vid pröv-
ning ansökan förlängning ställs krav vid prövningav om samma som

ansökan. En ansökan förlängning skall lämnas in två år fö-av ny om
koncessionstidens utgång. Koncessionen gäller till dess ansökanre
förlängning har slutligt.prövatsom

Om naturgasledningen och naturgaslagret inte har vållat olägenhet, bör
såväl koncessionshavaren samhället intresserade driftenattsom vara av
fortsätter efter det koncessionstidenäven har gåttatt Därför bör detut.
finnas möjlighet förlänga koncessionstiden.att kanDet diskuteras om
kraven vid förlängning koncessionstiden kan ställas lägre vidänen av

ansökan. Om lägre krav skulle ställas innebär detta i realitetenen ny att
koncessionen inte tidsbegränsad.är Enligt utredningens mening bör
därför, och för samhällets intressen skallatt kunna beaktas, samma
krav gälla vid förlängning vid ansökan.som en ny

Prövningen förlängning giltighetstiden bör ske i tidgod fö-av en av
koncessionstidens utgång. Detta eftersom det exempelvis miljö-re av

skäl kan bli aktuellt flytta naturgasledning.att Det bör därför ien anges
lagen vid vilken tidpunkt ansökan förlängning skall lämnas in. Tid-om
punkten bör bestämmas med hänsyn till koncessionshavarens och myn-
digheternas planering. Ansökan bör därför lämnas in två år föresenast
koncessionstidens utgång. Koncessionen bör gälla till dess ansökanatt

förlängning har slutligt.prövatsom
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Naturgasledning inom trafikled10.2.7

dragitsKoncessionshavare naturgasledning harFörslag: är, om
trafikledfram inom område för befintlig allmän järnvägväg, etc.

åtgärderoch trafikleden ändras, skyldig vidta och bekosta deatt av-
ändringen.seende naturgasledningen behövs för genomföraattsom

väghållarennaturgasledningen korsar trafikleden skallOm er-
medför de utgifter förevaritkoncessionshavarensätta natur-som

trafikleden och har föranlettsgasledningen där denna korsar avsom
ändringen trafikleden.av

merkostnaderskall betala ersättning för deKoncessionshavare
dragitstrafikled naturgasledning harför underhåll som en somav

medföra.fram inom trafikled kanen
naturgasledningar inom trafikledsom-arbete med utförsOm som

inomi trafiken skall, arbetet utförsråde medför ingrepp såstörre om
hatrafikled allmän trañkledens förvaltareområde för än väg,annan

skall utföra arbetetmöjlighet anvisa hur arbetet utföras elleratt ge-
bestridabägge fallen skall koncessionshavarenförsorg. Inom egen
för all-med naturgasledning inom områdekostnaderna. arbeteFör

regler.tillämpas särskildamän väg

befintlig allmänofta inom områden förNaturgasledningar dras t.ex.
ändrakapitel Emellanåt fattas beslut6.2.3. vägarsseväg attom

i sådana fall kommasträckning. Naturgasledningar kan utgöraatt ett
skall ha före-blir då vilket intressehinder för ändringen. Frågan som
prioritetsprin-tillämpning den s.k.träde. Frågan kan lösas genom en av

förfår vikatillkomna anläggningeninnebär dencipen. Denna att senare
fram inomnaturgasledningen har dragitstidigare tillkomna.den Om

koncessionshavaren åläggasdärförområde för befintlig allmän börväg,
behövs förnaturgasledningende ändringar beträffande attgöraatt som

trafikleden skall ändras.kunna
åtgärderkostnaderna för deskall betalafrågaNästa är somvem som

koncessionshavarennaturgasledningen.behöver vidtas avseende Drar
trafik-befintligtjärnvägsspår harnaturgasledningen längsfram ettett

ledningsdragningenDärigenom bör arbetena vidledsområde utnyttjats.
vadkostnaderna rimligen ha blivit lägreha underlättats och än som

dragitsskulle blivit fallet naturgasledningen hadeha t.ex. genom enom
bekosta deåläggsrimligt koncessionshavarenskog. därförDet attär att

ändras.trafikledenföranledsnaturgasledningsändringar attsom av
trafiklederochmellan naturgasledningarGäller däremot korsningardet

nack-situation detsaken i läge. dennakommer I ärett annat snarare en
trafik-naturgasledning inomhadel för koncessionshavaren ettatt en
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ledsområde. Därför bör väghållaren, i detta fall, koncessionsha-ersätta
för de kostnader denne haft för åtgärder avseende naturgasled-varen

ningen där denna korsar trafikleden och har föranletts att tra-som av
fikleden ändrats.

En naturgasledning har dragits fram inom område för be-ettsom
fintlig trafikled kan orsaka kostnaderna för underhållet trafikle-att av
den blir högre. Eventuell merkostnad bör därför bäras koncessions-av
havaren.

Arbete med naturgasledningar, framdragning och underhåll,t.ex. ut-
förs inom trafikledsområden.även vissa fallI kan sådana arbeten med-
föra ingrepp i trafrkleden ochstörre kan påverka trafiksäkerheten.även

sådana fallI bör, arbetet utförs inom område för trafrkled änom annan
allmän trafikledens förvaltare ha möjlighetväg, antingen konces-att ge
sionshavaren anvisningar för hur arbetet skall utföras eller utföraatt
arbetet försorg. Kostnaderna för arbetet bör i bägge fallengenom egen
bestridas koncessionshavaren. Utförs arbetet med naturgasledningav
inom område för allmän bör reglerna i 44 väglagenväg § se avsnitt
6.2.3 tillämpas.

Överlåtelse10.2.8 koncessionav

ÖverlåtelseFörslag: koncession kräver särskilt tillstånd. in-Nyav
nehavares lämplighet på vidprövas ansökansättsamma som om ny
koncession.

Som vi tidigare har vi endastnämnt, den har förutsätt-attanser som
ningarna och möjligheterna fullgöra alla de förpliktelser för-att ärsom
enade med naturgasledningens och naturgaslagrets framdragande re-
spektive uppförande och drift bör få koncession. fått konces-Den som
sion kan emellertid olika anledningar vilja överlåta den påav annan.
Frågan då det allmänna bör haär något inflytande vid överlåtel-om en

Enligt utredningens mening bör så fallet. Vi det skallattse. vara anser
krävas särskilt tillstånd för överlåta koncession. Vidareatt en anser

kraven på den innehavarens lämplighetatt skall påprövasnye samma
vid ansökansätt koncession på grund den viktsom en om ny av som

läggs vid koncessionshavarens förutsättningar handha naturgasled-att
ningamas och naturgaslagrens drift och därmed sammanhängande för-
hållanden. innehavarenDen bör för övrigaäven överta ansvaret attnye
villkor för koncessionen följs.
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koncessionUpphörande10.2.9 av

ellernaturgasledningenfår återkallasKoncessionFörslag: na-om
säkraförheller behövsoch inteanvändsinte längre attturgaslagret

sig.missköterkoncessionhavarenellerenergiförsörjningen om

kon-skälfinnaskan det övervägaomständighetervissaUnder att om
naturgasled-omständighet kansådanEnskall bestå. attcessionen vara

kommerhelleroch inteanvänds,inte längrenaturgaslagretningen samt
förbehövsheller inteframtid och deöverskådliginomanvändas attatt

bruk. så-Idefinitivt kanoch därförenergiförsörjningensäkra tasatt ur
koncessionen.återkallamöjligtbör detfalldana attvara

ibehövakan övervägaskoncessionåterkalla ävenMöjligheten att
Vidsig.missköterkoncessionshavarensammanhang,andra t.ex. om

försummelse åtgärderingripandenaturligtvis mindreböreventuell
eventuelltförelägganden,kan bestååtgärderSådanavidtas först. av

effekt bör,avseddinte haråtgärdernamed vite. Omförenade som en
böråterkallelseåterkallas. Frågankunnakoncessionensista utväg, om

naturgasled-förellergällande villkorkoncessionenföraktualiseras om
säkerhetsbestämmelser integällandedriftnaturgaslagretsochningens

enligtskyldigheterfullgör sinaintekoncessionshavarenellerföljs om
lag.denna

fort-hur denmisskötselgrundåterkallelse ärproblem vidEtt av
Enligtnaturgaslagretochnaturgasledningen garanteras.driftensatta av

1999höstenunderregeringenkommererfaritharutredningen attvad
ellag-inomfrågalösa bl.a. dennauppgiftmedutredningtillsätta atten
ocksåtordedärföreslåskommerregleringstiftningen. Den attsom

Därför lämnarnaturgaslagen.imotsvarande frågatillämpas påkunna
denna del.förslag inågotutredning intedenna
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10.2.10 Borttagande naturgasledning, återställningav

m.m.

Förslag: Den innehaft koncessionsenast skyldig bortärsom att ta
naturgasledningen och naturgaslagret vidta åtgärder församt att
återställning. När koncession upphör skall den myndigheten som
regeringen bestämmer fastställa koncessionshavarens skyldigheter.
Den myndighet regeringen bestämmer får förelägga konces-som
sionshavaren vid vite fullgöra sinaatt skyldigheter. Myndigheten
kan beslutaäven åtgärder skall vidtasatt på koncessionshavarens
bekostnad.

Den myndighet regeringen bestämmer får förelägga densom som
dragit fram naturgasledning eller uppfört naturgaslageretten utan

ha tillstånd, där sådantatt krävs, bort anläggningarnaatt ta samt att
återställa marken det behövs från allmän eller enskild synpunkt.om
Ett föreläggande får förenas med vite. Den myndighet regering-som

bestämmer får beslutaäven åtgärderna skall vidtasatt på inneha-en
bekostnad.varens

Den myndighet regeringen bestämmer får beslutasom att annans
mark i anspråk för återställningsåtgärdematas att skall kunna ge-

Åtgärdernanomföras. med återställa skall genomförasatt så-ett
dant minsta skadasätt och intrångatt vållas. Vägar får byggas eller
byggnader uppföras endast markägaren, den har nyttjande-om som

eller servituträtt avseende marken samtycker eller den myndighet
regeringen bestämmer lämnar tillstånd. Föranleder återställ-som

ningsåtgärderna skada eller intrång skall ersättning utgå.

Som tidigare har nämnts utredningen koncession skall kunnaattanser
upphöra antingen den återkallas elleratt konces-attgenom genom
sionstiden löper Frågan vad skallut. är hända med naturgasled-som
ningar och naturgaslager koncessionen upphör. En möjlighet ärom att
låta naturgasledningama och naturgaslagren finnas kvar. En annan
möjlighet bort demär och, i denatt ta mån det går, återställa marken i

skick före naturgasledningens respektive naturgaslagretssamma som
tillkomst. Enligt utredningens mening bör den innehaftsenastsom
koncessionen skyldig bort naturgasledningamaatt ta ochvara natur-
gaslagren, vidtas de återställningsåtgärdersamt att behövs för attsom
tillgodose allmänt eller enskilt intresseett någon betydelse. Vilkaav
åtgärder behöver vidtas får bedömas från fall till fall. Exempelvissom
bör naturgasledning stål bort eftersom denna,tas den inteen av om an-
vänds och inte heller underhålls, kommer sönder. Troligenatt rosta är
det först koncessionennär upphör det kan vilka åtgärderavgörassom
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myndig-koncessionen upphör därför denbehöver vidtas. börNärsom
fastställa vilka skyldigheter konces-het regeringen bestämmersom

bort naturgasledningar och naturgaslagersionshavaren har samtatt ta
följeråterställningsåtgärder. koncessionshavaren intevidta Omatt
ellerdet möjligt förelägga honommyndighetens beslut bör attvara

sina skyldigheter eller besluta åtgär-henne vid vite fullgöra attatt att
skall vidtas koncessionshavarens bekostnad.derna på

vadbör behandlas i detta sammanhangfrågaEn är somsomannan
uppförfram naturgasledning ellerskall gälla någon drar ett na-enom

eller bryterkoncession, där sådan behövs,turgaslager ha motutan att
frambetydande drameddelade villkor på sätt, natur-attett t.ex. genom

Sådanai beslutet.plats vad hargasledningen på än angettssomannan
bestäm-myndighet regeringenkunna lösas denfall bör attgenom som

naturgasledningenden dragit framförelägga atträtt att sommer ges
skick. sådantdels återställa platsen i ursprungligt Ettdels bort den,ta
allmän ellermeddelas det behövs frånföreläggande bör kunna en-om

medföreläggandetmöjligt förenaskild synpunkt. börDet även attvara
skall vidtas påbesluta åtgärdernaMöjlighet bör finnasvite. även att att

bekostnad.innehavarens
tillfall tillgångåterställa marken krävs i de flestakunnaFör att an-

servitutochinnehavare nyttjanderättmark. Om markägare, avavnans
tillträde tillinte kan kommamarken och koncessionshavare överens om

be-regeringenmöjligt för den myndighetmarken, bör det somvara
under visstillträde till marken skall få skebeslutastämmer attatt om

Återställningsarbetet skadaminstatid. utföras sådantbör på sättett att
elleroch anläggakoncessionshavarenintrång vållas. Om vägattavser
elleruppföra nyttjanderättmarkägare och den harbyggnad bör som
intesamtyckelämnat sitt samtycke.avseende marken ha Omservitut

myndighettillstånd dendet i detta fall krävasbör även som re-avges
åtgärdentillstånd bör meddelas endastbestämmer. Sådantgeringen om

skall kunna utföras.återställningsarbetetoundgängligen krävs för att
och in-markägareskada eller intrång böråterställningsarbetetOrsakar

ersättningmarken haoch servitut avseendenehavare nyttjanderättav
marken ellerfastighetsdomstol inom områdeför detta. störreDen vars

ersättningen.eventuella tvister rörandedelen denna ligger bör prövaav
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10.3 Ledningsägarens skyldigheter

Avsnittet behandlar frågor tillträdesform till naturgasledningar,om
anslutning till naturgasledningar, vilka skalltransport naturgas,av som

betraktas berättigade kunder, undantag och frågor transportta-som om
riffer.

Tillträde10.3 till naturgasledningar

Förslag: Tillträde till naturgasledningar skall baseras regleratpå ett
förfarande.

Den svenska naturgasmarknaden präglas betydande inslagav av mono-
pol, vilket kunder små eller inga möjligheter välja leverantör.attger
Varje kund i praktiken hänvisad till leverantör och har därmedär en
små möjligheter söka uppnå bättre villkor avtal med någonatt genom

leverantör.annan
Enligt utredningens uppfattning det viktigt naturgasmarknadenär att

i Sverige för konkurrens. möjliggörEn naturgasmarknadöppnas som
inhemsk och internationell handel med leder bl.a. tillnaturgas att pro-
duktionsresurserna kan utnyttjas bättre. siktPå bör ökade inslag av
konkurrens leda till och effektivare prissättning naturgas-en annan
marknaden konsumentema.som gynnar

Transport naturgasledningar kan tidigarenaturgasav genom som
framgått betraktas s.k. naturligt monopol. Förekomstenett stor-som av
driftsfördelar har medfört enda företag kommit dominera in-att ett att

sitt område, och i praktiken det omöjligt för företagnågotär annatom
etablera överföringsverksamhet inom detta område. Utvecklingenatt

har emellertid visat det gäller naturliga monopol finns al-även näratt
ternativa lösningar. Huvudprincipen handel ochär att trans-separera

framgåttSom kapitel 8 det ofta just iport naturgas. är transportenav av
överföring och/eller distribution till kunderna kostnadsfördelarnasom
med överforingsforetag medan handeln uppvisarinteärett störst, mot-
svarande kostnadsegenskaper, dvs. inte förknippad med stordrifts-är
fördelar. Genom handel från kan tillgodogö-att transportseparera man

sig de fördelar följer konkurrens i handelsledet samtidigtra som av
medtillvaratar kostnadsfordelama överforingsforetag.ettsom man

Försäljning bör således ske i konkurrens, medannaturgas transport-av
verksamheten naturligt monopol bör regleras på särskiltär ett ettsom
sätt.
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köparenaturgashandeln måstekonkurrens inomökaduppnåFör att
utnyttjanaturgasmarknaden möjlighetoch säljare på naturgas-attges

i dag,verksamhetenrörledningslagen, reglerarEnligtledningarna. som
koncessionshavarenlagen framgårmöjlighet. ärsådan Avfinns atten

ledningen åtombesörjaersättningskyldig transportatt mot an-genom
koncessionshavaren.väsentligt förfång förskedet kan utanomnan,

tillträdesådanthurdock bestämmelsersaknarRörledningslagen ettom
Energikommissionentillunderlagsbilagaenligt 3organiseras ochskall

intetredjefornaturgasledningartillträde tillhar part1995: 140SOU
valtochdenna osäkerhetbakgrund ut-aktuellt. attvarit Mot attav

anknytavaltutredningennaturgaslagstiftning, harhelt attforma en ny
ifinnstillträde tillbestämmelser naturgas-till de systemet somom

marknadirektivet.
tillträde tillbestämmelserNaturgasmarknadsdirektivet systemet,om

vårenligti kapiteloch analyseratsi kapitel ärredovisats 7 upp-som
konkurrens påökadåstadkommaförcentrala verktygenfattning de att

till-förförfarandenmedger olikaBestämmelsernanaturgasmarknaden.
ochförhandlatmöjligt väljanaturgasledningama. Dettillträde är att

tillträde in-förfaranden. regleratEttbåda dessatillträde ellerreglerat
för-medanutnyttja ledningarna,avgiftlaglig ettnebär rätt att moten

ledningar-tillträde tillförhandlainnebärtillträdehandlat rätt att omen
na.

försörjninglandetsutredningenutgångspunkt förviktig ärEn att av
hållbartlångsiktigtoch sätt.effektivtorganiserad påär ettnaturgas

kanoch detroll i Sverigesig litenspelar i och för natur-Naturgasen en
harnaturgasmarknadsdirektivetgenomförandetligtvis invändas att av

åtminstonenaturgasmarknad,begränsadmindre sådanbetydelse på en
ungefärliggafortsättningsvis kommerförbrukningen attävenom

studierantalredovisati kapitelhar 5nivå. Samtidigt ettdagens om
UtredningenSverige.utbyggd marknad i tarförförutsättningarna en

naturligtändådet sigstudier, atttill dessaställninginte ter sommen
inteochi dagskall kunna fungeralagstiftningfrånutgå somsomen

områden,vissaInomutbyggnadhinder förlägger naturgasen.aven
förväntaslagstiftningdock behovetkanredovisas varaavsenare,som

litet.
marknadenskan påverkalagstiftningen ut-Vi medvetnaär attom

tillträdeallt kan reglernaFramföroch funktionssätt.veckling dess om
både kon-påverkaförväntaskapitelframgåtttill marknaden, avsom

viktig frågai infrastruktur. Eninvesteringarincitament tillkurrens och
incita-tillhänsynlagstiftningen skallutsträckningi vilkenblir då ta

uppfattningEnligt vårinfrastrukturen förbygga naturgas.att utmenten
effektivförförutsättningarhuvuduppgift skapautredningens attär
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konkurrens denpå svenska naturgasmarknaden. Detta också det pri-är
syftet med EG:smära naturgasmarknadsdirektiv.

Det går dock inte bortse från infrastrukturen, och därmed in-att att
vesteringsbenägenheten, mycket viktig förär utveckla väl funge-att en
rande framtida marknad. sigDet därför ofrånkomligt kon-ter attsom
kurrensaspekter och benägenheten investera i infrastruktur måsteatt
vägas varandra. En central fråga blir därför hurmot de bägge tillträdes-
formerna påverkar investeringsbenägenheten i infrastruktur. konkretEn
bedömning måste i detta sammanhanggöras då huruvidaär ettsom
reglerat tillträde försvagar incitamenten i sådan utsträckning att etten
förhandlat tillträde bör föredras framför reglerat.ett

En utgångspunkt för vår bedömning reglerat tillträde kanär att ett
innebära olika former och grader ingrepp. Som framgått kapitel 8av av
kan reglerat tillträde innebära priser, leveransvillkor, tariffstruk-ett att

regleras regleringsmyndighet.turer Så behöver dock inteetc. av en vara
fallet. I Sverige har reglerande ingrepp i priser och tariffstrukturert.ex.
traditionellt varit begränsad omfattning. På den svenskasett t.ex.av
elmarknaden utgår regleringen nättarifferna från vissa mål skä-av om
lighet och likabehandling. Tariffemas struktur regleras dock inte, och
det sker ingen prövning i förväg nätbolagens tariffer och övrigaav
kommersiella villkor.

denI meningen skillnaden mellan förhandlat och regleratär ett ett
tillträde mindre tydlig och det utifrån sådan regleringär vitypen av

vår bedömning eller jämförelsegör med förhandlat tillträde. Detett
finns dock detta perspektiväven två väsentliga skillnader mellan deur
bägge tillträdesformerna. jämförelseI med förhandlat tillträde inne-ett
bär reglerat tillträde för det första det möjligt tarifferfå ochett äratt att
övriga villkor för transporttjänster prövade regleringsmyndighet.av en
Tariffer och/eller andra villkor och skyldigheter måste för det andra of-
fentliggöras.

Det sannolikt kravet prövningär och offentliggörandeatt ta-av
riffer vid reglerat tillträde i någon utsträckning begränsar ledningsä-ett

handlingsutrymme jämfört med vad fallet vid för-är ettgarnas som
handlat tillträde. Ett förhandlat tillträde ledningsägare vissa möjlig-ger
heter påverka konkurrensförhållandena i försörjningsledet.att Det är
därmed troligt incitamenten investera i infrastruktur föratt att naturgas

starkare vid förhandlat tillträdeär vid reglerat. ekonomis-ett än Deett
ka förutsättningarna för utbyggnad infrastruktur för kannaturgasav
emellertid påverkas med traditionella energipolitiska styrmedeläven

skatter och andra regler. medelDessa kan utformas just för attsom
främja investeringar i infrastruktur och torde därför effektivare ivara
detta avseende regelverk främst skallän skapa konkurrens påett som
marknaden. Betydelsen stabil och förutsägbar energibeskatt-t.ex.av en
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bak-understrukits iinfrastruktur harinvestera ining för viljan att
kapitelframgåttKreditmarknaden har vidare,grundskapitlen. avsom

vil-byggdeskaraktär sedanändrat naturgassystemenmerparten upp,av
bind-bindningar minskar. Dessalångsiktigabehovetket medför att av
kon-producentemasavseenden eftersomi andraminskarningar även

framgåttpåtaglig. Somhar blivit alltmermarknadsandelarkurrens om
haproducentema år 2000dekommer ett natur-kapitel 8 större attav

för ökadrörledningskapacitetgasutbud och motsvararexport casomen
förhållande kanikonsumtionen Europa. Detta antas10 procent av

im-ochproducentermellanlångsiktiga bindningarbehovetminska av
förordaskäldärför mindrefinns detavseenden ettdessa attIportörer.

tillträde.förhandlat
tillträde blirförhandlatdet troligtbedömningEnligt vår är att ett

potentiellaförmed osäkerhetresurskrävande och förenat störremer
tillträde. Dettaordning med regleratledningarnanyttjare än enav
framgåtttillträde,vid regleratdetmedhänger ettatt ovan,somsamman

of-tariffemavillkor prövade ärochtariffermöjligt få samt attär att
förknippadevissa nackdelarDärmed reduceras ärfentliggjorda. som

kanvilketalltid tid ochFörhandlingarförhandlingar.med tar resurser,
mark-sigetableraplaneraraktöreravskräckande förverka attsom

utfalletosäkerhetalltid i förvägråder ocksånaden. Det av enomen
innebärakanoch priser. Osäkerhetentillträdesvillkorförhandling om
investe-vidta åtgärder i formincitamenthar små t.ex.aktörer attatt av

för-marknaden. Ettträda in påmarknadsanalyser förellerringar att
ochlikabehandlaskunder inteinnebäratillträde kanhandlat attt.ex.

marknaden.frånkundermedföra utestängsatt
avregleratStorbritannien, stegvis natur-Utvecklingen i bl.a. som

mångatillträde, visarfrån regleratgasmarknaden och utgått attett po-
outvecklad,relativtregleringeninitialt valde,aktörer närtentiella var

bristandeochosäkerhetgrund öppen-marknadenin pågåinteatt av
åtgärder,för Senarediskriminering ansågsför stor.het. Risken som

ochstyrningberäkningsprinciper,offentliggjorda tariffer ochkrav på
fåbetydelse förhar visat sig atttarifferkontroll storetc., envara avav

Åtgärderna ochöppenhetgradenhar ökatmarknad.fungerande av
antalettillvilket lettprinciper,diskriminerande attinslagenminskat av

iTysklandexempelhar ökat. Ettmarknaden ärpåaktörer annat som
till led-tillträdeangåendeföreskrifterobligatoriskaför sig saknaroch

detdock, ärtillträde tillämpasförhandlat ävenEn formningarna. omav
naturgasmarknadsdi-idetformaliseratbetydligt mindre än som anges

ledningarnaexisterandetill defå tillträdeMisslyckandenrektivet. att
parallellaiinvesteringartillkapitel lett framframgåtthar, avsom
till effek-fallutveckling leder i mångasådanTyskland.ledningar i En

tivitetsförluster.
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Vår slutsats diskussionen det vidär förhandlat tillträ-attav ettovan
de förenatär med högre kostnader och osäkerhetstörre etablera sigatt
på naturgasmarknaden vadän fallet vidär reglerat tillträde.ettsom
Detta förhållande begränsar konkurrensen på naturgasmarknaden och

enligt vårutgör mening starkt förett reglerat tillträde.argument
Detta kan återspegla konsumentintressetargument sägas ärsom en

viktig utgångspunkt för utredningen. Ett reglerat tillträde förenatär
med lägre transaktionskostnader och mindre osäkerhet förhandlatän ett
tillträde och medför därför mindre hinder för marknadstillträde. harDet
därmed de positiva effekterna på konkurrensenmest och i förlängning-

på konsumentintresset. Enligt vår bedömning således regleraten ettger
den garantin försystem största tillträde tillett ocksåDetsystemen. är

lätt förstå och klara ochatt entydiga spelregler, vilket förbättrarger
marknadens funktionssätt.

Den förda diskussionen vårt huvudmotivär för regleratovan ett
tillträde. finnsDet emellertid andra skäläven talar för vårt förslag.som

Ett reglerat tillträde med offentliggjorda tariffer kan underlätta för
tillsynsmyndigheten analysera prisbildningen.att Om marknaden inte
skulle fungera tillfredsställande reglerat tillträde också ökadeettger
möjligheter ställa krav på tariffemasatt utformning eller andra villkor.

Det kan vidare hävdas den svenska gasmarknadenatt konkurrens-ur
synpunkt har alltför många handelsled. Som framgått kapitel 9 ut-av
vinner Dansk Undergrunds Consortium DUC och säljer den vi-gasen
dare till DONG Naturgas A/S. Det företaget säljer tillsenare gasen
Vattenfall Naturgas AB, i sin säljer den vidare till distribu-tursom
tionsföretag. De företagen står för försäljningen till slutkunder.senare
Ett reglerat tillträde, garantier för tillträdestörre till systemensom ger

förhandlatän tillträde, kanett innebära vissa de svenska han-att av
delsleden rationaliseras bort, vilket därmed leder till effektivitetsvins-
ter.

Sammanfattningsvis uppfyller, enligt vår bedömning, regleratett
tillträde i högre utsträckning förhandlatän tillträde de formella för-ett
utsättningarna för få till stånd ökad konkurrens.att kan i ochDet fören
sig alltid hävdas behovet konkurrensatt tillfredsställs denav genom
alternativkostnadsprissättning tillämpas på gasmarknaden, dvs. attsom
priset på kopplat till kundensnaturgas är altemativkostnad för andra
bränslen. De rådande prisnivåema reflekterar dock i hög grad bristen
på konkurrens på gasmarknaden. Prissättningsprincipen vidareär
mycket känslig för skatteförändringar på alternativa bränslen och det är
endast kunder har tillgång till alternativa bränslesystemsom utansom
kännbara kostnader kan byta energikälla. länderI infört regleratettsom
tillträde till naturgasmarknaden tenderar få egetnaturgasen att ett
marknadsbestämt pris, dvs. priset baseras på utbud och efterfrågan av
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förhandlatmedockså syftetdet bör detta ärpoängteras ettattnaturgas
naturgaspriser.lett till lägre Detutveckling har ärtillträde. Denna

marknadlitensådan prisbildning påvi fårdärmed inte sagt att enen
denoch förstärksökar docksvenska. Förutsättningarnaden avsom

pekar påavsnitt ochredovisats i 8.1marknadsutveckling attsomsom
kon-till alltkrafter kommer ledakommersiellatrycket från att meren

marknad.kurrensutsatt
marknad.litendock Sverigeavseendeproblem i dettaEtt ärär att en

tilltillträdetbefogat regleradärför mindrehävdas detkanDet är attatt
dockstorlek, ledermonopol, oberoendeNaturligamarknaden. nor-av

tillgängliga Dettautnyttjande ärtill effektivtmalt inte ett resurser.av
synnerhetimonopol, ochreglera naturligaskälet förfrämstadet att

dettransporttjänsterprissättningochtillträde till systemen senareav
detför sigtariffer. ochavsnitt 10.3.6 Ii detalj i ärdiskuteras ommer

förtillträde sluter sigvid förhandlatkunder atttänkbart ettatt samman
sänkta priser.tillsmåningom lederförhandlingstryck såutöva ett som

svenskapå dendock tidigare inte inlettsharsådant samarbeteNågot
förrörledningslagen formelltmarknaden, utrymmesett gettatttrots

tarifferordaoffentliggjvidare betonasbörtillträde till Det attsystemet.
successivt.framtid, förändrasallheller givna förinte är utan

till ledningarnatillträdemåni någonalternativtEtt sätt garanteraatt
elområ-dock, liksomVideskulle kunna ägs staten.att av servara

sådan organisation. vä-någon Detinga skäl skapa ärdet, att snarare
förinomkompetensuppbyggnad kan tillsentligt etc. tasatt ramenvara

organisationen.nuvarandeden
praktikentillträde idock hur regleratväsentlig frågaEn är ettmer

konkurrensgenuinskapapåverka konkurrensen. Förkommer attatt en
tillträdeenbarttillräckligtmarknaden det inteden svenskapå är att ge

möjligt förocksåmarknaden. måsteoch Dettill öppnasystemet vara
andra le-frånnaturgasforetag köpaslutkunder ochsvenska naturgasatt

be-hinderfysiskaDanmark. NågraTyskland ochiverantörer t.ex. som
ledigfinnsdeti dag, eftersomtransportmöjligheterna finns integränsar

kan detpraktikendanska överföringssystemet. Ikapacitet i dett.ex.
i and-tilltillträdethinder kan begränsafinnas vissadock systemetsom

till-beroendenärvarandenaturgasforetag förländer. Svenska är avra
fortfarandedockVidet danska förtillgång vetsystemet transporter.

finnsvälja.Danmark Detkommertillträdesforminte vilken attsom
Huruvi-tillträde.förhandlatför de väljerdock mycket talar att ettsom

naturgasforetagsvenskaförtill tillträde försvårasda detta leder att ett
framgåttbedöma. finns,kunder svårt Detoch berättigade är att som

till ökadetillträde lederförhandlatrisk förallmänt att ettrent enovan,
diskrimine-leda tilldet skulleosäkerhet,kostnader och större attmen

kunder inteberättigadenaturgasforetag ellerring svenska är uppen-av
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bart. så fallI torde det gällaäven naturgasföretagstora från länder med
betydligt större naturgaskonsumtion denän svenska, vilket sannolikt
skulle leda till andra konsekvenser. Det förhållande föreslagitatt ett
reglerat tillträde kan vidare knappast påverka svenska berättigade kun-
ders möjligheter till tillträde till de danska Enligt artikel 21 isystemen.
direktivet skall medlemsstaterna dessutom behörig myndighetutse en

skall lösa tvister förhandlingar och tillträde.som vägrat finnsDetom
också möjlighet överklaga enligtatt gemenskapsrätten.en

Det dock inteär otänkbart skilda tillträdesregleratt och definitioner
berättigade kunder mellan Sverige och Danmarkav eller Tysklandt.ex.

kan leda till svenska naturgasföretagatt eller kunder får svårt iatt agera
Danmark eller Tyskland, medan danska och tyska företag får lättare att

i Sverige. sikt,På de nuvarandenär take pay-kontraktenagera löperor
bör detta kunna leda tillut, ökad konkurrens och sänkta gaspriser i Sve-

rige. På sikt det inte hellerär uteslutet olika former utländska fö-att av
retagskonstellationer etablerar sig i Sverige och Vattenfall Naturgasatt

ÖverforingsledningenAB:s inköpsmonopol upphör. i Sverige kommer
dock fortsätta existeraatt oberoendeatt detta. Enligt vår bedömningav

frihandelär effektivt medel för bekämpaett monopol och kartelleratt
organiseras inhemska producenter. Internationell konkurrenssom av

har visat sig viktig del i det omvandlingstryck fö-vara en som pressar
rationalisera verksamheten.retagen att kanDet också påpekas redanatt

hotet utländsk konkurrens kan komma påverka de inhemskaom att na-
turgasföretagens beteenden. Vårt primära intresse således inteär att
stärka de inhemska naturgasföretagens konkurrensförmåga kon-genom
kurrensbegränsande regler på den inhemska marknaden. En ytterligare
bedömningsgrund bör ivägas sammanhanget, i kapitelär attsom

har5 redovisat det pågår utredningatt ytterligare transport-en om en
forväg mellan Tyskland,naturgas Sverige och Danmark. En sådan

skulle förbättratransportväg förutsättningarna för fungerande kon-en
kurrens och radikalt minska svenska naturgasföretags och slutkunders
beroende det danska Det docktransportsystemet. inte uteslutetärav att
öppnandet naturgasmarknaden leder till bristande jämviktav gente-en

andra länder. börmot Det samtidigt påpekas den svenskaatt naturgas-
marknaden för närvarande mycket litenär vid internationell jämfö-en
relse. Den svenska konsumtionen 0,2 denmotsvarar procentca av eu-
ropeiska, och därmed betydligtär mindre enbart den årliga tillväxtenän

den europeiska marknaden. Intresset för marknadsinvesteringarav på
den svenska marknaden kan därför lågt.vara

Ett och liknande osäkerhetsmomentannat ligger i den danskaatt
produktionskapaciteten successivt minskar. Efter 2005 kommer den in-
hemska produktionskapaciteten falla successivt ochatt kommer2010
importbehovet hälftenatt efterfrågan.motsvara En viktig slutsatsca av
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detta Sverige successivt måste söka andra importaltemativär att änav
Danmark. kommerDet därmed också i framtiden bli viktigt fåatt att

Återigentillgång till det danska för det docksystemet transporter. är en
fråga huruvida det svenska valet tillträdesfonn har betydelse förom av
svenska naturgasföretags eller slutkunders tillträde till det danska sys-

kanDet också bli aktuellt med investeringar i gasin-temet. nya
frastmktur. denByggs nämnda dentilltransportvägenovan nya euro-
peiska kontinenten blir bildenockså annorlunda.

En ytterligare osäkerhet i sammanhanget framgått kapitelär, avsom
m3Vattenfall harNaturgas AB för miljarder2att transporträtten

år i det danska och avtaletdenna enligtnaturgas rättsystemet attper
upphör först 2005. Huruvida detta problem beroendeeller inteär ärett

det finns ledig kapacitet i det danska Finns det ledigsystemet.av om
kapacitet bör förhållandet med inte föranleda någratransporträtten pro-
blem. det däremot saknas ledig kapacitet deOm det inte otänkbartär att

berättigade kunder kan behöva medförhandla Vatten-som anges som
fall köpa företaget. det sistnämn-Naturgas AB Itransporträttattom av
da fallet det tänkbart det skulle kunna handel meduppståär att en

dock inte uppenbart hur tillträdesfonnvaletDettransporträtter. är av
till de svenska naturgasledningama skulle påverka detta.

andra for-Vi vidare inte heller omedvetna det kan uppståär attom
väljer and-problem Sverige för tillträde änett annat systemmer av om

länder. Befintlig information, redovisats i kapitel tyder på attsomra
blirflera länder inriktade på införa förhandlat tillträde. såOmär att ett

fallet hakommer Sverige helt prissättning påöppenatt trans-en
porttjänster, medan andra länder inte Därmed harmånga har det. natur-
gasbolag i andra länder kunskap förutsättningar vivårastörre änom
har deras, vilket kan nackdel för de, svenska naturgasföreta-varaom en

dock vilken effekt detta får i praktiken.Frågan Naturgasär somgen.
in-i de svenska ledningarna kommer alltidtransporteras att generera
sigledningsägaren, oberoende formellt åtartäkter för av vem som

länder hareller vilken form tillträde väljs. andraItransporten av som
överföringsverksamhet.det lönsamt endast bedriva Omvisat sig att

ledningsägaren för själva försälj-enbart står intet.ex. transporten, men
ningen det dock ledningsägarenkan uppstå problemnaturgas,av om
har take pay-åtaganden. Vi återkommer till problem nedan.dettaor

förhand-och för sig kan reglerat tillträde minskatI medföraett ett
transporttariffer-lingsutrymme för bägge det gäller nivån pånärparter

det betydel-finns knappast skäl det skulle få någraatt anta attmenna,
konsekvenser. försefulla framgått kapitel kan kostnadernaSom 8av

Därtillöverföring uppskattas till naturgaspriset.10-20 procent av
Även transportkostna-kommer transportkostnader för distribution. om

varierar såledesdema mellan olika naturgasföretag, liggertyper av en
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del förhandlingsutrymmet i själva energipriset för Liknan-naturgas.av
de förhållanden råder på den svenska elmarknaden. Nättariffer fast-
ställs medan energiprisetnätägaren, förhandlingsbart. Effekternaärav
för utländska leverantörer bör dessutom bli liknande dem för svenska
naturgasföretag. utländskaDe leverantörerna skall också transportera

i den svenska delen överföringledningennaturgasen offentlig-motav
gjorda och påverkbara tariffer.

finns,Det redan framgått, inslag osäkerhet i vår bedömningsom av
tillträdesform till naturgasledningama. Vi dock valetattav ettmenar av

reglerat tillträde i utsträckning underlättar framtidastörre regelföränd-
ringar förhandlat tillträde.än Väljs förhandlatett tillträde finns detett

uppenbar risk många aktörer binder sig med långsiktigaatten upp
kontrakt och därmed försvåras övergång till reglerat till-etten senare
träde.

finnsDet emellertid flera osäkerhetsmoment hanteragår attsom ge-
de undantagsregler finns i naturgasmarknadsdirektivet. Ettnom som

sådant har begränsad infrastrukturär påmoment att naturgasom-en
rådet och utveckling denna infrastruktur skulle förbättraatt aven
marknadens funktionssätt. Vi har tidigare pekat på valet tillträ-att av
desform kan påverka incitamenten bygga infrastrukturen föratt ut na-

Det går inte bortse från vårt förslagturgas. till reglerat tillträdeatt att
kan komma påverka investeringsbenägenheten negativt. finnsatt Det en
risk för investeringar i naturgasinfrastruktur blirinte lön-att stora nya

i den konkurrensutsatt marknad kan tänkas uppståtypsamma av som
gasmarknadsdirektivetnär genomförs. direktivet och i förslagI vårt till

lagstiftning finns emellertid undantag införts förett att uppmuntrasom
investeringar i geografiskt begränsade områden inte tidigare varitsom
försörjda med Innebörden tredje under begrän-ärnaturgas. att part en
sad tid inte tillträde till Den utformningennärmaresystemet.ges av
förslaget redovisas i avsnitt 10.3.5.

Ett osäkerhetsmoment hur naturgasföretags lönsamhet kanannat är
komma påverkas de uppbundna långsiktiga takeatt ärattgenom av or
pay-åtaganden. Sådana åtaganden kan, framgått kapitel ledasom av
till förluster ledningarna för tillträde. Samtidigt harstora öppnasom
det framgått det under vissa premisser möjligt omförhandlaatt är att
kontrakten. ocksåDet sannolikt detär fram andraväxeratt typer av
kontraktsformer vid konkurrensutsatt marknad. Utredningen ären mer
dock medveten tillträde till ledningarna kan åsamkaatt ett naturgas-om
företag förluster på grund take pay-åtaganden. Vi föreslår därför,av or
i enlighet med direktivet, naturgasföretag i sådana fall, efteratt ansö-
kan hos berörd myndighet, kan få tillfälligt undantag från till-ett att ge
träde till ledningarna. Den regleringen dettanärmare förfarandeav re-
dovisas i avsnitt 10.3.5.
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Enligt utredningens bedömning bör till tillträde interätten vara
ovillkorlig. Naturgasföretag bör få tillträde till naturgasledningarvägra
på grund bristande kapacitet. Sverige bör dock, i enlighet med di-av
rektivet, få vidta nödvändiga åtgärder för säkerställa detatt att natur-
gasföretag tillträde till grund bristande ka-påvägrar systemetsom av
pacitet eller otillräcklig anslutning, genomför nödvändiga förbättringar
så långt detta ekonomiskt försvarbart, eller kundpotentiellär ärnär en
villig betala för det.att

för räkning10.3.2 Transport naturgasav annans

Den naturgasledning skall skyldig påFörslag: äger attsom vara
skäliga villkor för berättigade kunders räkning.transportera naturgas

och januariFrån med den 2006 alla kunder berättigade.1 anses som

reglerade tillträdet förutsätter enligt mening säljare och kö-Det vår att
får tillgång till naturgasledningar för leveranserna.de behövspare som

Därför skall den naturgasledning fortsättningen benämndiägersom
ledningsägare skyldig på skäliga villkoratt transportera naturgasvara
för berättigade kunders räkning. Skyldigheten att transportera naturgas

räkning bärande princip konkurrensför för få ökad påär attannans en
naturgasmarknaden. Med för be-transport transport naturgasavses av
rättigade kunders räkning från införselpunkten Sverige till slutkund.i

sker i överförings- och distributionsledningar. Med överfö-Transporter
ringsledning naturgasledning belägen ochfram till mät-avses reg-
lerstation MR-station. Med distributionsledning naturgasled-avses

belägen från ochning med MR-station.
Skyldigheten gäller in-för räkningatt transportera naturgas annans

ledningsvis berättiga-enbart för vissa berättigade kunder. Dessastörre
definieras i avsnitt och där motiveras också vårt ställ-de kunder l0.3.4

ningstagande och med den allaFrån januari 20061närmare. anses
berättigade leveran-kunder och alla kunder kan därmed fritt väljasom

tör.
exempelskall ske på skäliga villkor.Transporten Somnaturgasav

villkor kanpå pris och betalningsvillkor, avtalstid ochnämnas uppsäg-
ning, avbrott och skälighetavstängning. Frågor transporttariffersom
behandlas i avsnitt 10.3.6.närmare
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10.3.3 Anslutning till naturgasledningar

Förslag: Den naturgasledningäger det inteär, finnssom särskil-om
da skäl, skyldig på skäliga villkoratt ansluta berättigade kunders
naturgasledningar. Från och med den 1 januari 2006 alla kun-anses
der berättigade.som

Tvister ledningsägares skyldigheter denprövas myndighetom av
regeringen bestämmer.som

För åstadkommaatt naturgasmarknad i konkurrens det enligtär våren
mening inte tillräckligt enbart låtaatt naturgasledningarna bli tillgäng-
liga för de berättigade kunderna. En förutsättning för kunna levereraatt
och dessutomta emot är kundennaturgas måsteatt ansluten tillvara en
naturgasledning. Någon skyldighet ansluta andras ledningaratt förelig-

inte i dag. Därför bör ledningsägaren skyldigger anslutaatt natur-vara
gasledningar.

Skyldigheten ansluta ledningatt bör inledningsvis enbartannans
gälla vissa berättigadestörre kunder dessa definieras i avsnitt 10.3.4.
Från och med den januari1 2006 alla kunder berättigade.anses som

huvudsakI det två kategorierär berättigade kunder i prakti-av som
ken kan begära anslutning till naturgasledning. Den kategorin ären ena

naturgaskonsument vill frånta ledning.en ut naturgas Den and-som en
kategorin är ledningsägare vill anslutara sin ledning tillen annan som

ledning.en annan
Med anslutning inte bara nyanslutning, också återin-avses utan

koppling befintlig naturgasledning och höjning avtalad kapacitet.av av
Ledningsägare får betydelsefull roll de skallatten transpor-genom

hartera avtalatsnaturgas mellan säljare och köpare. Skälighetensom i
ledningsägarens villkor och tjänster får därför betydelse for kon-stor
kurrensen inom naturgashandeln. Det därförär viktigt precisera in-att
nebörden i vad skall skäligt.som anses som

Huvudregeln framgåttär, ledningsägare skyldigaatt ärsom attovan,
på skäliga villkor ansluta berättigade kunders naturgasledningar.

Skyldigheten ansluta berättigadatt kund bör gälla endast deten om
finns ledig kapacitet. Om det inte finns ledig kapacitet bör därför led-
ningsägaren befrias från sina skyldigheter i nödvändig utsträckning.

I samband med ledningsägarenatt begäranprövar anslutningen om
denne ställningtar till naturgasledningen har kapacitet klara deom att

blirtransporter möjliga med den begärda anslutningen.som När en an-
slutning väl har ledningsägarenaccepterats kan denne inte därefterav
hävda kapacitetsproblem till följd anslutningen.av
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De ökade möjligheterna fritt välja leverantör medför inte i sigatt att
kapacitetsproblem uppstår. Enbart byte leverantör bör därförnya av

inte kunna åberopas skäl för begärd anslutning. Frå-vägraattsom en
det finns ledig kapacitet således aktuell främst vid anslut-ärgan om

ningstillfället.
Undantag från anslutningsskyldigheten bör, det finns särskildaom

skäl, kunna beviljas den myndighet regeringen bestämmer. Enav som
sådan prövning kan skäligheten i ledningsägarens ellervägranavse
villkor för utföra den begärda tjänsten.att

tekniskaDe förutsättningarna vid anslutningen viktigär en annan
orsak till undantag från anslutningsskyldigheten. naturgasledningDen

skall anslutas måste tekniskt anpassad till det befintligasom vara sys-
kan inteDet uppgift för ledningsägarentemet. göraatt extraor-vara en

dinära investeringar för kund skall kunna anslutas till hans led-att en
ning.

Det inte endast skyldighetenär ansluta naturgasledningaratt som
bör den myndighet regeringenprövas bestämmer. Villkoren förav som
anslutning skall skäliga. Sådana villkor kan gälla anslutningsav-vara
giftens storlek, också andra krav ledningsägaren ställer för attmen som
ansluta berättigad kund.en

Som framgått föreslår ledningsägare inledningsvis endastattovan
skall skyldiga ansluta vissa berättigade kunder. övri-större Förattvara

kategorier kunder föreligger anslutningsskyldighet först från ochga av
med den januaril 2006. Dessa omfattas därmed inte inledningsvis av
de villkor Vårt förslag leder således fram till detangetts attsom ovan.
under relativt kort tidsperiod skapas två kategorier kunderen av som

olikapå marknader; konkurrensutsatt marknad ochtyperagerar av en
marknad med starka inslag monopol. därför viktigt till-Det är atten av

synsmyndigheten allmänt följer utvecklingenäven fram till och med
2005 vad gäller anslutningsavgiñer den sistnämnda marknaden.etc.

l0 l9-l88l
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10.3.4 Berättigade kunder

Förslag: Ledningsägare på skäliga villkor skyldigär för följandeatt
berättigade kunder ansluta ledningar samt transportera naturgas.

