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1999:44SOU vttrandeSärskilt

RÄTTELSE

särskilt yttrandeTillägg till expertenav

angåendesid 88Christer Söderberg,
småskalig elproduktion

småskaliga elproduktionen ochdenskaVem mottagare avvara
finansierasska stödethur

småskalig elproduk-föreslås två tänkbarabetänkandetI mottagare av
leveranskoncessionären alternativttion, den nuvarande statenett av

från små produk-kraftenför köp och försäljningbolaginrättat av
tionsanläggningar.

ellerSvenska Kraftnätkraften skallköpareJag ettatt varaavanser
frånförsäljning kraftenför ochkraftnät skapat köpbolag inom Sv av

påstås Kraftnät sak-Svbetänkandetsmå produktionsanläggningar. I att
någotinte dettaerfarenhet jag finnerorganisation och varamennar

någon byggavälmotiv. Kraftnät kan likabärande Sv uppsom annan
vidareförsälja denstödet ochför hanteraerforderlig kompetens att

tankeledningsförluster. Medför täckaanvändainte själv kan attman
småskalig elproduktion kan bli aktu-någon stöd tillform ävenatt av

förlämpadår utomordentligtefter Sv Kraftnät operatörell 2000 är en
alternativaföreslagnaalla andrastödet och klart överlägsenhanteraatt

merkostnadenKraftnät kanvälja SvGenom operatörlösningar. att som
lOO TWhfördelas deytterligare statligt stödenkelt och utan perca

bli100 TWhfördelasår Sv Kraftnät 100 Mkrhanteras somavsom .
stamnätsavgift.kWh i ökad0,1 öre per

princip allaelkundkollektivet dvs ihela det svenskaI stort sett
får bidra täcka kostna-företag därmedochsvenska privatpersoner att

till konsu-fullt genomslagsin elanvändning. Vidi relation tillden
hushåll 2000 kWhdå elförbrukningmedmentledet kommer ett en

små-tillstödetår kostnad 2 kronordrabbas g aper pav en avper
elproduktion.skalig
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Genom organisera finansieringen inom för Sv Kraftnätsatt ramen
avgifter för bruket behövs ingen dyrbar organisationstamnätet extraav
för samla behövliga medel. Ingen fördröjande anmälan till EUatt
torde heller behövas det räcker med till Svensamägarenutan att
Kraftnät, direktiv till bolaget med inköpserbju-staten, att ut ettger

på från småskaligdande minst 26 öre/kWh för all produktion ägd av
viss krånglakategori angiven Varför till saker det finns enklanärovan.
lösningar

små småskaligSubventionerar de elkonsumenterna elproduktion

I EME Analys utredning till LEKO-utredningen, vilken ofta citeras i
fåttbetänkandet, småska-konsumenterna subventionera denantas att

liga elproduktionen. En subvention ända till 10 öre/kWh i dags-upp
läget Detta antagande torde helt felaktigt.anges. vara

I till LEKO-utredningen gjord Pricerapporten annan av
Waterhouse redovisas den genomsnittliga vinstmarginalenatt
bruttomarginalen under 1996-97 för leveranskoncessionärer 1,5var

sid småöre/kWh 18-19. Vinstmarginalen till producenter har samti-
digt varit 2 öre/kWh. Det dock sannolikt bruttomarginalen tillär attca
hushållskunder har varit väsentligt högre 1,5 öre/kWh och därförän är

både hushållskunder smådet troligt och elproducenter subven-attmer
tionerat leveranskoncessionärema vid deras kontraktering störreav

lågkunder där mycket vinstmarginal varit förutsättningen vinnaatten
kontraktet. Därför EME Analys antagande subventionering inteär om
trovärdigt.

EME Analys antagande de administrationskostnader leve-om som
ranskoncessionärer för från småhar administrera inköpet elproduk-att

fåtttionsanläggningar f felaktigt ingåhelt har okritiskt i be-är ö men
tänkandet.
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statsrådet och chefen förTill

näringsdepartementet

chefen förden bemyndigade regeringenbeslut 20 maj 1998Genom
medutredaretillkalla särskildoch handelsdepartementetNärings- att en

förmed leveranskoncessionerdet gällandeuppdrag över systemetatt se
någonbör avskaffas eller ioch analyseraförsäljning systemetomav

form pennanentas.
general-julibemyndigandet förordnades den 1998Med stöd 15av

särskild utredare.direktören LjungLars som
civilingen-förordnades sakkunnigaseptember 199830Den som

verkställande dir-Kommunförbundet,SvenskaCarljören Mattsson
civilingenjörenSveriges Elleverantörer,Samuelssonektören Jan

Kraftverksföreningen, departements-SvenskaThorstein Watne samt
handelsdepartementet.Widegren Närings- ochsekreteraren Karin

avdelningschefenbiträdandedag förordnadesSamma expertersom
Högrell StatensKonkurrensverket, juristen OlleAnknerStig-Ame
Hyresgästernasombudsmannen Andersenergimyndighet, Mattsson

svenskaAffärsverketBertilRiksförbund, chefsjuristen Persson
byrå-SERO,direktören Christer Söderbergverkställandekraftnät,

departements-Konsumentverket,Wahrendirektören Carin samt
handelsdepartementet.Närings- ochZsigasekreteraren Andreas

byrå-entledigades oktober 1998den 28Från uppdraget expertsom
Sylviaoch förordnades byrådirektörenWahrendirektören Carin

entledigadesFrån uppdragetKonsumentverket.Lindell expertsom
civil-förordnadesochOlle Högrelldecember 1998den 14 juristen

entled-sakkunniguppdragetAnnelie Gabrielson.ingenjören Från som
ochSamuelssondirektörenverkställande Janigades den januari 19991

uppdragetFrånförordnades elhandelschef Ulf Sävström. expertsom
Andreas Zsiga.departementssekreterarenentledigades den 1 1999mars

avdelningsdirektören Svanteförordnades27 augusti 1998Den
förordnadesdagutredningen.sekreterare i SammaEriksson att vara

biträdande sekreterare.Lindahlcivilekonomen Annica att vara
OllejuristenIris Heldtförordnades juristenDen 15 1999 samtmars

under perioden den 15sekreterare utredningenHögrell iatt marsvara
apriltill den 4 1999.till den april respektive den 1515 mars

LEKO-utredningen.Utredningen har antagit namnet
yttrande.särskiltSöderberg harChristerExperten avgett ett
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Sammanfattning

med uppgift utvärderaLEKO-utredningen tillsattes 1998 attsommaren
leveranskoncessioner. koncessionmed sådanEnsystemet ger ensam-

till kunder för-visst geografiskt område säljainomrätt ettatt vars
skyldighettimvis. Koncessionen innebärbrukning inte ävenmäts att

förbrukningsändamål allaför normala tillinom området leverera
önskar och köpa från små produktionsan-elanvändare så attsom

fallen skall priset skäligt.läggningar. bådaI vara
december alla hushåll hin-Riksdagen beslutade den 4 1998 att utan

dagens kravskall kunna byta elleverantör. Beslutet innebär påder att
för byta leverantör avskaf-särskild timmätare kunnainstallera attatt en

införs schablonavräkning frånför flertalet elanvändare. Istället s.k.fas
novemberden 1999.1

införs elmarknaden för konkur-schablonavräkning helaNär öppnas
inte längre upprätthål-Härmed kan leveranskoncessionssystemetrens.

bakgrund har regeringen i tilläggsdirektiv angivitdennalas. Mot att
uppgift utvärdera inte längre aktuell.utredningens Ar-äratt systemet

därför givits inriktning.betet har en ny
till april bedöma förutsätt-Sålunda skall utredningen den 1999l

införa schablonavräkning. Därvid skall utredningenförningarna att
behovet skydd för vissa kunder, övergångs-bl.a. överväga samt avav

tillförsäkra det skydd be-bestämmelser för små elproducenteratt som
leveranskoncessionssystemet upphör. Utredning-döms nödvändigt, när

och bl.a. innehållaslutbetänkande skall lämnas den september1 enens
skydd för elproducenter.slutlig bedömning behovet småav av

sammanfattas de överväganden i delbetänkandet.Nedan görssom

för införa schablonavräkningFörutsättningar att

samlad bedömning förutsättningarna fördelbetänkandetI görs atten av
schablonavräkning. Därvid konstateras bl.a. för scha-införa gränsenatt