Den naturgasledning ochäger eller för-transporterarsom som
säljer till fler kund.ännaturgas en
Kunder har naturgaseldad kraftproduktion.som
Övriga slutförbrukare förbrukar fem miljoner ku-änsom mer
bikmeter är och förbrukningsställe.naturgas per

Från och med den januari1 2006 alla kunder berättigade.anses som

Huvuduppgiften för utredningen tidigare framgått, skapaär, attsom
förutsättningar för effektiv konkurrens denpå svenska naturgas-en
marknaden. konsumentsynpunktUr det, enligt vår bedömning,är na-
turligt marknaden så snabbt möjligt. risk föröppna Det finnsatt attsom

ofullständig marknadsöppning leder till snedvridningar och konkur-en
rensbegränsningar.

alltEn för snabb öppning kan dock leda till olika former av pro-
blem. krävsDet viss övergångsperiod för tarifferutvecklat.ex. atten
och lösa andra administrativa problem. Vi därför inled-hartyper av
ningsvis valt begränsa till vissa kundgrupper.att störreoss

Inledningsvis har vi valt ledningsägareatt transporterarange som
eller försäljer till fler kund berättigade kunder. Or-ännaturgas en som
saken till valt denna i viss mån formalitet, eftersomäratt grupp en
det i direktivet distributionsföretag skall ha behörighet in-att attanges

avtalgå för den volym förbrukas denaturgas naturgasom som av av
deras kunder berättigade inom deras distributionssys-som anges som

för kunna försörja dessa kunder. Med distributionsföretagtem, att av-
enligt definitionvår den naturgasledning belägen från ochägerses som

med MR-station och eller försäljer till kun-transporterar naturgassom
der. förefallerDet denna bakgrund motiverat be-mot även attvara som
rättigad kund den naturgasledning belägen fram tilläger MR-ange som
station och eller försäljer till kunder, dvs.transporterar naturgassom
överföringsföretag.

En viktigare aspekt det gäller distributionsföretag dendocknär är
analys redovisats i kapitel 8 och pekar ekonomiskapå denattsom som
effektiviteten låg i många europeiska distributionsföretag.är En väg att
öka effektiviteten betrakta dessa berättigade kunder ochär att som ge
dem tillträde till överföringsledningama. Företagen får då möjligheten

välja leverantör och de blir därmed inte lika bundna till överförings-att
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distributionsfö-företaget tidigare. Effekten bör bli lägre priser försom
distributionsföretagensänkta priser tillfaller inte enbartDessaretagen.

förderas kunder, eftersom distributionsledningamaäven öppnasutan
intekonkurrens för berättigade kunder. Innebörden förslagvårt är attav

ledningsägare vidare kan bedriva distribution naturgas.utan t.ex.en av
ske i bl.a. de föreskrif-Sådan verksamhet skall överensstämmelse med

utfärdas Sprängämnesinspektionen.ter som av
kraftpro-naturgaskunder har naturgaseldadEn är somannan grupp
samtidigtduktion. Naturgaskunder i dag har kraftproduktion harsom

kraftproduktionvärmeproduktion. Kunder med naturgaseldadockså
innebärberättigade kunder.skall, framgått Detsom ovan, anses vara

naturgasbase-årlig produktionsvolym, alla kunder medatt, oavsett en
dettaelkraftproduktion berättigade kunder. pårad kommer Deatt vara

tillträde för helaberättigade kunderna blir samtidigt berättigade tillsätt
värrneproduktion.både för el- och Dettasin naturgasanvändning, dvs.

få konsekvenser för dagens leverantörer ofta inte harkan sammasom
med sintake pay-kontrakt med sina kunder de har natur-typ av or som

interiskerargasleverantör, vilket kan leda till dagens leverantör attatt
naturgasmark-avsättning för sina kontrakterade naturgasinköp. Avfå

jämviktennadsdirektivet framgår medlemsstat, för värnaattatt omen
detfår överstigaelmarknaden, får införa tröskelvärde intepå ett som

skallkraftvänneproducenterför andra slutförbrukare, för attsom anges
naturgaseldadeiberättigade kunder. producerasDen somanses vara

dock endast till mindrekraftvärmeanläggningar uppgår än procenten
bedömning inte fö-varför det enligtden totala elproduktionen, vårav

jämviktenrisk naturgasbaserad kraft skullereligger någon för störaatt
svenska elmarknaden.på den

itredje övriga slutförbrukareDen är naturgas-angesgruppen som
förbrukadmarknadsdirektivet. Enligt bedömning bör förvår gränsen

marknaden. Viför få snabb öppningvolym relativt lågtsättas att en av
femförbrukarföreslår därför övriga slutförbrukare änatt mersom

förbrukningsställe inlednings-miljoner kubikmeter år ochnaturgas per
berättigade kunder.vis skall anses som

kundenvilken volymkan förhand svårtDet avgöraattvara
skall betraktaskommer förbruka under och därmed kundenåretatt om

skall bedömning-berättigad kund eller inte. Enligt vår uppfattningsom
underslutförbrukarebaseras på den kontrakterade volymen. En somen

skallmiljoner kubikmetersluter kontrakt på femåret än naturgasmer
betraktas berättigad kund.vid lagens ikraftträdande som en

miljonerslutförbrukare skall förbruka femKravet änatt en mer
kubikmeter och förbrukningsställe innebärår ettatt t.ex.naturgas per

dessafem olika åtminstone påföretag med verksamhet orter en av
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skall femuppnå miljoner kubikmeterorter år förnaturgas attper anses
berättigad kund.som

Enligt bedömningvår bör marknaden för samtliga kunderöppnas
den januaril 2006, dvs. ledningsägare skall då skyldiga påattvara
skäliga villkor ansluta andras naturgasledningar och transportera natur-

för räkning. förslagVårt leder, framgått kapitelgas annans som av
till öppning marknaden 60 denmotsvarar procent to-en av som ca av
tala årliga gasforbrukningen lagen träder i kraft. Efter drygt femnär år

således marknaden fullständigt.öppnas
Vi medvetna den snabbaär och kraftiga marknadsöppningenattom

kan leda till ekonomiska förluster för ledningsägama. främstDet deär
svenska distributionsföretagen kan drabbas negativt konkurrens-isom
hänseende. möjligheterDeras konkurrera de kunder inled-att om som
ningsvis berättigade kan försämras på grund att naturgasanses som av
endast kan importeras till Sverige överföringsledningar i Dan-genom

m3mark. Orsaken framför allt den miljarderär 2transporträtt natur-
år Vattenfall Naturgas harAB i det danska ochsystemetgas per som

i praktiken importmonopol liknandeutgör ett problemett är attsom
den överföringsledning Vattenfall delvisägs Naturgas AB ärsom av
belägen på danskt territorium. Transporträtten, redovi-närmaresom

i avsnitt kan8.4.2, försvåra för de svenska distributörerna teck-sats att
avtal med andra leverantörer. Det finns då risk för distributö-attna en

förlorar kunder eftersom de inte kan erbjuda alternativa natur-rerna
gasleveranser eller priser. Eftersom distributörerna uppbundnaär ta-av
ke pay-avtal kan de i sådana fall drabbas ekonomiska förluster.or av
Take pay-avtalen löper under perioden Vattenfall2001-2005 ochutor

m3Naturgas AB:s miljarder2 upphörårtransporträtt naturgas per
under 2005. Problemet dock i hög grad beroende det finns le-är om
dig kapacitet i det danska Finns det ledig kapacitet bör för-systemet.
hållandet med inte föranledatransporträtten några problem. Omstörre
det däremot saknas kapacitet det tänkbart distributionsföretagenär att
kan behöva förhandla med Vattenfall Naturgas AB köpaatt trans-om

Oberoende dettaporträtt. utredningens huvuduppgift, tidiga-ärav som
framgått, skapa förutsättningar för effektiv konkurrens denpåattre

svenska naturgasmarknaden. Vattenfall Naturgas har, och torde få,AB
dominerande ställning vad gäller import till Sverige.naturgasen av

Konkurrenslagen 1993 :20 innehåller förbud missbruk domine-mot av
rande marknadsställning. Utredningen förutsätter Konkurrensverketatt
i detta avseende följer utvecklingen på naturgasmarknaden.

Som framgår avsnitt l0.3.5 har vidare naturgasföretagettav som
råkar för, eller befarar råka för,ut allvarliga ekonomiska ochatt att ut
finansiella svårigheter grund take pay-åtaganden möjlighet attav or
ansöka tillfälligt undantag från tillträde tillett systemet.om



ÖvervägandenSOU 1999:1 och förslag15 293

möjligtDet dock inte förutse alla konsekvenser vårt förslagär att av
till marknadsöppning. myndighet regeringen bestämmer börDen som
därför kontrakten börjar löpa analysera effekterna den före-när ut av

marknadsöppningen och lämna huruvidaslagna förslag till regeringen
öppningstakten bör förändras. Ett sådant förslag bör lämnas den juli1
2003.

inledande indelningen marknaden i berättigade och icke be-Den av
definitionsmässigt till relativt korträttigade kunder leder underatt en

period får marknad med konkurrens och marknad med kvarståen-en en
princip det kunderde starka inslag monopol. I enbart 30är störreav ca

inledningsvis utnyttja ökande medankan den konkurrensen, t.ex.som
utanför fram till sådant lägehushållssektorn ställs 2006. I är,ett som
risken för korssubventionering vid försälj-framgått kapitel störreav

hushållen,kunder vid försäljning tillning till ännaturgas stora t.ex.av
förstnämnda falletberoende betydligt hårdare konkurrens i detpå änen

prisernai sistnämnda. kan också innebära uppåtdet Detta en press av
i kon-inte i praktiken kan köpaför de konsumentgrupper naturgassom

särredovisning redovi-mellan olika leverantörer. avsnittetkurrens I om
eventuellamotverka och öka kontrollendock förslag kan avsar som

den altema-korssubventionering. bör också betonasinslag Det attav
naturgasmarknaden, tillsam-tivkostnadsprissättning tillämpas påsom

möjligheten välja andra energialtemativ,med gör naturgas-attattmans
konkurrens.ändå kommer för vissföretagen att utsattavara

naturgasleverantör skall åläggas leverans-viktig frågaEn är om en
reglerarnärvarande saknas sådana bestämmelserskyldighet. För som

naturgasanvändare. ella-mellan naturgasleverantör och Iförhållandet
skyldig fortsättafinns bestämmelser elleverantör är attattgen om en

Leveransskyldighetenleveransskyldigheten upphör.leverera tills
abonnemanget upphör, elleverantörupphör övertarom om en annan

grundeller överföringen får avbrytas påleveransen attavom av
sina skyldigheter elleverantörer.elanvändaren har försummat gentemot

karaktä-dock inte naturgasmarknaden denvår bedömningEnligt är av
hittillslagregleras. börleveransskyldigheten behöver Denatt somren

och kund.i avtal mellan leverantörregleras
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10.3.5 Undantag

Geografiskt områdeavgränsat

införandetFörslag: Om naturgaslagen skulle orsaka allvarligaav
problem inom geografiskt begränsat område, i synnerhet detett när
gäller utveckla infrastrukturen för överföring in-och underlättaatt
vesteringar i denna, kan regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer ansöka hos kommissionen tillfälligtettom un-
dantag från reglerna marknadsöppning.om

avsnitt harI 10.3.l pekat investeringsbenägenheten skulleatt
kunna komma påverkas negativt marknaden Storaatt öppnas.om nya
investeringar i naturgasinfrastruktur riskerar inte bli lönsammaatt om
marknaden alltför snabbt. För investeringar iöppnas att uppmunta nya
områden inte tidigare varit försörjda med innehållernaturgassom na-
turgasmarknadsdirektivet därför undantag från reglerna mark-ett om
nadsöppning. Enligt bedömningvår det väsentligt denna möjlig-år att
het finns, inte minst bakgrund de studier förutsättningarnamot av om
för utbyggd naturgasmarknad i Sverige redovisats kapitelien som

Av naturgasmarknadsdirektivet framgår kommissionen kan be-att
vilja undantag med beaktande särskilt följ ande kriterier:av

Behovet investeringar i infrastrukturen inte skulle eko-0 av som vara
nomiskt lönsamma genomföra konkurrensutsatt marknad.att en
Nivån på och avkastningsmöjlighetema för de investeringar0 som
krävs.
Gassystemets storlek och utvecklingsnivå i det berörda området.0
Utsikterna för den berörda gasmarknaden.

berörda områdets ellerDet den berörda geografiska regionens ut-0
bredning och beskaffenhet.
socioekonomiska och demografiska faktorer.0

Enligt direktivet får undantag endast medges ingen infrastruktur förom
har anlagts i detta område, eller sådan har anlagts för mindre ängas om

tio år sedan. tillfälligaDet undantaget får inte till längreutsträckas än
tio efter detår först levererades till området.att naturgas

Enligt utredningens bedömning finns det dock skäl analysera ef-att
fekterna undantag innan sådant begärs. motiveratkanDetett ettav vara

informationsinsatser eller andra medel motverka kon-att t.ex.genom
traktsformer innebär kunder binds mycket långsiktiga åta-attsom av
ganden. finnsDet risk för den tillfälliga undantagsregelnattannars en
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leder till eventuell utbygg-den svenska naturgasmarknaden, vidatt en
nad, monopol-under lång tid kommer bestå antal regionalaatt ettav
marknader.

tillEnligt bedömning det dock mycket viktigt möjlighetenvår är att
tillundantag for geografiskt område finns. kan bidraDetavgränsatett

vilket viktigt för kunna få till ståndmarknaden utvecklas, äratt att en
ökad konkurrens.

Take pay-kontraktor

allvarliganaturgasföretag får, eller kan få,EttFörslag: antassom
finansiella svårigheter grund långsiktiga åta-ekonomiska och på av

i eller flera köpganden har godkänts avtal naturgas,ettsom om av
eller den myndighet regeringen be-kan ansöka hos regeringen som

kap.tillfälligt undantag från bestämmelserna i 13stämmer ettom
inaturgaslagen.och 3

myndighettillfälligt undantag lämnas in till denAnsökan om
Ansökan skall dröjsmålregeringen bestämmer. göras utan se-som

anslutning naturgasledning ellerefter det transportattnast avav
har vägrats.naturgas

svenskatidigare redovisat naturgasföretagen på denVi har natur-att
traditionella långsiktiga takegasmarknaden bundna ochär or pay-av
löptiden visserligenåterstående på dessa kontraktåtaganden. Den är

medbegränsad. Vattenfall importavtal DONGrelativt Naturgas AB:s
och Sydgas AB:sA/S exempelvis 2006 2010.löper 2003,Naturgas ut

under perioden 2001-kontrakt Vattenfall löpermed Naturgas AB ut
sådanalöptiden kan dock åta-den begränsade återstående2005. Trots

tillträde.för Förganden leda till förluster ledningarna öppnasstora om
ochekonomiskaråkar för allvarligaundvika naturgasföretagatt att ut

därför möj-finansiella naturgasmarknadsdirektivetsvårigheter enger
tillträde tilllighet undantag från reglernaansöka tillfälligtettatt omom

ledningarna.
beak-och medrimliga alternativa lösningar inte tillgängliga,Om är

artikel setande bestämmelserna i naturgasmarknadsdirektivets 25.3av
bestämmernedan, regeringen eller den myndighet regeringenfår som

skallbesluta Beslut bevilja undantagmedge undantag. utanatt attom
dröjsmål kommissionen. fyra veckor efteranmälas till Inom mottagan-

beslutetdet denna anmälan kan kommissionen begära att om un-av
dantag skall ändras eller upphävas.
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Vid beslut undantag skall medlemsstaten eller den utsedda be-om
höriga myndigheten kommissionen särskilt hänsyn till följandesamt ta
kriterier:

Målet uppnå konkurrensutsatt gasmarknad.att0 en
Behovet fullgöra allmännyttiga tjänster och säkerställa för-att att0 av
sörjningstryggheten.
Naturgasföretagets ställning på gasmarknaden och det faktiska kon-0
kurrensläget på denna marknad.
Hur allvarliga ekonomiska och finansiella svårigheter och0 naturgas-
överföringsföretagen eller berättigade kunder råkar för.ut
Undertecknadedatum och villkor i det aktuella avtalet, eller de aktu-0
ella avtalen, inbegripet i vilken utsträckning förändringar mark-
naden beaktas.
De ansträngningar gjorts för lösa problemet.att0 som

vilkenI mån företaget, det godtog take pay-åtagandena i frå-när or
rimligen kunde ha förutsett allvarliga problem troligen skulleattga,

uppstå med anledning bestämmelserna i detta direktiv.av
hur högI grad anslutet till andra i vilkenärsystemet system samt0

mån dessa driftkompatibla.ärsystem
effekterDe beviljande undantag skulle få denpå korrektaett ett0 av

tillämpningen detta direktiv avseende väl fungerande inreav en
marknad för naturgas.

Av naturgasmarknadsdirektivet beslutframgår ansökanatt ett om om
undantag för take pay-avtal ingåtts innan direktivet trädde ior som
kraft inte bör leda till situation där det omöjligt alternativfinnaär atten
ekonomiskt lönsam avsättning. Allvarliga problem skall i vilket fall

helst inte föreligga försäljningen inte fallernaturgassom anses om av
under nivån för minimiköpgarantierna i take pay-avtal köpor om av

eller det ifrågavarande take pay-avtalet kannaturgas, om or anpassas,
eller naturgasföretaget kan finna alternativa avsättningsmöjligheter.om

Enligt utredningens bedömning det inte rimligt i naturgaslagenär att
specificera alla de tänkbara kriterier bör beaktas vid beslutettsom om
undantag. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
bör besluta i dessa ärenden. Utredningen vill dock framhäva värdet av
stabila spelregler. Regelförändringar inte kan förutses bör inte ledasom
till avsevärda företagsekonomiska konsekvenser. Kontrakt slötssom
innan naturgasmarknadsdirektivet aktuellt bör därför enligt vårvar
uppfattning behandlas fönnånligt. Det dock viktigt eventuellaär att un-
dantag beviljas tidsbegränsas så marknadens aktörer klarhetattsom ges

vilka spelregler kommer gälla.attom som



ÖvervägandenSOU och förslag 2971999:115

Transporttariffer10.3

Allmänt transporttarifferom

utformasTransporttariffer för skallFörslag: transport naturgasav
ansluten harberättigad kund betalar avgift förså, attatt som varaen

naturgasledningar.använda andrasrätt att
skall skäliga ochTransporttariffer för transport naturgasav vara

utformade sakliga grunder.på

Ökad leda tillnaturgasmarknaden kommer sannoliktkonkurrens på att
Möjligheten förjämfört med i dag.handeln med förändrasatt naturgas

teckna kontrakt med denberättigade kunder kunna änatt somannan
kö-medföra förändringar förnaturgasledningar kommeräger att stora
da-naturgasmarknaden. Andra aktörersäljareoch på äntyper avpare

kontrakts-träda marknaden.mäklare, kommer Nyaattt.ex.gens,
vidareförsäljningbl.a. möjliggörframformer kommer växaatt avsom

detdenna bakgrund utformas såtariffsystem måsteEtt attmotnaturgas.
naturgasmarknadkonkurrensutsattkrav ställs påuppfyller de ensom

enkeltförutsättning det skallkontraktsfrihet. viktigmed En är att vara
olikaochmed olika kontraktoch säljaköpa atttypernaturgasatt av

berätti-räcka förmöjlighet. skall därförskall ha denna Detaktörer en
skallledningen föransluten till punkt pågad kund attatt manvara en

naturgasledningar.använda andrasoffentliggjord tariffha rätt att mot
distributionsledning be-ansluten tillberättigad kundEn är ensom

deldistributionsledningen. denIsin transporttariff tilltalar ägaren av
helabör ingåavgift förtariffen transport naturgasavsom avserav

slutkunden be-landet. berättigadeför inomkostnaden Dentransporten
naturgasvoly-beställdatransportkostnaden för densåledes helatalar

men.
kapitelkan, framgåttfungerande tariffsystemVäl varasom av

falli svårakonstruera och effekterna mångakomplicerademycket äratt
tydlighetmed allförts i kapitel visardiskussion 8bedöma. Denatt som

in-hurdra bestämda slutsatsermycket svårt någradet t.ex.är attatt av
inaturgasmarknadentariffer skulle påverkaförandet offentliggjordaav

Sverige.
vissavanligt det enbart ställsdenna bakgrundDet är attmot gene-

konstruktionenrella tariffernas utformning och denkrav på närmareatt
marknaden, fallet med ellagen.blir uppgift för så är t.ex.en

detochprincip för tariffernas utformningVi delar denna attanser
föreskrifterdetaljeradestatsmakterna meddelauppgift förinte är atten
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vilka tariffer skall tillämpas naturgasföretagen. Den nänna-om som av
utformningen tariffema fråga för ledningsföretagen.ärre av en
Som framgått kapitel kan det8 dock lämpligt statsmak-attav vara

vissa allmänna riktlinjer för utformningenterna tariffsystem.anger av
Enligt vår bedömning bör det i naturgaslagen föreskrivas att trans-

porttariffer skall skäliga och utformas på sakliga grunder. Till-vara
synsmyndigheten bör få i uppgift i sin tillsyn bedömaatt transport-om
tariffer och övriga villkor för transporttjänster skäliga och utformadeär
på sakliga grunder anslutningsavgifter har berörts i avsnitt 10.3.3.

sakligBegreppet grund innebär transporttariffema skall objek-att vara
tiva och icke-diskriminerande. Kunder bör dock få indelas i grupper
efter kostnadsbild. Kunder inom kundkategori skall däremot hasamma

principutformning transporttariffen.samma av
detNär gäller skäligheten konsumentintresset den viktigaste fak-är

vid bedömningen enligt ellagen prop. 1996/972136. Härmedtorn av-
elanvändarnas intresse låga och stabila nättariffer. Underses av nor-

mala förhållanden kan det ofta bli den enda faktorn beaktas. Vidsom
speciella förhållanden måste dock andra omständigheter till-ävenmer

låtas inverka på skälighetsbedömningen. En sådan faktor kravet påär
rimlig avkastning i nätverksamheten. Omständighetema i det enskil-en

da fallet får då vilken tyngd dessa faktorer skall skälig-avgöra få vid
hetsbedömningen.

förslagDet vi lagt berättigade kunder dock inte inled-om avser
ningsvis fysiska företag. Det därför inte motiveratärutan attpersoner

skälighetsbedömning utifrån konsumentintresset.göra berättiga-Deen
de kunderna också sådan storlek de inte kan förväntasär attav en
komma i underläge vid förhandlingar med ledningsföretagen. Enligt vår
uppfattning bör skälighetsbedömning i stället utifrån överför-görasen
ings- och distributionsföretagens avkastning. Transport-tarifferna bör

sådana intäkter verksamheten rimlig avkastning den delpåattge ger en
transporttjänster. Utredningen framgått kapitelär,som avser som av

medveten det svårt fastställa vad rimlig elleräratt att ärom som en
vinstnormal och det svårt förena avkastnings- incita-ochäratt att

mentskrav. metoderDe och analyser energimyndighet till-Statenssom
lämpar på elområdet bör dock användbara naturgasmark-ävenvara
naden. En viktig aspekt analysera kostnadsutvecklingen och vilkaär att
kostnader ingår i verksamheten. En viktig aspekt är attsom annan
transportverksamheten inte utnyttjas för subventionera verk-att annan
samhet, s.k. korssubventionering se avsnitt Tillsynsmyndigheten10.4.
bör analysera det krävs skälighetsbedömning allanärom en annan
kunder blir berättigade den januari1 2006.

Transporttariffema bör så långt det praktiskt möjligt avspegla deär
fysiska flödena i ledningarna. Detta förutsättning för tariffenär atten
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dvs.aktörema,samhällsekonomiska styrsignaler tillkorrektaskall ge
utformningenprincip förkonsumenter. Ensåväl till leverantörer som
kostnader förden förorsakarocksåtransporttariffer bör attvara somav

innebärprincipdetta.skall betala för Dennaockså attledningsägaren
förslagkundkategori. Vårtför varjekostnadsriktigatarifferna bör vara

lägesberoen-inte behöver,transporttariffema kan,innebär att varamen
frihetnaturgasmarknadendärmed aktörernaFörslaget storde. enger

lä-använda sigmöjligtbörtarifferna.utforma Det attt.ex.att avvara
icke läges-överföringsledning ochitariffer förgesberoende transport

distributionsledning.itariffer förberoende transport
be-denprincipendiskuteradetill den ärskäletfrämstaDet ovan

fåtalinledningsvis,åtminstonemedi Sverigemarknadengränsade ett,
för områ-koncessionelområdet, föreslårpåvi inte,ochaktörer att som

begränsad mark-sådantransportkostnadema påutjämningde. En enav
samhällsekono-betydandeleda tillsvenska skulle kunnanad densom

vanligt-transporttariffemaocksåbörmiska kostnader. Det nämnas att
Vanligtvisrörlig priskomponent.ochmed fastuppbyggdavis är enen

effek-lägesberoendevarför derelativtkomponentenden fasta stor,är
bli relativt små.kanterna

förut-skapatillträderegleratförslag ärHuvudsyftet med vårt attom
Enligt vårnaturgasmarknaden.påeffektiv konkurrensförsättningar en

tillträde tillgaranti förreglerat natur-bedömning utgör systemett en
konkurrensen. Detökaförutsättning förvilketgasledningarna, attär en

tillträdetvillkorställa sådanaledningsägaren attmöjligt fördock attär
utveck-följadärförTillsynsmyndigheten börpraktiken omintetgörs.i

transporttjänster.förövriga villkorochtransporttarifferlingen av
tillsäljerledningsägarendet naturgasenMed dagens ärsystem som

ha tvåkundenberättigadekommer den attdetkunden. I systemetnya
avseendemed ledningsägaren transport-delsavtalsförhållanden,

Dessanaturgasleveranser.avseendenaturgassäljarendels medtjänster,
bäggedebetalning, dvs.kundensavspeglas vidbör ocksåförhållanden

naturligtvisgällerfaktureringen.vid Dettaåtskildabörtjänsterna vara
säljerledningsägarendetockså är gasen.somom

tillfälligadentillfällen pekatflertalvidUtredningen har attett
leda tillkunder kanövrigakunder ochberättigadeiuppdelningen

hushållUngefär 14 000konkurrensbegränsningar.snedvridningar och
Vi har2006.januaridenförst 1välja leverantörmöjlighetfår attt.ex.

altemativkostnadsprissättningdenpekat påredan tidigaredock att som
kommerändådistributörernanaturgasmarknadentillämpas på gör att

priskäns-relativtocksåkunderkonkurrens. Dessaför ärutsattaatt vara
bränslealtemativ. Dessatill andrabytamöjligheterhar godaliga och att

inledningsvisdet intebedömningenligt vårmedförförhållanden att
berättigade kun-icketransporttarifferna förregleringbehövs någon av
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der. Det bör dock uppgift för tillsynsmyndigheten följaattvara atten
de förhållandena på naturgasmarknaden inte leder till försämradenya
villkor för de kunder inte direkt tillträde till naturgasledning-som ges
arna.

Offentliggörande tarifferav

Förslag: Ledningsägare skall skyldiga offentliggöra sinaattvara
transporttariffer och andra villkor för utnyttja Skyldig-att systemet.
heten offentliggöra transporttariffen böratt endast den delavse av
tariffen avgifter och andra villkor för transportsom natur-avser av

skyldighetDenna bör inledningsvis endast gälla för de kundergas.
från och med den 10 augusti 2000 berättigade kun-som anses som

der. Från och med den januaril bör2006 denna skyldighet gälla ta-
riffer och andra villkor för samtliga kunder.

Ledningsägare skall på begäran dröjsmål lämna skriftligutan
uppgift sin transporttariff. Uppgiften skall innehålla upplys-om en
ning möjligheten begära prövning hos den myndighetattom som re-
geringen bestämmer.

föreskrifterNärmare offentliggörande transporttarifferom av
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen be-av som
stämmer.

De berättigade kunderna skall, enligt det reglerade tillträdet, ha tillrätt
tillträde till naturgasledningar grundval offentliggjorda tarifferav
och andra villkor för utnyttja bör därför införasatt Detsystemet. en
skyldighet för ledningsägare offentliggöra sin transporttariff ochatt
andra villkor för utnyttja Skyldigheten offentliggöraatt systemet. att
transporttariffen bör endast den del tariffen avgifteravse av som avser
och andra villkor för Det torde svårttransport inaturgas. attav vara
förväg kostnaden för anslutning eftersom kostnaden varierarange ny
från fall till fall.

Enligt vår bedömning bör kravet offentliggjorda tariffer inled-
ningsvis endast de kunder från och med den augusti10 2000avse som

berättigade kunder. Från och med den januari börl 2006anses som
denna skyldighet gälla tariffer och andra villkor för samtliga kunder.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör be-som
myndigas meddela föreskrifteratt närmare offentliggörande ta-om av
riffer.
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avläsningMätning och

mätningskall skyldig utföraLedningsägareFörslag: att avvara
Regeringenoch mätresultatet.transporterad rapporteraattnaturgas

skall utfärda före-regeringen bestämmereller den myndighet som
mätning skall ske.skrifter hurom

finns precise-naturgasleveransermätning och avläsningRegler för av
för Sydgasförhållanden gällerredovisas kort derade i avtal. Här som

branschen helhet.förhållanden giltiga fördessaAB är som
DONGSverige iimporteras till DragörNaturgasen mäts avsom

avläsningama.mätutrustningen och förA/S,Naturgas äger svararsom
antalet kubikmeterbåde kvantitativ, dvs.Mätningen i mäts,Dragör är

A/SkWh kubikmeter DONG Naturgasoch kvalitativ, dvs. mäts.per
volymunderlaget baseras påochfakturerar Vattenfall Naturgas AB

gaskva-meddelar distributörernaVattenfalloch kvalitet. Naturgas AB
aktuell månad.liteten för

MR-stationer.s.k.och reglerstationerna,mätning sker iNästa mät-
Sydgas ABoch mätutrustningen.MR-stationerna mä-Sydgas AB äger

Sydgas ABalla mätkostnader.och står förvolymter mottagen sam-
volym ochbaseras påfaktureringsunderlaget,manställer mottagensom

Vattenfall Naturgasräkning.Vattenfall AB:sgaskvalitet, för Naturgas
samtidigtdebiteringsunderlagrimligheten i Sydgas AB:sbedömerAB

Vattenfall ABi ledningarna. Naturgaseffektbelastningende sersom
samtliga värden.samtidigt delhar rätt att ta av

leveran-förbrukning registrerasslutanvändarens,Kundens, dvs. av
förfall Sydgas ocksåi detta AB, mät-dvs.mätare,törens ansvararsom

mätningen.medkostnader förenadeför samtligaoch stårningen ärsom
normaltmätarvärden skergrundad avlästadebiteringochAvläsning

oftare.kunder sker avläsninggång år. Förminst störreperen
distributionsföretagöverförings- ochSammanfattningsvis detär

dessapraktiken bärsför mättjänster.formellt för kostnaderna Istårsom
företag.kollektivt alla kunder hos dessamättjänsterförkostnader av

ochmätningöka kraven pånaturgasmarknad kommerEn öppen att
kommermätresultat. Fler aktörer i dagrapportering ägareän att varaav

naturgasledningama.i Närtill den natur-transporterasnaturgas som
förskall hadet fastslåsgasledningarna måsteöppnas ansvaretvem som

till-in ochför korrekta mätdata samlasmätning sker, görssamt attatt
Enligt vårledningsägare och kunder.gängliga för berörda leverantörer,

tillfredsställande förfungerauppfattning förefaller närvaran-systemet
öka kravenkommer emellertidöppning marknadende. En attav

för dessabörkontroll. Enligt vår bedömningobjektivitet och ansvaret
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uppgifter ligga ledningsägaren.på Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer bör kunna utfärda föreskrifter hur bl.a. mät-om
ning skall utföras.

Kostnaden för mättjänster bör inte bäras kollektivt alla kunderav
hos ledningsägaren. En ledningsägare skall kunna debitera kund fören
den del förorsakas särskilda kostnader för mätning.som av

10.3 Reciprocitet

Förslag: Den myndighet regeringen bestämmer bör sär-ettsom ges
skilt uppdrag fortlöpande konkurrenssituationenatt rapportera om

naturgasmarknaden, och så bedöms nödvändigt lämna för-att om
slag tillägg till lagstiftningen för undanröja bristande jämviktattom
i utlandshandeln.

Utredningen har tidigare pekat vissa konkurrensproblem kansom
uppstå Sverige väljer för tillträde andra länderett annat systern änom
och naturgasföretag åläggs tillhandahålla allmännyttiga tjänster.attom

liknandeEtt problem gradenär marknadsöppning kanatt förmodasav
variera mellan medlemsstaterna. I fall kan två medlemsstaterextrema

till varandra hagränsar naturgasmarknader till 100är öppnasom som
respektive 20 Detta innebär,procent framgått kapitelprocent. som av

naturgasföretag i medlemsstaten medatt den mindre marknadsöpp-
ningen skulle kunna fullt i den andra medlemsstaten och därutagera
konkurrera på lika villkor med andra naturgasaktörer. Naturgasföretag i
medlemsstaten med den marknadsöppningenstörre skulle däremot inte
kunna fullt i den andra medlemsstaten och därmed inte hellerutagera
kunna konkurrera på lika villkor med den andra naturgasaktö-statens

Dessa förhållanden kan medföra bristande jämvikt vad gäller rät-rer.
tigheter och skyldigheter mellan naturgasföretag i olika medlemsstater.

Som framgått avsnitt innehåller8.5 dock naturgasmarknadsdi-av
rektivet s.k. reciprocitetsklausul, har till syfte hindra bris-en attsom
tande jämvikt i öppnandet naturgasmarknaderna under den närmasteav
tioårsperioden efter direktivets ikraftträdande, dvs. fram till den juni22
2008. Klausulen finns intagen i artikel 19 och innebär leveransavtalatt

med berättigad kund inomnaturgas medlemsstatsom en en annan sys-
inte får förbjudas kunden berättigadtem i båda Detsystemen.om anses

framgår vidare kommissionen, med beaktandeatt situationen påav
marknaden och det intresset, och kunden be-gemensamma om anses
rättigad endast i det de två kan ålägga den vägrandesystemen,ena av
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naturgasleveransen denbegäranpåbegärdaverkställa denparten att av
befinner sig.berättigade kundendär denmedlemsstat

skallreciprocitetsklausulenhurredovisathar inteKommissionen
bestämmel-emellertidinnehållerElmarknadsdirektivettolkas. samma
regeringensEnligtnaturgasmarknadsdirektivet.reciprocitet somser om

di-rådetsochEuropaparlamentetsGenomförandeproposition avom
el,marknaden förinreför denreglerrektiv m.m.gemensammaom

tolkningföljanderedovisatkommissionen1997/982159 harprop. av
elmarknadsdirektivet.reciprocitetsklausulen i

skall kunnamedlemsstatuppfyllda förmåsteförutsättningarTvå att envara
berätti-tillmedlemsstatileverantörfrånleveransvägra enannanenav

medlemsstatdenförsta måstedetmedlemsstaten. Förigad kund somegna
elmarknad tillsinmöjlighet ha störreutnyttja dennavill öppnat procen-en

bristandenågondirektivet, eftersomenligtkrävsöppningsgradtuell än som
detuppstå.kan Förintenackdelmedlemsstatenstill denjämvikt annars

leveransavtaletingåttkund harberättigadedenkrävs detandra an-att som
med-i leverantörensintemedlemsstatenberättigad i den menegnasomses

ef-uppstårjämviktbristandesituationenbara i denärjulemsstat. Det som
rikt-ske ikanendastkategori kundervisstillleveranser entersom aven

ning.

inledningsvis enbartmarknadsöppning kommertillförslagEnligt vårt
och där-naturgasledningarnatilltillträdefånaturgaskunder attstörre

förhållandevistillleder dockFörslagetkunder.berättigademed bli en
janua-med 1ochFrån60ellermarknadsöppning, nännare procent.stor

Öppningsgraden överstigerberättigade.alla kunder2006 somanses
vi-förslag harEnligt vårtdirektivet.iminimireglerdeklart angessom

markna-tilltillträdeutländska leverantörerinhemskasåväldare som
rörledningslagen.nuvarandeenligt denfalletocksåvilketden, är

marknadsöpp-gradenosäkerhetvissnärvarande råderFör avomen
framgåttleder,förslagVårtmedlemsstaterna.övrigai dening som

augustiden 1060medmarknaden närmare procenttill öppnasattovan,
dennabeaktaviktigtjanuari 2006. attden Detfullt l är attoch2000 ut

tillhänförasmarknadsöppning enbart kaninledningsvissvenskahöga
Sverigesinträffa.kansnabbtobalanskunder, vilket30 gör att enca

mycketnaturgasföretagSveriges ärochvidare litennaturgasmarknad är
och aktö-marknadermedlemsstaternasandraförhållande till deismå

rer.
naturgasmarkna-övergripande målnaturligtvisbör attDet ettvara

för-dekan dranaturgaskundersvenska nyttaorganiseras såden att av
börSamtidigtländer.med andranaturgashandeldelar ges avsom

fråninfluenserprishöjandeskyddas frånnaturgaskundersvenska t.ex.
ömsesidighetendvs. där ärmarknadsfunktioner,med bristandeländer

obalan-Möjligaöppenhet.naturgasmarknadensavseendedålig med
kun-skullenaturgasmarknader i Europa,andrarelationen tilli somser
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uppkomma under omställningstid ochna då kan hanteras ien som en-
lighet med naturgasmarknadsdirektivet, bör kunna omhändertas. Enligt
vår bedömning bör därför reciprocitetsklausulen kunna användas mot
länder med procentuellt mindre marknadsöppningsett Sverigesen än
och öppningen uppenbart orsakar snedvridandeom ett konkurren-av

detI längre tidsperspektivet kan möjlighetensen. utnyttja recipro-att
citetsklausulen innebära följsamheten mellanatt länderna ökar.

Den närmare utformningen bestämmelse i den svenskaav en natur-
gaslagen, där möjligheten leveranservägraatt utnyttjas i enlighet med
reciprocitetsklausulen, mäste dock undergöras beaktande de sär-av
skilda konkurrensvillkor föranleder utnyttjandet. Det såledesärsom
inte möjligt införa generell bestämmelseatt i lagen. Utredningenen
understryker det viktigtär bevakaatt konkurrenssituationenatt på na-
turgasmarknaden, och föreslår tillsynsmyndighetenatt särskiltettges
uppdrag fortlöpandeatt i frågan och,rapportera bedömsså nöd-att om
vändigt, lämna förslag tillägg till lagstiftningen för undanröjaattom
bristande jämvikt i utlandshandeln.
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Ekonomisk10.4 redovisning

Särredovisning10.4.1

verksamhet bedrivs i integreradeFörslag: Den naturgasföretagsom
skall särredovisas för respektive verksamhetsgrenama överföring,
distribution och lagring verksamhe-Särredovisningnaturgas.av av

överföring, distribution och lagring skall sketerna naturgasav som
särskilda rörelsegrenar. kravNågot på skilda juridiska förpersoner
ifrågavarande verksamheter ställs inte.

särskilda redovisningama för överföring,De verksamheterna
distribution och lagring årsrapporter skall årligen sän-naturgasav
das till den myndighet regeringen bestämmer.som

Möjlighet skall föreligga särredovis-upprättaatt en gemensam
ning i det fall då naturgasföretaget har tariff för trans-en gemensam

i såväl överföringsledningar distributionsled-port naturgasav som
ningar. företaget två olika tariffer för i överförings-Har transport re-
spektive distributionsledningar skall särredovisning dock ske sepa-
rat.

fårRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
lämpli-meddela föreskrifter de redovisningskravnärmare somom

distribution och lag-bör ställas för verksamheterna överföring,gen
vilka krav förring för bör uppfyllasnaturgas samt att en ge-av som

särredovisning skall kunna ske för verksamhetsgrenamamensam
överföring och distribution naturgas.av

särredovisningavsnitt har beskrivits motivet till haI 8.7.2 närmare att
sådanamonopolverksamhet. framgår viktigt skapadetDär äratt attav

effektivt.förutsättningar verksamheter bedrivs rationellt ochdessaatt
deneffektiv reglering monopolverksamheterna krävsFör att reg-aven

ekonomiskamyndigheten kan kontrollera verksamheternaslerande re-
bedriversamtidigtsultat. Under förutsättning naturgasföretagatt ett

har ka-verksamhetsgrenar, och det finns både verksamhetskilda som
verksamhet i före-raktären naturligt monopol och konkurrensutsattav

konkurrensproblemföreligger uppenbar risk för atttaget, genomen
användas förekonomiskt överskott från monopolverksamhet kan att

korssubventionering.subventionera konkurrensutsatt verksamhet, s.k. I
pris-sådan integrerad verksamhet det komplicerat analyseraär atten

mycketsättningen de olika nyttighetema. regel ocksåpå Det är som
förmonopolverksamhet användssvårt fastställa överskott frånatt om
tillMed hänsynsubventionera den konkurrensutsatta verksamheten.att

föreskrivitsvad har det i naturgasmarknadsdirektivetsom anges ovan,
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särredovisning skall föratt verksamhetsgrenama överföringupprättas
och distribution vilka kan betraktas naturliganaturgas,av som mono-
pol. föreskriverDessutom direktivet lagring skall särre-att naturgasav
dovisas.

Särredovisningen behöver enligt direktivet bara ske i naturgasföre-
interna bokföring. finnsDet emellertid olikatagens grad särredovis-av

ning eller separering monopolverksamhet och konkurrensutsattav
verksamhet. Den långtgående åtgärden framgått kapitelmest är, som av

krav på bolag med huvudägare. Enligt bedöm-vårseparata separata
ning dock den svenska marknaden alltförär begränsad för så långtgå-
ende krav. Som redovisats i kapitel kan8 sådan separering ocksåen va-

hinder för framväxten Sverige.naturgasmarknad iett störrera av en
Vid krav på ägarmässig åtskillnad föreligger i praktiken förbud förett

infrastrukturen drivaägaren handelsverksamhet.även Denattav som
planerar investeringar i infrastrukturgöra därför beroendeatt är attav
andra skall bygga den marknadsförings- och försäljningsorganisa-upp
tion krävs för exploatera den potentiella efterfrågan påatt natur-som

osäkerhetsfaktorDetta kan förhindraär eller begränsa in-gas. en som
vesteringar i infrastruktur.

hadeDet varit naturligt anknyta till de regler gäller in-attmer som
ellagstiftningsområdet. Ellagen 1997:857 föreskriver juri-attom en

disk bedriver nätverksamhet inte får bedriva produktionperson som av
eller handel med el. Således har lagstiftaren inom ellagstiftningsområ-
det ställt krav på skilda juridiska Som framgått kapitel 8personer. av
behöver dock inte uppdelning i skilda juridiska nödvän-en personer
digtvis leda till tydlig separering monopolverksamhet kon-ochen av
kurrensutsatt verksamhet. Exempelvis kan fortfarande samma personer
i ledningen finnas i såväl monopolverksamheten konkur-i densom

verksamheten. Att skilda juridiska tordeknappastrensutsatta personer
minska möjligheten korssubventionera framgår analy-vidare deatt av

och utredningar i kapitelpresenterasser som
förhållandeDet ellagen föreskriver skilda förjuridiskaatt personer

monopolverksamheten och den konkurrensutsatta verksamheten anser
utredningen inte i sig innebär det i naturgaslagen skall finnasatt mot-
svarande föreskrifter. Vår uppfattning längre gående kravär sär-att
redovisning vad i naturgasmarknadsdirektivet behö-än intesom anges

ställas. Direktivets bestämmelser innebär behöverinte attver man
ställa krav skildapå juridiska för monopolverksamhet ochpersoner
konkurrensutsatt verksamhet. Om de två verksamhet kantyperna av
hållas isär finns det, enligt vår bedömning, från konkurrenssynpunkt
ingen väsentlig skillnad mellan EU:s krav på särredovisning i den in-

bokföringen och skilda juridiska Erfarenheterna frånterna personer.
ellagstiftningsområdet talar dock för det kan krävas be-detaljeradeatt
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såledesEnligt utredningens bedömning krävsstämmelser och kontroll.
redovis-riktlinjer redovisningama och dessatydliga och klara för att

be-regeringenden myndighetningar aktivt följspå sättett somupp av
i detalj nedan.diskuterasDettastämmer. mer

för be-reglerat tillträde skall införashar föreslagitUtredningen att
grund kan dåMed dettarättigade kunder. att naturgas-noterassom

överföringbokföringmöjlighet till samladmarknadsdirektivet avger
betalningtillträde till lämnasdistribution,och ettmotsystemet avom

harkapitelöverföring och distribution. 8för både Avenda belopp
för verksamhetsgrenamakan finnasframgått det också argument attatt

ochredovisas tillsammansdistribution böröverföring och naturgasav
inteekonomiskt fördelaktigtkaninte Det att separeravarasepareras.

möjlighetenUtredningen därfördessa verksamhetsgrenar. attattanser
det fall dåskall finnas, dock enbart isärredovisningha gemensamen

förtariff förharnaturgasföretaget transport naturgasavgemensamen
distributionsled-i såväl överförings-kunders räkningberättigade som

distri-iolika tariffer förföretaget tvåningar. Har transport naturgasav
särredovisning ske.överföringsledningama skallrespektivebutions-

börmyndighet regeringen bestämmerdenRegeringen eller gessom
bör ställasvilka kravföreskriftermöjlighet utfärda närmareatt somom

särredovisning skall kunnaför upprättas.att en gemensam
lämpligt,där sånaturgasmarknadsdirektivet också ärI att, enanges

naturgassek-utanförför aktiviteterredovisning skallsamlad upprättas
bedri-aktiviteternakrävts de aktuellaskulle hapå det sätttorn omsom

tillräckligtdetUtredningens uppfattningföretag.vits i ärär attseparata
distri-överföring,verksamheternasärredovisningkrav ställs påatt av

lagringbution och naturgas.av
inslag inaturligaoch kontroll börOffentlig insyn, uppföljning vara

dessamonopolverksamhet.särredovisning Motförregelsystemett av
intressen intenaturgasföretagenmotstående frånföreliggerintressen att

känsliga uppgifter.röja kommersielltbehöva
naturgasföretag,naturgasmarknadsdirektivets artikel 13.2Enligt är

låtajuridisk form, skyldigaelleroberoende upprätta,attägartyp re-av
bestämmelser iårsredovisningar enligt deoffentliggöra sinavidera och

fast-och harårsräkenskaper i aktiebolagnationell rätt somsom avser
juliden 25fjärde direktiv 78/666/EEGenlighet med rådetsställts i av

i vissai fördraget årsbokslutgrundat artikel 54.31978 på typer avg om
sin års-offentliggöraenligt lag skyldigabolag. inteFöretag är attsom

allmänheten.tillgänglig förhålla kopia dennaredovisning skall aven
bokföringslagenbokföringsskyldig enligt 1 §Näringsidkare är

bedrivernaturgasföretagden verksamhet är1976: 125. Eftersom som
bokföring-därmed naturgasföretagennäringsverksamhet omfattas av

slagens bestämmelser.
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Naturgasföretagens verksamhet bedrivs i aktiebolag eller iett ett
kommunalt verk. Sådan verksamhet skulle också kunna bedrivas i en
ekonomisk förening. Vad gäller redovisning verksamheterna gällerav
reglerna i årsredovisningslagen 1995:1554, 8 kap. kommunallagen
1991:900 respektive 9 kap. lagen 1987:667 ekonomiska före-om
ningar. enlighetI med dessa bestämmelser kommer årsredovisningarna

tillgängliga för allmänheten.att vara
Förutom vad behövs vissa särskilda bestämmelserangettssom ovan

för redovisning de aktuella verksamheterna. Dessa bestämmelserav
dikteras behovet kunna bedöma skälighetenatt tariffema förav av an-
slutning och för eventuellatransport inslag kors-naturgas samtav av
subventionering.

delbetänkandetI från Ellagsstiftningsutredningen SOU 1993:68
redovisas överväganden de utgångspunkter och redovisningskravom

bör ställas på utformning och innehåll den ekonomiska särredo-som av
visningen ellagstiftningsområdet.på Vår uppfattning dessaär över-att
väganden kan ligga tilläven grund för föreskrifter ekonomisk sär-om
redovisning på naturgaslagstiftningsområdet. Regeringen har i förord-
ningen 1995:1145 redovisning nätverksamhet utfärdat före-om av
skrifter i huvudsak enligt Ellagsstiftningsutredningens förslag. Utöver
detta har Statens energimyndighet utfärdat föreskrifter ursprungligen
utfärdade Närings- och teknikutvecklingsverket, nämligen Före-av
skrifter och allmänna råd redovisning nätverksamhet NUTFSom av
1998:1. Jämförbara föreskrifter för naturgasmarknaden bör kunna ut-
färdas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Iav som
detta sammanhang skall naturgasmarknadsdirektivets artikel be-13.4
aktas, i vilken naturgasföretagen i sin interna bokföring skallattanges

de regler för fördelningen tillgångar och skulder, utgifter ochange av
inkomster för avskrivningar de följer vid upprättandetsamt sär-som av
redovisningen.