läggas högre den riksdagen diskuterat dvs.blonavräkning bör än gräns
säkringsstorlek på i första och 63 A. Utred-25 A ett steg, senareen

elförbrukningpå vilket påningen föreslår 200 A,gräns motsvararen en
kWh år. Flera skäl talar för detta.300 000 perca

timvis mätning elförbrukningen sannolikt inteskälEtt ärär att av
samhällsekonomiskt lönsam vid de nivåer riksdagen diskuterat. Med en

därför risken för timmätarinstallationerminskasrelativt hög gräns att
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visaframtvingas i efterhand kan sig samhällsekonomisktvarasom
andra skäl till LEKO-utredningen förordarolönsamma. Ett gränsatt en
schablonavräkningen enligt utredningens mening bör200 A är att

s.k. omrâdesmodellen,bygga modell, den förutsättersom enen re-
schablongräns för bli kostnadseffektiv. skällativt hög tredjeEtt äratt

förslaget vunnit allmäntpå 200 A gehör bland utred-gränsatt om en
och Härmed har det förankrats iningens sakkunniga experter. ett sam-
branschen och konsumentintressenmanhang där såväl berördasom

företrädda. fjärdemyndigheter m.fl. finns Ett skäl utredningenär att
till regeringen denredan före jul i skrivelse 22 december 1998 fö-en

väljas, ochreslagit bör såväl elmarknadens aktö-200 Agränsenatt att
konsekventaallmänheten i övrigt bör signaler vilkengesrer som om

schablonavräkningskall gälla införs.gräns närsom
framgått utredningen schablonavräkningen bör byggaSom attanser

områdesmodell. till den andra huvudmodell kanpå I motsats somen
s.k. kategorimodellen skapar kon-den områdesmodellenövervägas

kurrensneutralitet mellan marknadens olika aktörer. Härmed denger
förutsättningar för normal marknadockså bäst skall etableras.att en

förFörslag till modell schablonavräkning lämnarI rapporten
Svenska kraftnät och Energimyndigheten förslag till lagändringar som

Tillsammansför schablonavräkning. med de lagförslagkrävs LEKO-
delbetänkandetutredningen redovisar i myndigheternas förslag ettger

välheltäckande regelverk möjliggöra införandeägnatär attsom av
schablonavräkning. döma myndigheternas ocksåAtt börrapportav

införas till denschablonavräkning kunna l november 1999.

för kunden schablonavräkning införsKonsekvenser attav

delbetänkandet konsekvenserTill del behandlar schablonav-stor som
räkningen torde få för kunderna. kan den förT.ex. scha-sägas gränsatt

utredningen föreslårblonavräkningen en säkringsstorlek på 200som
innebär landets elanvändare kommer omfattas99,5 %A att attca av

däribland alla hushåll,schablonavräkning, flertalet jord-ävenav men
näringsidkare.brukare och andra mindre Här bör också påpekas denatt
kompletteras medföreslagna måste i kW för kundergränsen gränsen

effekttariff.med
kundernas situation i mångabör avseenden kommerDet attnoteras

densamma idag efter schablonavräkning införts.även attatt vara som
ha kvar sin gamla elmätare.Kunden kommer kommerDennaatt att

vissa intervall, och precis idagläsas med kommer kunden attsomav
faktiskt förbrukat avläsningbetala för den han väl skett.när

skillnaden jämfört med idag kunderna hinderDen är attstora utan
enlighetkunna byta elleverantör. I med vad riksdagenkommer att ut-
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månadsmedelleverantörkund kunna bytatalat kommer att var-enen
till fyrakund skall fåutredningenföreslårsel. Vidare göraatt uppen

tillgodosereglertorde dessaavgiftsfria byten år. Sammantagetper
till påtag-ledaflexibilitet, och samtidigtflertalet kunders behov ettav

elmarknaden.konkurrenstryck påligt
prisprövningbehålla densaknas skälmeningutredningensEnligt att

funge-leveranskoncessionen. Ifinnsidag inomförsåld ensomav
alltid byta le-missnöjd med prisetkundrande marknad kan ärsomen

befara vissaskälfinns heller ingetMed fri prissättning attattverantör.
elmarknaden.påoattraktivakunder skulle vara

marknad konsumenternafriskapasValfriheten gergenom ensom
förändringarföreslår vissaUtredningenställning.starkare även aven

föreslåsSåledesfinns kap. ellagen.idag i llkonsumentskydddet som
för-elleverantörkontrakteraskyldigskall attnätägarenatt somenvara

konsumentertill sådanaför elleveranseromedelbartbinder sig att svara
elleverantör. Imedsaknar avtalmedhar avtal nätägaren, enmensom

medavtalsaknardär konsumentantalet fallsyfte begränsa enatt en
konsumenttilllevererardenföreslås ocksåelleverantör att ensom

avtal löptifallleveransenförlänga ut.skyldigskall ettattvara
fårkonsumenterna rättförslaginnebär dessaSammantaget att samma

nuvarandeelleverans itill system.som

Övergångslösning småskalig elproduktionbeträffande

leve-kanproduktionsanläggningarelproduktion, dvs.Småskalig som
elpro-SverigeskW, står för 1,5 %högst l 500effekt avcaomrera en

vattenkraftsmåskaligdetta stårTWh år. Aveller knappt 2duktion, per
för TWh.vindkraft 0,4TWh ochför 1,5 caca

elpro-småskaliguttalatregeringendirektiv harutredningens attI
uttaladeVidarevillkor.ekonomiskarimligatillförsäkrasbörduktion

1996januaridenelmarknaden l attinför avregleringenriksdagen av
skyddbordefem årelproduktionen i motsva-den småskaliga ettges

erbjuder.leveranskoncessionenrande vad
elproducen-de småföreslår utredningenbakgrunddennaMot att

schablonavräkning in-dånovember 1999,denperioden 1undertema
2000,årtill utgångenupphör,leveranskoncessionssystemetförs och av

möjligtlångtskydd såbörupphöra,tänktdå ettattsystemet somgesvar
smådebörEnligt utredningenhar idag.vad demotsvarar

havad de kanersättning antaselproducentema motsvararsomenges
garanteradinförts,schablonavräkning inteerhållit samt enom

mottagningsplikt. Omaktör åläggsnågonför sinavsättning attgenom
utredningenefter återkommerskydd år 2000finns behovdet ävenett av

slutbetänkande.till i sitt
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Utredningen föreslår ersättningen till de små elproducentemaatt
under perioden den 1 november 1999 år bör2000 21t.0.m. vara
öre/kWh. föreslagnaDen nivån tänkt golvpris", dvs.är ettsom
mottagningsplikten bör endast gälla till priset öre/kWh.21 Tanken är

nivån skall enhetlig för all småskalig kraftproduktion och gällaatt vara
hela landet.över

Utredningen har analyserat antal tänkbara alternativ förett mottag-
ningsplikten för perioden den november1 1999 år 2000 och fun-t.0.m.
nit två alternativ möjliga, nämligen antingen läggaäratt att mottag-
ningsplikten på och övriga berörda intressenter särskiltett statenav
etablerat inköpsbolag, eller företagpå de idag leveranskon-ärsom
cessionärer.

Med den ersättningsnivå utredningen föreslår torde kostnaden för att
köpa den småskaliga kraften bli totalt 180 mkr högre år jämförtca per
med motsvarande volym köpts den friapå elmarknaden, varför denom
aktör åläggs mottagningsplikten bör kompenseras för dennasom
merkostnad.

Vid samlad bedömning för- och nackdelar med de två möjligaen av
alternativen för mottagningsplikten finner LEKO-utredningen att ett
inköpsbolag föredra. det talar bl.a.För denna lösning, iär att att motsats
till mottagningsplikten läggs dagenspå leveranskoncessionärer, blirom
helt konkurrensneutral. Vidare blir det sannolikt administrativt sett
enklare hantera den utredningen föreslagna kompensationen föratt av
merkostnaden för den småskaliga kraften. särskiltEtt inköpsbolag torde
vidare skapa för aktivt agerande på marknaden så detutrymme ett att
mervärde kan ligga i den småskaliga kraften utnyttjas, varigenomsom
merkostnaden kan reduceras. till alternativetI med dagensmotsats
leveranskoncessionärer kräver inköpsbolaget heller ingen särskild
lagreglering.