De särskilda redovisningama för verksamheterna överföring, distri-
bution och lagring årsrapporter skall årligen sändas in tillnaturgasav
den myndighet regeringen bestämmer.som

Med stöd bemyndigande i naturgaslagen skulle,ett på motsva-av
rande inom ellagstiftningsområdetsätt regeringen eller densom myn-
dighet regeringen bestämmer, kunna besluta viss verk-attsom om ge
samhet dispens vad ställda redovisningskrav. detta skulleFöravser
krävas särskilda skäl. Som skäl för dispens skulle i första hand svårig-
heten dela verksamhetsgrenarnaatt aktuellt. uppfattningVårupp vara

dock naturgasföretagenär inte kommeratt ha sådana svårigheteratt
motiverar dispens från särredovisningsreglema. Någon dis-som

pensmöjlighet bör därför inte ges.
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Revision10.4.2

verksamhethos den bedriver sådanEn revisorFörslag: somsom
denna redo-skall särredovisas skall särskild granskninggöra aven

visning.
särskilt intyg utlåtande i frågaRevisorn skall årligen i ett ettavge

skallenligt gällande bestämmelser.redovisningen skett Intygetom
myndighet regeringen bestämmer.företaget in till denges somav

föreskrifterbemyndigas meddelaRegeringen närmareatt om re-
skall särredovisas.vision den verksamhet somav

fastställ-och följapå otvetydigSärredovisningen bör upprättas sättett
bästdeNaturgasföretagens ordinarie revisorerda riktlinjer. ärär som

kontinuerligt granska kraven efterlevs.skickade attatt
årligen i särskilt intyg,bör därför åläggasRevisorerna att ett som

harsig hur redovisningenaktivt uttalafogas till årsrapporten, upp-om
förordningar ochlagstiftning,utgångspunkt från gällandemedrättats

föreskrifter.
mednaturgasföretaget tillsammans årsrapportenintyg börDetta av

till deninformation årligen sändasrelevantoch eventuellt annan
med dessakanbestämmer. Myndighetenmyndighet regeringensom

överförings-,redovisninggrund följa hur kravenhandlingar avsom
efterlevs.och lagringsverksamhetendistributions-

enligt andraden inteNaturgasverksamhet kan bedrivas reg-av som
godkänd revisor,auktoriserad ellerhar skyldighet haler att exem-en

kunna utfär-därför bemyndigasRegeringen börpelvis kommun. atten
distri-naturgasföretagens överförings-,revisionda föreskrifter om av

regeringenelmarknaden haroch lagringssverksamhet.butions- För
förordningenhänseenden iföreskrifter i nämndameddelat nu

börföreskrifternätverksamhet.redovisning Dessa1995:1145 avom
motsvarande fö-meddelaroch regeringenligga till grundkunna närom

naturgasmarknaden.reskrifter för
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10.5 Kommunala naturgasföretag

10.5.1 Lokaliseringsprincipen

Förslag: Ett sådant kommunalt företag i 3 kap. 16—18som avses
kommunallagen 1991:900 och bedriver naturgasverksamhet isom
den kommunen får bedriva sådan verksamhet utanförävenegna
kommungränsen.

handelFör med och därmed sammanhängande verk-naturgas
samhet bör ingen begränsning från undantagetgöras från kommu-
nallagens lokaliseringsprincip.

För med därtill hörandetransport verksamhet börnaturgasav
dock undantaget från kommunallagens lokaliseringsprincip gälla en-
dast syftet uppnå ändamålsenligär naturgasverksamhet.attom en
Transportverksamheten får därvid endast bedrivas i geografisk när-
het till företagets transportverksamhet i den kommunen. Dettaegna
innebär inte de ifrågavarande områdena under alla omständighe-att

måste direkt till varandra.gränsa börter Däremot det inte tillå-vara
för kommunalt naturgasföretag bedrivatet transportverksam-ett att

het i skilda delar landet.av

Utredningen har i sitt delbetänkande, SOU 1999:5, behandlat frågan
kommunala fjärrvärmeföretags möjlighet lokalisera sig utanförattom

den kommungränsen. Utredningen har därvid föreslagit ettegna un-
dantag från kommunallagens lokaliseringsprincip för kommunala
fjärrvärmeföretag, dock endast syftet uppnå ändamålsenligär attom en
fjärrvärmeverksamhet och enbart då verksamheten denutanför egna
kommungränsen bedrivs i geografisk närhet till företagets fjärrvärme-
verksamhet i den kommunen.egna

delbetänkandetI har redogjorts för bl.a. de kommunalrättsliga prin-
ciperna. De principer därvid särskilt har behandlats lokalise-ärsom
ringsprincipen, likställighetsprincipen självkostnadsprincipen.samt
Dessa principer gäller huvudregel för all verksamhet kommunsom en
bedriver, verksamheten bedrivs direkt eller indirekt viaoavsett nå-om

form självständig juridisk framför allt aktiebolag.gon av person,
föreliggerDet dock i vissa fall undantag från dessa principer. Inom

energiområdet gäller undantag från lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipema för produktion och handel med el. För el-av
nätverksamhet gäller undantag från lokaliseringsprincipen för verk-
samhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommu-

i syfte uppnå ändamålsenlig nätverksamhet. Vidare haratt förnen en
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likställig-fråndistribution fjärrvärme och undantag gjortsnaturgasav
hets- och självkostnadsprincipema.

före-delbetänkande har, tidigareutredningensI ävenangetts,som
fjärrvärmeverksamhet ifrån lokaliseringsprincipen förslagits undantag

kommunengeografisk närhet till företagets fjärrvänneverksamhet inom
Utredningenändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.i syfte uppnåatt en

kommunalla-till motsvarande undantag frånhar här ställningatt ta om
kommunala naturgasfö-skall gälla förlokaliseringsprincip ävengens

retag.
principerdessa kommunalrättsligaskall undantagen frånBeaktas att
kap.företag i 16-för sådana kommunala 3enbart gäller som avses

huvudsak aktiebolag.kommunallagen, dvs. i för18
både fördelbetänkandet redogjort forUtredningen har i argument

för fjärrvärme-från lokaliseringsprincipenoch undantag görsemot att
förkan användasFlertalet dessaverksamhet. ävenargument argu-av

lokaliseringsprincipenoch undantag frånmentation för göraattemot
naturgasverksamhet.vad avser

skulleenheterskulle kunnaskäl för undantagEtt störreattvara
kostnaderna förexempelvis för fördelakunna skalfördelar, ut-attge

kunder.och debiteringssystem på fleraveckling kundregisterIT,av
Även naturgasledningar-effektiviteten vad underhåll och drift avavser

ökar detta är större.na om
inköpspris förkan medföra lägreskäl enheterEtt är störreannat att

bränslet.
in-elmarknadenkonkurrensen påtredje skäl för undantagEtt är att

naturgasområdet. Ettlokaliseringsprincipen skall gälla påskränks om
baraintebjuds till försäljning kan ha,kommunalt energiföretag utsom

totalVidverksamhet,och fjärrvärme i sin även ut-utan naturgas. en
lämnamed ochskulle kommunalt bolag inte kunnaförsäljning ett vara

lokaliseringsprincipen.anbud inte undantag frångörsettom
sig delvis cirkelresonemang,fjärde skäl, i och för ärEtt är ettsom

föreslagitsenergi har undantagits ellerövrig ledningsbundenatt un-
lokaliseringsprincipen.dantas från

näringsverk-delbetänkandet kommunalUtredningen påpekar i att
primärtoch intesamhet bedrivs utanför kommunens gränser somsom
öka detservice, kantill förse de medlemmarna medsyftar att egna

för kommunens invånare.ekonomiska risktagandet till nackdel egna
vadutredningen, bakgrunddockSammantaget mot somavanser

gäller fjärrvärme-naturgasverksamhet på sättangetts, att samma som
lokaliseringsprincipen.verksamheten bör undantas från

naturgasföre-ställning till kommunalafråga blir dåNästa att ta om
ellerverksamhet hela landetbör driva överrätt atttag en geo-omges

elnätverksamhetVad gäller såvälgrafisk begränsning bör ske. som
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fjärrvärmeverksamhet har undantag från lokaliseringsprincipen begrän-
så verksamhet får bedrivassats att utanför den kommunens grän-egna

enbart verksamheten bedrivs i geografisk närhet till företagetsser om
verksamhet inom kommunen i syfte uppnå ändamålsenlig verk-att en
samhet. Vad gäller handel med och produktion föreligger dockav
inga begränsningar i undantaget från lokaliseringsprincipen.

Utredningen har då ställning till begränsningatt ta om en av un-
dantaget skall för viss ellergöras all verksamhet naturgasföre-ettsom

bedriver. dettaItag sammanhang bör uppdelning kunna igörasen pro-
duktionsverksamhet, transportverksamhet och handelsverksamhet.

Någon produktion föreligger inte i Sverige och därförnaturgas ärav
frågeställningen i denna del inte aktuell.

Vad sedan gäller transportverksamhet kan för elnätsverk-noteras att
samhet och fjärrvänneverksamhet har föreslagits gälla begränsningen

undantaget för lokaliseringsprincipen. Utredningen intedetav attanser
finns anledning bedömninggöra föratt Såledesnaturgasnätet.en annan
föreslår utredningen vad transportverksamhet skall begrän-att ettavser

undantag från kommunallagenssat göras lokaliseringsprincip på sätt
har beskrivitssom ovan.

Utredningen har slutligen ställning till det skallatt ta ettom vara
fullständigt eller begränsat undantag från lokaliseringsprincipen för
handel med naturgas.

Tidigare i detta avsnitt har antal skäl förpresenterats ett göraatt un-
dantag från lokaliseringsprincipen. frågaI handelsverksamheten börom
dessutom beaktas dels kundernas behov kunna utnyttja samtligaattav
marknadens leverantörer, dels dessa leverantörers möjlighet konkur-att

jämbördiga villkor. På den svenska naturgasmarknaden finns irera
dag endast sju naturgasleverantörer. Fem dessa kommunägda.ärav
Antalet leverantörer således begränsat.är Skulle därför dessa fem leve-

möjlighetrantörers på marknaden geografiskt begränsas med-att agera
för detta fullständig konkurrens deatt s.k. berättigade kundernaen om
enbart kommer föreligga mellan två aktörer. skulleatt Dessutom de
kommunägda företagen komma för konkurrens på sin hem-utsättasatt
mamarknad själv kunna utanför. kommunägt företagutan att Ettagera
kan ha industrikund inom sinstor kommun. in-Dennaen egen
dustrikund kan dessutom s.k. berättigad kund bedriva verksamhetsom
på ställe i landet. Det skulle dåannat olyckligt inte denna kundvara om
skulle kunna köpa all sin från den kommunägda leverantörennaturgas

kunden så önskar. Utöver detta kan de kommunägda fö-noteras attom
direkt eller indirekt i dag ocksåretagen bedriver elhandelsverksamhet.

Att inte kunna erbjuda fullständig energilösning till sina kunderen
i landet dessa befinner sigoavsett inte lämpligt.var vore
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medhandelförföreslår utredningentill detta natur-Med hänsyn att
lokaliseringsprincip intekommunallagensskall undantaget frångas

naturgasföretagbegränsning, dvs. kommunägtmed någonförenas ett
landet.helahandel medbedrivaskall ha övernaturgasrätt att

självkostnadsprincipernaochLikställighets-10.5.2

kap. 16-18i 3kommunalt företagsådantEttFörslag: som avses
handel medbedriveroch1991:900kommunallagen naturgassom

grunderaffärsmässigaverksamheten pådelendriva denskall av
särskilt.redovisa densamt

sådantbland1997:857ellagen ettkap. 2 § annat attI 7 omanges
kommunallagenkap.i 16-18företag 3kommunalt som avses

drivasverksamhetenskalldistributionbedriver1991:900 naturgas,av
i dagföreliggerSåledessärskilt.redovisasgrund ochaffärsmässigpå

självkostnads-ochlikställighets-kommunalrättsligafrån deundantag
bedriveraktiebolag,kommunalaframför allt natur-förprinciperna som

gasverksamhet.
mellanlagstiftningenskillnad iingen trans-närvarandeFör görs

Närhandelsverksamhet vad natur-portverksamhet och naturgas.avser
mellan des-åtskillnaddockträder i kraft kommer görasgaslagen atten

ellag-gjorts inomtidigaremotsvarandeverksamheter på sätttvå somsa
stiftningen.

kommunallagen.i kap.reglerad 2 2 §Likställighetsprincipen är
prin-lag. Dessai kap. §lagfäst 8 3Självkostnadsprincipen är sammac

1999:5.delbetänkande SOUutredningenshar behandlats iciper
lokalise-undantag frånbehandlats fråganavsnitt har10.5.lI om

uttryckligttillställningharUtredningen ettringsprincpen. att ta omnu
likställighetsprinci-ochsjälvkostnads-frånskallundantag görasäven

skall ställasverksamheteneller delarheladet fördvs. avompema,
affärsmässig grund.påden skall drivaskrav på att

dvs.elverksamheten,gjorts förundantagharellagstiftningenInom
harundantagMotiven för dessamed el.handelproduktion ochför av

Elkonkurrensdelbetänkandeellagstiftningsutredningensiredovisats
elverk-motivet förfrämsta1993:68. Det attnätmonopol SOUmed

före-kommunalagrundaffärsmässigpåsamhet skulle bedrivas attvar
konces-kunder inomtillmonopol leveranserpå ettdittills hafttag, som
avregle-för konkurrenssionsområde, skulle komma utsättasatt genom

kunnaskullekommunala företagendeelmarknaden. Omringen av
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hävda sig på den marknaden demåste på villkor and-agera somsamma
aktörer.ra
Utredningen det vad gäller handel med föreliggeratt naturgasanser

motsvarande motiv för krav skall ställas påangetts attattsom ovan
verksamheten skall drivas affärsmässiga Handelsverksam-på grunder.
het med konkurrensutsatt verksamhet därför börochärnaturgas etten
kommunalt naturgasföretag villkor andra aktörer.påagera samma som

såväl kommunal elnätverksamhetFör kommunala naturgasfö-som
transportverksamhet finns krav på dessa verksamheterretags genom

ellagens respektive naturgaslagens bestämmelser skäliga villkor förom
kunders respektivei naturgaslagens fall berättigade tillträde till nätet
ledningarna.

bestämmelse medDen för kommunal handelsverksamhet naturgas
föreslås kommunala princip-innebär undantag från grundläggandesom

verksam-skall inte möjligt i denna verksamhet räkna inDet atter. vara
heter viktigtfrån andra icke konkurrensutsatta områden. ocksåDet är

konkurrensutsatt verksamhet hålls klart åtskild från kommu-att annan
undviks. Mednal verksamhet så konkurrenssnedvridande effekteratt

hänsyn uttryckligttill detta skall den verksamhet bedrivs med ettsom
redovisasundantag från självkostnads- och likställighetsprincipema

särskilt. verksamheter-kap. ellagen 1997:857 ställs krav påI 7 2 § att
fjärrvärme ochhandel med och produktion distributionsamtna av av
flera dessaskall redovisas särskilt. Om företag bedrivernaturgas ett av
redovisas till-verksamheter samtidigt tillåter lagen verksamheternaatt

behövs.del inteUtredningen någon ändring i dennaattsammans. anser
handelkommunalt företag bedriverDetta skulle innebära att ettom

handel medmed och produktion el, fjärrvärmeverksamhet samt na-av
kan dessa redovisas tillsammans.verksamheterturgas,

verksamhet börrevisor granskar redovisningen sådanDen som av
inte omfat-därvid särskilt granska den särredovisade verksamhetenatt

defår bedrivas med undantag frånverksamhet sådanäntar annan som
nämnda principerna avsnittse 10.4.2.även

kraven i verksamhetentillgodose de beskrivna insynFör att ovan
utredning-och skapa bättre förutsättningar för särredovisning, föreslår

självkostnadsprincipen endastundantagen från likställighets- ochatten
skall gälla då verksamheten bedrivs i form sådant företagett somav

aktiebolag.i kap. kommunallagen, dvs. normalt3 16-18 ettavses
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Tillsyn10.6

Tillsyn10.6.1 m.m.

till-skallbestämmerregeringen utövamyndighetDenFörslag: som
utfär-föreskrifternaturgaslagen,efterlevnadenöver somavavsyn

medmeddelatsvillkorochnaturgaslagenstöddats med somavav
medrådoch allmännaföreskrifterutfärdanaturgaslagen,stöd av

informa-lämnakoncessionsärenden,beredanaturgaslagen,stöd av
nationelltsåvälnaturgasmarknadenbevakai övrigtrådtion och samt

internationellt.som
frågorhanteringenförvidareskallMyndigheten en-avansvara

transiteringmajden 1991 naturgasdirektiv 31rådetsligt avomav
91/296/EEG.gasledningsnätgenom

villkorochföreskrifterregler och denaturgaslagensviktigtDet är att
finnasDärför bör detföljs.stöd dennamedmeddelatshar reg-avsom

vadbaraefterlevnaden intebörTillsynentillsyn.ler somavavseom
naturgasledningar,användandeochframdragandeföreskrivits avom

åter-reglernanaturgasanläggningar ävenolikainklusive utan omm.m.,
ställning.

förvillkorenskälighetenkontrollomfattabörTillsynen även avav
tillanslutningräkning för natur-för samttransport naturgas annansav

inlednings-också bestämmaingårtillsynengasledningar. I att vem som
inne-ocksåbörTillsynenberättigad kund.s.k.betraktasskallvis som

lagringsföretagensdistributions- ochöverförings-,granskningfatta av
och revisorsintyg.årsrapporter

in-tillsynsmyndigheten ha rätt attbörtillsynenkunnaFör utövaatt
Myn-för tillsynen.behövshandlingarupplysningar ochfordra de som

andraochlokalerområden,besöka ut-habördigheten rättäven att
Någonbedrivs.naturgaslagenomfattasverksamhetdär avsomrymmen

föreligga.dock intebostäder börtillträde tillfårätt att
myndighetenbörbeteendenfelaktigarättelseåstadkommaFör att av

ökaförbör, styr-förelägganden. Dessameddela attbefogenhetha att
påtryckningsmedel, kunnaeffektivtoch förpåbudenkan ettatt varaav

konstaterad obe-vidsåvälföreläggasbörmed vite. Vite kunnaförenas
vidredanföreläggande, etttidigaresig efternägenhet rättaatt som

förbehövsdetanledningdet finnsföreläggande attantaförsta attom
vitesfö-utformningtid. Vad gällerangivenrättelse inomuppnå avatt

be-börvitetutdömandevitesbelopp,påreläggande, storleken m.m.av
situationervissatillämpas. Iviten1985:206i lagenstämmelserna om
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bör myndigheten ha befogenhet beslutaäven åtgärd skall vid-att att en
på koncessionshavarens bekostnad.tas

myndighetensI övriga uppgifter ingår utfärda föreskrifter ochatt
råd bereda koncessionsärenden. Därutöver bör myndighetensamt att
lämna information och råd bedriva allmän uppföljnings- och be-samt
vakningsverksamhet.

Myndighetens bör alltså meddela föreskrifter allmän-och s.k.utge
råd. Med allmänna råd i författningssamlingsförordningenna avses

1976:725 sådana generella rekommendationer tillämpningenom av
författning hur någon kan eller bör handla i visst hän-etten som anger

seende. Utredningen har exempelvis föreslagit den myndighetatt som
regering bestämmer har meddela föreskrifter innehållet i denrätt att om
årsrapport baseras särredovisningen naturgasföretagenssom av
överförings-, distributions- och lagringsverksamhet.

I avsnitt har föreslagitslO.2.1 den myndighet regeringen be-att som
skall bereda koncessionsärenden. Rimligtvisstämmer bör detta vara

myndighet skall tillse bl.a. koncessionsvillkorenattsamma som upp-
fylls.

Slutligen kan konstateras myndigheten råd ochskall lämnaävenatt
information till kunder, naturgasföretag, organisationer och andra
myndigheter. Särskilt i inledningsskede kan uppgift bli för-dennaett
hållandevis omfattande. Därutöver skall myndigheten allmänt be-rent
vaka både den nationella och den internationella naturgasmarknaden. I
detta bevakningsåtagande ingår utifrån konsumentperspektiv be-att ett
vaka naturgasföretagens beteende och villkor enskildadengentemot
konsumenten. innebär alltså in-Detta icke berättigade kundersävenatt

bör tillgodoses.tressen
Såsom i avsnitt 8.3.3 uppdrog regeringen denåt NUTEK 9anges

juni 1994 den myndighet hanterar transiteringatt naturgasvara som av
i enlighet med rådets direktiv den maj transitering31 1991av om av

gasledningsnät 91/296/EEG. Regeringen börnaturgas genom nu upp-
dra åt myndighet handlägger frågor enligt naturgaslagen,samma som
och därmed indirekt naturgasmarknadsdirektivet, förävenatt ansvara
hanteringen frågor enligt transiteringsdirektivet.av
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10.6.2 Förseningsavgift

Förslag: De årsrapporter jämte revisorsintyg naturgasföretagensom
skall lämna in beträffande särredovisningen skall lämnas in årligen
inom viss tid till den myndighet regeringen bestämmer. Om såsom
inte sker skall myndigheten ha viss till beloppet i förvägrätt att utta
bestämd förseningsavgift naturgasföretaget.av

avsnittI 10.4.1 har föreslagits överförings-, distributions- och lag-att
ringsverksamhet skall särredovisas, årsrapport jämtesamt att etten re-
visorsintyg beträffande särredovisningen årligen skall sändas in till den
myndighet regeringen bestämmer. För förmå naturgasföretagenattsom

i tid och med riktiga uppgifter sända inrätt dessa handlingar böratt en
sanktion kunna meddelas för det fall företag inte uppfyller kraven.ett

12 kap. ellagenI 7 § har från och med den januari1 1999 införts be-
stämmelser i huvuddrag innebär den årsrapport jämte revisor-attsom
sintyg elnätsföretag skall sända till nätmyndigheten enligtettsom
ellagen, skall ha inkommit inom sju månader från räkenskapsårets ut-
gång. Om årsrapport jämte revisorsintyget inte inkommit i tidrätten
eller med de uppgifter föreskrivits enligt förordningensom
1995:1145 redovisning nätverksamhet enligt Energimyn-samtom av
dighetens föreskrifter och allmänna råd redovisning nätverksam-om av
het NUTFS kommer1998:1 nätmyndigheten huvudregel attsom
meddela beslut företaget skall betala kr. naturgasfö-10 000 Omattom

därefter brister på kommer ytterligare avgifterretaget nytt att tas ut.
refererade bestämmelsernaDe har sitt aktiebolagslagensiursprung

1975: och1385 sedermera årsredovisningslagens be-1995:1554
stämmelser aktiebolags skyldighet till och registrerings-Patent-attom
verket inom sju månader från räkenskapsårets sända be-utgång en
styrkt kopia årsredovisningen och revisionsberättelsen med äventyrav

förseningsavgift påförs. konstaterade iRegeringenatt annars en prop.
1997/98:159 erfarenheterna detta har varit goda. Rege-att systemav
ringen föreslog då i syfte bestämmelsernaöka efterlevnadenatt, att av

redovisning nätverksamheten, infö-motsvarande avgift bordeom av en
för elnätföretag sänder felaktigtårsrapporten för ellersentras som

sammanställd.
Utredningen har inhämtat information energimyndig-från Statens

hets nätavdelning och kan därvid konstatera nätavdelningen, påatt
motsvarande vad gäller reglerna för årsredovisningars insän-sätt som
dande till och registreringsverket, detPatent- har goda erfarenheter av

i ellagen på motsvarande infördasätt systemet.nu
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Utredningen föreslår därför införsmotsvarande förregelsystematt
de naturgasföretag skall särredovisningar. Sanktionen börupprättasom
alltså i förväg till beloppet bestämd förseningsavgift. Såsomvara en

i avsnitt har regeringen10.4.1 i förordningen 1995:1145angetts om
redovisning nätverksamhet, Statens energimyndighetsamtav genom

nätverksamhetföreskrifter och allmänna råd redovisningom av
NUTFS 1998:1 bestämt vad elnätföretagens revi-årsrapporter jämte
sorsintyg skall innehålla. bör denPå regeringensätt samtsamma myn-
dighet regeringen bestämmer meddela bestämmelsermotsvarandesom
för naturgasföretagen.

Finansiering10.6.3

tillsynsmyndighetens skall anvisasMedel för verksamhetFörslag:
statsbudgeten.över

Myndighetens verksamhet skall finansieras årliggenom en av-
gift, betalas naturgasföretag skall sända in särredo-desom av som
visningar enligt naturgaslagen.

fårRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddela föreskrifter avgifter för myndighets verksamhet somom
sker med stöd naturgaslagen.av

tillsyn efterlevnadenmyndighet kommer haDen överatt natur-avsom
gaslagen de uppgifter framgår avsnitt 10.6.1,i övrigt hasamt som av
kommer ha behov vissa och andra Ut-att personresurser resurser.av

för-redningen bedömer behovet Ensådana begränsat.äratt av resurser
utsättning meddock myndighetens uppgifter samordnasär motsva-att
rande tillsyns- och arbetsuppgifter enligt ellagen.

bl.a. har betänkandeSåsom redovisats i elmyndighetsutredningens
olikaSOU kan myndighets1993:105 verksamhet finansierasen

Elmyndighetsutredningen fastnade slutligen föreslåförsätt. nät-attatt
myndighetens kostnader avgift ochskulle finansieras via allmän atten
denna avgift skulle enskildadifferentierad, så avgiften i detattvara
fallet skulle årligen.rimlig kostnadsandel och betalas Re-motsvara en
geringen föreslog grundasi 1994/952222 avgiften skulleattprop.
antalet lågspännings- Regeringenrespektive högspänningsabonnenter.
har, bemyndigande vissaefter i ellagen, i förordning 1995:1296 om

skall betalaavgifter på elområdet, meddelat nätinnehavare årligenatt
respek-s.k. nätövervakningsavgift baserad på antalet lågspännings-en

tive högspänningsabonnenter.
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Även naturgasla-enligtden verksamhet myndighet bedriversom en
fi-vad gäller tillsynen ellagen,bör, motsvarandepå översätt somgen

fall vis-avgift bör inansieras via allmän avgift. Denna varttas ut aven
marknaden myndigheten tillsynde aktörer på över,utövarsomsa av

dvs. naturgasföretagen.
definitionenligt naturgasmarknadsdirektivetsNaturgasföretag kan

slutförbrukare,med undantag föreller juridiskvarje fysisk person,vara
produktion,följande verksamheter:bedriver åtminstone en avsom

in-lagringförsörjning, köp elleröverföring, distribution, naturgas,av
arbetsupp-tekniskaför kommersiella ochbegripet LNG, svararsom

dessaverksamheter.samband med dessa Avoch/eller underhåll igifter
distributionverksamheterna överföring,det framför alltföretag samtär

tillsynkommermyndighetenlagring överutövaattnaturgas, somav
särredovisningar.dessa verksamheters Därutöverkontroll avgenom
anslutning till ochvillkoren förkommer tillsyn ske så transportatt att

tillskäliga. Med hänsynnaturgasledningama blirnaturgasav genom
myndighetensfår bäraverksamheterdet naturligt dessadetta ävenär att

kostnader.
elsidan pånätövervakningsavgiften pågrundasSom angetts ovan

Motsvaranderespektive lågspänningsabonnenter.högspännings-antalet
knappast möjlig eftersomnaturgassidan över-beräkningsgrund på ettär

kun-knappast har dennalagringsföretagföringsföretag och typett av
olikakunder sådistributionsföretagenskaraktären påder, är attattsamt

utred-ställetgenerell avgift.bestämma Idet kan svårt att anserenvara
omslutning i degrundas verksamheternasavgiften bör påningen att

omslutningen förtotalaUppgifter denskall särredovisas.delar omsom
torde inteuppgifterfinns inte i dag. Sådanaifrågavarande verksamheter

harsärredovisningardå det första åretsheller erhållas förrän sänts
därförbörverksamhetsårmyndighetens förstamyndigheten.till För

Därefter finnsavgifterverksamheten finansieras etttas ut.utan att un-
avgiftsuttaget.derlag för

s.k. of-utredningen föreslårallmänna avgiftenårligaDen är ensom
tvångsmässigteftersom den kommerfentligrättslig avgift uttasatt av

enligtfåroffentligrättsliga avgifterSådanavissa naturgasföretagen.av
hänsynmedgivande. Medriksdagensregeringsformen inte ut utantas
innebärinföras bestämmelsedetta bör det i naturgaslagentill somen

fårregeringen bestämmer,eller den myndighetregeringenatt som
skerverksamhetmyndighetsmeddela föreskrifter avgifter för somom

avgiftsunder-Eftersom det inte finns någotmed stöd naturgaslagen.av
efter års-förränskall dock ingen avgift påförasförrän höstenlag 2001

skiftet 2001-2002.



Överväganden 1999:115och förslag SOU320

förordningavgiftsbestämmelserna meddelas iSannolikt torde en
vissamotsvarande har gjorts enligt förordning 1995: 1296sätt omsom

avgifter på elområdet.
vadavgiftsprinciper,Vad gäller utreda utövernärmareatt som

det fortsattadetta uppgift bör ankommagjorts är ge-somovan, en
nomförandearbetet.

myndighetenOrganisation10.6.4 av

och tillsyn-huruvida tillstånds-Regeringen bör låta utredaFörslag:
naturgasla-både ellagen ochnormgivning avseendesärenden samt

självständig myndighet.skall handhas av engen

den juliteknikutvecklingsverket inrättades 1NUTEKNärings- och
Tillrskr. 1990/911318.bet. 1990/91:NU38,1990/91:87,1991 prop.

myndigheternaverksamheten i de tidigarehuvudsakfördes iNUTEK
tekniskindustriverk och Styrelsen förenergiverk, StatensStatens ut-

veckling.
myndighet, Nätmyndigheten,inom NUTEKfannsFöre 1998 or-en

särställning inom NUTEKNätmyndigheten hadeganiserad. genomen
motivera-resursmässiga självständighet.sin organisatoriska och Detta

följande:1994/95:222 enligtdes i prop.
normgivning ochnätmyndighet omfattar främstverksamhetNUTEK:s som

verksam-övrigai viktiga hänseenden från NUTEK:soch skiljer sigtillsyn
ledningsfor-iriktlinjerna myndigheternasbakgrundhetsområden. Mot av

konstateraskan1994/95:l50och regeringens övervägande i attprop.mer
det gällerbeslutsbefogenheterstyrelse inte bör några närNUTEK:s ges

sammanhangetellagen.verksamhet nätmyndighet enligt INUTEK:s som
särskiltnätmyndighetkan NUTEK:s verksamhet utgör ettnoteras att som

nätmyndighetensförutsättning förverksamhetsområde, vilket viktigär en
vidinsynsrådsjälvständighet. Regeringen tillsätta s.k. nätmyn-ettattavser
arbete.insyn i nätmyndighetensdigheten för bl.a. konsumenternaatt ge

prop.januari 1998energimyndighet inrättades denStatens 1
energimyndighet1996/97:NU12, rskr.1996/97:84, bet. 272. Statens

sitthade energinbildades de delar NUTEK ansvarsom-somav somav
inommyndighetsfunktionenråde. Motiveringen till utbrytningen attvar

särskilt meddåoch förstärkas, ochenergiområdet borde tydliggöras
samordnasochomställningsåtgärder skall vidtashänsyn till de som

överenskommelse.energipolitiskamed anledning 1997 årsav
regeringenenergimyndighet tillsatteInför inrättandet Statens enav

tillförslaghade uppgift utarbetasärskild utredning bl.a. attsom som
Utredningenorganisation och uppgifter för myndigheten om en ny
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energimyndighet, N 1997:03. I detta uppdrag låg också övervägaatt
nätmyndighetens dåvarande relativa självständighet i förhållande till
övriga delar myndigheten. den då gällande instruktionen förIav
NUTEK hade NUTEKzs organisationsfrihet gälldebegränsats vad nät-
myndighetens verksamhet på så det i instruktionen särskilt hadesätt att
pekats enhet för elmarknad och nätverksamhet skulle finnas.ut att en
Även i andra delar hade nätmyndigheten exempelvis isärställning,en
frågan hade fatta beslut föreskrifter och övrigarätt attom vem som om
ärenden enligt ellagen hur verksamheten skulle finansieras. Ge-samt

sin organisatoriska särställning hade nätmyndigheten också vissanom
specialistresurser, vilka inte delades med övriga Utred-NUTEK.egna

ningen kom fram till framför allt den särställning i organisatorisktatt
och resursmässigt hänseende tillkom nätmyndigheten borde be-som

l gränsas.
den gällande förordningenI 1997:868 med instruktion för Sta-nu
energimyndighet har nätmyndigheten inte organisatorisk sär-tens en

ställning. Vissa specialistresurser används andra delarocksånumera av
energimyndighet. Dock föreligger viss särställ-Statens ävenav nu en

ning vad gäller beslutsfrågor, eftersom det i instruktionen detattanges
chefen för den enhet fullgör myndighetens uppgifterär nät-som som

enligt föreskriftermyndighet ellagen 1997:857 skall beslutasom om
ärenden enligt ellagen, med undantag ioch de ärenden som angesav
elförordningen Vidare nätmyndighe-2 § 1994:1250. kan attnoteras
verksamhet fortfarande finansieras nätövervak-särskildtens genom en

ningsavgift, förordning elområdet.1995: 1296 vissa avgifterse om
dag energimyndighet organiserad avdelningar därI Statens iär nät-

avdelningen avdelning med underenheterna Struktur- och före-är en
tagsenheten verksamhetTillsynsenheten. Energimyndighetens ärsamt
reglerad förordningen med instruktion för Statens1997:868genom
energimyndighet.

arbetsuppgifter nätmyndigheten denDe enligt ellagen, samtsom
myndighet utföraskall tillsynen enligt naturgaslagen, skallutövasom

karaktär övriga delar energimyndighetsStatensär änav en annan av
uppgifter. torde kunna intressekonflikter mellan övriga de-Det uppstå
lar energimyndighets nätmyndig-Statens främjande verksamhet ochav
hetens/tillsynsmyndighetens normgivnings-, och tillstånds-tillsyns-
verksamhet. Genom ha dessa arbetsuppgifter tillsammans med andraatt
arbetsuppgifter karaktär i myndighet kan detta medfö-av annan samma

nätmyndigheten/tillsynsmyndigheten styrka ochinte får denattra
självständighet krävs för fortsätta el-driva avregleringenatt attsom av

Åoch naturgasmarknaden effektivt andra sidan kansätt.ett ut-en
brytning nätmyndighetens/tillsynsmyndighetens uppgifter tillav en
självständig myndighet medföra denna myndighet inte fåratt samma

lU-ISXI
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helhetssyn på energifrågor den integrerad delär Statenssom om en av
energimyndighet.

Genom föra de i delar likartade tillsynsfunktioner-att storasamman
inom ellagstiftnings- och naturgaslagstiftningsområdet uppnås,na m.m.

i fall sikt,på skalfördelar. blirDet också möjligt nyttja kompe-vart att
på effektivt fördelarDessa kan dock kommatensresurserna ett sätt.mer

bli bibehållerännu någon formstörre anknytning mellanatt om man av
nätmyndigheten/tillsynsmyndigheten och Statens energimyndighet. Ett

lokalisera dessa myndighetersätt är till ställe. sådan lös-att Ensamma
ning skulle då också kunna medföra nätmyndigheten/tillsyns-att
myndigheten tillförs den helhetssyn krävs för genomföra sinaattsom
arbetsuppgifter på bästa sätt.

Utredningens uppfattning dock fördelarna respektive nackde-är att
lama för respektive självständig myndighet inte tillräckligtemot ären
belysta. Vid sådan utredning bör inte bara resursmässiga och eko-en
nomiska överväganden belysas principiella och rättssäker-ävenutan
hetsmässiga.

Vi föreslår därför regeringen låter utreda huruvida de arbetsupp-att
gifter nätmyndigheten enligt ellagen och den myndighet skallsom som

tillsynen enligt naturgaslagen skallutöva handhas själv-m.m. av en
ständig myndighet.

Övriga10.7 frågor

lO.7.1 Systemansvar för teknisk balansattansvar-
iupprätthålls landets naturgassystem

Utredningens bedömning: föreliggerDet inget behov någon sär-av
skild myndighetsfunktion för upprätthålla dvs.att systemansvaret,

den tekniska balansen i landets upprätthålls. An-att naturgassystem
bör i stället, på avtalsmässiga grunder mellan naturgasmark-svaret

nadens aktörer, åvila de naturgasföretag bedriver handel medsom
naturgas.

Naturgassystemet skiljer sig ifrån elsystemet vad gäller behov av mo-
balans mellan tillförsel och användning. Kraftsystemet måstementan

alltid i balans, medanmomentant är trögtnaturgassystemet ettvara
och line-pack fyllnadsgraden eller mängdensystem systemets naturgas

i ledningsnätet hjälper till balansera intag ochatt uttag.
elområdetInom Svenska Kraftnät systemansvarig myndighet.är
innebärAnsvaret bl.a. säkerställa landets kortsiktiga elbalans, dvs.att
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produktioninhemskmellan tillförseltill balans råderatt att avse
ochinhemsk användning export.och import och uttag

uttagspunkter frånskall för samtliga elanvändareselsystemetFör
avtal medingåttbalansansvariga. Endast deelkraftnätet finnas som

energifö-drygtbalansansvariga. dag 40kan ISvenska Kraftnät ärvara
balansansvariga.retag

lika myckettillförsför elsystemetbalansansvarigaDe attansvarar
för. An-balansansvarige har balansansvardende kundertas utsom av

mellan denavtalövriga villkor imedregleras tillsammans ettsvaret
Kraftnät.Svenskabalansansvarige och

tillför-mellanbalanstimvis planera sinbalansansvarige måsteDen
till-mellanför balansenvidta åtgärderoch alltsåsel och attuttag av

upprätthålls.ochförsel uttag
underlagbalansavräkning baserat på detutförSvenska Kraftnät som

KraftnätSvenskabalansansvariga och elnätägama. ärerhålles från de
ochregler-försäljningvid köp ochbalansansvarigesden motpart av

balanskraft.
förbalansansvarinteerfordras typFör ettnaturgas somav samma

korttidslager. Deti sigNaturgasledningssystemet ärelsystemet. ett
dagar. Detlagerkapacitetharnaturgasledningamasvenska ett paren

i Sverigelagerkapacitetkapitel ingenframgåttfinns, annanavsom
dock iLagerkapacitet finnsnaturgasledningama.finns ivadän som

inteföreliggeråtagande dansk sidasärskilt frånDanmark, någotmen
lagemivå.vissupprätthållaför att en

innebärbasis.s.k. swing Detsäljs pådel attEn naturgasen enav
ellerskall ökadenneproducentenbegäraerhållitkund har atträtt att av

efter kundensleveransenproduktion försin uttag.minska att anpassa
tillförsmycketlikadvs.iBalansen naturgasattnaturgassystem,ett

fyrahuvudsak påiåstadkommesfrån systemet,systemet tas utsom
olika sätt:

eller leve-producentenfrånnaturgasleveransenGenom att anpassaI
rantören.

enkelt kankunder,medavbrytbara leveranserhaGenom att som0
naturgasförsörjning.tillfälligt avstå frånbränsle ellerbyta till annat

naturgaslager.frånGenom göraatt uttagI
line-pack.s.k.korttidssystem,utnyttjaGenom naturgassystemetsatt

tillräckligtde harsjälva förnaturgasföretagensvenskaDe attsvarar
transportka-tillräckligförsörja sina kunder ochmed för attnaturgas att

fungerandeutbyggt ochi dag välfinns redanpacitet finns. Det ett sys-
naturgasle-producenter,hos såvälnaturgasvolymermätningförtem av

erford-intedetbedömningockså vårkunder. Det attärverantörer som
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någon överordnad myndighetsfunktion för tillse naturgasak-ras att att
fullgör sinatörema skyldigheter i förhållande. naturgaslagenNäravsett

har i kraft bör balansansvaretträtt åvila handelsdelen hos ett naturgas-
företag eftersom detta för leveransen till respektive kund.ansvarar

Handel med mellan balansansvariga kannaturgas balansskälav
uppstå beroende på det föreligger överskott och underskott. Enom
handel med avbrytbara kontrakt kan siktpå också uppstå.

dag harI vi daglig balans i det svenska överföringsledningama. På
sikt kan fallet bli Sverige, kommersiellaäven eller tekniskaatt av av
skäl, övergår till timbalans. I så fall erfordras ansvarig för atten upp-
rätthålla trycket i det svenska naturgassystemet.

10.7.2 Allmännyttiga tjänster

Förslag: Utredningen förordar inte naturgasföretag skall åläggasatt
tillhandahålla allmännyttiga tjänster.att Vi föreslår regeringenatt

eller den myndighet regeringen bestämmer bör få i uppdrag attsom
följa utvecklingen och behovet allmännyttiga tjänster och vilkaav
konsekvenser tillämpande sådana kan få.ett av

Av kapitel 8 har det framgått det för vår del inte varit aktuelltatt att
ålägga naturgasföretag tillhandahålla allmännyttiga tjänster ochatt
därmed inte tillämpa vissa artiklar i naturgasmarknadsdirektivet.

Förfarandet med allmännyttiga tjänster kan bl.a. påverka möjlighe-
för andra företag tillträdefå tillten och därmed möjlighe-att systemet

få till stånd effektivten konkurrens.att Enligt naturgasmarknadsdi-en
rektivets artikel får17 naturgasföretag tillträde tillvägra systemet om
detta skulle hindra dem från utföra de allmännyttiga tjänsteratt som
åläggs dem.

För närvarande föreligger inte uppgifter huruvida, och i vilkenom
grad, andra medlemsstater kommer ålägga naturgasföretag till-att att
handahålla allmännyttiga tjänster. Det dock uppenbart sådanaär att
ålägganden inskränker konkurrensen och kan förhindra svenskat.ex.
naturgasföretag på andra länders marknader. Andra länder kanatt agera
dock på den svenska marknaden vi, framgått, intenäragera som ovan
föreslår tillhandahållande allmännyttiga tjänster.av

Även det för närvarande inte aktuellt föreslå tillhandahål-är attom
lande allmännyttiga tjänster kan det bli aktuellt i framtiden. Ettav pro-
blem i sammanhanget begreppet allmännyttigaär tjänster inteatt är
klart definierat. Medlemsstaterna har själva frihet definiera vadatt som

tjänster allmäntär intresse och den organisationen dessa.närmareav av
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Enligt bedömning kan detta leda konkurrenssnedvridningar ochvår till
andra obalanser. Vi föreslår därför myndighetregeringen eller denatt

regeringen bestämmer bör följa behovet all-utvecklingen ochsom av
männyttiga tjänster och vilka konsekvenser sådanatillämpandeett av

få.kan

behandling kommersiellt10.7.3 Företagens av

känsliga uppgifter

Överförings-, dist-lagrings-, ochUtredningens bedömning: LNG-
naturgasmarknadsdi-ributionsföretag enligt artiklarna och i8 llär,

rektivet det påverkar tillämpningen artikel eller nå-12utan att av-
be-laglig skyldighet lämna uppgifter skyldiga attattgon annan -

under be-handla kommersiellt känsliga uppgifter det erhållersom
kom-drivandet sin affärsverksamhet konñdentiellt. sådanaFörav

sekretesslagenföretag uppfyller kraven i kap.munala l 9 §som
kommersiella uppgiftergäller sekretess i dess affärsverksamhet för

iföretaget kan peka på och konkretisera den skada angessomom
inte för övrigabl.a. kap sekretesslagen. Sekretesslagen gäller8 10 §

behandlahaföretag. får dock intresseDessa ett eget attanses av
utredningenskommersiellt känsliga uppgifter konñdentiellt. Enligt

naturgasmarknads-mening får därmed kraven i artiklarna och i8 11
direktivet uppfyllda.anses vara

överfö-i naturgasmarknadsdirektivet skallEnligt artiklarna och 118
påverkarLNG- och distributionsföretag detrings-, lagrings-, utan att-

läm-eller laglig skyldighettillämpningen artikel någon12 attannanav
det erhål-känsliga uppgifteruppgifter behandla kommersiellt somna -

affärsverksamhet konñdentiellt.ler under bedrivandet sinav
såvälnaturgasmarknaden finnsBland aktörerna den svenskapå ett

tillhalvstatligt aktiebolag Vattenfall vilket 51Naturgas AB, procent
kommunala och privata företag.Vattenfall AB,ägs av som

MedBestämmelser finns i sekretesslagen 1980:100.sekretessom
muntligtsekretess förbud röja uppgift, sig det skerattavses vare

handlings-tystnadsplikt eller allmän handling lämnas utattgenom
framställning isekretess eller Med handlingpå sätt.annat avses en

ellerskrift eller bild, eller upptagning kan läsas, avlyssnas upp-en som
hjälpmedelendast med hjälp tekniskt TFfattas på någotsättannat av

myndighetkap. §. Handlingen allmän den förvaras hos2 3 är enom
upprättad där. Sek-och enligt särskilda regler inkommen dit elleranses
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gäller enskilda l kap. sekretesslagen2 § ochretessen mot personer
myndigheter kap.l § sekretesslagen.3

kap. sekretesslagenI l 9 § aktiebolag, handelsbolag, eko-attanges
nomiska föreningar och stiftelser i vilka kommun, landsting eller kom-
munalförbund har rättsligt bestämmande inflytande, jämställs medett

Ävenmyndighet vid tillämpningen sekretesslagen. bestämmelserna iav
kap.2 TF del handlingar hos myndighet gäller i till-rätt att taom av

lämpliga delar också handlingar hos dessa företag. rättsligt be-Ett
stämmande inflytande har kommuner och landsting, vad gäller aktie-
bolag, de eller tillsammans aktier med hälf-äger änom ensamma mer

samtliga i bolaget eller förfogar så mångarösterten överav annars
i detta. Sådant inflytande föreligger också de harröster rätt att utseom

eller hälften ledamöterna i styrelsen. kriterierSammaavsätta änmer av
gäller för ekonomiska föreningar. Beträffande föreliggerhandelsbolag

kommunalt rättsligt bestämmande inflytande obegrän-samtligaett om
ansvariga bolagsmän kommuner eller landsting. Vad gäller stif-ärsat

telser gäller sådant inflytande kommuner landstingeller påett om
grund stiftelseförordnandet har ellerrätt avsätta änatt utseav mer
hälften ledamöterna i styrelsen för stiftelse.av en

kap. kap. sekretesslagenI 6 1-3 och i 8 10 § finns regler af-om
färssekretess. Bestämmelserna i kapitel skydda det6 sikte påtar att
allmännas medanexempelvis det kommunala företagets intressen ka-
pitel främst skydd för enskilds8 myndighetens eller det kommu-avser
nala företagets ekonomiska förhållanden.motparts

Sekretess gäller, enligt kap. sekretesslagen, myndighets af-6 1 § i
driftsförhål-färsverksamhet för uppgift myndighetens affärs- ellerom

landen, driverdet kan någon likartad rörelseantas attom som gynnas
på myndighetens bekostnad uppgiften röjs. Enligt kap. 2 § sekre-6om
tesslagen gäller sekretess för ärendeuppgift hänför sig till angåen-som
de förvärv, överlåtelse eller användning bl.a. egendom, det kanav om

det allmänna lider skada uppgiften kap. sek-röjs. Av 6 3 §antas att om
retesslagen framgår sekretess gäller för hänför sig tilluppgiftatt som
myndighetens verksamhet det all-för upplåning det kan antas attom

ställning låntagare försämras uppgiften röjs.männas som om
Enligt 8 kap. sekretesslagen gäller myndighet förlO § sekretess hos

uppgift affärs- eller driftsförhållanden i af-för enskild har trättom som
farsförbindelse kanmed myndigheten, det särskild anledningom av

den enskilde lider skada uppgiften röjs.antas att om
sådant kommunalt företag sek-För uppfyller kraven i 1 kap. 9 §som

retesslagen gäller med andra ord sekretess i dess affärsverksamhet för
uppgifter affärs- eller driftsförhållanden, kommersielladvs.om upp-
gifter. Sekretessen gäller dock endast det företaget kankommunalaom
peka och konkretiserapå den skada i de ovannämnda regler-som anges
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affärssekretess vid upphandling gäller dock absolut sekretess.na om
får dockDetta förenligt med kraven i artiklarna och i8 ll natur-anses

gasmarknadsdirektivet, eftersom där endast företag skall be-attanges
handla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiellt. Med kommersi-
ellt känsliga uppgifter bör, enligt utredningens mening, sådanaavses
uppgifter röjande kan skada bl.a. den enskilde.antasvars

Statliga aktiebolag och enskilda företag omfattas inte sekretess-av
lagen. Frågan de, på grund artiklarna direktivet,8 och iär 11om av
skall åläggas behandla kommersiellt känsliga konfidenti-uppgifteratt
ellt. Det ingripande införa regler tystnadsplikt.mest attvore om

Bestämmelser tystnadsplikt finns, förutom i sekretesslagen, ävenom
i rad andra författningar lag 1998:531 yrkesverksamhet påt.ex.en om
hälso- och sjukvårdens område och i rättegångsbalken. främstaDet
motivet till exempelvis privat anställd sjukvårdspersonal haratt tyst-
nadsplikt hänsynen till enskilds, dvs. patientens, personliga integri-är

sig därförDet något främmande för den svenska rättsordningentet. ter
införa tystnadsplikt i bl.a. enskild verksamhet för kommersiellaatt

uppgifter. Därför bör, enligt utredningens mening, tystnads-sådanen
plikt inte införas. Vi medvetna artik-medlemsstaterna, enligtär attom
larna 6 och 9 i direktivet skall vidta nödvändiga åtgärder for säker-att
ställa överförings-, lagrings-, LNG- och distributionsföretagenatt
handlar enligheti med artiklarna och8 dvs. behandlar kommersiellt11,
känsliga uppgifter konfidentiellt. Medlemsstaterna dock självaavgör
hur detta mål skall uppnås. ligger i det enskilda in-Det företagets eget

kommersiellt känsliga uppgifter inte lämnastresse att ut.