börDet merkostnaden jämfört medpoängteras motsvarandeatt om
volym köptes till marknadspris redan existerar. Med den ersättnings-
konstruktion idag gäller finansieras emellertid motsvarandesom
merkostnad hushållen betalar högre elpriser vad de skulleatt ängenom

de handlade sin i konkurrens.göra Genom den småskaligaattom
elproduktionen till del koncentrerad till vissa geografiska områ-ärstor
den, vindkraften till Gotland och västkusten, så också konsu-t.ex. är

i dessa områden särskilt drabbade.menterna
dennaMot bakgrund utredningen den kostnad 180attanser om ca

mkr uppstår med den föreslagna ersättningsnivån bör synliggöras isom
statsbudgeten och finansieras sådant den belastar helasättett att
kollektivet på rättvist Härmed bör i första handsätt.ett prövaman
möjligheten till finansiera kostnaden omprioriteringar inomatt genom
nuvarande anslagsramar för energiområdet. Skulle det visa sig att om-
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skerfinansieringenföreslår utredningenkan skeprioriteringar inte att
samtliga nätabonnenter.avgift förtillfälliggenom en

elmarknadfrileveranskoncessionärernaförKonsekvenser av en

för konkurrens.hela elmarknadenschablonavräkning införsNär öppnas
istället förtorde bli rikstäckande,marknadenkonkurrensutsattaDen att

marknader därmängd lokalaha beståtthittills i praktiken av ensom
marknadenställning.haft dominerande Närleveranskoncessionären en
elhandels-varigenomtorde priserna falla,för konkurrensöppnas

marginaler minskar.företagens
utföra kanlåtitkonsultstudier LEKO-utredningendömaAtt somav

i storleksordningenenergiomsättning påårligkomma krävasdet att en
lönsamtför det framgent skallellertill GWh500 l 000 attatt varamer

visar ocksåelhandelsverksamhet. Studiernafullskaligbedriva atten
bedriver elhandelföretagde 170sannolikt endast 20 % ca somca av

försäljningsvolym.sådanleveranskoncession idag harmed stöd enav
betydandetill denna nivå tordeinte nårBland de företag ettuppsom

kommuner.antal ägda avvara
schablonavräkninginförandetbakgrund kandennaMot antas att av

försälj-strukturomvandlinggenomgripandeleda tillkommer att aven
framförmedför sannoliktelmarknaden.ningsverksamheten på Detta att

konkurrens-sig till deninte förmårmindre företagallt nyaanpassasom
förändringarmed verksamheten.upphöra Dessasituationen tvingas är

kopplade tilloch intetill fri marknad i sig,följd övergången enaven
november 1999.schablonavräkningen införs just den 1att

omständighetenemellertid också peka på denUtredningen vill attatt
införas föreriksdagens beslut kommerschablonavräkning att nugenom

särskilda problemskapaleveranskoncessioners utgång, kangällande
tecknattill följdleveranskoncessionärer. Dettaför vissa att manav

levereraplaneratanskaffning den kraftlångsiktiga avtal för attav man
den informationleveranskoncessionskunder. grundvalPåtill sina av

möjligtdet emellertid intefinns tillgänglig avgöraär att pro-som nu
särskilddärförUtredningen föreslåromfattning.blemets att en
omfatt-Förhandlingsmannen bör klarläggatillsätts.förhandlingsman

behovkraftanskaffningsavtalen och vidmedproblemetningen upptaav
justerai syfte förmå dessamed berördaförhandlingar attparter att

avtalsvillkoren.