Övriga10.8 bestämmelser

10.8.1 Ansvar

Förslag: med ellerDen uppsåt eller oaktsamhet drar framsom av
använder naturgasledning tillstånd el-där sådant krävs, uppförutan
ler använder naturgaslager tillstånd villkoreller bryterutan motsom

meddelats i koncessionen till skydd för ochallmänna intressensom
enskild bör kunna dömas tillrätt, ansvar.

Utredningen har i avsnitt föreslagit koncession10.2 det skall krävasatt
för dra fram och använda vissa naturgasla-naturgasledningaratt samt

I avsnitt har föreslagit koncession skall förenasäven attger. samma
med de villkor behövs för skydda allmänna intressen ochattsom en-
skild Utredningen det vikt dessa regler följs.rätt. Detäratt attanser av
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bör därför införas regler i naturgaslagen. Den medom ansvar som upp-
såt eller oaktsamhet drar fram och använder naturgasledningav utan
tillstånd där sådant krävs den uppför ochsamt använder natur-som
gaslager tillstånd eller bryterutan villkor meddelats imotsom som
koncessionen till skydd för allmänna intressen och enskild börrätt,
kunna dömas till ansvar.

Överklagande10.8.2

Beslut enligt kap.6 7 och 10 bör kunna överklagas. Med hänsyn till
målens karaktär bör prövningen ske hos allmän förvaltningsdomstol.
Vem får överklaga beslut framgår 22 § förvaltningslagensom av
1986:223.

Övergångsbestämmelser10.8.3

Naturgasmarknadsdirektivet skall genomfört i medlemsstaternasvara
lagstiftning den 10 augusti 2000. Därförsenast bör naturgaslagen träda
i kraft denna dag. De reglerna bör tillämpas på koncessionävennya
meddelad enligt lagen 1978:160 vissa rörledningar. ärenden därIom
ansökan koncession anhängig vid ikraftträdandetär bör lagenom
1978:160 vissa rörledningar tillämpas. Bestämmelserna förse-om om
ningsavgift enligt 6 kap. och6 7 bör tillämpas första gången för rä-
kenskapsår avslutats den december31 2001.som
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Författningskommentarer1 1

till naturgaslagFörslagl.11

bestämmelserInledandekap.1

tillämpningsområdeLagens

naturgasledningarkoncession förföreskrifterlag§ denna1 I omges
fall.medhandelnaturgaslageroch i vissasamt naturgasom

tillämpningsområde.lagensParagrafen anger

Definitioner

reglerstation,ochrörledning,naturgasledning§ Med mät-2 avses
och kompressorstation.rensdonsstationlinjeventilstation,

sådannaturgasledning. SommedvadparagrafenI avses ensomanges
tillbehör såsomböjar,rördelaroch t.ex.betraktas ävenrör ven-men

exempelvisslag,olikasäkerhetsanordningarochkontroll-tiler samt av
skydd.katodisktanordningar för

kundMed berättigad§3 avses
säljerellernaturgasledning ochden transporteraräger somsom

kund,flertill ännaturgas en
ochkraftproduktion,naturgaseldadharkunder som

kubikme-miljonerfemförbrukarslutförbrukareövriga änmersom
förbrukningsställe.ochårter naturgas per

sådankund. Sommed berättigadvadparagrafenI av-avsesanges som
ochnaturgasledningdenenligt första punkten trans-äger somsomses

kund.till fler Transporteneller säljer natur-ännaturgasporterar aven
kan ocksåtill slutkundinförselpunkten i Sverigefrånkan ske mengas

sträcka.dennadel avavse
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Även kunder har naturgaseldad kraftproduktion, dvs. produktionsom
el, enligt andra punkten berättigade.av anses som

tredjeI punkten slutförbrukare förbrukarävenatt änanges som mer
fem miljoner kubikmeter år och förbrukningsställe be-naturgas ärper
rättigade kunder. Med förbrukningsställe företag eller delettavses en

företag, verkstad, fabrikett eller kontor liggert.ex. påettav en en som
viss plats. Två enheter hör till företag belägna påären som samma men

skilda platser betraktas förbrukningsställen.två företagFör att ettsom
bedriver verksamhet skildapå skall bli klassificerad be-ortersom som

rättigad kund krävs detta företags förbrukningatt uppgårnaturgasav
till minst fem miljoner kubikmeter år på dessanaturgas orter.per en av

§ Med4 transporttariff avgifter och villkor förövriga transportavses
och för anslutning till naturgasledning och gäller förnaturgasaw en

berättigade kunder.

Paragrafen innehåller definitionen transporttariff. bestäm-Närmareav
melser transporttariffer finns i 3 kap.om

kap.2 Koncession

Koncessionsplikt

§1 En naturgasledning får dras fiam eller användas tillståndinte utan
koncession regeringen.av
Koncession krävs dock för naturgasledninginte som

huvudsakligen skall användas för tillgodose enskilda hushållsatt
och företags behov eller
uteslutande skall användas hamn- eller industriområde.inom

Regeringen får fall medge undantagi visst från koncessionsplikt.

Ansökan koncession lämnas till den myndighetin regeringenom som
bestämmer.

Bakgrunden till förslaget har utvecklats i avsnitt och 10.2.3.10.2. l Av
första stycket framgår det krävs koncession för dra fram ochatt att an-
vända naturgasledningar.

andraI stycket två undantag från koncessionsplikt. Enligtanges
punkt krävs1 inte koncession för naturgasledning huvudsakligensom
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behovhushålls och företagstillgodose enskildaanvänds för att av na-
förkoncessiondet inte krävsundantagetpraktiken innebärI attturgas.

Punkt in-2och reglerstation.efternaturgasledning belägen mät-enen
uteslutandenaturgasledningarkrävs förkoncession intenebär att som

industriområde.hamn- elleranvänds inom

ochvisst fall,regeringen i mät-tredje stycket fårEnligt t.ex. enom
behöverdess kapacitetellerbehöver byggas ut-reglerstation omom

från koncession.medge undantagökas,

tillståndanvändasellerfår byggasnaturgaslager§ Ett inte2 utan
koncession regeringen.av

tillanslutetnaturgaslagerdock förkrävs inte ärKoncession ett ensom
naturgaslednin g som

hushållsenskildaför tillgodoseanvändashuvudsakligen skall att
ellerbehovoch företags

industriområdeelleranvändas hamn-skalluteslutande inom

myndighettill den regeringenlämnasAnsökan koncession in somom
bestämmer.

och 10.2.3.avsnitt 10.2.1utvecklats underhartill förslagetBakgrunden

koncessionförFörutsättningar

be-koncessionallmän synpunkt fårfrånlämpligtdet§ Endast3 ärom
naturgaslager.ochnaturgasledningarviljas för

allmänlämpligt fråndetendastbestämmelsen ärI att syn-omanges
naturgaslager.ochnaturgasledningarbeviljaskoncession förpunkt får

samhällseko-hindrafrämstlämplighetsprövningenSyftet med attär att
framnaturgaslager drasnaturgasledningar ochonödiganomiskt re-

påanläggsnaturgaslagerochnaturgasledningarellerspektive byggs att
tredjeförtill skadaonödigt intrångmedförsådant desätt stortattett

man.

områdesbestäm-ellerdetaljplanstridafår§ Koncession4 inte mot en
fårmotverkas,bestämmelsernaellersyftet med planen intemelser. Om

avvikelsedock mindre göras.

underutvecklatsharinnebörden förslagetochBakgrunden till av-av
stridbeviljas ifårkoncession inteinnebärFörslagetsnitt 10.2.2. att
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detaljplan ellermot områdesbestämmelser. Om prövningsmyndig-en
heten bedömer syftet med planen elleratt bestämmelserna inte motver-
kas kan dock mindre avvikelse få göras.

§5 Vid frågorprövning beviljande koncession skall bestäm-av om av
melserna kap.,2-4i kap.5 §3 och 16 kap. §5 miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå ansökani koncession.en om
När det gäller förfarandet, kraven på miüökonsekvensbeskrivningen

planer och planeringsunderlagsamt gäller kap.6 miljöbalken.

Enligt paragrafens första stycke tillämpas miljöbalkens allmänna hän-
synsregler vid koncessionsprövningen. Dessutom tillämpas miljöbal-
kens bestämmelser myndigheter skall säkerställaatt miljökvali-om att

uppfylls ochtetsnormer verksamhet medverkaratt till attny som en
miljökvalitetsnorrn överträds inte får tillåtas.

För miljökonsekvensbeskrivning hänvisas, enligt paragrafens andra
stycke, till miljöbalkens bestämmelser.

6 § En koncession får beviljas endast den fiim allmän synpunkt ärsom
lämplig verksamhetutöva med koncessionen.att som avses

Enligt bestämmelsen beviljas endast den koncession bedömssom
lämplig från allmän synpunkt. Vid prövningen ansökan prövas sö-av
kandens lämplighet. Prövningen innebär bedömning sökandensen av
allmänna kompetens och vederbörandes ekonomiska Konces-resurser.
sion förutsätts endast meddelas den har förutsättningarna ochsom
möjligheterna fullgöra alla de förpliktelseratt följer naturgas-som av
ledningens och naturgaslagrets framdragande respektive uppförande
och drift.

Villkor för koncession

§7 En koncession skall naturgasledning med huvudsak be-iavse en
stämd sträckning.

koncessionEn för naturgasledning och naturgaslager skall för-etten
med de villkor behövs för skydda allmänna ochenas intressenattsom

enskild såsom säkerheten,rätt, skyddaatt människors hälsatrygga och
miljön skador och olägenheter och främjamot långsiktigt god hus-en
hållning med mark och och andravatten resurser.



33gskommentarer 3örfattnFSOU 1999:115 in

naturgasledningenfår föreskrivasvillkor för koncessionenSom att
skäl kansärskildadetfärdigställd tidskall Finnsvissinom envara
skallförlängningtid. Ansökanförlänga föreskriven gö-regeringen om

föreskrivna tiden.denföre utgången avras

påverkannaturgasledningsbedömaskall möjligtdetFör attatt envara
hu-isträckningnaturgasledningensmotstående intressen börpå vara

bestämd.vudsak

mel-bör avvägningkoncessionsärendeprövningen görasVid ett enav
naturgaslagerellernaturgasledningintressetsidanlan å ettenena av

intres-markägaresoch enskildasdet allmännasoch andra sidanå t.ex.
de villkormedkoncession förenasbestämmelsen kanEnligt ensen.

enskild Iallmänna intressen ochför skyddabehövs rätt.att para-som
börVillkorifråga.villkor kan kommavissa degrafen nämns somav
till-förmiljönmeddelas till skydd förexempelvis kunna även attmen
fö-förexempelvis vad krävsandra allmänna intressengodose attsom
tillmeddelaskunnaVillkor börexplosion.brand ochrebygga även

skydd för enskildas intressen.

naturgasled-möjligtbör detkoncessionbeslutet attI att angevaraom
bestämstidsfristenviss tid.fárdigställd inom Närskallningen envara

särskildagrundarbetet påomfattning beaktas. Omarbetetsbör bl.a. av
försvå-ellerarbetsnedläggelse, förhindrasförhållanden, avsevärtt.ex.

bör läm-förlängningförlängas. Ansökantidsfristen kunnabör omras
färdigintenaturgasledningenutgång. Omföre tidsperiodens ärinnas

inlämnatsinte haransökan förlängningtid ochföreskriveninom om
punktåterkallas enligt 15 §kan koncessioneneller beviljats

denberoendegiltighetfår för§ koncession8 En sin göras att somav
bortkostnadernasäkerhet förställerinnehar koncessionen att ta na-

åtgärder förandravidtanaturgaslagret ochturgasledningen och att
kommunalförbund be-ochlandstingkommuner,återställning. Staten,

säkerhet.ställahöver inte

tillräcklig,ställda säkerheten längredendet kan inteOm ärattantas
beslutabestämmermyndigheteller denfår regeringenregeringen som

ytterligare säkerhet.om

utsökningsbal-gäller kap. §beskaflenhet 25fråga säkerhetens 2I om
myndigheteller denSäkerheten skallken. regeringenprövas somav

verk-län därlänsstyrelsen detoch förvarasbestämmer iregeringen av
bedrivs.samheten
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bestämmelsenI regleras skyldighet ställa säkerhet för återställnings-att
åtgärder. Skyldighet vidta sådana åtgärder regleras iatt 16 Där anges
också prövningen vilka åtgärder behöveratt vidtas skall igörasav som
samband med koncessionen upphör. beslutEttatt säkerhet för åter-om
ställningsåtgärder bör dock fattas redan koncessionen beviljas.när Den
myndighet koncessionsansökan börprövar vid prövningen avgörasom

säkerhet skall ställas. Vid omfattande ingrepp i bör huvud-naturenom
regeln säkerhet skall ställas. Säkerheten kan beståatt exempel-vara av
vis bankgaranti.

Koncessionens giltighetstid

§9 koncessionEn skall beviljas för fyrtio Om det finns särskildaår.
skäl eller sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.om

Bakgrunden till och innebörden förslaget har utvecklats underav av-
snitt 10.2.5. Koncession meddelas i normalfallet för 40 år, inte sö-om
kanden begär kortare tid. kortareBegärs tid bör denna bestämmas.

Förlängning giltighetstidav

§10 Koncessionens giltighetstid får ansökan koncessionshava-på av
förlängas med jjzrtio detfinnsår åt gången. Om särskilda skäl ellerren
sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.om

ärendeI förlängning giltighetstiden skall §§ tillämpas.3-7ett om av

Ansökan förlängning giltighetstiden skall två årgöras senastom av
före koncessionstidens utgång. Koncessionen gäller till dess ansök-att

harningen slutligt.prövats

förstaI stycket koncessionstiden kan förlängas ansökanefterattanges
koncessionshavaren. Om ansökan beviljas förlängs giltighetstidenav

med 40 år. Om det finns särskilda skäl eller sökanden kanbegär detom
Övervägskortare tid bestämmas för förlängningen. kortare tid i ett

förlängningsärende bör bedömning då koncessiongörassamma som
meddelades första gången enligt 9

ansökanEn förlängning bör, enligt andra stycket, prövasom som en ny
ansökan. innebärDetta bl.a. koncessionen kan förenas med elleratt nya
ändrade villkor.
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tredje stycketI föreskrivs ansökan förlängning giltighetstidenatt om av
bör företvå år koncessionstidens Bestämmelsenutgång.göras ärsenast
inte sanktionerad det viktigt tidsgränsen hålls så pröv-är att attmen
ningsmyndigheten får den tid behövs för bereda ärendet.attsom

område för trafikledNaturgasledning inom

be-§ Om naturgasledning har dragits fram område för11 inomen en
fintlig allmän enskild hålls för trafik, järnväg,väg, väg öppen tun-som

trafikled,nelbana, kanal eller sådan vattentrafikledspårväg, annan
koncessionshavaren skyldig vid ändring trafikleden, vidtaär att, av

och bekosta de åtgärder med naturgasledningen behövs för attsom
ändringen trafikleden skall kunna genomföras. åtgärden vidtasOmav
med naturgasledning där denna korsar trafikled skall dock denen en

förvaltar kostnaden förtrafikleden koncessionshavaren förersättasom
åtgärden.

avsnittBakgrunden till innebörden förslaget har utvecklats ioch av
tillämplig naturgasledningen harBestämmelsen endast10. 2.7. är om

dragits fram inom område för befintlig trafikled. Begreppet vägom-en
be-väglagen Motsvaranderåde definieras i och 1971:948.2 3

1973:1149stämmelser finns för enskild i 46 anläggningslagen§väg
jämvägssäkerhetslagenför tunnelbana och ioch, järnväg, spårväg, §2

1990:1157.

område för§ naturgasledning har dragits fram12 Om inom enen som
underhåll,befintlig trafikled medför ökade kostnader för trafikledens

koncessionshavaren dessa ökade kostnader.skall ersätta

det har dragitsBestämmelsen tillämplig i fall naturgasledningär en
fram inom området för befintlig trafikled.en

område§ arbetet naturgasledning, belägen13 Om på inomären som
el-kan trafiksäkerhetenför trafikled allmän inverka påän väg,annan

det utförasler arbetet medför trafikleden, skallingrepp istörreom
hansefter den förvaltar trafikleden elleranvisningar genomav som

för kostnaden arbetet.försorg. Koncessionshavaren försvarar

naturgasledning för allmänfråga arbete med områdeI inom vägom
gäller särskilda bestämmelser.
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Bestämmelsen i första stycket alla slags arbeten påavser naturgas-en
ledning, dvs. framdragande, ändring och underhåll. Förvaltaren tra-av
fikleden får välja mellan anvisningaratt for arbetets utförande ochge

utföra arbetetatt försorg. bäggeI fallengenom bör koncessions-egen
havaren for kostnaderna.svara

I andra stycket särskilda bestämmelseratt böranges gälla for arbete
med naturgasledning inom område för allmän Medväg. särskilda be-
stämmelser 44 § väglagen.avses

Överlåtelse och upphörande koncessionav

14 § koncessionEn får överlåtasinte tillståndutan ellerregeringenav
den myndighet bestämmer.regeringen Vidsom prövning ansö-av en
kan överlåtelse koncession skall 6 § tillämpas.om av

Bestämmelsen innebär koncessionatt inte får överlåtasen till-utan
stånd. Den innehavarens lämplighet börnye påprövas sättsamma som
vid ansökan koncession. Däremot behöveren inteom ny övriga villkor
for koncessionen påprövas Den koncessionshavarennytt. övertarnye

för följa villkorenansvaret att förenadeär med koncessionen. Nä-som
koncessionstid behöver inte fastställasgon ny koncessionenutan över-

för återstodentas innevarande koncessionstid.av

15 § koncessionEn får återkallas,
naturgasledning eller naturgaslagerom en ett inte används under

år följd ochi behövstre inte för säkra energiförsörjningen,att
koncessionshavaren följerinte villkorenom gäller för konces-som

sionen, säkerhetsbestämmelserna gäller för naturgasledning-som
och naturgaslagrets drift eller fullgörens inte skyldighetersina en-

ligt denna lag.

Frågor återkallelse koncessionom prövas eller denav regeringenav
myndighet bestämmer.regeringensom

förstaI stycket i vilka fall återkallelse koncessionanges får ägaav rum.
Tidsgränsen, enligt första punkten, har bestämts med beaktande attav
naturgasledningar denna tillverkastyp stål ochav dessa såatt rostarav

de inte längresnart används Ävenoch blir underhållna. naturgaslager,
eller i mark, förfaller Återkallelsede inteovan underhålls. får enligtom

punkt 2 skeäven vid misskötsamhet. Säkerhetsbestämmelserna som
gäller för naturgasledningens och naturgaslagrets drift de bestäm-är
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melser har meddelats i eller med stöd lagen 1988:868som av om
brandfarliga och explosiva varor.

§16 Om koncession upphör gälla den haft konces-äratt senasten som
skyldig bortsionen naturgasledningen och naturgaslagretatt ta samt

vidta andra åtgärder för återställning, det behövs från allmän ellerom
enskild synpunkt.

sambandI med koncessionen upphör skall eller denregeringenatt
myndighet bestämmer fastställaregeringen koncessionshavarenssom
skyldigheter enligt första stycket.

denOm har haft koncessionen fullgör skyldigheterinte sinasenastsom
enligt första stycket, får den myndighet bestämmer fö-regeringensom
relägga honom vid fullgöra skyldigheternavite eller besluta åt-att att
gärderna skall vidtas koncessionshavarenspå bekostnad beslutEtt om

åtgärderna skall vidtas koncessionshavarenspå bekostnad får verk-att
ställas.

Enligt första stycket bör den innehaft koncessionensenastsom vara
skyldig bort naturgasledningen och naturgaslagret vidtaatt ta samt att
andra åtgärder för återställa det behövs från allmän eller enskildatt om
synpunkt. Behovet återställningsåtgärder bör i varje särskiltprövasav
fall. Skyldigheten vidta åtgärder bör gälla endast detta nöd-att ärom
vändigt for tillgodose allmänt eller enskilt intresse be-någonatt ett av
tydelse.

Prövningen vilka åtgärder behöver vidtas bör enligt andraav som
stycket i samband med koncessionstiden upphör.göras att

Enligt tredje stycket, bör det möjligt antingen förelägga denattvara
tredskande fullgöra sina skyldigheter eller besluta åtgärdernaatt att att
skall utföras på koncessionshavarens bekostnad. föreläggande börEtt
kunna förenas med vite. beslutAtt åtgärderna skall vidtas påattom
koncessionshavarens bekostnad får verkställas innebär beslutetatt ut-

exekutionstitel enligt kap.gör 3 utsökningsbalken.1 § 6en

§17 Om naturgasledning dras fram eller naturgaslager byggsetten
koncession där sådan behövs, får den myndighetutan regeringensom

bestämmer förelägga ledningens och lagrets bortägare ägare att ta
naturgasledningen och naturgaslagret och vidta andra åtgärder för
återställning, det behövs från allmän eller enskild synpunkt.om
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Om den naturgasledning elleräger naturgaslager full-inteettsom en
skyldigheter enligtsina förstagör stycket, får den myndighet som rege-

bestämmerringen förelägga honom vid fullgöra skyldigheternavite att
eller besluta åtgärderna skall vidtas på bekostnad. Ett be-att ägarens
slut åtgärderna skall vidtas på bekostnad fåratt ägarensom
verkställas.

paragrafenI regleras skyldigheten för den dragit fram konces-som en
sionspliktig naturgasledning ha koncession eller har byggtutan att som

naturgaslager ha koncessionett bort anläggningarna ochutan att att ta
vidta återställningsâtgärder.

18 § Om någon mark behöver anspråk för sådanai åter-tasannans
ställningsåtgärder 16 eller 17 § får deni myndighetsom avses som

bestämmer beslutaregeringen tillträde till marken skall lämnasatt
under tid.viss

Återställningsåtgärderna skall utföras så, skada ochminsta intrångatt
vållas. Byggnader får uppföras eller byggas endast markensvägar om

och den har nyttjanderätt ellerägare avseende markenservitutsom
samtyckt till det eller den myndighet läm-bestämmerregeringensom

tillstånd till åtgärden. Tillstånd får lämnas endast åtgärdennat ärom
oundgängligen nödvändig för återställningsåtgärderna skall kunnaatt
vidtas.

Om återställningsåtgärderna föranleder skada eller skallintrång, er-
för detta lämnas. alansättning T väcks vid den fastig-ersättningom

hetsdomstol områdeinom marken eller delen denna lig-störrevars av
ger.

Bakgrunden till och innebörden förslaget har utvecklats underav av-
snitt l0.2.10.

19 § Om har tillåtitregeringen naturgasledningen eller naturgaslagret
koncession enligt dennai lag får förbud meddelas med stödinteen av

miljöbalken mot att

dra fram och använda naturgasledning elleren
bygga och använda naturgaslager.ett

Bakgrunden till och innebörden förslaget har utvecklats underav av-
snitt 10.2.2.
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Skyldigheter för denkap.3 ägersom en

naturgasledning m.m.

Transport naturgasav

villkorskäligaskyldignaturgasledning på§1 Den är attäger ensom
berättigad kunds räkning.förnaturgastransportera

underutvecklatsinnebörden förslaget hartill ochBakgrunden av-av
snitt 10.3.2.

ivillkor ingårsker skäligaövervaka påSkyldigheten transportenattatt
harregeringen bestämmermyndighettillsynsansvar dendet somsom

avsnitt 10.6.1.se

transporteradSkyldighet mäta naturgasatt

utföraskyldignaturgasledning mätning§2 Den äräger att avensom
dessaresultatentransporterad mät-rapporterasamt attnaturgas av

eller denföreskrifterenlighet med de regeringenningar i närmare som
meddelar.bestämmermyndighet regeringensom

utvecklats underharinnebörden förslagettill ochBakgrunden av-av
snitt 10.3.6.

naturgasledninganslutaSkyldighet att

särskildafinnsnaturgasledning det§ inte3 Den är,äger omsom en
naturgasledningvillkor ansluta in-skäligaskäl, skyldig påatt somen

naturgasledning.kund tillberättigadnehas sinav en

enligtnaturgasledningskyldigheter för denTvister äger ensomom
bestämmer.den myndighetförsta stycket regeringenprövas somav

naturgasled-skyldigheten för denförsta stycket regleras ägerI ensom
till sinanaturgasledningarberättigad kundsning anslutaatt egna.

skyldig pånaturgasledningHuvudregeln den attärägerär att ensom
till sin led-naturgasledningberättigad kundsvillkor anslutaskäliga en

ning.
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Undantag från huvudregeln gäller det finns särskilda skäl. Det ärom
framför allt naturgasledningens kapacitet avgörande för skyl-ärsom
digheten ansluta. Naturgasledningenatt måste nämligen fysiskt utöver
befintlig kunna klara dentransport, blir följdentransport som av en
anslutning. Finns det inte ledig kapacitet bör anslutningsskyldighet inte
föreligga. I sådana fall har redan anslutna företräde.

En naturgasledningägare får inte särbehandla sig själv ägarenav en om
del koncernär vilken bedriver handeläven med ochen av en naturgas

därför använder sina naturgasledningar för koncernens transport.egen
Ägaren bör inte med hänvisning till koncernenst.ex. framtida behov av
naturgasledningens Åkapacitet kunna avvisa kunder. andra sidan bör

inte heller skyldigägaren inskränka pågående användning förattvara
frigöra kapacitet åt andra berättigade kunder.att

vissaI situationer kan det skäligt viss anslutning,vägraatt motpartvara
exempelvis tidigare avtal inte följts eller det kan förväntas bliom om
svårt få betalt. kanDet också, i vissa fall,att skäligt krävaattvara ga-
rantier eller säkerhet förutsättning för anslutning.som

I andra stycket tvister skyldigheter för denatt ägeranges om som en
naturgasledning enligt första stycket den myndighetprövas av som re-
geringen bestämmer. Myndigheten har anslutningsskyldighe-prövaatt

i sig och villkoren för denna. sistnämndaten I fall villkorenprövas om
skäliga. Det villkorär troligen viktigast anslutningsavgiftenär ärsom

vilken utgår engångsavgift och kostnaden för göraattsom en avser
själva anslutningen. Avgiftens storlek bör påverkas det sigrörav om

Ävennyanslutning eller återkoppling. villkor kanövrigaom en en som
förenade med själva anslutningen skall skäliga.vara vara

§4 Om naturgasföretag får eller kan få allvarligaett antas
ekonomiska och finansiella svårigheter grund avtal köppå omav av

får eller denregeringen myndighetnaturgas regeringensom
bestämmer medge tillfälligt undantag från 1 och 3 §§.

Ansökan undantag lämnas till denin myndighet regeringenom som
bestämmer. Ansökan skall dröjsmål efter detgöras utan senast att
anslutning naturgasledning eller hartransport vägrats.av naturgasav

Bakgrunden till och innebörden förslaget har utvecklats underav
avsnitt 10.3.5.
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Transporttariffer

§5 Transporttarifler skall skäliga sakligaoch utformade påvara
grunder.

Vid bedömning transporttarzfifs skälighet skall kravet på rim-av en en
avkastninglig beaktas.transporttjänstenav

första stycketI transporttariffema skall skäliga ochatt ut-anges vara
formade på sakliga grunder. Innebörden tariffema utformas påattav
saklig grund skallde objektiva och icke-diskriminerande.är att vara
Kunder får delas in i efter kostnadsbild.grupper

Vid bedömning transporttariffs skälighet beaktas, enligt andraav en
stycket, företagets krav rimlig avkastningpå transporttj Ettänsten.en av
exempel på omständighet kan verka riktningi höjande på trans-en som
porttarifferna företaget har haft höga kostnader nyligen gjordaforär att
investeringar i sina naturgasledningar.

§ Transporttariffer för6 skall utformas så, atttransport naturgasav en
kund betalar avgift för använda and-ansluten har rättatt attsom vara

naturgasledningar.ras

underlätta handeln med bör kunderna endast behövaFör att naturgas
sluta avtal naturgasledning, denmed nämligenägare ägarenen av en av
naturgasledning på vilken kunden har anslutningspunkt.en

§ dröjsmålDen naturgasledning skall begäran7 påäger utansom en
lämna skriftlig innehållauppgift transporttarifl Uppgiften skallsinom

upplysning möjligheten hos den myndighet regeringenatten om som
bestämmer begära enligt stycket.prövning sista

Vid begäran läm-anslutning skall uppgifter enligt första stycketom ny
skälig tid.inomnas

naturgasledning skall transporttariflDen oflentliggéra sinägersom en
till den del den avgifter och villkor förövriga transportavser av na-
turgas.

ellerRegeringen den myndighet bestämmer får med-regeringensom
dela föreskrifter offentliggörande transporttarzfl enligtnärmare om av
tredje stycket.
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skyldigheterT för den naturgasledning enligtvister ägerom som en
första och andra styckena den myndighet regeringenprövas av som
bestämmer.

första stycket och hål-I stadgas transporttariffer bör offentligaatt vara
las tillgängliga för alla fin-önskar del dem. Uppgifterna börtasom av

skriftligi form och lämnas dröjsmål.utanutnas

Gäller uppgift villkor för anslutning finns inte alltid färdig trans-ny en
porttariff hänvisa till. få fram individuella uppgifterFör sådanaatt att
behöver innehavaren dessa fallnaturgasledning längre tid. Iav en
räcker det därför, enligt andra stycket, inom skä-uppgiften lämnasom
lig naturgasledningentid. den skriftliga uppgiften bör denI ägersom
upplysa möjligheten begära prövning hos den myndighetattom som
regeringen bestämmer enligt sista stycket.

enligtTvister skyldigheter för den naturgasledningägersomom en
myndighetförsta och andra styckena enligt stycket, denprövas, sista av

bestämmer. tvist kan informationsskyldig-regeringen delsEnsom avse
heten dels innehållet lämnadsådan, i information.som

kap. redovisning4 Ekonomisk m.m.

distribution ochRedovisning verksamhetsgrenarna överföring,av
lagring naturgasav

Överföring,§ naturgasföretag bedriver verksamhetsgrenarna1 Ett som
dessadistribution och lagring skall ekonomiskt redovisanaturgasav

verksamheter varför och skilt från verksamhet.sig annan

redovisanaturgasföretag har dock ekonomisktEtt rätt att gemensamt
före-verksamhetsgrenarna överföring de delaroch distribution i som

överföringsledning ochhar tariff för itaget transporten gemensam en. distributionsledning.en

överföring,särskilda redovisningarna för verksamhetsgrenarnaDe
distribution och lagring skall årligenårsrapporter sän-naturgasav
das till den myndighet bestämmer.in regeringensom

FörslagetBakgrunden till förslaget har utvecklats under avsnitt 10.6.1.
innebär verksamhetsgrenarna och lagringöverföring, distributionatt av

naturgasfö-särredovisas inte bara från övrig verksamhetnaturgas som
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Undantagbedriver för varje Verksamhetsgren.ävenretaget utan separat
harfrån redovisningar kan dock i del företagdengörasseparata ettsom

tariff för i överföringsledning och distri-transport enen gemensam en
Övrig kanbutionsledning. verksamhet naturgasföretag bedriverettsom

redovisas samlat.

får§ eller den myndighet bestämmer,2 Regeringen regeringensom
verksamhetsgre-meddela ytterligare föreskrifter redovisningom av

överföring, distribution och lagring naturgas.avnarna

har lämnats bakgrund till förslaget.avsnitt 10.6.I en

Revision

naturgasföretag bedriver verksamhetsgrenarna§3 Revisor i ett som
särskildeller lagring skallÖverföring, distribution göranaturgasav en

denna verksamhet.granskning redovisningenav av

särskilt utlåtande fråganskall årligenRevisorn i intyg iett ett omavge
skett enligtförsta stycket verksamhetenredovisningen den i angivnaav

till denskall företaget lämnasgällande bestämmelser. Intyget inav
bestämmer.myndighet regeringensom

verk-föreskrifter denmeddelafårRegeringen revisionnärmare avom
stycket.samhet förstaisom anges

bedrivernaturgasföretagförsta stycket revisorn iI att ett somanges
granska denlagring skallöverföring, distribution eller sär-naturgasav

bedri-skilda redovisningen verksamheter. företagetdessa Om ävenav
inte inne-eller verksamhetnaturgasverksamhet somannanver annan

gransk-sedvanligutförafattas i naturgassektorn bör revisorn dessutom
ning verksamheten i dess helhet.av

skallsärskilt intygEnligt andra stycket skall revisorn upprätta ett som
stycketde i förstainnehålla utlåtande i fråga redovisningenett om av

in tillårligen lämnaangivna verksamheterna. intyg bör företagetDetta
samtidigtbörden myndighet regeringen bestämmer. Företagetsom

skall och baseras pålämna in den årsrapport särre-upprättas somsom
åtgärdergrundval intyget vidtadovisningen. Myndigheten kan på av

redovisninguppfylltnaturgasföretag inte kraven påmot ett avsom
verksamheterna överföring, distribution eller lagring naturgas.av
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I tredje stycket finns bemyndigande för regeringen meddela före-ett att
skrifter revision verksamheterna överföring, distribution ochom av
lagring naturgas.av

kap.5 Kommunala naturgasföretag

§1 Ett sådant kommunalt företag 3 kap. §§ kommu-16-18isom avses
nallagen 19913900 får, hinder bestämmelsen kap. §2 1iutan av
kommunallagen anknytning till kommunens område eller dessom
medlemmar, utanför kommunens område bedriva

handel med därmed sammanhängande verksamhet,naturgas samt
eller
transportverksamhet geografisk närhet till företagetsinaturgasav
transportverksamhet kommunen syfte ända-inom uppnåi att en
målsenlig transportverksamhet.

Bakgrunden till förslaget redovisas i avsnitt 10.5.1. paragrafenl av-
handlas undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Sådant
undantag föreslås bli tillåtet i fall.två

första falletDet omfattar handel med och därmednaturgas samman-
hängande verksamhet. Med därmed sammanhängande verksamhet för-
stås exempelvis konsultverksamhet och entreprenadverksamhet med
anknytning till naturgasförsäljning/naturgaskonsumtion. be-Någon
gränsning undantaget från lokaliseringsprincipen föreslås inte. Dettaav
innebär således kommunalt naturgasföretag har bedrivaatt ett rätt att
handel med i hela landet.naturgas

andra falletDet omfattar transportverksamhet föreslåsHärnaturgas.av
begränsning i undantaget till naturgasföretagets transportverksamheten

i kommunen. börDessutom syftet ändamålsenliguppnåattvara en
transportverksamhet.

förutsättningEn för undantag från lokaliseringsprincipen skallatt vara
tillåten i båda fallen verksamheten bedrivs juridiskär att av en egen

d.v.s. det inte tillåtet bedriva verksamheten den kommu-iär attperson,
nala förvaltningen.

§ sådant2 Om kommunalt företag §§3 kap. 16-18iett som avses
kommunallagen 1991 bedriver.900 sådan verksamhet isom avses

§ skall1 verksamheten drivas affärsmässig redovisaspå grund och
särskilt. Bedriver företaget sådan verksamhet kap.7iäven som avses
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§ ellagen verksamheter till-2 1 997.85 får företaget redovisa dessa7

sammans.

Bakgrunden till förslaget har utvecklats i avsnitt 10.5.2.

handel välja bedrivakommun bedriver med kanEn attnaturgassom
juridiskverksamheten i kommunalt verk eller friståendeett per-som en

väljs skall verk-vanligen aktiebolag. Om förstnämnda formenettson,
principer.samheten bedrivas med iakttagande kommunalrättsligaav

förslag,kommunen däremot väljer bolagsformen skall, enligt vårtOm
affärsmässig innebärverksamheten bedrivas på grund. Detta ett un-

likställighets- och självkostnadsprincipema.dantag från

dåmellan verksform bolagsform finns baraMöjligheten välja ochatt
med iakttagande lokaliseringsprincipen. Omverksamheten bedrivs av

bundenvill bedriva handel medkommunen naturgas utan att avvara
föregåendelokaliseringsprincipen enligt förslag tillmåste, vårt para-

graf, bolagsformen välj as.

fö-affärsmässig grund innebär främstverksamheten bedrivs påAtt att
korrekt pris-beteende ochskall ha affärsmässigt tillämparetaget ett en

villkorvinstmarginal bör normalt räknas in i priset. Desättning. vissEn
verksamhet skallnäringslivets affärsdrivandegäller för det privatasom

vägledande.normaltalltså vara

"skall redovi-skall bedrivas på affärsmässig grundverksamhetDen som
företaget dessutom någon verksam-särskilt. Bedriver eller några avsas

fjärrvärmeverksamhetheterna handel med eller produktion samtav
får dessa verksamheter redovisas tillsammans.
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6 kap. Tillsyn m.m.

Tillsyn

§1 Tillsynen efterlevnaden denna lag och föreskrifter elleröver av av
villkor har meddelats med stöd lagen den myndighetutövassom av av

bestämmer.regeringensom

Bakgrunden till och innebörden förslaget har utvecklats underav av-
snitt 10.6.1.

§2 Den myndighet bestämmer har begäranregeringen pårätt attsom
få de upplysningar och del de handlingar behövs för tillsy-ta av som

begäranEn får förenas med vite.nen.

bestämmelsen reglerasI skyldigheten lämna uppgift till myndighe-att
kanDet fråga dels generellt uppgiftslämnande, delsten. ettvara om

upplysningar eller handlingar behövs i det särskilda fallet. Initiati-som
till begära in uppgift kan myndighetens, det kan ocksåvet att vara men

grunda sig på anmälan till myndigheten koncessions-att t.ex.en om en
havare inte följer meddelade villkor.

fallI många bör uppgifterna kunna lämnas formlöst vid kontakter mel-
lan myndigheten och den enskilda aktören. Myndigheten har dock
möjlighet begära efteruppgifter föreläggande får förenas medatt som
vite.

3 § myndighetDen bestämmer tillsynenhar förregeringen rätt attsom
få tillträde till områden, lokaler och andra bostä-dock inteutrymmen,
der, där verksamhet omfattas denna lag bedrivs.som av

Bestämmelsen det möjligt för myndigheten dockbesöka platser,gör att
inte bostäder, där verksamhet enligt naturgaslagen exempelvisbedrivs,

och reglerstation.mät-en

§ myndighet4 Den bestämmer får meddela föreläg-regeringen desom
ganden behövs för efterlevnaden föreskrifter ochdeatt tryggasom av
villkor omfattas tillsynen. föreläggande får förenas medEttsom av
vite.

bestämmelsenI regleras möjligheten använda förelägganden enligtatt
lagen. Förelägganden kan användas för efterlevnaden villkor ellerdeav
föreskrifter har meddelats med stöd lagen. fårFöreläggandensom av
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förenas med vite. Bestämmelser vite i lagen 1985:206 vi-om ges om
ten.

Avgifter

§ eller5 Regeringen den myndighet bestämmer fårregeringensom
meddela föreskrifter avgifter för myndighets verksamhet skerom som
med stöd denna lag.av

Frågan tillsynsmyndighetens finansiering sin verksamhet harom av
behandlats i avsnitt 10.6.3. Utredningen har där konstaterat de fö-att

bedriver sådan verksamhet, där särredovisning skall sändasretag som
in till myndigheten, också skall betala årlig avgift för myndighe-atten

verksamhet skall kunna finansieras. Avgiften bör grundas på dessatens
företags omslutning vadi den verksamhet skall särredovisas.avser som

börDet åvila regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-som
meddela föreskrifter avgift för myndighetens verk-närmareattmer om

samhet.

Förseningsavgift

§ Om6 naturgasföretag bedriver verksamhetsgrenarna överfö-ett som
distribution lagringellerring, lämnar bestyrktinte innaturgasav en

kopia sådan sådantårsrapport för-revisorsintyg isamtav som anges
ordningen redovisningxxxxsxxx överföring, distribution ochom av
lagring naturgasföretag, skall företaget betala förseningsavgift tillav

enligt 7staten

Beslut förseningsavgift fattas den myndighet regeringenom av som
bestämmer.

Bakgrunden till bestämmelsen har beskrivits i avsnitt 10.6.3.

§7 Ett naturgasföretag bedriver verksamhetsgrenarna överföring,som
distribution eller lagring skall betala förseningsavgiftnaturgasav en

de handlingar §6 har kommit till myndighetdeni inte inom som anges
bestämmerregeringen månader från räkenskapsåretsinom sjusom

företagetutgång. Om har beslutat fortsatt bolagsstämma enligt 9om
kap. 9 § andra stycket aktiebolagslagen 1975:1385 eller fortsattom
föreningsstämma enligt kap.7 § tredje stycket lagen4 1987:667 om
ekonomiska föreningar, skall dock företaget betala förseningsavgift
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först handlingarna har kommitinte in inom månader frånom nio rd-
kenskapsårets utgång. Avgiften skall tilluppgå 10 kr.000

Om de handlingar §6i har kommitinte in tvåinom måna-som anges
der från det underrättelse avsändes till företagetatt beslutettom om
förseningsavgift enligt första stycket, skall företaget betala för-en ny
seningsavgift. Den avgiften skall tilluppgå 10 000 kr.nya

Om de handlingar 6 § hari kommitinte in inom två måna-som anges
der från det underrättelse avsändes till företagetatt beslutettom om
förseningsavgift enligt andra stycket, skall företaget betala för-en ny
seningsavgift. Den avgiften skall tilluppgå 20 000 kr.nya

Förseningsavgift bör enligt första stycket årsrapport och revi-tas ut om
sorsintyg inte har lämnats inom sju månader från räkenskapsårets
utgång. Om företaget har beslutat fortsatt bolagsstämma eller fort-om

föreningsstämma, för detsatt fall företaget aktiebolag ellerär ett en
ekonomisk förening, skall förseningsavgift dock först nio måna-tas ut
der efter räkenskapsårets utgång. Det avgörande för avgift skall tasom

handlingarnaär har kommitut in inom sju- respektive niomåna-om
dersfristen.

Det naturgasföretag har ålagts betala förseningsavgift skallattsom ge-
underrättas beslutet.nast Denna underrättelse bör innehålla erin-om en

ytterligare försening med lämnaatt in handlingarnaatt kan ledaran om
till ytterligare förseningsavgifteratt Underrättelsen behöver intetas ut.
delges kan sändas med tillutan företagets adress.posten

Om företaget inte heller efter sådan underrättelse lämnar in handling-
skall enligt andra stycket avgift Denna avgift fårarna, tas ut.en ny

dock inte förrän det har gåtttas tvåut månader från det underrättel-att
den första förseningsavgiften skickades till företaget. dettaPåsen om

får företagetsätt möjlighet vidta de åtgärder behövs föratt attsom
undvika förseningsavgift.en ny

I tredje stycket möjlighet ytterligare avgift, dennaatt ta utges en en
gång fördubblad. En förutsättning för detta det har ytterligaregåttär att
två månader från det myndigheten skickadeatt underrättelse denen om
föregående förseningsavgiften.

Fler förseningsavgifterän får intetre tas ut.
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8 § Om harregistrering skett beslut företaget försattsett att iav om
konkurs eller likvidation,i fårträtt beslut förseningsavgift inteom
meddelas.

Om naturgasföretaget har försatts i konkurs eller i likvidation ochträtt
detta beslut har blivit registrerat får förseningsavgift inte tas ut.

§9 Har företaget föreskriveninom tid lämnat de handlingarin som
6i har handlingarna någon brist lätt kananges avhjälpas,men som

får den myndighet bestämmerregeringen meddela beslut för-som om
seningsavgift endast företaget har underrättats bristen och fåttom om
tillfälle avhjälpa denatt inte detgjort deninom tid imen angettssom
underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med till denposten
postadress företaget har anmält hos densenast myndighetsom som

bestämmer.regeringen

Bestämmelsen sikte på lätt avhjälpbaratar brister har karaktärensom
förbiseende.av

Årsrapporten och revisorsintyget kan olika skäl behäftad medav vara
brister. detOm fråga bristerär lätt kan åtgärdas det naturligtärom som

myndigheten företagetatt tillfälle inom viss kortare tidatt åtgärdager
bristen. I andra fall, där handlingarna inte uppfyller de grundläg-ens
gande kraven på årsrapport revisorsintyg,samt situationenett denen är

Frågan företagetmotsatta. skall tillfälle till avhjälpande bristom ges av
får från fall tillprövas fall.

10 § En förseningsavgift skall efterges, underlåtenhet inattom ge
handlingen framstår ursäktlig med hänsyn till omständighetersom som

företaget har kunnatinte råda Avgiften skall ocksåöver. efterges om
det framstår uppenbart oskäligt den.att ta utsom

Bestämmelserna eftergift skall beaktas något yrkandeävenom om om
detta harinte framställts, det föranleds vad har förekommitom av som

ärendet.i

Paragrafen innehåller bestämmelser eftergift forseningsavgifter.om av
Eftergift bör meddelas försummelsen framstårnär ursäktlig medsom
hänsyn till omständigheter företaget inte har kunnat råda elleröversom
det skulle uppenbart oskäligt avgiften.att ta utvara

Exempel på ursäktlighet företaget inte har kunnat råda över ärsom om
handlingarna inte har kommit myndigheten till handa i tid på grundrätt
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misskött sittskäl revisorn harbrister i postgången. Ett ärannat omav
tid.erhållit revisorsintyget iinte haruppdrag så företaget rättatt

grund det skullepåExempel då eftergift kan prövas att vara uppen-av
Sådanaarbetsanhopning i företaget.skulle kunnabart oskäligt, vara

till efter-undantagsfall medföraenbart ibör dockomständigheter rätt
fö-administrationochsådan organisationbör hagift. företag attEtt en

däremothandlingar i tid. Omifrågavarandekan inalltid rättretaget ge
tillfäl-beror påhandlingarnasida infrån bolagetsunderlåtenhet att ge

ellerföreträdarefrån företagetsarbetsanhopningoförutseddlig och
medföraomständighetermed andradock tillsammanskan dettarevisor,

ursäktligt.dröjsmålet äratt

initiativpåmyndighetendetstycket framgårandra egetAv äratt som
behöverMyndighetenmeddela eftergift.skälfinnsdetprövar attom
vadfrånbör enbart utgåefterforskningarintedock utangöra somegna
myndig-Skulle företaget begäraärendet.ihandlingarna attframgår av

själv-myndighetenskallbör meddelaseftergiftskallheten pröva om
finnsdetbevisadock företagetsfallet detta. Det attattärgöra ansvar

efiergift.grund för

betalningsuppma-betalats efterharförseningsavgift§ inte11 Om en
föreskrivafårindrivning.lämnas för Regeringenskall avgiftenning,

belopp.förbehöver begäras ringaindrivning inteatt

indrivning1993:891finns lagenindrivning iBestämmelser avomom
utsök-verkställighet enligtindrivning fårVidfordringarstatliga m.m.

ningsbalken ske.

verkställighet.indrivning ochinnehåller bestämmelserParagrafen om

förseningsavgiftmyndighetens beslutstycket framgårandraAv att om
verkställig-grund förläggas tillexekutionstitel och alltså kanutgör en

het.

hardetverkställas inteförseningsavgift får§ beslut12 Ett även omom
laga kraft.vunnit

grundförseningsavgift påbetaldfå tillbakaharföretagOm rätt attett
förse-återbetaldabetalas denskallbeslut, pådomstols räntaav en

förseningsavgifienden dåmånaden efteroch medningsavgiften från
frågaåterbetalningden månad dåoch medbetalades till görs.in om
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storlek skattebetalningslagentillämpas 19 kap. 14 §räntans
1997:483.

verkställasförsta stycket följer beslut förseningsavgift fårAv att ett om
omedelbart och hinder eventuellt överklagande. begäranEnutan ettav

eftergift därmed inte heller hinder för verkställighet.utgörom

skall återbeta-stycket framgår betald förseningsavgiftAv andra att en
så-domstol befriar företaget från betalningsskyldighet. Ilas ettom en

beloppet.fall företaget också till på det återbetaldadant har räntarätt

Övriga bestämmelserkap.7

Ansvarsbestämmelser

uppsåtligenfängelse högst döms den§ Till böter eller år1 i ett som
eller oaktamhetav

ellerbryter kap.1-22mot
andrameddelats kap. §villkor med stöd 7bryter 2mot som av

stycket.

bryteransvarsbestämmelser för denParagrafen innehåller motsom
med stödeller villkor meddelatsreglerna kap. elleri 2 l 2 § mot som

kap. andra stycket.2 7 §av

belagd med§ Till enligt denna lag döms2 gärningeninte äromansvar
brottsbalken.straff enligt

förhållande tillNaturgaslagens ansvarsbestämmelser subsidiära iär
faller underoch för sigbrottsbalkens och tillämpas inte gärning ienom

båda lagarna.

tillvitesföreläggande döms§ har åsidosatt3 Den inteett ansvarsom
föreläggandet.enligt denna lag för omfattasgärning som av

vitesföreläggandeharBestämmelsen innebär den åsidosattatt ettsom
omfattasfår kap. för gärninginte dömas till enligt 1 §7 somansvar en

föreläggandet.av
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Överklagande

§ Beslut enligt kap. och §§ får allmän förvalt-4 6 7 10 överklagas hos
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid Överklagande till kammar-
rätten.

Bakgrunden till förslaget har utvecklats under avsnitt 10.8.2.

Övergångsbestämmelser

träder kraftlag i den 10 augusti 2000.Denna

meddelad enligtföreskrifterna tillämpas på koncessionDe ävennya
lagen vissa rörledningar.1978:160 om

ärenden där ansökan anhängiggjord vid ikraftträdandet tillämpasI är
lagen rörledningar.1978:160 vissaom
Föreskrifterna i kap. och tillämpas beträffande årsrapporter6 6 7

räkenskapsår avslutatsoch revisorsintyg första gången för det som
den december 2001.31

utvecklats under avsnittBakgrunden till förslaget har 10.8.3.
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miljöbalkenFörslag till lag ändring i11.2 om

llkap23§

Vattenverksamhet,följande någotTillstånd skall lämnas till inteom
följer kap.2 9annat av

enligtverksamhet 17vidVattenverksamhet prövning annansom av
verksamhetensvillkor förkap. eller § har1 3 utöv-ettangetts som

ande,
vattenverksamhet föroch järnväg,anläggande broar väg,annanav

särskildharanläggandetunnelbana eller ispårväg prövatsvars
ordning,

meddelatsharkoncessionrörledningaranläggande i vatten somav
rörledningar,1978:160för enligt lagen vissaom

enligtförmeddelatsbearbetningskoncession harverksamhet som
torvfyndigheter,lagen 1985:620 vissaom

med-harkoncessionnaturgasledningaranläggande i vatten somav
naturgaslagen xxxxsxxx.för enligtdelats

till-harVattenverksamhet redanbehandlasbestämmelsen ansettsI som
Efter-miljödomstolen.myndighetervid andraprövningarlåten vid än

ochvattenrättsligaalltid harmyndigheter intedessa vat-sammasom
vattenverksamhetenödomstolenmiljtentekniska kompetens prövassom

bedöm-tidigaredenMiljödomstolen bundendomstolen. äräven avav
vattenverksamhetentillåten. Striderverksamheten motningen äratt

tidigaredomstolen,får dockstoppregel i kap. 9 §miljöbalkens 2 trots
bedömning, förbjuda den.

harkoncessiondärrörledningar ianläggandePunkt 3 vattenavavser
ifrågavarandeenligtrörledningslagen. Koncessionermeddelats enligt

kraft. Fler-iharmeddelas naturgaslagenlag kommer trättnäräven att
ikraftträdandenaturgaslagensförekoncessionertalet sådana somav

ikraft-naturgaslagensrörledningslagen kommer efterenligtmeddelas
prövningMotsvarandesistnämnda lag.meddelas enligtträdande att

bör dårörledningslagenenlighet med görashar gjorts itidigaresom
punkt läg-till detta bör ytterligareMed hänsynnaturgaslagen.enligt en

enligtmeddelatskoncessionnämligen dåtill paragrafen, natur-gas
inaturgasledningarför anläggandegaslagen vatten.av

12 19-1881
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kap.17 6§

får tillåta verksamhetRegeringen § och1 1-8, 10, 11 17ien som avses
endast kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.om

förutsättning för tillåtlighet frågaSamma gäller ocksåregeringens i
verksamheter § första stycket eller de3 1i 4om som avses avserom

vattenverksamhet eller trafikanläggningar.änannat

vad verksamhetTrots första stycket får tillåtai regeringensägssom en
§ det fråga mellanlagring slutlig förva-I ellerisägs ärsom om om

kärnämne eller kärnavfall, eller verksamhet §1 8ring isägsav som
eller 10, det från nationell synpunkt synnerligen angelägetär attom
verksamheten kommer till stånd. gäller dockDetta inte om en annan

lämpligplats bedöms lämpligare för verksamheten ellervara om en
kanplats har för verksamheten kommunanvisats inom en annan som

godta placering där.antas en

Bakgrunden till och innebörden förslaget utvecklats i avsnittharav
10.2.2.
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yttrandenSärskilda

LjungHaraldsakkunnigeyttrandeSärskilt av

bl.a.lagstiftningföreslåuppdraghaft iUtredningen har att gersomen
inomdärmed låga priserochkonkurrens naturgas-förförutsättningar

till-regleratochslutsatserutredningensdelar att ettområdet. Jag anser
naturgasmarknad ochfungerandeförförutsättningviktigträde är enen

kun-flertaletförmöjligtsnabbtsåbörmarknaddenna öppnasatt som
villlänk. Jagdessstarkareemellertid inte än svagastekedjader. En är

skulleanalysunderlagutredningensosäkerhet idärför peka på somen
naturgasmarknaden.svenskadenutvecklingenpåverkakunna av

påaktörerflerafinnsdetkräverkonkurrensfungerande attEn
gällerdetocksåförutsättningar närharoch dessamarknaden att samma

möjligtvaritdet inteutredningstidens harInomimport naturgas. ramav
likartadefårnaturgasföretagsvenskasamtligaanalyserai detaljatt om

åsiktminenligtkanmarknadsöppning.snabb Detvidförutsättningar en
överföringsled-danskaiinvesteringartidigareuteslutasheltinte att

kon-begränsakan kommainledningsvisavtal attoch ingångnaningar
skulleförhållandenaturgasmarknaden. Dettasvenskapâ denkurrensen

kanfulltföretagendast ut-innebära utfallolyckligaste kunna etti att
marknaden.öppnadenyttja den

lagförslagutredningenstillslutlig ställningregeringenInnan an-tar
naturgasaktörerolikamellankonkurrensneutralitetfråganjag att omser

konkurrens-sigskulle visadetytterligare. Ombelysas attdärför måste
föreslag-densamband medundanröjas iföreligger bör dessa atthinder

genomföres.lagstiftningenna
principiell fråga. Ut-viktigockså peka påjagAvslutningsvis vill en

påverka lo-möjligheterkommunernashar föreslagit attredningen att
det kom-skall begränsasnaturgaslager attkaliseringen stora genomav

bort.kap. 6§miljöbalkeni 17munala tasvetot
dennalokaliseringsfrågorochmiljö-intedirektiv omfattarEG:s av

utredningensutanförfråga liggerdennajagvarför att ram.art, anser
uppmärk-utredningenförst i slutetutredningenHärtill kommer att av
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frågan, och därför tidsskälsammat inte kunnat frågan denägnaav
uppmärksamhet krävs. kortEtt avsnitt i övervägandena avslutassom
med slutsatsen det kommunala böratt upphävas. Underlag ochvetot
analys saknas för Övervä-kommunal synpunkt viktig lagändring.en ur
ganden ändringar i miljöbalken måste föregås allsidig belys-om av en
ning i sammanhang där miljöfrågoma beaktas.ett

Särskilt yttrande sakkunnige Gustafav

Malmberg

Utredningen har i sitt arbete bl.a. tagit ställning till i vilken takt mark-
naden skall för berättigade kunder.öppnas

EG:s naturgasmarknadsdirektiv minimikrav slutför-attanger som
m3brukare, förbrukar milj25än år och förbruk-naturgassom mer per

ningsställe skall berättigade kunder. För dessa kunder öppnasvara
marknaden från den 10 augusti år 2000. Utredningen har föreslagit en
betydligt öppning från detta datum.större Redan från skallstarten

m3marknaden för kunder medöppnas förbrukning minst milj5en om
år med kontrollstation den l juli 2004. fullständigEn öppningper en

skall ske den januari1 2006.senast
Naturgasmarknadsdirektivet, skall genomföras i svensk lag-som nu

stiftning, syftar till öka konkurrensenatt naturgasmarknaden och
skapa inre marknad för Utredningens förslag syftar tillnaturgas.en att
så snabbt möjligt skapa konkurrens den svenska naturgasmark-som
naden till för de kunder användernytta naturgas.som

Sverige har inte några naturgastillgångar helt beroendeärutanegna
tillförsel från Danmark eller via det danska Dennaturgasnätet.av

svenska naturgasmarknaden uppbyggd medär importbolag stårett som
för all import till landet. Naturgasen säljs sedan vidare till antal dist-ett
ributörer och därefter till slutkund. Förhållandena mellan importbolaget
och distributörerna regleras långsiktiga take pay-kontrakt.genom or
Dessa avtal löper fram till oktober 2005. bolagut Det importerarsom

till Sverige har ocksånaturgasen avtalad dettransporträtten genom
m3danska på två miljardernaturgassystemet år. avtal löperDettaper

tidigast år 2005. förhållandenDeut råder det svårtgör ytterstsom nu
för de svenska distributörerna eller andra berättigade kunder föra inatt

i Sverige pånaturgas detsätt än enda importbolaget.annat Mangenom
kan hävda det i praktiken föreligger importmonopol.att ett

För effektiv konkurrens skallatt uppnås på den svenska markna-en
den detär vikt det skapas konkurrensyttersta vad till-att ävenav avser
försel naturgas.av
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lagt natur-utredningen öppnaförslag attdetdärförJag att nuanser
iaktörerallaförmöjlighetmedkombinerasmåstegasmarknaden en

fråndanska gasnätetvia detellerDanmarkfrånföra inSverige att gas
föreslagnamed denriskuppenbarfinnsDet vo-leverantörer.andra en

fram-denställningdominerande attfår såföretaglymgränsen att ett en
försvåras.konkurrensentida

förutsättermarknaden mot-attöppningsnabb enJag att avenanser
berät-hurböranalystillförseln sker. En görasöppningsvarande avav

likvärdigaSverige,kunder iberättigadeochnaturgasföretagtigade
dennalösalandet.i Kanföra inmöjlighetkanvillkor, att gasges

eftersträvar.vikonkurrensdenskapaförutsättningarvihar attfråga

StålebrantRolfsakkunnigeyttrandeSärskilt av

taktvilkentill iställningblandarbetesitt annat tahar i attUtredningen
behandlats iharfråga ettskall Dennaöppnas.marknaden för naturgas

förgrundtilllegatanalys,och denutredningsarbetetskede somsent av
aktuelladenbelysadetaljihunnitinteställningstagandena, har att pro-

försla-ytterligare övervägaanledningdärförfinns attblematiken. Det
punkt.dennapåget

snab-främstSverigeöppningstakt i attärsnabbareförMotivet en
förmarknaden. Detta attsvenskadenkonkurrensskapamöjligtbast

naturgastill-saknarlandvårtEftersomnaturgaskundema. egnagynna
Danmark.fråninförselberoendeheltemellertidvigångar, är av

marknaden ärsvenskadenpåkonkurrenseffektivuppnåFör att en
införselnomfattar naturgas.konkurrensen ävennödvändigt avdet att
den transporträtt,analysangeläget somgöradärför attDet är aven

lik-påtillgängligkandenoch hurDanmark, görasidisponerarSverige
ikunderberättigadeochnaturgasföretagsamtligaförvillkorvärdiga

Sverige.
betydel-utomordentligdetfjärrvärmeföretagen ärsvenskadeFör av

gäller im-vadfullgodblir ävenavregleringenefterkonkurrensenattse
het-sinaförföretagdessa attfall kommerI annatnaturgas.porten av

kraftvärrneanläggningarochGWh55 varavattencentraler större än
rättighetochmöjlighet attharenda importör,tillhänvisade somen

marknaden.svenskatill dennaturgastransportera
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Särskilt yttrande Göran Morénexpertenav

Värme- och gasmarknadsutredningen har i denna denetapp översett
lagstiftning reglerar handel, och distributiontransportsom naturgasav
och lämnat förslag till naturgaslagstiftningett tillgodoser Europa-som
parlamentet och rådets direktiv 98/30/EG regler förom gemensamma
den inre marknaden för naturgas.

ställerJag mig i bakom de slutsatserstort och förslag utred-som
ningen kommit fram till för införliva direktivet iatt svensk lagstiftning.
När det gäller utredningens marknadenförslag, i vilken takt skallom

och behovetöppnas låta regeringen utreda huruvida till-attom av
stånds- och tillsynsärenden normgivning avseende både ellagensamt
och naturgaslagen skall handhas självständig myndighet, har jagav en
dock kommit till slutsats.en annan

delarJag i princip utredningens uppfattning takten öppningenatt
naturgasmarknaden bör så möjligt och dettastorav attvara gynnar

kunderna lägre priser. När det gäller utredningens förslag i dengenom
del marknaden skallatt denöppnas 10 augusti för2000som avser per
slutförbrukare ända till fem miljoner kubikmeter år har jag dockner per

detta kommit tilltrots slutsats. Detta eftersom jag atten annan anser
det inte finns tillräckligt underlag för bedöma de effekter på denatt
svenska naturgasmarknaden förhållandevisså öppningstorsom en av
marknaden kan komma innebära. Utredningen har visat de flestaatt att
take pay-åtagandena denpå svenska marknaden löperor ut senast un-
der år 2005. Utredningen föreslår vidare naturgasföretag rå-att ett som
kar för, eller befarar råka för allvarligaut ekonomiska eller finansi-ut
ella svårigheter på grund take pay-åtaganden, kan ansöka ettav or om
tillfälligt undantag från tillträde till Enligt min bedömningsystemet.
riskerar innebörden marknadenöppna tillatt kunder med för-av ner en
brukning på miljoner5 kubikmeter år den 10 augusti 2000 endastper
bli den företag kommer ansökaatt undantag från tillträde till syste-om

med hänvisning till befintligamet take pay-åtaganden vid varje för-or
sök från någon konkurrent kunder. hanteringöverta En dessaatt av an-
sökningar kan komma bli både betungande och kostsamatt för antingen
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreller båda,
beroende hurpå slutligt väljer denna skall hanteras.attman process
Hanteringen kommer innehållaäven osäkerhetsmoment för deatt ett
inblandade företagen hur den slutliga utgången ansökningarnaom av
blir. Mot denna bakgrund det därför minär uppfattning rimligt attmer

den 10 augusti 2000, i enlighet med direktivets krav, mark-per öppna
naden för kunder med förbrukning på miljoner25 kubikmeter ochen

den 1 januari 2006,att inär samtliga takestortper sett or pay-
åtagandena löpt marknaden föröppna samtligaut, kunder.
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tillsynsärendentillstånds- ochvidare frånUtredningen utgår att
skalloch naturgaslagenavseende både ellagennormgivningsamt orga-

dagRedan iuppfattning.delar dennamyndighet. Jagniseras i samma
måni vissellagen,uppgifter såvittfullgörs dessa även avse-menavser

före-Utredningenenergimyndighet.ende rörledningslagen, Statensav
tillsynsärendenochhuruvida tillstånds-skall utredaregeringenslår att

skallnaturgaslagenellagen ochavseende bådenormgivningsamt
uppfatt-dennadelar intemyndighet.självständig Jaghandhas av en

låtaoch rimligtbåde korrektdetEnligt menigning. min atttvärtomär
deochuppgifterna enligt ellagenEnergimyndigheten ha kvar att nya

hoshamnar Ener-naturgaslagen ocksåenligtuppgifter tillkommersom
myndighetsuppgifterhuruvida degimyndigheten. Frågan avsersomom

ochmyndighet harsjälvständighandhasskall utrettsellagen av en
inrättandetinförtillfällen, dels nät-grundligt vid tvåanalyserats av

inrättandet Statensoch dels införmyndigheten vid NUTEK ener-av
skälövervägandetillfällen ansågsbåda dessaVidgimyndighet 1998.

myndig-självständighandhasskulleuppgifterna intetala för att av en
framkommitomständigheterhar inte någraEnligt min meninghet. nya

ändras.bör Tvärtomställningstagandendessakan medföra attsom
frånbrytsverksamhetentalarskälytterligare utfinns mot attsomnu

svenska el-denavregleradesjanuari 1996Energimyndigheten. Den 1
tillsyns-,byggdevidNätmyndigheten NUTEKochmarknaden upp en

förutsättningarutifrån denormgivningsfunktiontillstånds- samt nya
personal-förde med sig. Närelmarknadenavregleradedensom

finna sinabörjadeverksamhetensig ochbörjade stabiliserasituationen
och medden frånläggas in iverksamheten skullebeslutadesformer att

verksamhetenEnergimyndigheten ochbildadejanuari 1998den l att
fördebesluttill Eskilstuna. DettaStockholmutlokaliseras frånskulle

dels tillverksamheten,slutade ochmedarbetarefleramed sig attatt
slagkraft ochförloradeföljd själva flytten,tillhärav och delsföljd av

allvar ochpåkommit igånghar återVerksamhetentappade tempo. nu
tillsynsverksamhe-former för bl.a.ocheffektiva intressantafunnit nya

hos Ener-samlade kompetensendelar på denbygger tillDenna attten.
finnskompetensanvänds denutnyttjas. Vidaregimyndigheten kan som

samarbeteandra avdelningar.inom Dettanätavdelningeni även gagnar
tid Energimyn-under min påheller har jagverksamheten i Intestort.

uppfattningstöd för sinkritikerna attdigheten funnit något som ger
myndig-tillförhållandesjälvständigt ikannätavdelningen inte agera

verksamhe-utredabörjaerfordras. återövrigt så Attheten i när omnu
självständigskallnätavdelningEnergimyndighetensvid utgöraten en

medföraendast Ener-bedömningenligt minmyndighet kommer att
tillvaroosäkerpersonal hamnar idess återgimyndigheten och somen

riskerarnätavdelningenvid framföralltverksamhetenleder till attatt
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förlora i slagkraft och En sådantempo. utredning således integagnar
tillstånds-, tillsyns- normgivningsfunktionensamt avseende sigvare
ellagen, rörledningslagen eller den kommande naturgaslagen. För att
undvika denna utveckling bör regeringen därför enligt min uppfattning

tillkännage detsnarast inte aktuelltatt är åter utreda huruvidaatt till-
stånds- och tillsynsärenden normgivningsamt avseende både ellagen
och naturgaslagen skall handhas självständig myndighet.av en
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Bilaga l

WWKommittédirektiv

distributionhandel ochförLagstiftningen Dir

energirörbundenoch 1998:41naturgas annanav

juni 1998.denregeringssammanträde 4vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

lagstiftningdenförtillkallasutredare översärskild attEn somse
ochdistributionochhandel, naturgasreglerar transporter av

energi.rörbundenannan
medinom EUpågående arbetet attdetskall följaUtredaren

förmarknadenden inreförreglerutforma gemensamma
naturgaslagstiftningtillförslagoch lämna ett somnaturgas

internationellaPågåendekrav.direktivetsdettillgodoser nya
Östersjö-ochNordenirörandeöverväganden naturgasnätet

beaktas.skallområdet
ändringarnödvändigatillförslagskall lämnaUtredaren av

särskildföljdblirlagstiftning attgällande enavensom
fjärrvärmesektomRegelverken förinförs.naturgaslagstiftning

skall iUtredarenuppmärksammas.specielltdärvidbör
börvärmeföretagkommunalasammanhanget överväga om

lokaliseringsprincip.kommunallagensfrånundantas
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Bakgrund

Gällande lagstiftning

Det finns i Sverige ingen särskild lagstiftning reglerarsom
handel och transport Dennaturgas. uppföraav attsom avser en
anläggning för användaatt måste hänsynnaturgas till flerata
lagar bestämmelser inte enbart anläggningarvars föravser
användning Sådana bestämmelsernaturgas. finnsav i bl.a.
lagen hushållning med naturresurser, NRL,om natur-m.m.
vårdslagen, väglagen, kulturrninneslagen och hälsoskyddslagen.
Särskilda bestämmelser för framdragande och begagnande av
rörledningar för flytande och gasformiga energibärare, bl.a.

finns i lagennaturgas, 1978:160 vissa rörledningar rör-om
ledningslagen.

Rörledningslagen

Framdragande och begagnande rörledningar för transportav av
fjärrvärme eller råolja, eller produktnaturgas råolja ellerav av

ellernaturgas vätska eller ägnadav annan är attgas som
användas bränsle regleras i rörledningslagen. Rörledningarsom
för sådana iämnen vätske- eller gasform får inte framdragas
eller användas särskilt tillstånd koncession.utan

Koncession krävs inte för ledning med sammanlagden
längd högst 20 km, huvudsakligen används förav till-som att
godose enskilda hushålls behov eller uteslutande utnyttjassom
inom hamn- eller industriområde.

Ansökan koncession skall in till den myndighetom ges som
regeringen bestämmer Statens energimyndighet. Regeringen
beslutar koncession. Koncession får meddelas endastom om
det från allmän synpunkt lämpligt ledningenär framdragesatt
och begagnas och sökanden lämplig denutövaattanses vara
verksamhet med koncessionen. Koncession skallsom avses

ledning med i huvudsak bestämd sträckningavse och gällaen
viss tid, längst 30 år. Koncession skall förenas med de villkor

behövs för skydda allmänna intressenatt ellersom enskild rätt.
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Koncession får inte strida detaljplan eller områdes-mot en
bestämmelser. Vid koncessionsprövningen skall hus-lagen om

med tillämpas.hållning NRLnaturresurser m. m.
verksamhet för vilken koncession har meddelatsOm den en

sig förorsakaenligt rörledningslagen visar betydande olägen-
fårinte kunde förutses koncessionen meddelades,heter närsom
förregeringen eller myndigheten föreskriva ytterligare villkor

förebygga eller minska olägenhetema.att
skyldig ombesörjaKoncessionshavaren ersättningär att mot

ledningen det kan skeåt utantransport genom annan, om
väsentligt förfång för koncessionshavaren. Fråga sådanom
skyldighet myndigheten.prövas av

innehåller vidare särskilda regler förRörledningslagen
eller trafikledsområde,rörledningar ligger inom väg- samtsom

angående överlåtelse och upphörande koncession.regler av

Naturgasmarknadsdirektivet

förregler för den inre marknadendirektivEtt om gemensamma
energiministrar.majden 11 1998 EU:snaturgas antogs av

grund förbygger principer ligger tillDirektivet på somsamma
Ömsesidighet,elmarknadsdirektivet tillgång till nätet,

beaktaroch gradvis öppnande marknaden,subsidiaritet av men
samtidigt för naturgasmarknaden.de särskilda villkoren I

för överföring, distribution,finns reglerdirektivet gemensamma
förfastställs reglerleverans och lagring Därnaturgas.av
tilloch funktion och för tillträdenaturgassektorns organisation

vilkaVidare preciserasdriftmarknaden systemen.samt av
tillämpas vid beviljandeoch förfaranden skallkriterier avsom

distribution, leverans och lagringöverföring,tillstånd för av
naturgas.

landvilka kunder inom respektiveskallMedlemsstat ange
avtaltill i avsikt ingåkunna få tillträdeskall systemet attsom

s.k.Definitionen sådanaköpaeller att naturgas. avom
marknadenkunder skall leda till öppningsnivåberättigade aven

lika med minst den årliga20 % naturgas-är avsom
skallden nationella marknaden. andelanvändningen pâ Denna

efter tio år.till efter fem år och till minst %sedan ökas 28 % 33
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Länderna får dock själva begränsa marknadsöppningen så att
den blir högst 10 procentenheter miniminivåema.över

Från början blir bara elproducenter kunderstörresamt av
slag berättigade utnyttja förannat kunna köpaatt gasnäten att

på marknaden. Elproducenter berättigadenaturgas kunderär
storlek, medan kravet för övrigaoavsett kunder är en

25m3användning uppgår till än år.naturgassom mer per
Naturgasmarknadsdirektivet medger, liksom elmarknads-
direktivet, olika förfaranden för tillträde till ledningsnätet
mellan vilka medlemsstaterna kan välja förhandlat eller
reglerat nättillträde. Dessa skall genomföras i enlighet med
objektiva, och icke-diskriminerandeöppna kriterier.

Leveransavtal med berättigad kund inomnaturgasom en en
medlemsstat skall inte kunna hindras kundenannan om anses

berättigad i båda de berörda systemen.
Medlemsstaterna skall kunna pålägga företagen vissa

allmännyttiga skyldigheter. Dessa skyldigheter skall klartvara
definierade, icke-diskriminerande och kontrollerbara.öppna,

Alla integrerade naturgasföretag skall ekonomiskt redovisa
överförings-, distributions- och lagringsaktiviteter förseparat

undvika diskriminering, korssubventioneringatt och sned-
vridning konkurrensen.av

Ett naturgasföretag kan tillfälligt medges undantag från krav
tillträde till detta skulle kunna medföra allvarliganätetom om

ekonomiska och finansiella svårigheter på grund s.k. take-or-av
pay-åtaganden godkänts i ellernågot flera avtal köpsom om av
naturgas.

De medlemsstater inte direkt anknutna till detärsom
europeiska och endast har huvudleverantörnaturgasnätet en av

skall kunna ställa sig utanför rad direktivetsnaturgas en av
regler. Likaså skall vissa medlemsstater kansom anses vara
framväxande marknader få undantag från flera artiklar igöra
direktivet. Om genomförandet direktivet kan orsakaav
allvarliga problem inom visst geografiskt område skall ocksåett
undantag medges.

Direktivet innehåller, förutom de här angivna huvud-
punktema, omfattande och detaljerat regelverk.ett
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medlemsstaterna inom två årgenomföras iDirektivet skall
tjugonde dagenkraft, vilket sker dendet det har iefter trättatt

Europeiskaoffentliggjorts idet harefter det att
tidning.officiellagemenskapernas

naturgaslagstiftningförFörutsättningar en ny

ledning iför närvarande kringSverige levererasI naturgas en
SverigeLedningenoch Västkusten.sydligaste Sverige angör

knutetdanska Sverigedetvid Klagshamn i Skåne. Via ärnätet
reglernakontinentala Detill det naturgasnätet. gemensamma

således, medkommerförden inre marknadenför naturgas en
ståndpunkt,enligt rådetsi huvudsakutformning gemensamma

lagstiftning.svenskgenomföras ibehövaatt
överföring,gällerlagstiftningensvenskaDen som

bör därförlagringleverans ochdistribution, övernaturgas sesav
förslagsådant detske påböroch kompletteras. Detta sättett att

direktivetsdetutarbetas tillgodoserlagstiftningtill nyasomny
syfta tilllagstiftningenmed denSamtidigt bör arbetetkrav. nya

samhällsekonomisktgrunden förskallregelverketatt envara
områdetlagstiftning påsvenskmarknad. förslageffektiv Ett om

kommande EU-vad detväl längredärför mycketkan än
ändamålsenligtbedömsfall såkräver i detdirektivet vara

tillmarknadsöppning och tillträdeavseende nätenexempelvis
beaktasdock samtidigtbörnaturgasleverantörer. Detför att

iutveckladmindrenaturgasmarknadensvenska änden är
ibristande jämviktochländerandra europeiskaflertalet att en

undvikas.börgasmarknademaöppnandet av
liksomberäknaskanNaturgasmarknadsdirektivet att

tilltillträdeförfaranden förolikaelmarknadsdirektivet medge
regleratföreskriverellagensvenskaledningsnätet. Den ett

koncessions-bestämmelseRörledningslagensnättillträde. om
åtombesörjaersättningskyldighethavarens transportatt mot

Utgångspunkten förnättillträde.förhandlatformär avannan en
nättillträde.regleratbörnaturgaslagstiftningenden ettvaranya

naturligtkan beskrivasförledningsnätEtt ettnaturgas som
för el.ledningsnätetexempelvismonopol sätt somsamma

och kan ihar med,monopolnaturligaFörekomsten göraattav
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vissa fall med hänsyn tillaccepteras stordriftsfördelar. finnsDet
dock risk för monopolmakten kanatt missbrukas och kontroll
från sida därförstatens nödvändig.är En ökad naturgas-
utbredning upphov till frågor hur problem till följdger ettom av
dominerande marknadsinflytande för ledningsägare skallen
kunna undvikas. Samtidigt måste det beaktas antaletatt
leverantörer till den svenska marknaden aldrig kan beräknas att
bli särskilt och någon ellerstort, några aktöreratt måste kunna ta
den risk förknippad med deär investeringar krävsstorasom som
för utbyggt ledningsnät.ett En lagstiftning för naturgas-
marknaden måste därför med nödvändighet beakta de särskilda
villkor gäller för naturgassektom.som

Enligt rörledningslagen ledningsägareär skyldig att moten
ersättning, och ledig kapacitet finns, ombesörjaom transport

ledningen åt Trots denna möjlighet ochgenom part.arman
förekomsten särskilt transiteringsdirektivett avseendeav

har frågannaturgasen, utnyttjande aldrig inät prövatsom av
Sverige. lagstiftningDen utarbetas bör utformad så attsom vara

kostnadssänkande konkurrens kan säkras.en
Införandet gasmarknadsdirektivet i svensk lagstiftningav

bör ske på sådant förutsättningarnaett sätt för utbyggnadenatt
integrerat inte försvåras.ett Möjligheternanaturgasnät enligtav

direktivet få tidsbegränsat undantagatt frånett tillträde till
inom begränsatnätet geografiskt område börett därvid beaktas.

utbyggnad ÖstersjöområdetEn i Norden ochnaturgasnätetav
har aktualiserats under år. l uttalande iett gemensamtsenare
Bergen den juni26 1997 underströk de nordiska statsministrarna
betydelsen utvecklingen integrerat iett naturgasnätav av
Östersjöområdet. Under år kommer1998 Nordic Gas Grid-
studien, utförs danska, finska och svenska gasföretagsom av
och stöds EU, I studienatt undersöksavrapporteras.av
marknadsförutsättningama för och alternativa utformningar av

utvidgat nordisktett De nordiskanaturgasnät. energiministrama
har tillsatt särskild arbetsgrupp för följaatten upp
Bergendeklarationen vad gäller utbyggnaden naturgasnätetav
och studera underlaget för gasprojekt.större Under år 1998
skall också, enligt det protokoll med Ryssland som
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undertecknades den december rysk-svensk3 1997, en
studera förutsättningarna för utbyggnadexpertgrupp en av
och fram underlag för vidare åtgärder.naturgasnäten ta

Fjéirrvdrmesektorn

Rörledningslagen dragning och utnyttjandereglerar även av
fjärrvårmerör.

Fjärrvärmeföretagens konkurrenssituation påtagligthar
kraftpåverkats det regelverk för elsektom trädde iav nya som

den januari elmarknaden öppnades förl 1996. Genom att
konkurrens infördes också bestämmelser syftade till attsom

konkurrensvillkoren för kommunala värmeföretag. Enanpassa
lagstiftning för naturgasmarknaden, medger ökadsom
konkurrens kunderna, kan beräknas ytterligare påverkaattom
värmeföretagens situation.

finns därför anledning i samband medDet översynenatt av
naturgaslagstiftningen också utreda det krävs förändringarom

reglerarde bestämmelser värmeföretagens leveranserav som
ochoch försäljning planerings-Kommunernasvärme.av

föreskriftsmöjligheter bör bör vidareDetöver. övervägasses
gällandedet avseende krävs anpassning deti något avom en nu

el-,för effektiv konkurrens mellanregelverket möjliggöraatt en
samtidigt den nödvändigaoch värmeföretagen,naturgas- som

planeringen inte försvåras.
denna del utredningen bör det särskiltI övervägas omav

bör undantas från den kommu-kommunala fjärrvärmeföretag
nala lokaliseringsprincipen.

regelverket för elmarknaden infördes särregler fördetI nya
kommunalkommunal elverksamhet innebärande bl.a. att

formproduktion och handel med drivs i privaträttsligav som
kommunallagens principer. sådanundantas från vissa Förav

verksamhet gäller lokaliseringsprincipen. Vidare gäller att
förverksamheten skall affärsmässig grund i ställetdrivas på

iakttagande självkostnadsprincipen och likställighets-med av
principen. infördes för konkurrens-Bestämmelserna göraatt
villkoren elföretag likvärdiga dem gällerför kommunala som

kommunalelmarknaden. Ocksåför övriga företag på
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produktion och distribution fjärrvärme och naturgasav som
bedrivs i privaträttslig form undantogs från självkostnads- och
likställighetsprincipema, från lokaliseringsprincipen.men

Kommunallagens lokaliseringsprincip innebär kommunatt en
bedriver värmeproduktion endast får leverera inomsom värme

den kommunen. Det har bl.a. framhållits dennaegna att
bestämmelse, den följs fullt förhindrar eller försvårarut,om
uppbyggnaden effektiva värrneförsörjningssystemav som
omfattar flera kommuner.

Regeringen har i 1996/97:84 uthållig energi-prop. om en
försörjning informerat riksdagen sin avsikt låta överattom se
kommunallagens bestämmelser i detta avseende. I översynen
skall ingå bedöma lokaliseringsprincipenatt hinder förär ettom

effektiv fjärrvärmeutbyggnad och, så bedöms fallet,en om vara
förändringar i kommunallagen.övervägaatt

Uppdraget

En särskild utredare skall den lagstiftningöver reglerarse som
handel, och distributiontransporter ochnaturgasav annan
rörbunden energi.

Utredaren skall följa det pågående arbetet inom medEU att
utforma regler för den inre marknaden förgemensamma

och lämna förslag tillnaturgas naturgaslagstiftning kanett som
bedömas tillgodose det direktivets krav, och i övrigtnya som
kan grunden för samhällsekonomiskt effektiv svenskvara en
naturgasmarknad. Pågående internationella överväganden

Östersjrörande i Norden ochnaturgasnätet öområdet skall också
beaktas.

Utredaren skall också lämna förslag till nödvändiga
ändringar gällande lagstiftning till följd förslagetav av om
särskild naturgaslagstiftning. Utredaren skall särskilt överväga

det krävs förändringar de bestämmelser reglerarom av som
värmeföretagens leveranser och försäljning och,värmeav om
så fallet, lämna nödvändigaär förslag. Därvid skall även
effekter på konkurrenssituationen bedömas och beaktas.
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särskiltsammanhangetskall iUtredaren överväga om
kommunallagensundantas frånvärmeföretag börkommunala

lokaliseringsprincip.

Övrigt

sinaredovisanovember 1999den 1skallUtredaren senast
Utredarenlagstiftning.tillforslagöverväganden och lämna ny

isitt uppdragfebruari 1999denskall dock redan 1 avrapportera
fjärrvärmesektom.delden som avser

tilldirektivibeakta vadskallUtredaren sägssom
regional-redovisasärskilda utredarekommittéer och attom

tilldirektividir. 1992:50konsekvenserpolitiska samt
offentligautredaresärskildakommittéer ochsamtliga prövaatt

konse-jämställdhetspolitiskaredovisadir. 1994:23,åtaganden
brottslighetenforredovisa effekteroch124dir. 1994:kvenser

dir. 1996:49.brottsförebyggande arbetetoch för det

handelsdepartementetochärings-N
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Bilaga 2

ochEuropaparlamentets Rådets direktiv
98/3 O/EG juniden 199822av om gemensamma
regler för den marknaden förinre naturgas

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

RÅDUNIONENS ANTAGITHAR DETTA

DIREKTIV

med beaktande Fördraget upprättandet Europeiskaom gemen-av av
skapen, särskilt artiklarna 66 och 100a i detta,57.2,

förslagl,med beaktande kommissionensav

yttrandez,Ekonomiska ochmed beaktande sociala kommitténsav

förfarandet3, ochenlighet det artikel 189b i fördraget angivnai med i
följande skäl:av

marknadenenlighet med artikel i fördraget skall den inre1 I 7a om-
författa område inre där fri rörlighetgränserett utan perso-varor,

säkerställs. viktigt åt-tjänster och kapital därförDet är att antaner,
gärder för fortsätta fullbordandet den marknaden.inreatt av
Enligt artikel fördraget skall vissa ekonomier2 i hänsyn till7c tas att
befinner på olika utvecklingsnivåer, undantag måstesig vara avmen
tillfällig medföra denoch minsta möjliga störningnatur gemen-av

marknadens funktion.samma

1 ochEGT C 65, 14.3.1992, 14 EGT C 26.123, 4.5.1994,s. s.
2 ochEGT C 73, 15.3.1993, EGT C 18.7.1994, 82.31 195,s. s.
3Europaparlamentets yttrande den november EGT C 329, 6.12.1993,17 1993av

rådets ståndpunkt februari182, EG 17/98 den 199812s. gemensamma nr av
och Europaparlamentets beslut den 18.5.1998.30 april 1998 EGT C 152,av
Rådets beslut den maj 1998.11av
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3 Upprättandet konkurrensutsatt marknad för ärnaturgas ettav en
viktigt inslag i fullbordandet den inre marknaden for energi.av

4 Rådets direktiv 91/296/EEG den 31 maj 1991 transiteringav om av
gasledningsnéit‘ och rådets direktiv 90/377/EEGnaturgas genom av

den 29 juni 1990 gemenskapsförfarande för främjaett öp-attom
penheten beträffande prissättningen på och tilllevererad in-gas

slutanvändaresdustriella första fas i fullbordandet denutgör en av
inre marknaden för naturgas.

nödvändigt5 Det vidta ytterligare åtgärder i syfteär att upprättaattnu
den inre marknaden för naturgas.

6 Bestämmelserna i detta direktiv bör inte hindra fördraget tilläm-att
fullt särskilt inte bestämmelserna fri rörlighet förut,pas om varor

på den inre marknaden och konkurrensreglerna, och de påverkar
inte kommissionens befogenheter enligt fördraget.

inre marknaden för7 Den måste för in-gradvisnaturgas upprättas att
dustrin på flexibelt och planerat skall kunna sig tillsättett anpassa
sin miljö och för beakta marknadsstrukturema skiljer sigatt attnya

mellan medlemsstaterna.
8 Upprättandet den inre marknaden inom naturgassektom börav

främja sammanlänkningen driñkompatibili-och derassystemenav
kompatibla gaskvaliteter.tet, t.ex. genom

9 Ett visst antal regler bör fastställas for naturgassek-gemensamma
organisation och funktion. enlighet med subsidiaritetsprinci-Itoms

dessa regler endast allmänna principerärpen som anger ramarna,
medan det genomförandet dem bör på med-överlåtasnärmare av
lemsstatema, vilket varje medlemsstat ellermöjlighet behållaattger
välja den ordning bäst särskilt medviss situation,motsvararsom en
avseende på tillståndsgivning och övervakning leveransavtal.av

10 leveranserExterna särskild vikt for inköpärnaturgasav na-av av
i medlemsstater med högt importberoendeturgas av gas.

allmän företag11 Som regel måste inom naturgassektom kunna be-
driva sin verksamhet för diskriminering.utsättasutan att

kan12 Det i vissa medlemsstater nödvändigt införa allmännyt-attvara
tiga tjänster för säkerställa forsörjningstrygghet och konsument-att
och miljöskydd vilket, enligt deras uppfattning, inte nödvändigtvis
kan enbart fri konkurrens.garanteras genom
Långtidsplanering13 kan genomföra dessa allmännyt-ett sätt attvara
tiga tjänster där möjligheten tredje försöker tillträdefå tillatt part

4 EGT L 147, 12.6.1991, Direktivet 95/49/EG37. ändrat direktivsenasts. genom
EGT L 233, 30.9.1995, 86.s.
5EGT 185, DirektivetL 17.7.1990, 16. ändrat 1994 årssenasts. genom
anslutningsakt.
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övervaka take-beräkningen. Medlemsstaterna fårmed isystemet tas
för hålla underrättade situa-or-pay-avtal har ingåtts sigatt omsom

tionen det gäller leveranser.när
konkur-följaartikel fördraget åläggs medlemsstaterna14 I 90.1 i att

beviljatsdet gäller offentliga företag harrensreglerna sär-när som
exklusiva rättigheter.skilda eller

anförtrottsfördraget föreskrivs det företagartikel 90.2 i15 I attatt som
skalltillhandahålla tjänster allmänt ekonomiskt intresse vara un-av

dettasärskilda villkor. Genomförandetderkastade dessa regler på av
verksamhet.få betydelse för sådana företagsdirektiv kommer att

tillämpamedlemsstaterna inteEnligt artikel 3.3 är atttvungna
varken rättsligtinfrastruktur för distribution förartikel på sin4 att

allmäntfullgörandet de skyldighetereller praktiken hindrai avav
ålagts gasföretag.ekonomiskt intresse som

naturgassektorn till-företag inomålägger16 Medlemsstater attsom
de tillämpligamåste därför följahandahålla allmännyttiga tjänster

gemenskapernasenlighet med Europeiskafördraget ireglerna i
tolkning.domstols

för de till-förfaranden bör fastställasGrundläggande kriterier och17
eller driftfår bevilja för uppförandemedlemsstaternastånd avsom

bestäm-de nationellaanläggningar enligt Dessaberörda systemen.
lagstift-nationellatillämpliga regler i denbör inte påverkamelser

och drifttillstånd för uppförandeuppställer krav påningen avsom
medföraemellertid intesådant krav börberörda anläggningar. Ett

företagen i sektorn begränsas.konkurrensen mellanatt
den juni1254/96/EG 5och rådets beslutEuropaparlamentets18 avnr
energisek-transeuropeiska inomriktlinjer förserie1996 nätom en

torn° förintegrerade infrastrukturerbidrar till utveckla naturgas-att
sektorn.

direktledningarochför drifttekniska föreskrifterna19 De systemav
driftkompatibilitet.och tydliga och säkerställamåste klaravara

lag-överförings-,fastställas i frågaGrundläggande regler måste20 om
distributionsföretagnaturgasföretagkondenseradrings- och samt

och leverantörer.
till fö-tillgångbehöriga myndigheternanödvändigt de21 Det är att ge

konfidentia-tillvederbörlig hänsynbokföring medinternaretagens
liteten.

för högbokföring bör sörjanaturgasföretagsAlla integrerade22 en
verksam-föras för olikabokföring bör därförgrad insyn. Separatav

korsvisdiskriminering,nödvändigt för undvikaheter dettanär är att

6 1047/97/EGbeslutändratBeslutetEGT 161, 29.6.1996, 147.L senast genoms.
12.EGTL 11.6.1997,152, s.
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subventionering och snedvridning konkurrensen, med be-annan av
aktande så lämpligt, överföring i bokföringshänseendenär är attav,
innefattar återförgasning. Separat bokföring bör inte krävas för fö-

fondbörser eller börser för tenninsaffárer inte utförretag som som
någon naturgasföretagets uppgifter i sin egenskapänannatav av
fondhandlare. Integrerad bokföring för utvinning kolväten ochav
därmed sammanhängande verksamheter får ingå del densom en av
bokföring enligt detta direktiv krävs för verksamhet utanförsom
gassektorn. tillämpliga informationenDen enligt artikel 23.3 bör,

så behövs, innehålla bokföringsuppgiñer rörled-när uppströmsom
ningar.
Tillträdet till23 måste i enlighet med detta direk-öppet,systemet vara
tiv och detta måste leda till tillräcklig, och där så lämpligt,ären
jämförbar grad öppnande marknaderna i de olika medlems-av av
staterna. Samtidigt får inte öppnandet marknaderna leda till onö-av
dig obalans i företagens konkurrenssituation i olika medlemsstater.
Till följd de24 strukturella olikheterna och speciellasystemensav
egenskaper i medlemsstaterna bör det finnas olika förfaranden för
tillträde till används i enlighet klaramed objektiva,systemen som
och tydliga icke- diskriminerande kriterier.samt

syfte få25 I konkurrensutsatt marknad för bestäm-böratt naturgasen
Åt-melser tillträde till tidigare led i utformas.rörledningsnätetom

skild behandling krävs det gäller sådant tidigaretillträde till lednär
i rörledningsnätet med hänsyn till särskilt sådana nätverks speciella
ekonomiska, tekniska och driftsmässiga egenskaper. Bestämmel-

i detta direktiv påverkar inte under några omständigheterserna na-
tionella beskattningsregler.

26 Bestämmelser måste utformas tillstånd för uppförande ochom an-
vändning direktledningar.av
Bestämmelser måste utformas27 skyddsåtgärder och tvistlösnings-om
förfaranden.

28 Allt missbruk dominerande ställning och all underprissättningav
måste undvikas.
Eftersom vissa29 medlemsstater riskerar särskilda vidsvårigheter an-
passningen sina bör bestämmelser tillfälliga undantagsystem,av om
utformas.

30 Långsiktiga take-or-pay-avtal verklighet marknaden förpåär atten
säkra medlemsstaternas naturgasleveranser. Bestämmelser bör sär-
skilt undantag från vissa bestämmelser i detta direktivantas om om

naturgasföretag f°ar, eller skulle kunna få, ekonomiskaallvarligaett
problem på grund take-or-pay-åtaganden.Dessa börundantag inteav
undergräva detta direktivs syfte liberalisera den inre marknadenatt
för Varje take-or-pay-avtal ingås eller förnyas efternaturgas. som
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det detta direktiv har i kraft bör ingås på välbetänktatt trätt sättett
så betydande öppning marknaden inte hindras. Sådanaatt en av un-
dantag bör därför begränsade i tid och omfattning och beviljasvara

under kommissionens överinseende.öppet,
31 Särskilda bestämmelser behövs för marknader och investeringar i

andra områden inte fullt utvecklade. Undantag förännu så-ärsom
dana marknader och områden bör begränsade tidi och omfatt-vara
ning. Kommissionen bör för öppenhetens och enhetlighetens skull
spela betydande roll dessa undantag beviljas.nären

32 Detta direktiv ytterligare på liberalisering.utgör ett steg vägen mot
detNär gång i kraft kommer ändå vissa hinder för handelträtten

med mellan medlemsstaterna bestå. Förslag till förbätt-naturgas att
ringar den inre naturgasmarknadens funktion bör pågörasav
grundval gjorda erfarenheter. Kommissionen bör därför avläggaav

till Europaparlamentet och rådet tillämpningen dettarapport om av
direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

KAPITEL I

Räckvidd och definitioner

Artikel 1

detta direktivI fastställs regler för överföring, distribu-gemensamma
leveranstion, och lagring fastställerDet reglernaturgas. natur-av om

gassektorns organisation och funktion, inbegripet kondenserad naturgas
LNG, tillträde till marknaden, drift och de kriterier ochsystemen;av
förfaranden skall tillämpas vid beviljande tillstånd för överfö-som av
ring, distribution, leverans och lagring naturgas.av

Artikel 2

detta direktivI medavses

naturgasföretag:1 varje fysisk eller juridisk med undantag förperson,
slutförbrukare, bedriver åtminstone följande verksamhe-som en av

produktion, överföring, distribution, försörjning, köp eller lag-ter:
ring inbegripet LNG, för kommersiella ochnaturgas,av som svarar
tekniska arbetsuppgifter och/eller underhåll medi samband dessa
verksamheter.
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tidigare led rörledningsnätet: varje rörled-2 rörledning elleri nät av
ningar drivs och/eller byggs del anläggning försom som en av en
olje- eller gasproduktion, eller för överföraanvänds natur-attsom

från flera sådana anläggningar behandlingsan-eller tillgas en en
kusten,läggning eller terminal eller slutlig landningstenninal vid

högtrycksrörled-överföring:3 nätnaturgas etttransport genomav av
för leve-ingår i tidigare led rörledningsnätetningar inte ettsom av

kunder,tillrans
fysisk juridisk bedriveröverföringsföretag: varje eller4 somperson

överföringsverksamhet,
regionaladistribution: lokala eller5 rör-naturgastransport av genom

kunder,ledningsnät för leverans till
bedrivervarje fysisk eller juridiskdistributionsföretag:6 person som

distributionsverksamhet,
inbegripetoch/eller försäljningförsörjning: leverans7 naturgas,av

kunder,LNG, till
bedrivervarje fysisk eller juridisk8 försörjningsföretag: person som

försörjningsverksamhet,
används för lagringlagringsanläggning: anläggning9 som av na-en

frånnaturgasföretag, bortsettoch och/eller drivsägs ettturgas av
används för produktionsverksamhet,den del som

bedriver lag-fysisk eller juridisklagringsföretag: varje10 person som
ringsverksamhet,

kondenseringterminal används förLNG-anläggning:11 som aven
LNG,eller lossning, lagring och återförgasningnaturgas av

distributionsnät och/eller LNG-varje överförings- och/eller12 system:
inbegri-naturgasföretag,anläggningar och/eller drivsägs ettsom av

tillhörstödverksamhet och sådanadess anläggningar förpet som
tillför erbjuda tillgångföretag och nödvändigaanknutna är attsom

överföring och distribution,
har länkatssammanlänkat antal13 ett systemsystem: samman,som

kompletterar detdirektledning: naturgasrörledning14 samman-somen
kopplade systemet,

horisontellt integreratvertikalt ellernaturgasföretag:15 integrerat ett
företag,

uppgifternaturgasföretag utförvertikalt företag:16 integrerat ett som
överföring, distribution,eller fler områdena produktion,inom två av

försörjning eller lagring naturgas,av
uppgifter inomhorisontellt företag: företag utför17 integrerat ett som

försörj-produktion, överföring, distribution,minst områdenaett av
dessutom verksamheterning eller lagring utannaturgas samt an-av

knytning till gas,
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18 anknutet företag: företag enligt betydelsen artikeli i rådets41
sjunde direktiv 83/349/EEG den juni1983, artikel13 grundat påav

redovisning7fördraget54.3 i sammanställd och/eller intresse-g om
företag enligt betydelsen i artikel 33.1 i direktiv och/eller fö-samma

tillhör aktieägare,retag som samma
systemanvändare:19 varje fysisk eller juridisk försörjerperson som
eller blir försörjd via systemet,

20 kunder: grossister i eller slutförbrukare naturgasfö-naturgas samtav
köperretag naturgas,som

slutförbrukare: förbrukare21 köper för använd-naturgasen som egen
ning,

varje fysisk22 eller juridiskgrossist: medlemsstaten tillåterperson, om
sådana, köper och säljer verksamhet intenaturgassom men vars
omfattar överföring eller distribution inom eller utanför det system
där han etablerad,är
långtidsplanering: naturgasföretags23 planering försörjnings- ochav
transportkapacitet siktpå lång för kunna efterfrågantillmötesgåatt
på diversiñerai källorna försörjningenoch säkranaturgas systemet,
till kunderna,

24 fiamvdxande marknad: medlemsstat i vilken den första kommer-en
leveransensiella enligt det första långsiktiga avtalet för naturgasle-

genomfördes för inte tio sedan,åränveranser mer
säkerhet: både försörjningstrygghet25 och teknisk säkerhet.

KAPITEL

Allmänna regler för sektorns organisering

Artikel 3

Medlemsstaterna skall, på grundval1 sin institutionella organisa-av
och med vederbörlig hänsyn tilltion subsidiaritetsprincipen, utan att

påverkar tillämpningendet punkt säkerställa naturgasföre-attav
drivs i enlighet med principerna i detta för uppnådirektivtag att en

konkurrensutsatt naturgasmarknad, och de får diskriminerainte
mellan sådana företag det gäller rättigheter eller skyldigheter.när
Medlemsstaterna får med fullt beaktande2 tillämpliga bestämmel-av

fördraget,i särskilt artikel 90 i detta, i det allmänna ekonomiskaser
intresset ålägga naturgasföretag tillhandahålla allmännyttigaatt
tjänster, kan säkerhet, inbegripet försörjningstrygghet,som avse re-

7EGT L 193, 18.7.1983, Direktivet ändrat års1994senasts. genom
anslutningsakt
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gelbundna leveranser, kvalitet och pris på leveranser miljö-samt
skydd. Sådana tjänster skall klart definierade, icke-dis-öppna,vara
kriminerande och kontrollerbara; dessa tjänster revideringoch varje

dem skall dröjsmål offentliggöras och anmälas till kommis-utanav
sionen medlemsstaterna. kunna genomföraFör allmännyttigaattav
tjänster försörjningstrygghet kan de medlemsstatersom avser som
så önskar införa långtidsplanering, varvid hänsyn skall till möj-tas
ligheten tredje ansöker få tillträde tillatt part att systemet.om
Medlemsstaterna får3 besluta inte tillämpa ibestämmelserna arti-att
kel i fråga distribution4 i den utsträckning tillämpningenom som

dessa bestämmelser rättsligt eller i praktiken skulle hindraav
naturgasföretagen från tillhandahålla de tjänster ålagts dematt som

allmänt ekonomiskt intresse, och handelnsi den månav som
utveckling inte påverkas i sådan omfattning striderdetatt mot
gemenskapens intressen. Gemenskapens omfattar blandintressen

konkurrens det gäller berättigade enligt dettakundernärannat
direktiv och artikel 90 i fördraget.

Artikel 4

det krävs tillstånd samtycke1 När t.ex. licens, tillåtelse, koncession,
eller godkännande för uppförande eller drift naturgasanlägg-av

skall deningar medlemsstaterna, eller den behöriga myndighet som
enlighet byggai med punkterna bevilja tillstånd2-4utser, att

och/eller driva tillhörandesådana anläggningar, rörledningar och ut-
rustning Medlemsstaterna utseddinom sitt territorium. eller demav
behörig myndighet kan också, på tillståndvillkor, bevilja attsamma
leverera och bevilja tillstånd för grossister.naturgas
Om medlemsstaterna har tillståndssystem skall de fastställa ob-2 ett

fö-jektiva och icke-diskriminerande kriterier skall uppfyllas avsom
ansöker tillstånd för och/eller drivabyggaretag attsom om

naturgasanläggningar eller ansöker tillstånd levereraattsom om
icke-diskriminerande kriterierna och förfarandena förDenaturgas.

bevilja offentliggöras.tillstånd skallatt
Medlemsstaterna3 skall säkerställa skälen för avslag på ansökanatt

tillstånd objektiva och icke-diskriminerande och de med-är attom
delas den sökande. Skälen för kom-sådana avslag skall meddelas
missionen för kännedom. Medlemsstaterna förfa-skall införa ett
rande den sökande möjlighet överklaga avslag.att ettsom ger

kunna utveckla områden försörjda4 För nyligen har börjat bliatt som
och för effektiv drifi tillämp-i allmänhet och det påverkarutan att
ningen artikel 20, kan medlemsstaterna avslå ansökan yt-av omen
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terligare tillstånd anlägga och driva rörledningssystem för distri-att
bution inom något visst område efter det sådana ledningssystematt
har byggts eller föreslagits bli byggda inom detta område och om
befintlig eller föreslagen kapacitet inte mättad.är

Artikel 5

Medlemsstaterna skall säkerställa tekniska föreskrifter utarbetas ochatt
tillgängliga, i vilka lägsta krav på teknisk konstruktion och driftgörs

för anslutning till LNG-anläggningar, lagringsanlägg-systemet av
ningar, andra överförings- eller distributionssystem och direktledningar
fastställs. tekniska föreskrifterDessa skall säkerställa äratt systemen
driftkompatibla, och de skall objektiva och ickediskriminerande.vara
Kommissionen skall underrättas föreskriñerna medi enlighet arti-om
kel 8 i rådets direktiv 83/189/EEG den infor-28 1983 ettav mars om

föreskriñers.mationsförfarande beträffande tekniska standarder och

KAPITEL III

Överföring, LNGlagring och

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för säkerställa attatt
överförings-, och LNG-företag handlar enlighet med artik-lagrings i

ochlama 7

Artikel 7

överförings-, lagrings- och/eller LNG-företag skall på eko-1 Varje
villkor driva, underhålla och tillförlitliganomiska utveckla säkra,

effektiva överförings-, lagrings- LNG-anläggningar,och och/eller
vederbörlig till miljön.med hänsyn

Överförings-, lagrings- och/eller LNG-företaget något fall2 får inte i
diskriminera mellan systemanvändare eller kategorier systeman-av
vändare, i synnerhet till förmån för sina anknutna företag.inte
Varje överförings-, lagrings- och/eller LNG-företag skall förse varje3

överföringsföretag, varje lagringsföretag och/eller varjeannat annat

3 EGT L 109, 26.4.1983, Direktivet ändrat direktiv 96/ 139/EGsenasts. genom
EGT L 32, 10.2.1996, 31.s.

13 19-1881
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distributionsföretag med tillräcklig information för säkerställaatt att
och lagring kan ske påtransport förenligtnaturgas sättett ärav som

med säker och effektiv drifi det sammankopplade systemet.en av

Artikel 8

detl Utan påverkar tillämpningen artikel eller någon12att av annan
laglig skyldighet lämna uppgifter skall varje överförings-, lag-att
rings- och/eller LNG-företag behandla kommersiellt känsliga upp-
gifter det erhåller under bedrivandet sin affärsverksamhetsom av
konfidentiellt.
Överföringsföretag2 skall, i samband försäljningmed eller köp av

från överföringsföretagen eller anknutna företag, intenaturgas
missbruka kommersiellt känsliga uppgifter erhållits från tredjesom

i samband med tillhandahållande eller förhandlingar till-part av om
träde till systemet.

KAPITEL IV

Distribution och försörjning

Artikel 9

Medlemsstaterna1 skall säkerställa distributionsföretag handlar iatt
enlighet med artiklarna 10 och ll.
Medlemsstaterna2 får ålägga distributionsföretag och/eller försörj-
ningsföretag leveransskyldighet kunder inom visstgentemot ett om-
råde och/eller i viss kategori. Tariffen för fårsådana leveranseren
regleras, till exempel för likvärdig behandling de berördaatt av
kunderna skall kunna säkerställas.

Artikel 10

Varje1 distributionsföretag skall på ekonomiska villkor driva, under-
hålla och utveckla säkert, tillförlitligt och effektivt medett system,
vederbörlig hänsyn till miljön.
Distributionsföretaget2 får inte i något fall diskriminera mellan sys-
temanvändare eller kategorier systemanvändare, i synnerhet inteav
till förmån för sina anknutna företag.
Varje distributionsföretag3 skall förse varje annat
distributionsföretag och/eller varje överföringsföretag och/eller
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säkerställaförtillräcklig informationlagringsföretag med attatt
säkermedpå förenligtkan ske sätt äretttransport ensomav gas

sammankoppladedrifi detoch effektiv systemet.av

Artikel 11

eller någontillämpningen artikel 12det påverkarl Utan att annanav
distributionsföretaguppgifier, skall varjeskyldighet lämnalaglig att

undererhålleruppgifter detkommersiellt känsligabehandla som
affärsverksamhet konfrdentiellt.bedrivandet sinav

eller köpförsäljningsamband medDistributionsföretag skall, i2 av
företag, inteanknutnadistributionsföretagen ellerfrånnaturgas

tredjefrånerhållitskänsliga uppgifterkommersielltmissbruka som
till-förhandlingartillhandahållande ellersamband medipart omav

tillträde systemet.

Kapitel V

i bokföringenoch öppenhetSärredovisning insynsamt

Artikel 12

däribland dedebehörig myndighetvarjeMedlemsstaterna eller utser,
skall haoch 23.3,artiklarnai 21.2tvistlösningsmyndigheter avsessom
omfatt-i denenligt artikel 13bokföringnaturgasföretagenstillgång till

Medlemsstaternauppgifter.utföra sinaför kunnade behöverning att
tvistlösningsmyndighe-däriblandmyndighet,utsedd behörigoch varje

konfidentiellt.uppgifterkänsligakommersielltskall behandlatema,
konñdentiali-från principenundantagMedlemsstaterna får medge om

skallmyndigheternade behöriganödvändigt fördetta attärtet om
uppgifter.utföra sinakunna
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Artikel 13

l Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för säkerställaatt
naturgasföretagens bokföring sker i enlighet med punkternaatt 2-5 i

denna artikel.
Naturgasföretag skall, oberoende eller juridisk form,ägartypav

låta revidera och offentliggöra sin årsredovisningupprätta, enligt de
bestämmelser i nationell årsräkenskaper i aktiebolagrätt som avser
och har fastställts i enlighet med rådets fjärde direktivsom
78/660/EEG den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 iav g

bo1ag°.fördraget årsbokslut i vissa typerom av
Företag inte enligt lag skyldiga offentliggöra årsre-sinär attsom

dovisning skall hålla kopia denna tillgänglig för allmänhetenen av
på sitt huvudkontor.
Integrerade naturgasföretag skall i sin interna bokföring, för att
undvika diskriminering, korssubventionering och snedvridning av
konkurrensen, särredovisa verksamhetsgrenarna överföring, distri-
bution och lagring och där så lämpligt,naturgas, är upprättaav en
samlad redovisning för aktiviteter utanför gassektorn, på det sätt

skulle ha krävts dem de aktuella aktiviteterna bedrivits isom av om
företag. Denna interna bokföring skall innehålla balans-separata en

räkning och resultaträkning för varje aktivitet.en
Där artikel tillämpning16 och där tillträde till läm-ägar systemet

betalning enda belopp för både överföring och distri-mot ettnas av
bution, kan bokföringen för överföring och distribution kombineras.
Företagen skall i sin interna bokföring de regler för fördel-ange
ningen tillgångar och skulder, utgifter och förinkomster samtav av-
skrivningar de följer vid upprättandet den separatasom av
bokföring i punkt nationellt tillämpligautan attsom anges
bestämmelser bokföring åsidosätts. regler får ändrasDessaom
endast i undantagsfall. Sådana ändringar skall och välanges vara
underbyggda.
Årsredovisningen skall i alla transaktioner vissnoter ange av en
storlek har genomförts med anknutna företag.som

9 EGT L 222, 14.8.1978, Direktivetll. ändrat 94/8/EEGdirektivsenasts. genom
EGT 82,L 25.3.1994, s.33.
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KAPITEL VI

Tillträde till systemet

Artikel 14

till väljaorganisationen tillträde kan medlemsstaternaFör systemetav
de förfaranden i artikel och artikel 16.eller båda 15något av som anges

ochskall användas i enlighet med objektiva,förfarandenaDessa öppna
icke-diskriminerande kriterier.

Artikel 15

nödvändigaskall medlemsstaterna vidta åt-Vid förhandlat tillträdel
utanförnaturgasföretag och berättigade kunder, i ellergärder för att

skalldet sammankoppladedet område omfattas systemet,avsom
avsikt ingå leve-förhandla tillträde till medkunna attsystemetom

grundval frivilliga kommersiellaransavtal med varandra på över-av
förhandlai god andaenskommelser. skall skyldigaParterna attvara

tillträde till systemet.om
skall förhandlas fram med de be-Avtalen tillträde till2 systemetom

Medlemsstaterna skall krävarörda naturgasföretagen. naturgas-att
direktivefter genomförandet dettaföretagen inom det första året av

kommersiella villkoroffentliggör sina viktigasteoch årligen därefter
utnyttjaför att systemet.

Artikel 16

tillträde skallväljer förfarande med regleratmedlemsstaterDe ettsom
och berättigadevidta nödvändiga åtgärder för naturgasföretagatt ge

det sammankopp-kunder, i eller utanför det område omfattas avsom
offentlig-grundvallade till tillträde till pårätt systemetsystemet, av

utnyttjaskyldigheter förgjorda tariffer och/eller andra villkor och att
berättigade kunder kantill tillträde förDenna rättsystemet. ges genom

konkurrerandeandrade får möjlighet ingå leveransavtal medattatt
eller anknutetnaturgasföretag och/ellerägare operatörän ettsystemets

företag.
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Artikel 1 7

l Naturgasföretag får tillträde till grund bris-vägra påsystemet av
tande kapacitet, eller tillträde till skulle hindra demsystemetom
från utföra de allmännyttiga tjänster åläggs dem enligt arti-att som
kel eller3.2, på grundval allvarliga ekonomiska och finansiellaav
problem med take-or-pay-avtal har med kriterierna ochgöraattsom
förfarandena i artikel och det25 alternativ valts medlems-som av

i enlighet med artikel 25.1. En väl underbyggd motiveringstaten
skall till sådan vägran.ges en
Medlemsstaterna får vidta nödvändiga åtgärder för säkerställaatt att
det naturgasföretag tillträde till grundpåvägrar systemetsom av
bristande kapacitet eller otillräcklig anslutning, genomför nödvän-
diga förbättringar så långt detta ekonomiskt försvarbart, ellerär när

potentiell kund villig betala för det. medlemsstaternaNärär atten
tillämpar artikel skall de vidta4.4 sådana åtgärder.

Artikel 18

Medlemsstaterna1 skall vilka de berättigade kunderna detär,ange
vill de kunder inom deras respektive territorium har behö-säga som
righet ingå avtal eller köpa enligt artiklarna 15att att naturgasom
och 16, varvid alla kunder i artikelpunkt i denna2nämnssom
måste ingå.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för säkerställaatt

åtminstone följande kunder berättigade kunder:att anges som
Kunder har gaseldad kraftproduktion, oberoende årlig för-som av
brukningsnivå. jämviktenFör elmarknaden får dockpåvärnaatt om
medlemsstaterna införa tröskelvärde inte får överstiga detett som

för andra slutförbrukare, för kraftvärmeproducenterattsom anges
skall berättigade. Tröskelvärdena skall anmälas tillanses vara
kommissionen.
Övriga slutförbrukare förbrukar miljoner25 m3änsom mer gas per
år förbrukningsställe.per
Medlemsstaterna skall säkerställa defintionen berättigadeatt av
kunder i punkt lederl till öppning marknaden motsvararen av som
åtminstone den20 totala årliga gasförbrukningen på denprocent av
nationella gasmarknaden.

iProcentsatsen punkt skall öka till3 totala årliga28 denprocent av
gasförbrukningen på den nationella gasmarknaden fem efterår det

detta direktiv har i kraft, och till 33 denna tio åratt trätt procent av
efter det detta direktiv har i kraft.att trätt
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resulterar idefinitionen berättigade kunder i punktOm 1 öpp-enav
totala årliganing marknaden överstiger den30 procentav som av
den berördaden nationella gasmarknaden, fårgasförbrukningen på

definitionen berättigade kunder såmedlemsstaten attavanpassa
gasfor-årligasänks till lägst den totalaöppningsnivån 30 procent av

skallnationella gasmarknaden. Medlemsstaternabrukningen på den
berättigade kunder balanseratdefinitionen på sättett somavanpassa

be-kategoriernackdelar för vissa ellerinte skapar särskilda typer av
marknads-befintligahänsyn tillrättigade kunder, utan att tagenom

strukturer.
säkerställaförskall vidta följande åtgärderMedlemsstaterna attatt

tioårspe-underderas naturgasmarknad ökaröppningsnivån enav
riod:

andra be-förfastställs i punkt andra strecksatsentröskel 2Den som
skallkraftproduktionhar gaseldadrättigade kunder de sän-än som

detfem efteroch förbrukningsställe årtill miljoner årkas m315 per
ochårkraft, och till miljoner m3direktiv har i 5detta trättatt per

kraft.idet detta direktiv harförbrukningsställe tio efterår trättatt
totala år-till denpunkt skall höjas 38i 5Procentsatsen procent av

efterfem årnationella gasmarknadengasförbrukningen denliga på
sådanikraft, och tilldetta direktiv har 43det trätt procentatt gas-av

ikraft.efter det detta direktiv harförbrukning tio år trättatt
öppnandetgradvisaskall detframväxande marknaderdet gällerNär

med denfrån ochartikel börja tillämpasenligt dennamarknadenav
artikel upphör.i 26.2dag då undantaget

berättigadeinte redanDistributionsföretag skall, de somom anges
behörighet ingå avtalhakunder enligt punkt naturgasatt en-om

förbrukasför den volymartiklarna och 16ligt 15 naturgas avsom
distri-derasberättigade inomkunderdem deras anges somsomav

dessa kunder.kunna försörjabutionssystem, för att
offentliggörajanuari varje årskall den 31Medlemsstaterna senast

punktenligtberättigade kunderför definitionenkriterierna av
infor-relevantmed all övriginformation skall, tillsammansDenna

artikel,dennamarknaden har enligtvisarmation öppnatsattsom
Europeiskaoffentliggöras ikommissionen föröverlämnas till att

kan begäraofficiella tidning. Kommissionengemenskapernas att en
detta di-hindrarangivelserna dessamedlemsstat skall ändra attom

fungerande inremed avseende på vältillämpas korrektrektiv en
siginteberörda medlemsstatendenmarknad for Om rättarnaturgas.

fattas ibeslutskall slutligtinom månaderefter denna begäran etttre
87/373/EEGbesluti artikel i rådetsmed förfarande I 2enlighet av
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den juli13 1987 villkor för utövandet kommissio-närmareom av
genomförandebefogenheter°.nens

Artikel 19

1 För undvika bristande jämvikt i öppnandetatt gasmarknadernaav
under den period i artikel 28som avses

a skall leveransavtal enligt bestämmelserna i artiklarna 15, 16om gas
och med17 berättigad kund inom medlemsstats systemen en annan
inte förbjudas kunden berättigad i båda de berörda syste-om anses
men,

b kan kommissionen, med beaktande situationen marknadenpå ochav
det intresset, i de fall där transaktioner beskrivs igemensamma som
punkt på grund kunden berättigadvägras endast i detatta av anses

de två ålägga den vägrande verkställasystemen, parten attena av
den begärda gasleveransen begäran den medlemsstat där denav
berättigade kunden befinner sig.
Parallellt2 med det förfarande och den tidsplan i artikelsom anges

och28, efter halva den tid i den artikeln, skallsenast som anges
kommissionen tillämpningen punkt b i denna artikel1 påöverse av
grundval marknadsutvecklingen och med beaktande detav av ge-

intresset. bakgrundMot gjorda erfarenheter skallmensamma av
kommissionen utvärdering läget ochgöra rapporteraen av om en
eventuell bristande jämvikt i öppnandet gasmarknaderna medav
hänsyn till punkt l

Artikel 20

Medlemsstaterna1 skall vidta nödvändiga åtgärder för detgöraatt
möjligt för
naturgasföretag etablerade inom territorium viaderasär attsom en-
direktledning försörja de kunder artikel i detta di-i 18som anges
rektiv,
varje sådan berättigad kund inom deras territorium bli försörjdatt-
via direktledning från naturgasföretag.en

det krävs2 Om tillstånd t.ex. licens, tillåtelse, koncession, samtycke
eller godkännande för uppförande eller drift direktledningar,av
skall medlemsstaterna eller den behöriga myndighet de utsersom
fastställa kriterier för beviljande tillstånd för uppförande ellerav

‘OEGTL 197, 18.7.1987, 33.s.
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skallkriterierterritorium.inom sitt Dessasådana ledningardrift av
ickediskriminerande.och tydligaobjektiva, klara samtvara

uppförandetillstånd förbeviljandetfårMedlemsstaterna3 göra avav
hartillträde tillantingenberoendedirektledning systemetattaven

tvistlösningsförfarandeellerartikelgrundval 17,på att ettvägrats av
artikel har inletts.enligt 21

Artikel 21

till-förhandlarskall säkerställaMedlemsstaternal att parterna om
sinmissbrukaringen demgod anda ochtill iträde attsystemet av

resultatframgångsriktförhindraförhandlingsposition till ettatt av
förhandlingar.sådana

skallvilkenmyndighet,behörigskallMedlemsstaterna2 utse varaen
itvistersnabbt lösaförbådaoberoende frånhelt attparterna, sam-

skallmyndighetförhandlingarna. sär-aktuella Dennamed deband
omfattastillträdeochförhandlingarskilt lösa tvister vägrat somom

sinaframskall läggamyndighetenbehörigadirektiv.detta Denav
efter detveckortolvmöjligt inomdröjsmål ellerslutsatser utan om

till dennahänskjutasskall kunnaTvisterlagts fram.tvisten haratt
enligtöverklagapåverkardetmyndighet rätten attattutan gemen-

skapsrätten.
tvistlösningsmyndighetentvister skallgränsöverskridandeVid3 vara

naturgasfö-för dettäckertvistlösningsmyndighetden systemetsom
Vidtilltillträdeelleranvändning systemet.vägrarretag avsom

berördatäcker detmyndigheterfleratvister därgränsöverskridande
i detbestämmelsernasäkerställasamråd sökade iskall attsystemet,

konsekvent.direktivet tillämpashär

Artikel 22

regle-föreffektivalämpliga ochinföraskallMedlemsstaterna system
domine-missbrukalltundvikaöppenhet förkontroll ochring, att enav

och allnackdel,till konsumenternassärskilt detställning,rande ärom
fördra-ibestämmelsernabeaktaskallunderprissättning. Dessa system

i detta.särskilt artikel 86get,
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Artikel 23

l Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för säkerställaatt
naturgasföretag och kunder, skall berättigadeatt enligtsom vara ar-

tikel 18 de befinner sig, kan få tillträde enligheti medoavsett var
denna artikel till tidigare led i rörledningsnätet, inbegripet anlägg-
ningar teknisk service sammanhänger med sådant till-som ger som
träde, förutom de delar sådana och anläggningar användsnätav som

Åt-för lokal produktion på den plats fältet där produceras.gasen
gärderna skall anmälas till kommissionen enligt bestämmelserna i
artikel 29.

2 Tillträde i enlighet med punkt skalll medges på det med-sätt som
lemsstaterna har bestämt i överensstämmelse med relevanta rättsliga
instrument. Medlemsstaterna skall ha mål tillträdet ärattsom
rättvist och konkurrensutsatt naturgasmarknadöppet, uppnåsatt en
och varje missbruk dominerande ställning undviks, ochatt attav

samtidigt beaktar säkerhet och regelbundenhet i leveranserna,man
kapacitet eller rimligtvis kan bli tillgänglig och miljöskydd.ärsom
Följande kan beaktas:

a Behovet tillträde där inkompatibiliteten mellan tekniskavägraattav
specifikationer inte rimligtpå kan övervinnas.sättett

b Behovet undvika svårigheter inte rimligt kanpåatt sättettav som
övervinnas och kan inverka menligt effektiv,på nuvarandesom en
och framtida kolväteproduktion, inbegripet den vid fält med svag
ekonomisk lönsamhet
Behovetc hänsyn till väl motiverade rimliga behovatt ta trans-av av

och bearbetning till eller deport ägaren operatörenav gas, som av
tidigare leden i rörledningsnätet har framfört, och till intressena hos
alla andra användare tidigare led i rörledningsnätet ellerav
relevanta förädlings- eller hanteringsanläggningar kansom
påverkas, och

d behovet i enlighet med gemenskapsrätten tillämpa deras lagarattav
och administrativa förfaranden för beviljande tillstånd tillav pro-
duktion eller utveckling i tidigare led.
Medlemsstaterna3 skall säkerställa tvistlösningsförfaranden haratt
inrättats, däribland myndighet oberoende allaär parteren som av
och har tillgång till all relevant information, så tvister röratt som
tillträde till tidigare led i rörledningsnätet kan be-lösas snabbt med
aktande kriterierna i punkt och det antal kan bli in-parterav som
blandade i förhandlingsprocess tillträde till sådana nät.en om

4 Vid gränsöverskridande tvister skall tillämpa de tvistlösnings-man
förfaranden gäller deni medlemsstat jurisdiktionhar översom som
de tidigare leden i rörledningsnätet till vilka tillträde Vidvägras.
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täcker det be-medlemsstatertvister där fleragränsöverskridande
syftesamråda iberörda medlemsstaternaskall derörda attsystemet

konsekvent.direktiv tillämpasbestämmelserna i dettasäkerställa att

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 24v

hoti fallenergimarknaden ellerplötslig kris påhändelseIl avav en
trygghetfysiskaanläggningarsanordningars ellermot personers,

till-medlemsstatintegritet fårsäkerhet ellereller ett systemsmot en
skyddsåtgärder.nödvändigafälligt vidta

inredenmöjliga störningorsaka minstaåtgärder skallSådana2 av
vadomfattandeskall intefunktion ochmarknadens än sommervara

svårigheterplötsligaavhjälpa denödvändigt förabsolut attär som
har uppstått.

anmäla dessa åtgär-dröjsmålskallmedlemsstatenberördaDen3 utan
får beslutatill kommissionen,ochmedlemsstaterder till övriga som

dessa åt-upphävaskall ändra ellermedlemsstatenberördadenatt
handelnpåverkarkonkurrensen ochsnedvriderden degärder i mån

intresset.strid med detistårnegativt på sättett gemensammasom

Artikel 25

för, all-råkabefararför, ellernaturgasföretag råkarOm utattutett
de take-grundsvårigheterfinansiellaekonomiska ochvarliga av

köpavtaleller fleragodkänts ior-pay-åtaganden har ett avomsom
artikel 15fråntillfälligt undantagansökankan ettomengas,

denellermedlemsstatentill den berördaingesoch/eller artikel 16
skall, bero-undantagAnsökanmyndigheten.utsedda behöriga om

fall och lämnasenskildaväljer, gällamedlemsstaternaende vadpå
hartillträde tillefter detföre eller vägrats.antingen systemetatt

invälja lämnanaturgasföretagetlåtakan ocksåMedlemsstaterna att
hartilltillträdeeller efter detantingen foreansökan systemetatten

ansökanskalltillträdeharnaturgasföretagOm vägratvägrats. ett
rele-allaskall åtföljasAnsökningamadröjsmål.framläggas utan av

deomfattningproblemets ochupplysningar samtartvanta omom
problemet.gjort för lösagasföretaget haransträngningar attsom
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Om rimliga alternativa lösningar inte tillgängligaär och med be-
aktande bestämmelserna i punkt får medlemsstaten ellerav den
utsedda behöriga myndigheten besluta medge undantag.att
Medlemsstaten eller den utsedda behöriga myndigheten skall utan
dröjsmål anmäla sitt beslut bevilja undantag tillatt kommissio-om

tillsammans med alla relevanta upplysningar dettanen, rörsom un-
dantag. Dessa upplysningar får överlämnas till kommissionen i
samlad form, vilket det möjligt forgör kommissionen fattaatt ett
välgrundat beslut. Inom fyra veckor efter mottagandet dennaav an-
mälan kan kommissionen begära medlemsstaten eller denatt ut-
sedda behöriga myndigheten skall ändra eller upphäva beslutet om

bevilja undantag.att Om medlemsstatenett eller den utsedda behö-
riga myndigheten inte sig efter dennarättar begäran inom fyra
veckor, skall slutgiltigt beslutett fattas i enlighet med forfa-genast
rande i artikelI 2 i beslut 87/373/EEG.

Kommissionen skall till kommersiellt känslig informationattse
behandlas konfidentiellt.
Vid beslut de undantag i punkt skall medlemsstatenom som avses
eller den utsedda behöriga myndigheten kommissionen särskiltsamt

hänsyn till följ ande kriterier:ta
a Målet uppnå konkurrensutsattatt gasmarknad.en
b Behovet fullgöra allmännyttigaatt tjänster och säkerställa för-av att

sörjningstryggheten.
c Naturgasföretagets ställning gasmarknaden och det faktiska kon-

kurrensläget på denna marknad.
d Hur allvarliga ekonomiska och finansiella svårigheter ochnaturgas-

överforingsföretagen eller berättigade kunder råkar för.ut
e Undertecknande datum och villkor i det aktuella avtalet, eller de

aktuella avtalen, inbegripet i vilken utsträckning förändringar på
marknaden beaktas.

f De ansträngningar har gjorts för lösa problemet.attsom
g I vilken mån företaget, det godtognär take-or-pay-åtagandena i

fråga, rimligen kunde ha förutsett allvarliga problem troligenatt
skulle uppstå med anledning bestämmelserna i detta direktiv.av

h I hur hög grad anslutet tillär andrasystemet i vilkensystem samt
mån dessa driftkompatibla.ärsystem

i effekterDe beviljande undantagett skulle få iett på den korrektaav
tillämpningen detta direktiv avseende väl fungerande inreav en
marknad för naturgas.

Ett beslut ansökan undantag för take-or-pay-avtal in-om om som
gåtts innan detta direktiv trädde i kraft bör inte leda till situationen
där det omöjligt finnaär alternativ ekonomisktatt lönsam avsätt-
ning. Allvarliga problem skall i vilket fall helst inte före-som anses
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ligga försäljningen inte mini-faller under nivån förnaturgasom av
miköpgarantierna i take-or-pay-avtal köp ellernaturgas, omom av
det ifrågavarande take-or-pay-avtalet kan eller natur-anpassas, om
gasföretaget kan finna alternativa avsättningsmöjligheter.

naturgasföretag inte har beviljats enligt punkt4 De undantag lsom
skall inte eller inte längre tilltillträde påvägra, vägra, systemet
grund avtal köptake-or-pay-åtaganden har godkänts i ettav som om

Medlemsstaterna skall säkerställa bestäm-de relevantaattav gas.
melserna enligt kapitel iakttas.VI

skallVarje undantag beviljas enligt ovanstående bestämmelser5 som
vederbörligen underbyggt. Kommissionen skall offentliggöravara

beslutet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Kommissionen skall fem efter det direktiv har6 inom år detta trättatt

erfarenheteri kraft lägga fram med deöversynrapport somen en av
Europaparla-har gjorts vid tillämpningen denna artikel, for attav
utsträckningoch rådet i god tid skall kunna i vilkenövervägamentet

denna artikel behöver anpassas.

Artikel 26

sammankoppladeinte direkt anslutna till detMedlemsstaterl ärsom
i medlemsstat och endast harnågon externsystemet enannan som

undantag från artiklarna 18.2,huvudleverantör, får 18.1,göra
direktiv.och/eller artikel i detta Enoch 18.6 2018.3, 18.4

skallmarknadsandelleverantör med 75än procentmeren
skall upphörabetraktas huvudleverantör. undantagDettasom en

gäller. Allaflera dessa villkor inte längreautomatiskt ellernär ett av
skall anmälas till kommissionen.undantag detta slagav
uppfyller villkoren för betecknasmedlemsstat2 En att som ensom

dettamarknad och grund genomförandetframväxande påsom av av
sambandallvarliga problem hardirektiv skulle få inte någotsom

take-or-pay-åtaganden i artikelmed de avtalsenliga 25,som avses
ochartiklarnafår undantag från 18.1, 18.3, 18.418.2,göra

direktiv. skall upphöraoch/eller artikel i detta undantag20 Detta
förinte längre uppfyller villkorenautomatiskt medlemsstatennär att

undantag dettabetecknas framväxande marknad. Alla avsom en
slag skall anmälas till kommissionen.

allvarligadetta direktiv skulle orsakaOm genomförandet3 pro-av
iblem geografiskt begränsat område i medlemsstat,inom ett syn-en

ochutveckla infrastrukturen för överföring,nerhet det gällernär att
ansökainvesteringar, medlemsstatensyftet kannär är uppmuntraatt

artikel artikelhos kommissionen tillfälligt undantag frånettom
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18.1, 18.2, 18.3, 18.4 och 18.6 och/eller artikel för20 utveckling
inom detta område.

4 Kommissionen kan bevilja undantag enligt punkt med beaktande3
särskilt följande kriterier:av
Behovet investeringar i infrastrukturen inte skulle eko-av som- vara
nomiskt lönsamma genomföra på konkurrensutsattatt marknad.en
Nivån på och avkastningsmöjlighetema för de investeringar- som
krävs.
Gassystemets storlek och utvecklingsnivå i det berörda området.——
Utsikterna för den berörda gasmarknaden.-
Det berörda områdets eller den berörda regionens geografiska ut--
bredning och beskaffenhet.
Socioekonomiska och demografiska faktorer.-

Undantag får medges endast ingen infrastruktur för harom gas
anlagts i detta område, eller sådan har anlagts för mindre änom en
tio år sedan. Det tillfälliga undantaget får inte utsträckas till längre

tio år efter detän först levererades till området.att gas
5 Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna ansökningarom

enligt punkt innan3 den fattar beslut enligt punkt med beak-ett
tande kravet på konfidentialitet. Detta beslut de undantagav samt

i punkterna 1 och skall2 offentliggöras i Europeiskasom anges ge-
menskapernas officiella tidning.

Artikel 2 7

1 Före utgången det första året efter ikraftträdandet detta direk-av av
tiv skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lägga fram

behov harmonisering interapport följer bestäm-en om av som av
melserna i detta direktiv. detOm nödvändigt skall kommissionenär
till bifoga de harmoniseringsförslagrapporten krävs för denattsom
inre marknaden för skall kunna fungera effektivt.naturgas

2 Europaparlamentet och rådet skall sig dessa förslag inomöveryttra
två år efter det de har framlagts.att

Artikel 28

Kommissionen skall tillämpningenöver detta direktiv och läggase av
fram erfarenheterna hur den inrerapport marknaden fören om av na-

fungerar och hur de allmännaturgas bestämmelserna i artikel 3 har ge-
nomförts, så Europaparlamentet och rådetatt bakgrund dessamot av
erfarenheter kan bestämmelseröverväga ytterligare förbätt-senare om
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verkan tio årskulle fåförmarknadenring den inre naturgas, somav
ikraftträdande.efter direktivets

Artikel 29

författningarkraft de lagar och andraiMedlemsstaterna skall sätta som
det datumefterdirektiv två årfölja dettanödvändiga för senastär att

kommissionenskall underrättaartikeli 30. De genast omsom anges
detta.

innehållaskall debestämmelserdessamedlemsstatNär antar enen
hänvisningsådanåtföljasdirektiv eller närhänvisning till detta av en

skallhänvisningenhurföreskrifter görasde offentliggörs. Närmare om
älv utfärda.skall varje medlemsstat

Artikel 30

of-det harefter dettjugonde dagenkraft dendirektiv träder i attDetta
tidning.officiellagemenskapernasEuropeiskafentliggj iorts

Artikel 3 1

medlemsstaterna.sig tilldirektiv riktarDetta

juniden 1998.Luxemburg 22Utfärdat i

EuropaparlamentetsPå vägnar
.M.GIL-ROBLESJ

Ordförande

rådetsPå vägnar
CUNNINGHAM
Ordförande
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Bakgrund1 och syfte

juniI 1998 Europaparlamentet och rådet direktivantog ett gemen-om
regler för den inre marknaden för i fortsättningen be-naturgas,samma
EG:s naturgasmarknadsdirektiv. Ett grundläggande syfte mednämnt

detta direktiv, träder i kraft den 10 augusti år skapa2000, är attsom
förutsättningar för ökad konkurrens medlemsstaternas nationella
marknader för och längre gående integration dessa. EG:snaturgas en av
direktiv primärt de medlemsstater anknutna till detrör Västeu-ärsom
ropeiska ledningsnätet för Ehuru närvarandeförnaturgas. naturgas sva-

för mycket liten andel den svenska energiforsörjningen hörrar en av
Sverige till de länder anknutna till detta ledningsnät. Detärsom
betyder EG:s direktiv angående den inre marknaden föratt naturgas
måste inarbetas i svensk rätt.

Viktiga delar EG-direktivet vilka tillträde tillskall harörav som
dvs. ledningsnätet för vilka villkoroch påtransportsystemet, naturgas,

tillträde skall beviljas. bygger också gradvisDet principensom om
öppning och därmed övergång till friare konkurrens. Natur-nätenav
gasmarknadsdirektivet har likheter angåendemed direktivEG:sstora
den inre marknaden för trädde i kraft i februari Liksom1999.som
elmarknadsdirektivet naturgasmarknadsdirektivet medlemsstaternager

viss frihet det gäller utformningen det nationella regelverket.nären av
Valet mellan de olika alternativ förenliga med direktivet kanärsom
emellertid ha olika konsekvenser för den nationella energimarknadens
utveckling med avseende på investeringar, konkurrens prisbild-och
ning.

Syftet dennamed analysera samhällsekonomiskadeärrapport att
aspekterna olika alternativ för implementering EG:s naturgas-av av
marknadsdirektiv i Sverige och bakgrund denna analysatt mot rang-av
ordna de olika alternativen. Speciellt uppmärksammas lagstiftningens
inverkan på investeringar, konkurrens och prisbildning den svenskapå
naturgasmarknaden. har utarbetats uppdragRapporten Värme-av

gasmarknadsutredningenoch disponerad följandeDen är sätt:.
Efter kort sammanställning definitioner, begrepp och mått ien av

kapitel diskuteras2 i kapitel de viktigaste3 de särdrag känne-av som
tecknar branscher likhet medi försörjningen med brukarnaturgassom
benämnas "nätverksindustrier". kapitel redovisas huvuddragenI 4 i
EG:s naturgasmarknadsdirektiv, medan kapitel diskussion5 ägnas en

elmarknadsdirektivEG:s och implementeringen detta i svenskav av
kapitelI 5 översiktlig beskrivning den europeiskarätt. natur-ges en av

gasmarknaden och några dess institutionella särdrag. svenskaDenav

4 Uppdragsbeskrivningen bifogas bilaga till denna rapport.som
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kapi-behandlas inaturgasmarknadens nuläge och utvecklingspotential
alter-olikacentrala del, analyserastel kapitelI är rapportenssom
i dennaturgasmarknadsdirektivför implementeringen EG:snativ av

kapitelförslag sammanfattas ilagstiftningen. Slutsatser ochsvenska

och måttDefinitioner, begrepp2

utnyttja de de-ändamålsenligtframställningen detden fortsattaI är att
naturgasmarknadsdirektiv. Ianvänds i EG:sfinitioner och begrepp som

viktigasteredovisas och förklaras desammanställningenden följande
dessa:av

slutförbru-eller juridiskFysiskNaturgasföretag: ärperson som0
verksamhe-bedriver åtminstonekare naturgas en avmen somav

lag-köp elleröverföring, distribution, försörjning,produktion,terna
ring naturgas.av

rörledningarRörledning ellerrörledningsnätet:Tidigare led i nät av0
produktionsanlägg-överföra frånanvänds för naturgasatt ensom

landningsterminal vid kusten.slutligning till en
Överföring: högtrycksled-Transport nätettnaturgas genom avav0

rörledningsnätet.ingår tidigare ledinte iningar ett avsom
regionalalokala ellerDistribution: Transport naturgas genomav0

kunder.tillrörledningsnät för leverans
kunder.tilloch/eller försäljningF Leveransörsörjning: naturgasav0

naturgasfö-slutförbrukareGrossister ellerKunder: naturgas samtav0
köperretag naturgas.som

använd-förförbrukare köperSlutförbrukare: En naturgas egensom0
ning.

och säljerjuridisk köperFysisk ellerGrossist: naturgasperson som0
distributionomfattar överföring ellerverksamhet inte avmen vars

naturgas.

beskrivningöversiktligbegrepp förFigur används dessa1.1I att ge en
användningtill slutligutvinning/produktionde olika leden från avav

kan det ocksådetta sammanhangi Sverige. I attnämnasnaturgas na-
miljard ochenheten bcm m3turgasflöden vanligen uttrycks i att en

TWh5bcm 11.11motsvarar .

5 3,6l0°10° kWh och kWhgäller TWh 11Det attatt
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monopoloch naturligaNätverksindustrier3

utvin-bakgrundmåstenaturgasmarknadsdirektiv attEG:s mot avses
s.k.försäljningoch nät-ning/produktion, utgörnaturgastransport enav

någrakortfattad beskrivningdetta kapitelverksindustri. I avavges en
aktualiseras iregleringsfrågorproblem ochekonomiskade sam-som

nätverksindustrier.band med

Nätverksindustrier3.1

beroendestarkt"nätverksindustri"kännetecknar är ettDet av enensom
produktionenbindernätverkinfrastruktur i form ett avsammansomav

dessakonsumenternade slutligabasprodukter ochbranschens pro-av
telekommunika-dukterö. nätverksindustrierexempel påUppenbara är

försörj-och,elförsörjningVattenförsörjning, sagt,tioner, järnväg, som
detbranscherdessaförGemensamtmed är attningen naturgas. som ger

ochbasproduktkombination nät-konsumenterna ärnytta aven
detendastför konsumentenvärdetelefonverkstjänster; är omaven

jämvägsspårfinnsendast detvärdetågtelenät,finns ärettett omav
etc.

bero-löstdelteknologi tillharnätverksindustriervissaI uppenny
exemplettydligastenätverksinfrastruktur. ärDetvissendet typen avav

detminskatmobil telefoni, internetdärtelekommunikationerna m.m.
kannaturgasområdetPåfasta telenäten.beroendet detraditionella av

överföringsnäten,de fastaberoendetLNG-tekniken lösa menavupp
tillimed Europaförsörjningenkanöverskådlig tidunder naturgas en

överföringsnät.beroende fastadeldominerande väntas avvara
konkur-förförutsättningarnaförhållandentvåfinns görDet attsom

kapacitetsutbyggnadprisbildning ochmarknadsbestämdochrens
förstabranscher."vanliga" Detochnätverksindustriermellanskiljer sig

driftutbyggnad ochskalfördelar ibetydandeallmänhet finnsdet iär att
Skalfördelar"transportnät".infrastrukturnätverksindustriernasav

ilägretransportkapacitethålla viss ettkostnaden förinnebär äratt en
parallellatvå eller flera transportnätistorskaligtrelativt transportnät än

bety-skalfördelardessakapacitet. Om ärtillsammans har sammasom
etts.k."natur1igt"transporttjänster"produktionen" monodande är av

po17. och in-produktionsteknologinstorlek,efterfrågansBeroende på
iskalfördelarutbredning kan det finnasgeografiska ävenfrastrukturens

basprodukter.branschensproduktionen av

6 nätverksindustier.ingående diskussionförm.f1. 1999Se Bergman omen mer
7 kapitelingående idiskuterasmonopolnaturligtBegreppet mer
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detAtt i allmänhet finns betydande skalfördelar i utbyggnad och
drift nätverksindustriemas infrastruktur betyder emellertid inteav att
nätverksamhet alltid naturligtär monopol.ett Om nödvändig in-
frastruktur kan byggas och drivas till relativt låg kostnadut finns deten
förutsättningar förs.k.infrastrukturbaserad konkurrens. Ett aktuellt ex-
empel finns på telekommunikationsområdet där olika medoperatörer

för mobil telefoni kan konkurreranät med varandra. Ettegna annat ex-
empel konkurrensen Wingasmellan detär företaget och de sedannya
länge etablerade naturgasföretagen på den tyska naturgasmarknaden.
Om det finns förutsättningar för infrastrukturbaserad konkurrens detär
inte självklart infrastrukturentredjepartsaccess tillatt samhälls-är ett
ekonomiskt effektivt system.

Skälet till detta det ligger i samhälletsär intresseatt effektivitets-att
och konkurrenshöjande infrastruktur byggs Samtidigt kan regel-ut. ett
verk innebär krav på tredjepartsaccess till infrastrukturen försvagasom
privata aktörers incitament genomföra sådana investeringar. detatt När
gäller naturgasmarknaden i det glest befolkade Sverige det allmänär en
bedömning skalfördelarna i utbyggnad och driftatt överföringsnät ärav
så betydande infrastrukturbaserad konkurrensatt i detta led inte kan

samhällsekonomiskt effektiv. För den svenska naturgasmark-attvara
naden skall kunna utvecklas krävs emellertid avsevärd utbyggnaden av
infrastrukturen. betyderDet regelverkets inverkan incitamentenatt

investera i infrastruktur betydelsefullatt aspekt på implemente-är en
ringen EG:s naturgasmarknadsdirektiv i den svenska lagstiftningen.av

andraDet förhållandet betydelse för förutsättningarna för kon-av
kurrens och marknadsbestämd prisbildning och kapacitetsutbyggnad är

det i nätverksindustrier ofta finns vertikalaatt integrationsvinster, dvs.
kostnaderna för producera och levereraatt viss mängd bas-att en av

produkten blir lägre utnyttjandet produktionsanläggningar ochom av
transportinfrastruktur koordineras inom för integreraden ramen en
verksamhet. Ett exempel produktion och transmission el:är Utnytt-av
jandet produktionsanläggningama kan inte bestämmas oberoendeav av
efterfrågans geografiska fördelning och transmissionsnätets kapacitet.
Om integration produktion och transmission underlättar, dvs. sänkerav
kostnaderna för, denna koordinering, så föreligger vertikala integra-
tionsvinster.

8 Wingas bolag detär tyska Wintershall,ett ägs dotterbolag tillsom av
kemiföretaget BASF, och det ryska Gazprom. Bakgrunden till dess tillkomst är att
BASF ansåg sig ha ofördelaktiga inköpsvillkor för från Ruhrgas, Tysklandsgas
ledande naturgasgrossist. lösaFör detta problem fick Wintershall i uppdragatt att
bygga rörledning från Emden till BASF:s anläggningar i mellersta Tyskland. Seen
Radetzki 1999.
9 Se Bergman m.fl. cit.op.
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Kombinationen skalfördelar i och vertikala integ-transportnätetav
rationsvinster mellan produktion och den viktigasteärtransport
orsaken till det i de flesta nätverksindustrier flertalet länder underiatt

statligt,lång tid har funnits dominerande, vertikalt integrerat, oftaett
företag det dominerande företaget också förVanligen har ansvarat.

Sverigeuppbyggnaden infrastrukturen. Uppenbara exempel i ärav
telekommunikationema.elförsörjningen, järnvägen och

tidenEfterfrågetillväxt och teknisk utveckling emellertid medhar
skapat förutsättningar den traditionella strukturen integör attnya som

Specielltlängre den bästa för främja effektivitet och låga priser.är att
mellanhar teknik reducerat vinsterna vertikal integration pro-ny av

duktion och Samtidigt har den effektiva skalan för modernatransport.
förhål-produktionsanläggningar flertalet branscher så liten ii blivit

lande efterfrågan finns något monopol idet inte längre naturligtatt pro-
utbyggnad infrastrukturenduktionen. Skalfördelama i och drift sy-av

emellertid bestå.nes
förhar denna utveckling skapat förutsättningarSammantaget en

monopol,branschstruktur där infrastrukturen drivs naturligtettsom
kon-medan produktion/import och försäljning till slutförbrukare sker i
möj-kurrens och under fri prisbildning. Med andra ord skulle det vara

ligt inom nätverksindustriema få till stånd betydande inslagävenatt av
lågakonkurrens, dvs. den kraft visat sig främja hög effektivitet,som
kon-priser och snabb produktutveckling. Blandningen monopol ochav

regleringsmyndighetemakurrensutsatta verksamheter ställer emellertid
inför många svårigheter.

det vilka verksamheter med hän-första måsteFör avgöraman som
ekonomiska faktorer bör höra till branschenstill tekniska och mo-syn

det andra måstenopolistiska respektive konkurrensutsatta delar. För
konkur-för undvika korssubventionering och andra formeratt avman,

åtskilda.hållsrensbegränsningar, till de två verksamhetsgrenamaattse
disciplinerande konkurrens,det tredje måste i frånvaroFör man, av

statiskundvika och lågreglera monopolverksamheten för överpriseratt
verti-och dynamisk effektivitet avsnitt Till detta kommerse 3.2. att

några incita-kalt integrerade branschdominerande företag sällan har
ändra branschstrukturen och för den konkurrensÖppnament att som

förunder de betingelserna skulle kunna medföra välfärdsvinsternya
till skapasamhället. el- och naturgasmarknadsdirektiv syftarEG:s att

regelverk de-förutsättningar för konkurrens via förändringar i de som
finierar "spelreglema" i respektive bransch.

lo marknadsdominerande företagNätverksindustriernas vertikalt integrerade och
upphov till omfattande litteratur prissättning i företaghar ärgett somen om mm

naturliga monopol.
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3.2 Reglering naturliga monopolav

Branscher och enskilda företag föremål för mängd olika regle-är en
ringar, exempelvis regleringar arbetarskydd, påverkan på desom avser

miljön En speciell reglering branschens eller fö-yttre etc. typ av avser
prissättning och övriga kommersiellaretagets relationer till sina

kunder. Som nämndes det frånvaro effektiv konkurrensärovan av som
motiverar denna reglering. Emellertid kan regleringen frågaityp av var
utformad olika och regleringens utformning har i allmänhetsätt
betydelse för utvecklingen priser, investeringar och produktivitet iav
den reglerade branschen eller det reglerade företaget. skulle föraDet
för långt här ingående diskutera olika "modeller" för regleringatt av
monopolforetag, kort introduktion vissa begrepp ärmen en av
motiverad.

finns två huvudaltemativDet för reglering de priser sättsav som av
företag med naturligt monopol. Det avkastningsreglering ochett ärena

det andra pristaksreglering. Vid avkastningsregleringär övresätts en
för avkastningen investerat kapital.gräns Vanligen kompletteras

detta med för godkännande företagets kostnader, vilketett system av
innebär begränsning i företagets möjligheter övervältra kostnaderatten

kunderna. Ett med avkastningsreglering starka incitamentsystem ger
investera, vilket innebär risken för kapacietsbrist liten elleratt att är

obefintlig. Från samhällsekonomisk synpunkt problemet med dettaär
regleringen, eller mindre sofistikerade försystem att trots systemmer

godkännande kostnader, via den garanterade avkastningen skaparav
incitament till överinvesteringar samtidigt hållaincitamenten attsom

kostnaderna tenderar attnere vara svaga.
Vid pristaksreglering regleringsmyndighetensätter övre gränsen

priserna på de produkter monopolföretaget tillhandahåller samti-som
digt företaget får behålla de vinster kostnadssänkande effekti-som som
viseringar medför. Vanligen kompletteras pristaket med regleringen av
kvalitén företagets produkter. Ett med pristaksreglering ska-system

starka incitament till kostnadseffektivitet. Från samhällsekonomiskpar
synpunkt problemet med detta regleringen, ellerär system att trots mer
mindre sofistikerad kvalitetsreglering, skapar incitament till kostnads-
sänkningar via kvalitetsförsämringar via högre effektivitet.änsnarare

Skillnaden mellan de två regleringsmodellema beror i hög grad på
kriterierna för revidering pristaken och hur ofta detta sker. Om ettav
pristak revideras ofta, och den tillåtna prisnivån sänks avkast-närom
ningen på det reglerade företagets investeringar visat sig hög, blirvara
skillnaden mellan avkastningsreglering och pristaksreglering i prakti-
ken mycket liten. Om pristak däremot ligger fast under lång tid,ett en
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eller revideras i enlighet med i förväg fastställd långsiktigt stabilochen
formel, kan skillnaden mellan de två modellerna bli stor.

aspekt regleringen de företagEn priser sätts ettannan av som av
med naturligt till underlig-monopol tariffernas struktur och relationrör

ochgande kostnader. finns litteratur dettaDet ämnestor en aven om
skallde centrala slutsatserna samhällsekonomiskt effektiva priserär att

reflektera den marginella kostnaden för de levererade tjänsterna. Ett
monopolproblem i sammanhanget de skalfördelar görär att ettsom

den"naturligt" också den marginella kostnaden understigergör att ge-
ord ledernomsnittliga kostnaden för produkten i fråga. Med andra

underskott i densamhällsekonomiskt effektiva priser till finansiella
reglerade verksamheten.

långsiktigt utbud aktuella produkten,Om det skall finnas denett av
kanmåste dessa underskott täckas på eller Detta görasett annat sätt.

avgift denmed direkta subventioner, med fast utöveren
påläggmarginalkostnadsbestämda rörliga avgiften eller med ett

alternativenmarginalkostnadsbestämda rörliga avgiften.den De tre
efterfrågan på det reglerade företagetshar olika konsekvenser för pro-

snedvridningar resursanvändningen idukter och medför olika sam-av
hället.

naturligahär i korthet berörda aspekterna på regleringDe mono-av
betydelse för de aktuellapol har uppenbarligen pris och kvalitet nät-

ställs emel-verkstjänstema. och elmarknadsdirektivI EG:s naturgas-
förhålla siglertid inga krav de enskilda medlemsländerna skallhur

förtill dessa frågor. inhemska lagstiftning och de föreskrifterDen reg-
tillverksamhet dessa direktiv upphovleringsmyndigheternas som ger

ställningstagandemåste emellertid eller innehållaannat sätt ettett
de berörda frågeställningarna.till här i korthet

investeringar och ekonomiska riskerIrreversibla3.3

från energiförsörjnings-investeringar krävs för byggaDe attsom en
synpunkt betydande infrastruktur baraför inteär utannaturgas stora

i hu-i allt väsentligt irreversibla; det aktuella rörledningsnätet haräven
ochvudsak ingen alternativ användning. har rörledningarDessutom

lång livslängd.andra delar den aktuella infrastrukturen mycketav en
långsiktighetKombinationen storskalighet, irreversibilitet och görav

denna förenade med bety-investeringar i allmänhet äratt typ av en
kapacitetsut-dande ekonomisk risk. denna risk berorHur stor är

anläggningensnyttjandet och nätanvändamas betalningsförrnåga under
livstid. förhållanden beror i sin på hur mycketDessa tur naturgas som

denna.slutkunderna efterfrågar och vad de villiga betala för Deär att
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priser kan beror också på importprisemanätägama och be-ta utsom
skattningen naturgas.av

dennaMot bakgrund kan två ekonomiska risker i sambandtyper av
med infrastrukturinvesteringar urskiljas. förstaDen kvantitetsrisk,är en

hänger med efterfrågan kan avvika frånatt naturgassom samman
den förväntade. kanDetta bero priset till slutkundema bliratt ett an-

det förväntade, priserna konkurrerandeän energislag avvikernat att
från de förväntade eller andra faktorer betydelse för slutkunder-att av

efterfrågan på utvecklas det förvän-naturgas sättett annat ännas
tade. andraDen ekonomisk risk prisrisk, hängertypen ärav en som

med importpris och/eller skatter blir andra de förväntadeatt änsamman
vid givna naturgaspriser för slutkundema. praktiken det i all-I sigrör
mänhet blandning dessa risker, från synpunktanalytiskom en av men

det ändamålsenligt skilja mellan de tvåär fallen. Speciellt torde denatt
inhemska naturgasmarknadens aktörer uppfatta prisrisker, de härsom
definierats, givna och opåverkbara.som

traditionellaDen metoden reducera ekonomiska ris-att nätägamas
ker har varit vertikal integration överföring och försörjning i kombi-av

kundernanation med långsiktiga kontrakt med Genom dessa kon-
.trakt har del såväl- pris kvantitetsriskema kunnat överförasen av som

på, och därmed delas med, kunderna. kanDet visas kostnaden föratt att
riskbära totalt och för och blir lägre risken iparterna,var en av om,

fråga delas mellan flera Till detta kommer kundernaparter. attupp san-
nolikt bättre importören/nätägaren kan bedöma kvantitetsriskensän
storlek, vilket innebär de långsiktiga kontrakten kan såutformasatt att
den totala kostnaden bära risk i samband med investeringar i in-att
frastruktur för minimeras. lagstiftningNy innebär kravnaturgas som
tredjepartsaccess till överföringsnäten kan ändra förutsättningarna
för denna riskgardering. Speciellt kan möjlighetertyp nätägamas attav
överföra del kvantitetsrisken kunderna reduceras.en av

Denna konsekvens den lagstiftningen måste dock motav nya ses
bakgrund betydande del det defmieradesattav en av som ovan som
prisrisk i samband med investeringar i infrastruktur för hängernaturgas

med politiska beslut skatter och miljöavgifter naturgas.samman om

vertikaltEtt integrerat naturgasföretag, med inriktning import överföring,och
ställs vanligen inför två kategorier ekonomisk risk. den riskDen ärav ena som
hänger med de oftast långsiktiga avtal take-or-pay karaktärsamman av som
företaget har med producent andraDen den risk hängernaturgas. ären av som

med irreversibla investeringar i överföringsnät. behandlas bara denHärsamman
kategorin.senare

12 enskildEn aktörs kostnad för bära viss risk kan definieras denatt en som
maximala premie aktören villig betala för komplett försäkringär att motsom en
den aktuella risken.
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Även del kvantitetsrisken hänger med politiska besluten av samman
skatter och avgifter andra energislag, miljökrav kraft- ochom nya

värmeverk betyder graden långsiktighetDet och stabilitet iattmm. av
energiskatter, miljöavgifter och andra politiskt bestämda förhållanden

betydelse for efterfrågan i hög grad påverkar möjlighe-naturgasav
bedöma den framtida avkastningen på investeringar i in-terna att

frastruktur för också troligtDet de ekonomiska riskerärnaturgas. att
för beror på inhemska politiska beslutägare naturgasnätav som om
energiskatter och miljöavgifter de risker förenadeär större än ärsom
med tredjepartsaccess till överföringsnäten.

4 EG:s naturgasmarknadsdirektiv

EG:s naturgasmarknadsdirektiv frågorrad betydelse för aktö-rör en av
på naturgasmarknaden. vissaFörutom allmänna konkurrensregler,rerna

speciellt förbud diskriminering och missbruk dominerandemot av
ställning, innehåller direktivet antal specifika regler. har påDessaett
olika betydelse för förutsättningarna för konkurrens marknads-ochsätt
bestämd prisbildning och kapacitetsutbyggnad naturgasmarknaden.

regler framstårDe särskilt betydelsefulla det aktuellai härsom som
sammanhanget rör:

Regler för tillträde till Överförings- och distributionsnät;
Definition skberättigade kunder;av
Grad marknadsöppning;av
Separering monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksam-av
het;

på s.k.allmännyttigaKrav tjänster.0

Till detta kommer regler undantag från de bestämmel-generellaom
under vissa betingelser.serna

I korthet kan EG-direktivets innehåll i avseendenangivnaovan sa-
manfattas på följande sätt:



4 l 2 Bilaga 3 SOU 1999:115

Regler för tillträde till överförings och distributionsnät-
För kunna konkurrera kunderna påatt naturgasmarknaden måsteom en
säljare ha tillträde till överförings- och distributionsnäten. Det är up-
penbart förutsättningarna för konkurrens mellanatt olika aktörer beror
på hur tillträdesreglema utformade och i vilken mån de olikaär ärsom
för olika aktörer. En grundläggande regel i EU:s regelverk är ägareatt

överförings- och distributionsnät skall det möjligt för andragöraav
aktörer utnyttja dessa, s.k. "Third Partyatt Access" TPA, och vill-att
koren för tillträde skall utformade så ingen nuvarande ellerattvara
potentiell aktör på marknaden diskrimineras. Undantag från denna re-

förhållandengel gäller vid kapacitetsbrist och under vissa speciella
.Med denna grundläggande regel utgångspunkt får medlems-ettsom

land välja mellan två tillträdesregler. benämns regle-Dentyper av ena
tillträde, "regulated Third Party Access"rat rTPA. Innebörden av

rTPA tillträdesvillkor och tariffer föremålär för direkt regleringatt är
statlig myndighet. måsteDet finnas lätt tillgängliga, praktikeniav en

publicerade, prislistor standardiserade rutiner för få tillgång tillsamt att
dvs.fråga.i Innehållet i regleringen kan docknäten väljas fritt, rTPA är

förenligt med såväl pristaks- avkastningsreglering och med olikasom
regler tariffernas struktur med avseende fasta och rörliga kom-om
ponenter.

andra principenDen benämns förhandlat tillträde, "negotiated Third
Party Access" nTPA. framgårSom innebär denna principnamnetav

priser och tillträdesvillkor fastställs i förhandlingatt mellan nätäga-en
och den potentiella nyttjaren i fråga. Dock måstenätet nätägarenren av

offentliggöra de viktigaste villkoren för få utnyttja deAttatt nätet. spe-
cifika villkoren fastställs i förhandling mellan betyderparterna atten
priser och andra tillträdesvillkor kan skilja sig mellan olika aktörer. I
praktiken begränsas emellertid dessa skillnader kravet lika be-av
handling alla potentiella nyttjare mellannätet, även gränsenav av om
kostnadsmotiverade och diskriminerande villkor nätanvändareför olika
kan så svår exakt fastställa. väsentlig skillnadEnatt motvara nog
rTPA avtal ochär potentiell nyttjareatt ett nätägaren nätet ärsom en av
beredda ingå inte behöver godkännas eller någonatt överprövas av
regleringsmyndighet. i detEn praktiska livet kanske viktigare skillnad

förhandlingar tid ochär vilket kan verka avskräckandeatt tar resurser,
för aktörer planerar etablera sig i branschen. riktningIattsom samma
verkar det faktum det i förväg alltid råder viss osäkerhetatt en om
utfallet förhandling tillträdesvillkor och priser.av en om

13En får tillträde dettanätägare skulle försvåravägra utförandet s.k.om av
allmännyttiga tjänster ålagts företaget. Under vissa betingelser kan tillträdesom

med hänvisning till befintligavägras s.k. take-or-pay avtal.
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Definition berättigade kunder och grad marknadsöppningav av
Reglerna tillträde till överförings- och distributionsnäten detgörom
möjligt för varje potentiell säljare etablera sig konkurrent till deatt som
befintliga säljarna. Emellertid får säljare bara konkurrera s.k.nya om
berättigade kunder. Omvänt det bara "berättigade kunder" frittär som
kan välja säljare. EG:s naturgasmarknadsdirektiv medlemslandettger

bestämma vilka kunder skall "berättigade",rätt elpro-att som vara men
ducenter och kunder med årlig förbrukning uppgår till änen som mer
25 miljoner får intem3 uteslutas. Denna sänks till 15naturgas gräns
miljoner efter fem år och miljonerm3 5 år. Till detta kommer vissam3
krav på graden marknadsöppning. Således måste avgränsningenav av
de "berättigade" kunderna leda till den konkurrensutsatta delenatt av
marknaden omfattar minst 20 den årliga förbrukningenprocent av av

Denna andel skall efter fem år uppgå till och efternaturgas. 28 procent
tio år till 33 procent.

En så viktig restriktion på graden marknadsöppning är attnog av
öppnandet naturgasmarknaden i medlemsland får leda tillinteettav
obalans i företagens konkurrenssituation i olika medlemsstater. så-En
dan obalans kan uppstå företag baserat i medlemsland medett ettom
minimal marknadsöppning också konkurrerar med företagen i med-ett
lemsland med hög grad marknadsöppning. Under dessa betingelserav
kan konkurrensförhållandena snedvridas det förstnämnda företa-attav

kan utnyttja sin relativt skyddade ställning hemmamarknaden förget
stärka sin konkurrensfömiåga den utländska marknaden. Emel-att

lertid kan konkurrensbegränsande skillnader mellan olika medlemslän-
ders regler motverkas de krav reciprocitet direktivetgenom som
medger.

Det uppenbart avgränsningen "berättigade kunder"är att av gruppen
har betydelse för konkurrensförhållandena den aktuella mark-stor
naden. endast deOm allra förbrukama betraktasstörsta som
"berättigade", får marknadens köparsida eller oli-monopsonistisken
gopsonistisk karaktär. Samtidigt kan åtminstone del säljarnaen av

på skyddadbåde marknad med "icke berättigade" kunder ochagera en
konkurrensutsatt marknad, medan andra nytillkommande säljareen

bara kan på marknaden för med "berättigade" kunder. be-Dettaagera
konkurrensen naturgasmarknaden och skapar förutsättningargränsar

för prisdiskriminering. däremotOm alla eller kunderflertalet är
"berättigade" begränsas eller elimineras dessa konkurrensbegränsande
drag och graden konkurrens blir i allmänhet bådehögre köparsi-av
dan och säljarsidan.



1999:115SOUBilaga3414

verksamhetkonkurrensutsattSeparering monopolverksamhet ochav
s.k.naturgasmarknadens infrastrukturnämndesSom utgör ettovan

slutkund kanförsäljning tillmonopol. Produktion/importnaturligt samt
effektiv konkur-Förutsättningarna förunder konkurrens.däremot ske

kostnader ochgrad välled emellertid i hög huri dessa berorrens
intäkterfrån kostnader ochverksamheter kanintäkter i dessa separeras

uttalad,viktig, inte expliciti monopolverksamheten. En ut-änom
föreliggerdetnaturgasmarknadsdirektiv integångspunkt för EG:s är att

kon-verksamhet idela företagensnågra tekniska problem att enupp
det intedel.och icke konkurrensutsatt Däremotkurrensutsatt sä-ären

önskvärd.finner sådan uppdelningalla aktörer marknadenkert att en
monopolverksamhetenkan fåelleraktörEn sätt attett annatsom

dvs.verksamheten,den konkurrensutsattakostnader uppstår ibära som
förstärka sinkorssubventionering, kangenomföra s.k.kan

konkurrensförmåga på marknaden.
snedvridningkorssubventionering innebärväl käntDet är att aven

bättrebetydligtkonkurrensförhållandena. Eftersom företagen själva har
regle-intäkter vadverksamhetens kostnader ochinformation än enom

åtgärder förkrävs det speciellaallmänhet kan ha,rande myndighet i att
åtgär-korssubventionering.bästa fall förhindra, Dessamotverka, eller i

"mild"långtgående. sammanhangeteller mindre ider kan Envara mer
monopolverksam-ekonomisk redovisningåtgärd kravär separat av

medkombinerasverksamhet. krav kanhet och konkurrensutsatt Detta
avdelningar i fö-informationsflödet mellan dekrav på begränsningar i
konkurrensutsattfråga sysslar med skyddad respektiveiretaget som

någotledning.verksamhet "Chinese walls" och krav Enseparat
drivas idessa verksamheter skalllångtgående åtgärd kravär attmer

bo-långtgående åtgärden kravbolag. Den är separatamestseparata
lag med huvudägare.separata

kompletttorde det sista åstadkommadessa alternativ blottAv en
verk-konkurrensutsattoch reell separation monopolverksamhet ochav

dettaHuruvida de Övriga alternativen kan åstadkommasamhet. är mer
långtgå-och/eller redovisning förutsätterosäkert. Separat ledning en

mellanende uppdelning tillgångar kostnader och intäktersåvälav som
ocksåföretagets olika verksamhetsgrenar. förutsätterDet att personer

verkar och företag lägen skallkarriär i i vissagör motett agerasom
mindre deföretagets intressen. Ytligt borde detta problemsett omvara

två verksamhetsgrenama dessa företagbedrivs i skilda företag. Om
emellertid har huvudägare, och enskilda individer förväntassamma
verka och karriär i koncernens olika delar, uppstårgöra samma pro-

för in-blem de olika verksamheterna bedrevs inom ettramensom om
företag.tegrerat
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EG:s naturgasmarknadsdirektiv innehåller krav redovis-separat
ning krav på konfidentiell informationsamt monopolverk-att rörsom
samheten inte överförs till de delar företaget sysslar med kon-av som
kurrensutsatt verksamhet Chinese walls". Ett enskilt medlemsland
har emellertid rättighet gå längre. Det finns således inget hind-att som

medlemsland ställa krav på monopolverksarnhetett och kon-att attrar
kurrensutsatt verksamhet bedrivs i skilda bolag, eventuellt med skilda
huvudägare.

påskallmännvttigaKrav tiänster
Många nätverksindustrier producerar tjänster del denutgörsom en av
grundläggande samhällsservice samtliga EU-länder vill erbjudasom
sina medborgare. Till dessa tjänster hör el, telekommunikationer och,
åtminstone i vissa EU-länder, Flertalet hushåll i EU-ländemanaturgas.
kan problem tillgodose sinstörre efterfrågan på dessa tjänster vidutan
marknadsmässiga priser och i allmänhet kan producentema få mark-
nadsmässig avkastning de investeringar krävs för anknytaattsom
hushållen till distributions- och överföringsnäten. vissa hushållFör är
emellertid marknadsprisema oöverstigligt höga. andraFör distibutö-är

kostnader för anslutning och underhåll så höga det vid förattrens
kunderna acceptabla priser de aktuella transporttjänstema inte går

få marknadsmässig avkastning nödvändigaatt investeringar. kanDet
också fallet myndighetskrav på miljöhänsyn ochattvara arrangemang
för försörjningstrygghet medför kostnader med hänsyn tillextra som,
sociala mål, inte kan övervältras vissa kundkategorier.

För kunna de aktuella tjänsterna tillgängliga för alla måstegöraatt
någon eller några producenter åläggas i allmännyttans intresse, le-att,

tjänsterna i fråga till priser understiger marknadsprisemaverera som
och/eller genomföra icke lönsamma investeringar distributionsnät,iatt
miljöskydd Sådana krav måste emellertid kombineras medmm. en
möjlighet för företagen täcka de kostnader uppstår. Dennaatt extra som
kostnadstäckning kan ha formen direkta subventioner, det kanav men
också sig rättighetröra överpriser från eller fleraatt ta utom en en
andra kundgrupper. Det förutsätter i praktiken deattsenare
producenter åläggs leverera allmännyttiga tjänster ocksåattsom
skyddas från konkurrens inom vissa marknadssegment. Eftersom även
direkta subventioner tenderar snedvrida konkurrensen, kan draatt man
slutsatsen krav allmännyttiga tjänster eller lederatt sättett annat
till konkurrensbegränsningar.

EG:s naturgasmarknadsdirektiv medlemsländerna rättighet attger
ålägga naturgasföretag tillhandahålla allmännnyttiga tjänster, dvs.att
tjänster försörjningstrygghet, regelbundna leveranser, kva-som avser



416 Bilaga SOU 1999:115

litet, pris och miljöskydd. Samtidigt krävs dessa tjänster skallatt vara
klart definierade, icke- diskriminerande och kontrollerbara.öppna,

tidigare innehållerSom naturgasmarknadsdirektivet bestäm-nämnts
melser undantag från ovanstående regler under vissa betingelser.om
Således kan naturgasföretag överförings- och/eller distri-ägerett som
butionsnät, och riskerar allvarliga ekonomiska finansiellaochsom
problem till följd ingångna s.k. take-or-pay tillfälligtavtal, beviljasav
undantag från reglerna andra aktörers tillträde tillrättighet fåattom

fråga.i Eftersom take-or-pay avtal naturgasmarkna-vanliganätet är
den detta möjlighet till undantag få bety-skulle kunnaär storen som
delse för konkurrensförhållanden och prisbildning på denna marknad.
Emellertid det bara tillfälliga undantag frågakan komma i ochär som
beslut nationell myndighet bevilja undantag skallatt ettav en om

EU-kommissionen.överprövas av
möjlighetEn till undantag från reglerna berättigade kunder ochom

marknadsöppning finns medlemsland s.k. framväxandeett ärom en
marknad. Med naturgasmarknadsdirektivets terminologi är en
"framväxande marknad" medlemsland kommer-i vilket den förstaett
siella leveransen skedde för mindre sedan. Emel-tio årnaturgas änav
lertid upphör undantaget så villkoret för klassassnart attsom som
"framväxande marknad" inte längre omständig-uppfyllt. Under allaär
heter uppfyller inte Sverige kraven på mark-"framväxandeatt vara en
nad".

förEn svenskt vidkommade viktigare möjlighet undantag fråntill
reglerna berättigade kunder och marknadsöppning avgränsaderörom
geografiska områden i medlemsstat. tillfälligtDet sigrör etten om un-
dantag med varaktighet högst tio år och avsikten stimuleraär atten
investeringar i inom visst område. viktiggeografiskt Ennaturgasnät ett
förutsättning för undantag skall beviljas saknasdet antingenatt är att
infrastruktur för i området eller medsådan infrastrukturnaturgas att
otillräcklig utbredning har anlagts för dettamindre tio år sedan. Tillän
kommer krav på rad kriterier, den berördautsikterna föratt t.ex.en
naturgasmarknaden, skall beaktas.

Det borde möjligt för frånSverige få tillfälligt undantagatt ettvara
reglerna för berättigade kunder och marknadsöppning för främjaatt
investeringar i infrastruktur för ochi landets mellerstaöstra,naturgas

Ävendelar. det skulle infrastruk-önskvärt byggaatt utnorra om anses
för dessai delar landet, måste undantagsaltemativettur naturgas av

jämföras med andra alternativ för investeringar.stimulera sådanatt
fråga behandlasDenna ingående i avsnitt 8.7.mer

Som avslutning på denna diskussion innehållet i EG:s naturgas-om
marknadsdirektiv kan det erinra det finns flera för-värt att attvara om
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hållanden betydelse for marknadens fungera blandsätt attav som, an-
med hänvisning till subsidiaritetsprincipen, inte berörs i direktivet.nat

Således direktivet inget hursäger monopolverksamheten skallom reg-
leras, bara diskriminering och missbruk dominerande ställningatt av
inte tillåtet. Om målet inom landetär få väl fungerandeär ochatt en
effektiv marknad för det emellertid angeläget monopol-ärnaturgas att
verksamheten bedrivs på effektivt och priserna in-påsättett att
frastrukturtjänstema reflekterar de relevanta samhällsekonomiska kost-
nadema.

Naturgasmarknadsdirektivet innehåller inte heller några föreskrifter
hur handeln med skall bedrivas, d.v.s. det enbart skallnaturgasom om

bilateral handel mellan marknadens aktörer eller någon delvara om av
handeln skall ske via inhemsk spotmarknad för denNärnaturgas.en

norsk-svenska elmarknaden öppnades hade1996 stats-gemensamma
makterna i Norge och Sverige via sina nätbolag Statnett och Svenska
Kraftnät handelsplats for el, Nord Pool.öppnat kan finnas skälDeten

liknande initiativ önskvärdaöverväga på naturgasmarkna-att om vore
den.

elmarknadsdirektivEG:s5 och den svenska

ellagen

redan harSom framhållits finns det likheter elmark-mellan EG:sstora
nads- och naturgasdirektiv. Eftersom elmarknadsdirektivet redan har
införlivats i den svenska lagstiftningen finns det skäl här kortfattatatt
beskriva EG:s elmarknadsdirektiv och de i sammanhanget relevanta
delarna den ellagen. Vidare finns det skäl kommenteranågotattav nya
erfarenheterna den ellagen. Samtidigt det faktum detär ett attav nya
finns mycket olikheter mellan el- och naturgasmarknadema i Sve-stora
rige.

De uppenbara skillnaderna mellan el- och naturgasmarkna-mest
derna det elområdet finns både betydande inhemska produk-är att
tionsresurser och väl utbyggd infrastruktur för transmission och dist-en
ribution el, medan det på naturgasområdet inhemskavarken finnsav
produktionsresurser eller, i delar landet, forinfrastrukturstora av en
överföring- och distribution Som konsekvens dettanaturgas.av en av
finns det for närvarande antal väletablerade och företagerfarnaett stort
på elmarknaden, medan vital framtida naturgasmarknad i Sverigeen
torde förutsätta betydande mått nyetableringar och nyföreta-ett av
gande.

14 19-1881
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5.1 Den svenska elförsörjningens struktur och
omvandling

Elförsörjningen branschär i hög grad uppvisar de dragen som som
kännetecknar nätverksindustri. Den svenska elförsörjningen haren
också utvecklats på typiskt förett sätt Europasär nätverksindust-som
rier. Produktion och transmission, dvs., högspänd kraft, hartransport av
varit integrerad verksamhet och den inhemska marknaden har domi-en

det statliga företagetnerats Vattenfall. Samtidigt har lokal distribu-av
tion och försäljning till delen sköttsstörsta antal små distri-ett stortav
butionsföretag. Skalfördelar i produktionen och vinster integreraattav
produktionen och driften högspänningsnäten ofta framfördaav var
motiv för denna branschstruktur.

I takt med efterfrågan på ochatt teknologinväxte utvecklades
förlorade emellertid dessa sin styrka. framstodDetargument alltsom

troligt de potentiella vinsternaatt konkurrens i produktion ochmer av
försäljning vinsternastörre integreraän produktion ochattvar av
transmission. Med Storbritannien och Norge förebilder, och medsom
det redan då förväntade EG-direktivet förstärkande faktor, refor-som
merades den svenska elmarknaden på nyåret 1996 och ellagen ny
trädde i kraft något år Eftersom EG:s direktiv den inresenare. om
marknaden för elenergi kom fördröjas detatt emellertidavsevärt är
oklart vilken roll detta direktiv haft för utformningen densom av
svenska ellagen.

5.2 EG:s elmarknadsdirektiv

Det primära syftet med EG:s elmarknadsdirektiv "..createär att one
single market, 15 liberalised partly-liberalised,not but largely inde-or

markets"pendent electricity Direktivet innehåller föreskrifter som.skall säkra konkurrens vid utbyggnad produktionskapacitet. Detav ny
finns också föreskrifter utnyttjandetrör förnybara energiformersom
och tillgången på s.k.allmännyttiga tjänster. De regler har störstsom
betydelse för konkurrens, prisbildning och investeringar emellertidär
de sammanfattas i följ ande punkter:tresom

Tillgång till Direktivet krävers.k.TPAnäten: third0 access,party
medlemsstaterna välja mellanrätt alternativ,att nämli-men ger tre

reglerat tillträde rTPA, förhandlat tillträde nTPA och "thegen
single buyer model" SBM. Det sistnämnda alternativet kan

N Opening choice. The single electricityto market. European Commissionup
1999.
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karaktärseras mycket speciell variant rTPA.som en av
Medlemsstatemas för emellertidintresse detta alternativ har visat

såsig litet det i praktiken har bortfallit. betyder valetDetatt attvara
elmarknaden står mellan och FlertaletrTPA nTPA.även

medlemstater, bland Sverige och Finland, har valt rTPA.annat
Senarerinz "unbundlin2" nätverksamhet transmission0 av
/distribution och produktion. Direktivet kräver ledning ochseparat
ekonomisk redovisning för de två verksamhetsgrenama, ettmen
medlemsland så önskar kan kräva bolag eller separataseparatasom
bolag med skilda huvudägare.
Berättigade och marknadsönpning. föreskriverkunder Direktivet0 en
gradvis marknaden, elkon-öppning med början med de störstaav

så den "fria" elmarknaden medlemslandi respektivesumentema, att
uppgår till l/3 elanvändningen år innebörden2003. belysaFör attav

denna kan sjukhus,avgränsning hotell ochstörrenämnas attav men
inte enskilda hushåll, kommer höra "berättigadetill kategorinatt
kunder" vid denna tidpunkt.

allmän beskrivning kan har gått långtSom Sverigesäga näratten man
det gäller realisera intentionerna bakom elmarknadsdirektiv.EG:satt

elmarknaden,Konsekvensen det regelverk den svenskaär att styrsom
dessutom mycket väl integrerad med elmarknadema i Finlandärsom

och i hög grad prisbildning.Norge, konkurrens och fri Iutrymmeger
Tabell huvuddragen5.1 sammanfattas i de två EG-direktiven och mot-
svarande delar den svenska ellagen.av
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Tabell 5.1 EG:s direktiv och den svenska ellagen

EG:seImark— Densvenskaellagen EG:snaturgasmark-
nadsdirektiv nadsdirektiv

Tillträde rTPA, nTPA eller rTPA rTPA ellernTPA
SBM

Berättigadekunder lörbrukareStörre Alla Krafiproducenteroch
storförbrukare

Marknadsöppning 25 % 100% 20 %
initialt
Separering Separatledningoch Skildabolag Separatekonomiskav
monopoloch ekonomiskredovis- redovisning
konkurrensutsatt ning ochChinesewalls
verksamhet
Allmännyttiga Rättighetför Vissareglerbeträf- Rättighetför

medlemslandtjänster fandeenhetlig medlemsland införaatt nät- att
införa vissakravpå prissättninginom vissakravpå
allmännyttiga leveransområde. allmännyttigatjänster
tjänster

Det i och för sig intressant konstateraär Sverige valtatt att att
prioritera öppenhet och konkurrens på elmarknaden såledesoch gått
betydligt längre vad krävs i direktiv.EG:sän Därutöver ellagenärsom
i sig betydelse i samband med inkorporerandetstor EG:sav av
naturgasmarknadsdirektiv i den svenska lagstiftningen. gällerDet
inte bara skapa förutsättningar för effektiv konkurrensatt mellan olika
aktörer på naturgasmarknaden, tillutan även att attse
konkurrensförhållandena mellan olika energislag inte snedvrids. Denna
observation behandlas ingående i kapitelmer

5.3 Erfarenheter den ellagenav nya

De väsentliga delarna den ellagen har varit i kraft sedan nyåretav nya
1996. För systematisk utvärdering detta alltför kort tid,ären en men
det ändå möjligt vissaär observationer.göra första observatio-att Den

då den avreglerade elmarknadenär medatt fri prisbildning ochnen se-
parering produktion/försälj ning och nätverksamhet faktiskt fungerar.av
Farhågoma ständiga strömavbrott har visat sig ogrundade. Detom vara
verkar också den ökade konkurrensen lett till högre produkti-som om
vitet i kraftproduktion och eldistribution och, med avsevärd fördröj-
ning, lägre elpriser före skatt för flertalet och små konsumenter.stora
Sammantaget detta stöd för de intentionerär ligger bakomett EG:ssom
elmarknads- och naturgasmarknadsdirektiv.

En detaljerad granskning erfarenheterna "den el-mer av av nya
marknaden" i Sverige avslöjar emellertid del problem ocksåen som
skulle kunna uppstå på framtida svensk naturgasmarknad. Somen
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framgår Tabell innebär den1 ellagen alla kunderatt ärav nya
"berättigade", dvs. har tillgång till transmissions- och
distributionsnäten och fria träffa avtal med valfriär leverantör. Föratt

elkonsument skall få utnyttja denna frihetatt krävs emellertiden att
den konsumenten frågai förbrukar kan timme för timme.mätassom

kravDetta slopas emellertid från och med november 1999.
praktikenI innebär detta krav inträdesavgift kr till2 500en ca.

den "nya" elmarknaden. konsumentDen inte beredd betalaär attsom
denna avgift hänvisad till den lokala leverantörär tidigare hadesom
koncession för området i fråga. hushåll,För särskilt de inte harsom
elvärme, överstiger denna inträdesavgift i allmänhet den besparing i
form lägre elpris byte leverantör kan medföra. Förett störreav som av
elforbrukare däremot kostnaden för uppfyllaär mätarkravetatt närmast
försumbar. Följden de små elkonsumentema blir "fångar"är hosatt
sina respektive lokala elleverantörer, medan de förbrukarna kanstörre
välja bland många konkurrerande leverantörer.

Det alldeles uppenbart mätarkravetär skapat uppdelningatt en av
elmarknaden i konkurrensutsatt del med storförbrukare köparsi-en
dan och del bestående antal lokala monopolmarknaderett storten av
med småkonsumenter köparsidan. Eftersom många enskilda elleve-

kan båderantörer lokal monopolmarknad och den natio-agera en
nella konkurrensmarknaden finns det goda möjligheter till prisdiskri-
minering och korssubventionering. skillnaderDe mellan hushållens och
de forbrukarnas elpriser rått under periodenstora 1996-99 tydersom

dessa möjligheter varit väl utnyttjade. Denna slutsats stödsatt attav
beslutet avveckla mätarkravet från och med november medförtatt 1999

kraftigt fall i hushållens elpriser efter denna tidpunkt.ett
slutsatsDen kan dras från dessa erfarenheter alltär änatt annatsom

fullständig marknadsöppning, dvs.. samtliga kunderatt är
"berättigade", lätt leder till snedvridningar och
konkurrensbegränsningar. Erfarenheterna från elmarknaden visar också

det inte räcker alla kundkategorieratt i formell meningatt är
"berättigade" for marknadsöppningen skall bli fullständig.att Man
måste också försäkra sig generella regler som mätarkravetatt t.ex.om
inte får utfonnning i praktiken missgynnar vissaen som
kundkategorier.

En erfarenhet från elmarknaden separeringenrörannan av mono-
polverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet. framgårSom Ta-av
bell 1 föreskriver den svenska ellagen produktion/försäljning ochatt
nätverksamhet skall bedrivas i bolag. Något kravseparata separata
huvudägare finns dock inte. I internationellt perspektiv Sverigeett är

detta ha gått längre krävaatt sätt ledningän att separatensam om
och ekonomisk redovisning, vilket emellanåt Sverige framhållsgör att
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föredöme. faktiskaDe erfarenheternaett dock inte entydigtärsom po-
sitiva.

Kravet lägga monopolverksamhet och konkurrensutsattatt verk-
samhet i skilda bolag inte förenat med kravär ledningseparat av
bolagen i fråga. Följden har blivit det i många fall ledningatt är samma
i de två bolagen, dvs. situation långt från den "kinesiska mur"en som
eftersträvas i EG:s direktiv. Det finns inte heller några tydliga och de-
taljerade krav hur tillgångarna i det ursprungliga bolaget skall delas
mellan de två bolagen och hur de skall värderas. Följaktligen finnsnya
det goda möjligheter belasta monopolverksamheten medatt delen av
den konkurrensutsatta verksamhetens kostnader, dvs. genomföraatt
konkurrensbegränsande korssubventionering. Sammantaget detär up-
penbart krav på bolag inteatt ett nödvändigtvis leder tillseparata en
tydlig separering monopolverksamhet och konkurrensutsatt verk-av
samhet.

Samtidigt det mycket tyderär uppdelningen i skilda bo-attsom
lag underlättar köp och försäljning respektive verksamhet och där-av
med produktivitetshöjande strukturell omvandling elbranschen.en av
Denna omvandling kan på sikt innebära det till del blir olikaatt stor
huvudägare företag med monopolverksamhet och företag med kon-av
kurrensutsatt verksamhet. Slutsatsen därför kravet skilda bolagär att
skapar bättre förutsättningar för dynamisk utveckling i branschen,en

för korssubventionering och andraatt konkurrensbe-men typer av
gränsning skall kunna förhindras måste kraven ledning ochseparat

tillgångar högt ställda.separata vara
När det gäller erfarenheterna den "nya" elmarknaden i Sverigeav

kan också konstatera den organiserade marknadsplatsen Nordattman
Pool avgörande bidrar tillett sätt i prisbildningen ochtranparens
därmed till marknaden fungerar effektivt.att detta kan dockAv man
inte dra slutsatsen statsmakterna bör föratt organiserata ansvaret att en
marknadsplats också för förhållandeEtt talarnaturgas. emot ettsom
sådant initiativ antalet aktörer denär svenskaatt naturgasmarknaden
kan litet ochväntas europeisk spotmarknad föratt naturgasvara en re-
dan har etablerats.
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6 Den europeiska naturgasmarknaden

detta kapitel1 kortfattad beskrivning den europeiska natur-ges en av
gasmarknadens framväxt och nuläge. Kapitlet avslutas med jämfö-en
relse i antal dimensioner naturgasmarknadema i Sverigesett av grann-
länder.

6.1 Den europeiska naturgasmarknadens framväxt och

betydelse

Den europeiska naturgasmarknaden relativt fram iDenär växteung.
skala först påstörre slutet 1960-talet då produktionen inaturgasav av

det holländska Groningen-fältet inleddes. Fram till slutet 1970-taletav
dominerade den holländska det totala utbudet. Därefter bör-exporten
jade från Algeriet, Norge och Ryssland nå dennaturgas europeiska
marknaden.

Under 1970- och 1980-talen hade OPEC tidvis dominerade in-ett
flytande på den internationella energimarknaden och generellt blev
energisektorn allt politiskt styrd sektor. Ett skäl för detta atten mer var
de nationella regeringarna ville säkra leveranstryggheten i respektive
lands energiförsörjning. Politisk inblandning ansågs också nöd-vara
vändig för användningen begränsadeatt och förstyra naturresurserav

sköta relationerna med viktiga producentländeratt Algeriet ochsom
Ryssland. Dessutom oljeprisema historiskt mycket höga vilketsettvar
gjorde energifrågoma fick hög prioritet politiskt.att en

De naturgasprojekt genomföras i underEuropaväg attsom var
1970-talet mycket och varje enskilt projekt innebarstora storvar en
förändring den europeiska marknaden för Projekten söktenaturgas.av
utnyttja de stordriftsfördelar och de inslag naturliga monopolav som

såg i utbredning. säkranaturgasens För dessa projekt in-attman stora
gicks långsiktiga kontrakt mellan de aktörerna. kontraktDessastora
sågs förutsättning för de investeringar skullestora görassom en som
inom produktion och I Hollandtransport och Nordsjönnaturgas.av var
det de multinationella oljebolagenstora ledde arbetet med att ut-som
veckla produktionsanläggningar för företagDessa till-naturgas. var,

med statligt kontrollerade gasföretag i ocksåEuropa, involve-sammans
rade i utbyggnaden de rörledningsnät skulle förse denav som europe-
iska marknaden med naturgas.

5 Data redovisas i avsnittet bygger huvudsakligen på uppgifter frånsom rapporten
"Natural distribution Focus Europe" OECD/IEA 1998.westerngas on-
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De nationella naturgasföretagen hade central roll i utvecklingenen
den europeiska naturgasmarknaden. flestaDe dessa, Gaz det.ex.av

France, Distrigas i Belgien och SNAM i Italien statligt ägdavar mono-
pol vad gäller import och överföring inom landet Andranaturgas.av

ÄgarnaRuhrgas i Tyskland i privat företrädesvisägo.som var var
Ävenenergibolag.större marknadenuppströms koncentrerad medvar

huvudsakligen statligt kontrollerade ägarintressen. I Algeriet och
Ryssland central del den ekonomiskagasexporten politiken. Ivar en av
Norge kontrollerades Statoil, Norsk Hydro ochexporten Saga,av ener-
giföretag i vilka har starkt ägarintresse och inflytande.staten hol-ett I
ländska Gasunie, kontrollerar såväl och import för-export samtsom
säljning till kunder, hälftenägare.större är staten

Den starka position de nationella integrerade import- och över-som
föringsföretagen hade sågs de producerande företagenav som en ga-
ranti för avtal och köpta kvantiteter i långaatt kontrakt verkligen skulle
fullföljas. Exportörer ovilliga initiera storskaliga investerings-attvar
projekt inte denna garantier kunde åstadkommas. Styrkantyp iom av
det nationella naturgasföretaget ansågs också fördel vid de för-vara en
handlingar importpriser skulle genomföras.om som

Ägandet och kontrollen gasledningama de nationella import-av gav
och överföringsföretagen avsevärd marknadsmakt sinagentemoten
kunder, vilket ledde till monopolistisk prissättning och prisdiskrimine-
ring mellan olika kundkategorier. Varje kundgrupp fick betala prisett

låg priset tillgängliga substitutnära till På detta ficksom sättgas.
kunderna betala vad de beredda maximalt betala föratt naturgasen.var

praktikenI innebar det naturgasprisema kom fluktuera i taktatt medatt
priserna andra petroleumprodukter.

Fram till idag har regelverken för Europas nationella naturgasmark-
nader utgått från monopolistisk marknadsstruktur bästaatt detären

uppnå effektivitet.sättet Det enda egentligaatt undantaget England.är
Där har tagit bort från den traditionellaett avsevärt stegman monopo-
listiska strukturen för den nationella naturgasmarknaden och i stället
skapat förutsättningar för konkurrensmarknad. den europeiskaFören
naturgasmarknaden helhet innebär anpassningen till EG:s natur-som
gasmarknadsdirektiv betydande förändring "Spelregler" och kon-en av
kurrensförhållanden.
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energiförsörjningi6.2 Naturgasen Europas

total primärandelliksomAnvändningen naturgasensnaturgas avav
Såle-länderna.mellan de europeiskaenergianvändning varierar starkt

primäranvändningenandel den totalades uppgick naturgasens avav
tillFrankrike ochiHolland, tilltill i 13energi 1997 46 procentprocent

hushållssektom förflertalet ländernaSverige.i I2 procent svararav
andelmedan dennaturgaskonsumtionen,den andelenstörsta somav
därHollandrelativt liten. Undantagetgår till elproduktion storärär en

kraftpro-används förlandet förbrukadeandel den inom naturgasenav
olikainomredovisas konsumtionenduktion. Tabell 6.1I naturgasav

total pri-återges andelTabellländer i och i 6.2Europa naturgasens av
energianvändning.mär

i Europa bcmKonsumtionTabell 6.1 naturgasav

1990 1997Land
10,6 12,5Belgien

3,9Danmark 2,0
92,7 85,8Storbritannien

3,2Finland 2,5
29,3 34,7Frankrike
34,4 39,1Holland

3,3Irland 2,1
43,4 53,9Italien

0,50,5Norge
Tyskland 59,9 79,0
Schweiz 1,5 2,8

12,35,6Spanien
0,80,7Sverige

Österrike 6,95,7
of World 1998Källa: Statistical Review EnergyBP

kontinen-inomväl utbyggt ledningsnätetstatistik visar hurEn ärsom
uppkopplade Iandelen hushålltala Europa naturgasnätet.är är motsom

hushållen anknutna till IHolland hela 97 naturgasnätet.är procent av
hushåll mindre tillEngland har alla 2589 närmasteän meterprocent av

Belgienhushållen använder Ihuvudledning och 92 procent naturgas.av
endasthushållen rörledningsnätet, 55kan nås65 procent menavca. av

hushållenuppkopplade. Frankrike 28I ärär procentprocent an-av
ochTysklandmedan motsvarande siffra förslutna till naturgasnätet,

Italien respektive37 70 procent.är procent

19-188115
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Tabell 6.2 Naturgasens andel total primär energianvändningav
procent

Land 1997
Belgien 20
Danmark 16
Storbritannien 31
Finland 9
Frankrike 13
Holland 46
Irland 7
Italien 27
Tyskland 12
Schweiz 8
Spanien 7
Sverige 2
Österrike 23

Källa: BP Statistical Review of World Energy 1998

6.3 Struktur, aktörer och ägarforrner

Den typiska strukturen de nationella marknaderna for naturgas är att
överforingsledet sköts dominerandeett nationellt företag, medanav
distributionen sköts antal företag.störreett England och Frankrikeav
har dock struktur och i Tyskland flera företagen är verksammaannan i
överföringsledet. Distributionsbolagen säljer till hushåll ochnaturgas
andra mindre kunder, medan industrikunderstörre och kraftproducenter
köper sin direkt frånnaturgas överföringsbolaget. De lokala distribu-
tionsbolagen har i allmänhet inget val vad gäller leverantör, vilket in-
nebär de i regel måsteatt köpa sin från överforingsbolagetnaturgas
inom respektive land. I Tyskland kan de lokala distributionsbolagen
emellertid själva välja leverantör och därmed få tillgång till leveranser
från tredje part.

I England har British Gas historiskt skött såväl överföring dist-som
ribution till slutkunder. Lokala distributionsbolag har aldrig existerat
på i Englandsätt i länderna på kontinenten.samma Sedan Britishsom
Gas bröts 1997 har dock transportenupp från försälj-separeratsav gas
ningen I England måste i praktiken alla företagav gas. sigägnarsom

marknadsföraatt till slutkunder använda sig detgas transportnätverkav
tillhandahålls Transco, dotterbolagsom tillett British Gas.av Det finns

i England idag drygt 60 företag med auktorisation för säljaatt gas.
I Frankrike har GDF marknadsandel på 88 allen procentca. av gas-

överföring. I Tyskland 70 alla gasleveranserpasserar procentca. av
Ruhrgas rörledningsnät. I Belgien,genom Holland och Italien råder ett

inslagstort monopol i överforingsledet. Däremotav finns det i allmän-
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Tyskland ochsärskilt Ita-antal lokala distributionsbolag, ihet ett stort
lo-och antalethar det skett kraftig omstruktureringlien. HollandI en

tilltio år minskat från 36.kala distributionsbolag har 158
naturgasmarknad harländer med betydandede flesta europeiskal en

distributionimport och överföringinte bara produktion, ävenutan av
tillhar lettnationell angelägenhet. Dettaansettsnaturgas vara engas

Såledesoffentligt ägande i naturgassektom.omfattandemycket ärett
distributionsfö-Tyskland de lokalafranska helägt IGDF ärstaten.av

Holland samtligaoffentligt ägda och itill övervägande delen ärretagen
ägandedet privataoffentlig Italienlokala distributionsbolag i Iägo. är

ändå i offent-distributionsföretagendrygt 60 ärstörre, procent avmen
lig ägo.

eller hållerägarsidandock situationenvissa länderI är en annan
samtligahar ungefär 90på förändras. BelgienI procentatt avnumera

privataägande.blandat offentligt-privat Dedistributionsföretag ett
till Imellan 99dessa bolag varierar 42ägarintressena i procent.procent

offent-redan och inslagetBritish 1986England privatiserades Gas av
mycket litet.naturgassektomligt ägande i är numera

priserKontraktsforrner och6.4

oftalöptider,kontrakt med långaNaturgasmarknaden kännetecknas av
innebärvilket"take-or-pay"Kontrakten oftatill år.15 20 typ,är av

samtidigtkvantitetbetala för vissförbundit sigköparen har attatt en
kvantitetfrihet välja vilkentill viss harhan, gräns, att somensom upp

bränslen, såandrahar följtPrissättningenönskarhan naturgasta ut. av
konkur-reflekterar i hög grad bristeninterfuelkallad pricing. Detta

naturgasmarknaden.pårens
olikakundkategorier iför olikaåterges naturgaspriserTabellI 6.3

ganskadetframgår tabellenårländer för 1996. Sominom Europa ärav
kundkategorier.mellansåväl mellan länderbetydande variationer som

förkostnadenreflektera skillnader iprisvariationemaTill del tordeen
detkundgrupper medförse olikai de olika länderna naturgas,att men
föruttryckprisskillnademade observerademycket troligt är ettär att

bristande konkurrens.möjliggjortsprisdiskriminering avsom
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Tabell 6.3 Gaspriser i Europa 1996

lHushållskunderLand llndustrikunder
8 l 000 mmBTU 400 400 000 mmBTU— -USD/mmBTU USD/mmBTU

Tyskland 7,50-20,00 4,5o—7,5o
Belgien 7,50-17,00 3,80-8,00
Frankrike 8,00-16,50 3,5o—s,oo
Italien 9,50—13,00 4,o9,7o
Holland 7,50—14,50 3,60—7,00
England 6,50-13,50 2,90-4,10

Källa:OECD/IEA

l mmBTU294 kWh.

Prisnivån har hittills främst baserats på värdet konkurrerande energi-av
slag. Priserna till slutkund från lokala distributionsbolag vanligtvisär
uppbyggda tariffer med fast och rörlig priskomponent.som Van-en en
ligtvis den fasta komponentenär relativt liten vilket innebär de rela-att
tivt fasta kostnadernastora förknippadeär med överföring ochsom
distribution täcks denna. betyderDet den rörliga avgiftenatt tillav

del används för täcka fasta kostnaderatten och därför i allmänhet
överstiger marginalkostnaden.

6.5 Naturgasmarknadema i Tyskland och de nordiska
länderna

Som avslutning på detta kapitel kort beskrivning någrages sär-en av
drag i naturgasmarknadema i Tyskland och i Sveriges nordiska grann-
länder. Den situation beskrivs torde komma förändras i taktsom att
med EG:satt naturgasmarknadsdirektiv genomförs.

Tyskland

Ägande och drift gasledningssystemetav

Ägs och drivs privata företagav

Ägande2. och drift lagringsanläggningarav

Ägs och drivs privata företagav
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utlandettilltransmissionsledningarDeltagande i3.

England-BelgienÖsterrike WAG,Transitgas,Schweiz

lnterconnector

Transitering naturgasav

SchweizochFrankriketillRyskHolland.tillNorsk gasgas

Regleringskarakteristika5.

ledning-öppningobligatoriskangåendeföreskrifterlegala avInga

praktiserasnTPAmenarna,

Transporttariffer6.

publicerasTransporttariffer

Danmark

Ägande gasledningssystemetdriftoch av

2012till årÄgs exklusivDONG rättoch drivs av

Ägande lagringsanläggningardriftoch av

2012till årexklusivÄgs DONG rättdrivsoch av

utlandettilltransmissionsledningariDeltagande3.

Deudani%Tyskland 49

naturgasTransitering av

Obetydlig

Regleringskarakteristika

ledning-öppningobligatoriskangåendeföreskrifterlegala avInga

arna

Transporttariffer

publicerasellerberäknastransporttarifferInga
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Finland

Ägande och drift gasledningssystemetav

Ãgs och drivs Gasum Oy i sinav Fortumtur ägs Oy 5som %,av
ryska Gazprom 25 %, finska 24 %,staten Ruhrgas 20 % och

andra 6 %.ägare

Transitering naturgasav

Ingen transit av gas

Regleringskarakteristika

Inga legala föreskrifter angående obligatorisk öppning ledning-av

ama

Transporttariffer

Inga transporttariffer beräknas eller publiceras

Norge

Ägande och drift gasledningssystemetav

Endast off-shore ledningar företagägs med licenser forsom av

gasproduktion.

Ägande och drift lagringsanläggningarav

Inga lagringsmöjligheter on-shore. Deläger lagringsmöjligheter i

Tyskland har lagringsavtalsamt ett med Frankrike

Deltagande i transmissionsledningar i utlandet

Tyskland NETRA

Transitering av gas

Ingen transit av gas

Regleringskarakteristika

Legala grunden finns for TPA
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Transporttariffer6.

maxavkastningEngodkännasskalltransporttariffer staten.Alla av

vanligenspecificerasledningarkapitalet ipå nya

naturgasmarknadensvenska7 Den

be-geografisktnärvarandeförförmarknaden ärsvenska naturgasDen
tillbegränsadmycketochlandetdelen ärsydvästratill dengränsad av

kontinen-detinomländermed övrigajämförtspecielltomfattning,sin
i Sve-konsumtionenårliga naturgasdenuppgårSåledestala Europa. av

Sverigesungefär 2 procentvilketbcm,0,8till motsvararrige avca.
hu-kommerSverigeförbrukas ienergiförsörjning. Den naturgas som

ifrån DragørsigsträckerStamledningenDanmark.frånvudsakligen
led-tillanslutningiliggerområdendei IGöteborgtillsöder somnorr.
den20 procentanvändningen naturgas avningsnätet ca.motsvarar av

övrigainivåungefärvilketenergianvändningen, är somtotala samma
Europa.

NordenienergiförsörjningenförbetydelseHittills har naturgasens
län-nordiskadebero pådeltilltorde attganska liten. Detta storvarit

Norgebefolkade. IglestrelativtDanmarkforundantag ärmedderna
detiförbrukningenkommersiella naturgasinhemska gasden avär

förbrukningenFinland liggerochDanmarkobefintlig. enInärmaste
för-tillkommeröverföringsnät väntasinganivå. Omhögrenågot nya

2010åromkringbom/årtill 1,3Sverigei växabrukningen naturgasav
gasmarknadennaturgasmarknadendanskatill denbihangförbli ettsamt

1996.Radetzkise

prisbildningochstrukturAktörer,7.1

ochSverigeiför ägsÖverförings- distributionsledningar naturgassom
för importenocksåAB,Vattenfall na-Naturgas avdrivs svararsomav

företagetdanskadetlevererasSedan 1985 naturgasen avturgas.
leve-långsiktigabaseratsenbarthittillsharInköpen nästanDONG.
leve-fleramedlängdolikamedavtaltillövergångransavtal, enmen

taktomfattande iblisannoliktoch kommerinletts atthar merrantörer
leve-kontraktsbundnadeUtöverlöperDONGmedavtalenmed ut.att

spotmarknaden.kvantitetervissaupphandlasranserna
ochkraft-distributionsbolag, värmepro-dominerasKöparsidan av

Göte-AB,Sydgasköparnaindustrier. De ärtill störstaducenter samt
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borg Energi AB Varberg Energimarknadsamt AB. Uppdelat på olika
användningsområden gäller 40att den importeradeprocentca natur-av

går till industrin förgasen användasatt råvara eller for uppvärm-som
ning, 40 används inom kraftvärme-procent och fjärrvärmesektorn me-
dan används inomresten bostäder och lokaler. Priserna till slutkund

i konkurrenssätts med andra energislag.

7.2 Potentiell utveckling följd Nordic Gas Grid ochav
North Transgas

De föreslag projekten Nordic Gas Grid och North Transgas innebär att
det svenska rörledningsnätet för byggsnaturgas och sammanbindsut
med potentiella leverantörer i Norge och Ryssland via Finland. Speci-
ellt skulle rörledning mellansverigeen tillkomma.ny Dettagenom
skulle skapa förutsättningar för betydande ökning konsumtionenen av

i Sverige.naturgas Det skulle också skapaav förutsättningar förnya
konkurrens mellan potentiella leverantörer till den svenska marknaden.

Emellertid det inteär sannolikt hushållssektomatt kommer spelaatt
viktiga roll i Sverige i delarsamma kontinentala Europa. Ensom av

orsak till detta är att möjligheternaturgasens konkurrera med elek-att
tricitet köket" dvs. för matlagning, kylning livsmedel måsteav mm,

små. En orsakanses vara är att möjligheternaturgasensannan kon-att
kurrera med och fjärrvärme det gällernär uppvärmning bostäderav
och lokaler också måste ganska små. Detta beror främstanses påvara

rörledningarmmföratt fjärrvärme redan byggts i områden där hus-ut
hållstätheten tillräckligt högär för utbyggnadatt distributionsan-av
läggningar för skulle kunnanaturgas lönsam. Sammantaget inne-vara
bär detta det i framtidenatt kommeräven huvudsakligenatt storavara
kunder, dvs. kraft- och värmeverk industrier,samt forsom svarar mer-

efterfråganparten på i Sverige.naturgasav
Den potentiella efterfrågan på längsnaturgas rörledningen ny ge-

Mellansverige kan denan bakgrundnom mot delas i några olikaupp
komponenter. Den första dessa befintligautgörs anläggningar förav av
kraft- och värmeproduktion industriellsamt verksamhet. Enligtannan
Radetzki 1996 potentialen forär denna efterfrågan på 2,0naturgas
bcm/år. Den andra kraftproduktionsanläggningarutgörs kanav som

tillkommaväntas för tillgodose denatt den ökad efterfrågan på el. En-
ligt källa potentialenär for dennasamma efterfrågekomponent 1,3
bcrn/år. Sammantaget innebär detta tillskott efterfråganett på naturgas
med 3,3 bem/år, vilket tillsammans med den bedömda efterfrågan på

i sydvästranaturgas Sverige decenniumett detpå seklet blirnya
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4,6 bom/år eller 51 TWH/år. Detta torde ungefär 10motsvara procent
den totala energianvändningen i Sverige vid denan tidpunkt.av
Den tredje komponenten i den tillkommande efterfrågan naturgas

i Sverige de kraftproduktionsanläggningarutgörs kan tillkommaav som
för den befintliga kärnkraftskapaciteten.att ersätta totala årligaDennu
produktionen i de svenska kärnkraftverken drygt TWh.70 delEnär av
denna produktion kan komma import och/eller minskadatt ersättas av
elanvändning, medan andra delar kan kraftproduktionersättas av
baserad på andra bränslen Dock talar försiktigän naturgas. även en
bedömning för efterfrågan på för kämkraftsersättning kanatt naturgas
komma uppgå till bcm/år.3-6att

Alternativ8 för implementering EG:sav

naturgasmarknadsdirektiv

Med de tidigare kapitlen bakgrund det dagsär att närmaresom nu ana-
lysera de olika alternativen för implementering EG:s naturgasmark-av
nadsdirektiv i den svenska lagstiftningen. det inledandel avsnittet re-
dovisas vissa grundläggande utgångspunkter. följande avsnittenDe

analyseråt de huvudfrågor iägnas uppdraget, nämligenav som anges
EG-direktivets krav beträffande tillträdesregler, berättigade kunder och
graden marknadsöppning, separering monopolverksamhet ochav av
konkurrensutsatt verksamhet, allmännyttiga tjänster undan-samt
tagsregler.

8.1 Utgångspunkter för analyserna

framgickSom kapiteli spelar7 för närvarande liten roll inaturgas en
den svenska energiförsörjningen och det bara liteni del landetär en av

det finns någorlunda utbyggd infrastruktur för Det ärnaturgas.som en
givetvis angeläget varje del landets energiförsörjning organise-att ärav

Ändårad på effektivt det ofrånkomligt frågan hurett sätt. är att om
EG:s naturgasmarknadsdirektiv skall inkorporeras i den svenska lag-
stiftningen har ringa betydelse användningen i Sverigenaturgasom av

fortsättningsvis skulle ligga på ungefär dagensäven nivå.
Som framgått kapitel kan7 emellertid infrastrukturen för natur-av
komma byggas väsentligt och användningen kanatt ut naturgasgas av

under vissa betingelser komma kraftigt. minst kanInteatt växa natur-
gasbaserad kraftproduktion komma för del elpro-att storsvara en av
duktionen i landet. finns ingenDet anledning här försöka bedömaatt

Ändåsannolikheten för, eller önskvärdheten sådan utveckling.av, en
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svenskadenna utredning från dendet sig naturligt i utgå attter att na-
använd-dåturgaslagstiftningen skall "fungera" i situationäven en
utbreddregionaltlandetningen i större,är avsevärt ärnaturgas merav

vadsäljarsidanfler kundgrupper och aktörer påoch omfattar än som
fallet.för närvarande är

naturgasområdet enlighet med ovanståendelagstiftningen iOm på
spelar be-för situation dåskall utformas naturgasen enenresonemang

vilkenienergiförsörjningen, uppstår frågantydligt roll i ut-större om
naturgasmarknads-vid implementeringensträckning EG:savsom man

förinfrastrukturenbyggaskall hänsyn till incitamentendirektiv att utta
kon-vilken utsträckningdetta fråga iKonkret ärnaturgas. somomen

kannaturgaslagstiftningenkurrensbegränsande inslag i ettvaraanses
infrastruktur förinvesteringar ifå till ståndacceptabelt pris för att na-

hypotetiskadetfråga kandennaFör göraatt penetreraturgas. an-man
förutsättningarskapamål.det föreligger två Dettagandet är attatt ena

stånd denfå tillnaturgasmarknaden. andraDetför konkurrens på är att
samhällsekonomisktförutbyggnad infrastrukturen ärnaturgas somav

det gällereffektivamedeldå vilkalönsam. Frågan närär mestär som
realisera dessa mål.att

måltvåeffektiva realiseradetallmänhet gäller ärI sättetmest attatt
motive-naturgasmarknadsdirektivEG:sanvända två medel. Denatt av

påför skapa konkurrensmedellagstiftningen primärtrade attär ett na-
Samtidigt påver-liten ellerturgasmarknaden, denna är stor.oavsett om

i in-för investeringarförutsättningarnai frågakar lagstiftningen
utbygg-förekonomiska förutsättningarnaförfrastruktur Denaturgas.

medemellertid påverkaskaninfrastruktur för tra-nad ävennaturgasav
tillstånds-regler förstyrmedel skatter,energipolitiskaditionella som
främja in-förmedel kan utformas justdessaEftersomgivning attmm.

avseendeeffektivare i dettatorde dei infrastruktur, änvesteringar vara
marknaden förskapa konkurrens påregelverk främst skallett na-som

turgas.
byggaönskvärtdet skulleblir i den månSlutsatsen attatt ansessom

energipolitikenSverige, så detför iinfrastrukturen ärnaturgasut sna-
mål kandettabör utformas sånaturgaslagstiftningen attän somrare

dis-följandedenutgårbakgrund dettarealiseras. Mot resonemangav
med anled-Sverigeskall införas idet regelverkkussionen från att som

för-uppgift skapanaturgasmarknadsdirektiv harning EG:s attsomav
naturgasmarkna-den svenskaeffektiv konkurrensutsättningar för

Även försvårarutformas det intei fråga bör såregelverketden. attom
primärtdetför förutsättsutbyggnad infrastrukturen naturgas, attaven

förut-skall skapaövervägande och styrmedelenergipolitiskaär som
för sådana investeringar.sättningar
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En viktig utgångspunkt för analysen hänger med ut-annan samman
formningen den svenska ellagen och övriga regelverk för denav
svenska elmarknaden. Som redan framgått det likheter mellanär stora

elmarknads-EG:s och naturgasmarknadsdirektiv, både vad gäller de
bakomliggande intentionerna och kraven på medlemsländemas lagstift-
ning. Det sig därför naturligt Sverige skulle förhålla sig tillter att na-
turgasmarknadsdirektivet i alltpå väsentligt till el-sättsamma som
marknadsdirektivet. Till detta kommer utbyggnad infrastruktu-att en av

för skulle leda till ökad konkurrens mellan ochnaturgas naturgas.ren
finns därförDet skäl utforma lagstiftningen naturgasmarknadenföratt

konkurrensförhållandenaså mellan och snedvrids.inteatt naturgas
denna bakgrund betraktasMot reglerna för den svenska elmarkna-

den riktmärke för lagstiftningen för naturgasmarknaden. Såle-ettsom
des diskussionen följandei de avsnitten detinriktad påär prövaatt om
finns bärande utformamotiv för regelverket för naturgasmarknadenatt
på motsvarande regelverk för elmarkna-den svenskasättett annat än
den. Om några sådana intemotiv finnas, rekommendationenärsynes

skall förregler gälla naturgasmarknaden för elmarkna-att samma som
den.

alternativ kanskeEn kunde den svenska lag-ansats attvara anpassa
stiftningen för naturgasmarknaden till motsvarande lagstiftning i
grannländerna, i första hand Danmark och Tyskland. Motivet för detta
skulle då skillnader mellan det svenska ochregelverketatt motsva-vara
rande regelverk i grannländerna kan påverka de svenska naturgasföre-

konkurrensförmåga relativt utländska företag. konsument-Dettagens
perpektiv präglar naturgasmarknadsdirektiv emeller-EG:s detgörsom
tid naturligt i denna utredning från regelverkets pri-utgå detatt att nya

uppgift skapa förutsättningar för såväleffektiv konkurrens,mära är att
till den"gas gas" "gas till el", på svenska energimarknaden.som

Regler för tillträde8.2

Valet regelverk för tillträde till infrastrukturen, valeti praktikenav
mellan ochrTPA de viktigaste ställningstagandena inTPA, är ett av
samband med implementeringen naturgasmarknadsdirektiv iEG:sav
den svenska lagstiftningen. redan el-Som tillämpas rTPA pånämnts
marknaden. Med hänvisning till då fråganärresonemanget ovan om
det finns bärande motiv för i stället tillämpa nTPA påatt naturgas-
marknaden. Konkret detta fråga huruvida försvagar in-rTPAär en om
citamenten investera i infrastruktur for sådan utsträck-iatt naturgas en
ning bör föredras framförnTPA rTPA.att
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demellanskillnadenställning till denna fråga måstekunnaFör att ta
vissafrånjämförelse måste utgåsådanalternativen klargöras. Entvå

struktur.naturgasmarknadensden framtida svenskaantaganden om
innebör-praktiskadenantagandenockså bygga på vissamåsteDen om

försvenska marknadenden på denrTPA naturgas.av
troligtstruktur detnaturgasmarknadenssvenskaBeträffande den är

antalrelativt litetfinnasöverskådlig tid kommerdet under ettattatt
köpar-Aktörerna påsäljarsidan.såväl köparsidanaktörer påstörre som

integreradeochslutförbrukare, grossistersidan kan storaantas vara
kansäljarsidanförsörjningsföretag. Aktörernaochdistributions-

direktvarieradeföretag medsvenska utländskasåvälantas somvara
säl-företagenMinsttill producenteranknytning ettnaturgas. avav

överföringsföretag.ochimport-integreratjarsidan kommer ettatt vara
dis-den tidigareinnebörden harpraktiska rTPABeträffande den av

leveransvillkor kan,priser och"reglering"kussionen visat att menav
utveck-tariffnivånsstrukturtariffernasomfatta såvälmåste inte, som

regleringsmyndig-innebärakan ocksåRegleringenling tiden. attöver
ochföreskriver, vilka prisereller öv-godkänner,heten i förväg t.o.m.

traditionemellertidfinns detSverigeskall gälla. Ivillkorriga ensom
all-utgångspunkt imedinriktad förhandlingpå"mild" reglering,av

styrning. regleringenSåledes utgårdirektprinciper änmänna snarare
målallmännaelmarknaden från vissasvenskadennättarifferna påav

kostnadstrohet, innehållerochlikabehandlingskälighet, menom
struktur. iprövningingenVidare skertariffernasregleringingen av

villkor. Där-övriga kommersiellatariffer ochnätbolagensförväg av
någonefterhandtillträdesvillkor iochpriser överprövaskanemot om

harlikabehandlingm.m.inteskälighet,reglergällandekund att omanser
följts.

svenskadenpårTPAinnebördenföljande förutsättsdetI att na-av
dendensammaskullei allt väsentligtturgasmarknaden somvara

tillträdesvillkorochbetyder priser ävenelmarknaden.svenska Det att
förhandlingareventuellt efterprincip fastställsvid irTPA nätägarna,av

distribu-ochöverförings-nyttjareoch potentiellamellan dessa av
emellertidtillkommerJämfört med nTPAtionsnät. att

nyttjarepotentiellellerfaktiskanmodantarifferna kan på avav en0
regleringsmyndighet;överprövasnäten av en

16 tradition.dennabelysande exempelmiljöpolitikensvenskaDen är ett
‘7 1998.Edin och SvahnSe
18 pristaks- ochblandningregleringsmyndigheten,ställerDäremot avgenom en

utveckling.tariffnivånsvissa krav påavkastningsreglering,
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tillträdesvillkor publiceraspriser och övriga måste0

aktuell haroch tillträdesvillkor kan bliöverprövning priserDen somav
reglerings-förhandling mellan ochi praktiken formen nätägareav en

faktorer,förhandling radmyndighet. Utfallet sådan beror påen enav
utvärderaregleringsmyndighetens befogenheter, dess förmåga attt.ex.

därförskall finnskonsekvenserna de avtal Detprövasav som m.m.
bestämdateoretiska grunder dra någraingen möjlighet enbart påatt

mel-tillträdesvillkor kan skilja sigslutsatser hur tariffer och väntasom
lan "mild" och nTPA.rTPA

le-priser ochEmellertid det sannolikt kravet på publiceringär att av
veransvillkor vid i någon utsträckning begränsarrTPA nätägamas

fram-fallethandlingsutrymme jämfört med vad vid nTPA. Somärsom
kostnadsmotive-finns praktiken gråzon mellanhölls tidigare det i en
tillträdesvillkordiskriminerande skillnader i priser ochrade och rent

denna gråzonolika nyttjare Vid nTPAför ägarenäten. avgerav
fördeltill sinvissa möjligheteröverförings- och distributionsnät att

Därmed detförsörjningsledet.konkurrensförhållandena ipåverka är
infrastruktur förinvestera itroligt incitamenten ärnaturgasatt att

ellerHuruvida denna skillnadstarkare vid vid rTPA.nTPA är storän
vid utformas och tillämpas.beror hur regelverket rTPAliten på

imed "mild" form rTPA,denna diskussionSlutsatsen är att avenav
mel-skillnadernaregleringstraditionen, behöverlinje med den svenska

ordningDock det troligtoch sålan nTPA interTPA är attstora. envara
osäkerhet förresurskrävande och innebärmed nTPA störreär po-mer

ordningöverförings- och distributionsnättentiella nyttjare än enav
med högrevid förenatmed betyder det nTPArTPA. Det äratt

naturgasmarknadenosäkerhet etablera sigkostnader och änattmer
dennakonkurrensen påvad fallet vid vilket begränsarrTPA,ärsom

överföringsföretag,ochmarknad. Förhållandet integrerat import-att ett
haunder överskådlig tid kanVattenfall Naturgas, väntas en

naturgasmarknadendominerande den svenskaställning på gör att
tillmätasnaturgasföretag olika led måstehinder för etablering iav nya

konkurrenssynpunkt.betydelse frånstor
effektivkonflikt mellan måletföreligger detI någon mån omen

naturgasmarknaden och de ekonomiska incitamentenkonkurrens på att
Målet effektiv konkurrensbygga infrastrukturen för naturgas.ut om

starkare incitamenttalar entydigt för medan nTPA torde skaparTPA,
in-infrastruktur för Utbyggnadenför investeringar i naturgas. av

9 elmarknaden,bör dock i Tyskland, där gäller påDet nTPAnoteras att anser
kunder ochalltför resurskrävande förhandla med allamånga detnätägare äratt att

och priser.har därför valt standardisera och publicera tillträdesvillkoratt
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frastruktur för emellertid betraktas energipoli-måstenaturgas som en
energipoli-tisk fråga och därtill bäst kan påverkas mednågotär som

tiska styrmedel. därför inte finnas tillräckligt starka skälDet attsynes
välja framför vid implementeringennTPA rTPA EG:s naturgas-av
marknadsdirektiv i den svenska lagstiftningen. Följaktligen rekommen-

tillämpas den elmarknaden.deras den på svenskarTPA typav som

kunder ochBerättigade graden8.3 av

marknadsöppning

elproducenter med års-EG-direktivet stipulerar dels och kunderatt en
femmiljoner 15 miljoner efter årförbrukning överstiger 25 m’ m3som

skall berättigade ha tillträde tilloch miljoner efter tio år5 m3 attvara
marknadsöpp-överförings- och distributionsnäten, dels gradenatt av
minimi-kravetredan från början skall minst 20 Omning procent.vara
naturgasmark-tillämpas den svenskabeträffande berättigade kunder på

mark-och överskådlig framtid, uppfylls kravet pånaden, under sånu
medgod marginal. alltså förenligtnadsöppning med Det är naturgas-

den svenska lagstiftningen begränsamarknadsdirektivet iatt gruppen
elproducenter förbrukarna.till och de"berättigade kunder" största

kommakunder i framtiden kanskulle innebära småDetta attatt som
distributionsnät för kommeranslutas till tillkommande attnaturgas vara

betyder ocksålokala naturgasdistributören.helt hänvisade till den Det
konkur-lokala distributionsnät skyddasnaturgasföretag med motatt

väljafriaförutsättning de aktuella små kundernaUnder är attattrens.
huvudsakligen eller fjärrvärme, kommerandra energialternativ, na-

Lokalt blirförturgasdistributörema ändå konkurrens.att utsattavara
ellerkonkurrens väl till el" konkurrensdet ingen till "gas"gas gas" men

fjärrvärme" konkurrens.till"gas
ochsamtliga kunder "berättigade"den svenska elmarknadenPå är

timmätarkravetkvarvarande hinder för rörlighet på kundsidan, d.v.s.
"berättigade kunder"bort. begränsning kategorinkommer Enatt tas av

förinvestera lokala distributionsnättorde förstärka incitamenten iatt
fördetta bärande skälEmellertid det svårt attär att ettnaturgas. se som

naturgasmarknaden fördetta avseende tillämpa andra regler föri än
naturgasmarknaden,elmarknaden. målet främja konkurrensGivet påatt

konkurrensförhållande mellanoch undvika snedvridningar i natur-att
betraktasbör därför samtliga naturgaskunderoch andra energislag,gas

"berättigade".som
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ochmonopolverksamhetSeparering8.4 av
verksamhetkonkurrensutsatt

distributionproduktion ochföreskriverelmarknadsdirektivEG:s att
"distribution"betraktastransmission. Samtidigtfrånskall separeras

försälj-drift lokalaverksamhet där såvälintegrerad nät somavensom
driftemellertidellagen krävssvenskaslutkund ingår. dentill I attning

skilda bolag.islutkund bedrivsförsäljning tillochlokala nätav
praktikenidistributionsnätende lokaladriftFöljden har blivit att av
driftverksamhetbetraktas änkommit att aven annansom

emellertid ingendetekonomisk synpunkt finnsFråntransmissionsnät.
det sigfallendistinktion. bådasådan I röranledning göraatt omen

verksamhet.från konkurrensutsattbörmonopolnaturliga separerassom
lagstiftningenidet ingen anledningbakgrund finnsdennaMot att

ochöverföringmellanåtskillnadnågonnaturgasmarknaden göraom
verksam-från konkurrensutsattsepareradebördistribution. Båda vara

överföringbedrivanaturgasföretaghindrabordehet, inget attettmen
verketsjälvakan iverksamhet.integrerad Detoch distribution ensom

integration.med sådanfördelarekonomiskafinns en
ochmonopolverksarnhetsepareringförgäller formernadetNär av

Frånberörts.redanprincipfrågornaverksamhet harkonkurrensutsatt
huvud-olikamedmed skilda bolagordningkonkurrenssynpunkt är en

krav pålångtgåendetroligt såEmellertid detföredra. är attägare att
hinder för framväxten störreväsentligtskulleseparering ett enavvara

Sverige. infrastrukturipotentiell investerareEnnaturgasmarknad i
efterfrågan påanalysomständigheterunder allamåste göra na-en av

Vidrörledningen.planerademed dennåsområden kandeiturgas som
förliggerpraktikenidetåtskillnad tillkommerägarmässigkrav att

drivainfrastrukturen ävenförbud för attägarenett av
iinvesteringarplanerarförsörjningsföretag. Den göraattsom

denbyggaskallandraberoendedärförinfrastruktur attär uppav
förkrävsförsäljningsorganisationochmarknadsförings- som

Dettapåpotentiella efterfrågan ärexploatera den naturgas. en
begränsaråtminstonesannolikt förhindrar ellerosäkerhetsfaktor som

energiform.för denainfrastrukturiinvesteringar
föreliggerägarrestriktionerskilda bolagmedordningVid utanen

ocksåägandetHuruvida det Öppnarproblem.inte dessa gemensamma
konkurrensbegränsningandra formerochkorssubventioneringför av

i detillgångaroch övrigapersonalledningsfunktioner,välhurberor på
talarelmarknadenErfarenheterna frånhåll isär.bolagtvå typerna av

20 förändrarefterhandkrav iskulle det ocksåpraktikenI ett somvara
Sverige.ibefintligaförutsättningarna för naturgasnätägarna av
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för det kan krävas ganska detaljeradeatt bestämmelser, och
motsvarande kontroll, för den åsyftade separeringen skall realiseras.att

Givet de två verksamhet kanatt hållastyperna isär finns det frånav
konkurrensynpunkt ingen väsentlig skillnad mellan den direk-EG:sav
tiv krävda ordningen, dvs. ledning och ekonomisk redovisning,separat
och skilda bolag. Eftersom den svenska ellagen kräver skilda bolag,

inte det lämpligtägare, haseparata ordningmen attsynes vara samma
på naturgasmarknaden.

8.6 Allmännyttiga tjänster

Som redan leder krav på naturgasföretagnämnts producera s.k. all-att
männyttiga tjänster på eller till begränsningarett isättannat
konkurrensen. Det inte sannolikt några väsentligaär sociala elleratt
regionalpolitiska mål skulle kunna nås på bättre viaett sätt
lagstiftningen på naturgasområdet via konventionellaän
ekonomiskpolitiska styrmedel. Det därför inte finnas någrasynes
vägande skäl för i lagstiftningen naturgasmarknadenatt införaom
några krav på allmännytiga tjänster.

Undantagsregler8.7

redanSom förkan det svensk delnämnts möjligt inom vissaattvara
regioner under tioårsperiod få undantag från reglerna för berät-göraen
tigade kunder och marknadsöppning. Kort kan det möjligtsagt attvara
bevilja eller flera företag regionala,ett tioåriga skallmonopol. Motivet
då önskar främja investeringaratt i infrastruktur förvara naturgasman
inom områdena fråga.i

Tanken bakom denna del EG:s direktiv denatt poten-av synes vara
tielle investeraren i infrastruktur vertikalt integrerat naturgasfö-är ett

och monopolställning på denretag aktuellaatt regionala marknaden
skulle företaget dels säker avsättning, dels möjlighet över-att ta utge
priser under begränsad tid. Den begränsningen kon-temporäraen av
kurrensen på naturgasmarknaden skulle med andra ord sättett attvara
minska den ekonomiska risken i uppbyggnaden infrastruktur förav
naturgas.

dettaMot kan invända den aktuella risken i första handattman
hänger med osäkerhet beträffande efterfrågan på isamman naturgas
området i fråga. Efterfrågan på energi uppvisar låg priskänslighet,en

2 Med "överpris" här pris överstiger jämviktspriset vid konkurrens.ettavses som
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energislag,enskildaefterfrågan påi t.ex.priskänslighetenmedan na-
energislagende olika näraärAnledningenofta hög. är attärturgas,

Rela-värrneproduktion.särskilt storskaligvarandra inomförsubstitut
marknadensvenskadenenergislag påolikamellantivprisförändringar

påpriserbestämdainternationelltdeiförändringarofta påberor ener-
olikadeiförändringarnaemellertidofta berorLikai fråga.gislagen
inne-beskattningen. Detiförändringarpåmarknadpriserenergislagens
gradi högefterfrågan påframtidadenosäkerheten naturgasbär att om

jämförtbeskattningenframtidaden naturgasosäkerhetberor på avom
effektivasteenergislag. Det attandra sättetbeskattningenmed av

monopolistiskinte natur-osäkerhetdennaskingra accepteraär att en
långsiktighet iochstabilitetåstadkommagasmarknad, störreutan att en

energibeskattningen.
tillhänvisningundantagsregeln med attinvändakan ocksåMan mot

för företagnackdeltillnaturgasföretagintegreradevertikaltden gynnar
kapitel har3nämndes iverksamhet. Somsinstrukturmed annan

integreradevertikalt stat-traditionellt byggtsnätverksindustrier avupp
kapitalmarknadendåunder tiderskettemellertidharföretag. Dettaliga

välut-fallet. Dagensvadutveckladmindre ärbetydligtvarit än som nu
möjligheterandrakan finnas attdetkapitalmarknadvecklade gör att

det påkommerTill dettainfrastrukturföretag. attbygga separataupp
deutsträckningi dennätföretagelmarknaden finns separata somsom,

missgynnaskannaturgasområdet,pålämpliga investerareskulle vara
försteg.naturgasföretagintegreradevertikalt ettregel som gerav en

frånredanskäldetfinnsutnyttjasändå skulleundagsregeln attOm
regionalaaktuellade"avreglering" naturgas-för denplanerabörjan av

ellerdirektivets,dåd.v.s.efter tio år,skullemarknaderna äga mersom
börja tilläm-skulleberättigade kundersvenska, reglerlångtgående om

motverka kon-börjanfrånskäl redandetExempelvis kan attvarapas.
sluttioårsperiodensefter ärkundermångatraktsforrner gör attsom

förriskdetfinnsåtaganden. Annarslångsiktigamycketuppbundna av
naturgasmark-svenskadenundantagsregeln görden atttemporäraatt

monopol-regionalaantalbeståtid kommernaden under lång ettatt av
marknader.

har singenerella reglernafrån deundantagtillmöjlighetEn annan
detefterslutsavtal. Avtalingångnas.k.take-or-payredangrund i som
tillberättigaintekänt börnaturgasmarknadsdirektiv blivitEG:satt

mark-harfalletsåundantag. Omkonkurrensbegränsandenågra vore
markna-delarmöjlighetpraktiken överinadens aktörer att styra aven

dessförinnanslötsavtal ärgällerdetregelverk. Närdens som
ändrarefterhandiRegeländringaremellertid situationen somannan.en

upplevsdeavtal kan, förutomkommersiellaför attförutsättningarna
medavtalingåovilligaaktörermarknadensorättvisa, attgörasom
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långsiktig verkan. Dock detär angeläget deatt
konkurrensbegränsningar till följd take-or-pay avtal beviljasav ärsom
tidsmässigt bestämda så marknadens aktöreratt klarhet vilkages om
spelregler kommer gälla.attsom

8.8 Andra institutionella aspekter på
naturgasmarknaden

Naturgasmarknadens fungera berorsätt att inte bara på den aktuella
lagstiftningens utformning också på andrautan statsmakterna be-av
stämda institutionella förhållanden. Ett särskilt betydelsefullt område är
regleringen naturgasföretagens monopolverksarnhet. frågaav En i
sammanhanget vilken institutionär eller myndighet skallsom ansvara
för regleringen. På denna punkten kan det finnas skäl i likhet medatt,
Storbritannien, ha regleringsmyndighet för el- ochen gemensam natur-
gasmarknaderna. Ett skäl för detta det mycketär likartadeatt är verk-
samheter. Ett de frågorärannat konkurrensförhållandenaatt rörsom
mellan och lättare kan hanterasnaturgas inom myndighet. Etten
tredje koncentrationär att regleringsuppgiftema för el- ochen av na-
turgasmarknaderna till myndighet det möjligtgör utnyttja skal-en att
fördelar i kompetensuppbyggnaden.

En fråga betydelse för naturgasmarknadensannan fungeraav sätt att
regleringensrör innehåll och regleringsmyndighetens befogenheter och

Det skulle föra för långt gå inresurser. närmare denna frågaatt här,
det bör understrykas skillnaden mellanattmen rTPA och nTPA i hög

grad beror just på hur detaljerna i regleringen priser och tillträ-av
desvillkor utformade ochär på regleringsmyndighetens befogenheter
och kompetens.

9 Sammanfattning slutsatser och förslagav

De analyser redovisats i de föregående kapitlen leder tillsom antalett
slutsatser och förslag. Vissa allmänna till sinär karaktär, medan andra

specifika ochär direkt knutna till föreskrifterna i EG:s naturgasmark-
nadsdirektiv. De allmänna förslagen kan sammanfattas i följande tre
punkter:

Utforma reglerna för naturgasmarknaden så effektiv0 konkurrensatt
främjas;
Betrakta frågan utbyggnad infrastrukturen för0 om naturgasav som

fråga för energipolitiken;en
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kopi-ochochmellankonkurrensneutralitet naturgasEfterssträva0
reglernaelmarknadenför närreglernamånmöjligastedärför iera

utformas.naturgasmarknadenför

punkter:femföljandeisammanfattaskanförslagenspecifikaDe mer
distributionsnä-ochöverförings-tillrTPAtillträderegleratInför0

ten;
marknadsöppningfull"berättigade" såkunder attallaBetrakta som0

uppnås;
konkurrensutsattochmonopolverksarnhetinnebärInför krav attsom0

medbolagskildabedrivs inaturgasmarknaden sepa-verksamhet på
ledning;rat

reglernafrånundantagtemporärt ommöjligheten görafrånAvstå att0
regioner;marknadsöppning i vissaochkunderberättigade

förskallnaturgasföretagkrävamöjligheten svaraattfrån attAvstå0
tjänster.allmännyttigas.k.

reglernabehandladede härfrånundantagspeciell temporärtEn typ av
inne-innaningicksavtallångsiktigatillmed hänsynmotiverade somär

gällerDettaförutses.kundenaturgasmarknadsdirektivEG:shållet i
berördaförbetydelsenekonomiskaavtal. Dentake-or-pays.k.speciellt
aktuelladeanalysingåendekräverundantagsådana avenparter av

inomgenomföraskunnathar inteanalys ramensådanNågonavtalen.
ochundantag över-deangelägetdetDock attutredning. ärdennaför

nyligenavtalgällerinföras intekommakan somattgångsregler som
framtiden.träffas ikommaeller kanträffats att
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