Övriga frågor

delbetänkandetbehandlas ifrågor redovisatsde motUtöver ovansom
Energimyndighetenkraftnät ochförslag Svenskabakgrund somav
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lämnat Förslag till modell för schablonavräkning vissai rapporten
frågor Bl.a.kring timmätning efter den novemberl 1999. anser

för scha-utredningen elanvändare ligger under gränsenatt somom en
bör hanblonavräkning begär tirnregistrerad mätning och avräkning, så

hushållenför merkostnader uppkommer. Vidare kommerdesvara som
få tillträde tillm.fl. längre behöva installera timmätare förinte att att

schablonavräkning införs, varför det saknasden fria elmarknaden när
ochskäl behålla det takpris kr inkl för timmätare2 500att om moms

juli för bl.a. alla hus-dess installation, sedan den 1997 gällerlsom
hållskunder.

inteUtredningen vidare kunder installerat timmätareattanser som
kunder tordebör kompensation för de utlägg haft. flertaletFörges man

i denden utläggen.timmätaren givit Dessutomuppväganytta angavs
inkl föreslogs schablon-där takpriset 500 lGproposition 2 attmomsom

kunderinföras varför deavräkning kunde komma inom några år,att
med-takpris får ha tagitvalt skaffa tilltimmätare sägasatt ensom en

kunde bli tidsbegränsad.risk denna lösningattveten
undantagdelbetänkandet hur detfråga behandlas iEn ärannan som

leveransplikt idag gäller inomfrån leveranskoncessionärernas om-som
bli distri-distribueras ellerråden där fjärrvärme eller attnaturgas avses

Enligtupphör.leveranskoncessionssystemetbuerad, bör hanteras när
elmarknad böravskaffas. fribör undantaget Påutredningens mening en

för vilkade vill köpa ochfria själva bedömakunderna att omvara
Även särregleranvända den. ellagensändamål de önskar omom

andra reglerbort, så finns för övrigtfjärrvärme och naturgas tas som
lagenvärrnemarknaden.särskilda förutsättningar på Genomskapar

möjlighetkan kundernas1981:1354 allmänna attvärmesystemom
driverförutsatt denbyta begränsasuppvärmningssystem att ensom

respektivefår anläggningenfjärwämieanläggning eller naturgasnätett
allmänförklarat.nätet
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Författningsförslag

tillFörslag
1997:857ellageniändringLag om

1997:857ellagenfrågaföreskrivs iHänned om
gälla,upphöraskallkap.dels 5 attatt

följandebestämmelseskall införaskap.det i 8dels avatt nyen
lydelse,

följandebestämmelserinföras tvåskallkap.det i 11dels avatt nya
lydelse,

följande lydelse.skall hakap. 5 §dels 13att

ochbalansansvarleverantörsbyte,Systemansvar,8 kap.
balausavräkning

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6§
endastkanLeverantörsbyte

balans-det finnsske enom
Sådantför leveransen.ansvarig

skeendastfårleverantörsbyte
månad.dagen varjeden första i
balans-ÖvertagandeOm av

bestämm-särskildafinnsansvar
§§.och 9elser 8i

skallelleverantörEn
innehavaren nät-underrätta av

vilkatillkoncession uttags-om
sådansker. Enpunkter leverans

tillhänvisaskallunderrättelse
be-elanvändarna imedavtal

sändasochuttagspunkterrörda
nät-innehavarentill av

månad förekoncession senast en
el-vareftermânadsskiftedet

påbörjas.skallleveransen



12 Författningsförslag SOU 1999:44

Underrättelsen får dock sändas
vid tidpunkten senare om
särskilda skäl föreligger.

Innehavare nätkoncessionav
skall underrätta den elleverantör

före leverantörsbytet harsom
leverererat till uttagspunkten om
tidpunkten för elleveransens
upphörande. Bekräftelse lev-om
erantörsbytet uppgiftsamt om
elanvändarens beräknade års-

förbrukning därefterskall sänd-
till den elleverantör skallas som

elleveransen.överta
Innehavare nätkoncessionav

skall vidare lämna underrättelse
vid tidpunktenmätarställningom

för leverantörsbytet till berörda
elleverantörer elanvändare.och

nätkoncessionInnehavare av
får, vad följakanutöver avsom

kapitlet debitera avgift3 11 i
anledning byte elleveran-av av

endast för femte och där-dettör
på leverantörsbytenföljande

elanvändare genomförsom en
under Avgiftenskalenderår.ett
storlek beslutas regeringenav
eller, efter bemyn-regeringens
digande, nätmyndigheten.av

eftereller,Regeringen
bemyndigande,regeringens nät-

myndigheten meddelar närmare
föreskrifter förfarandet vidom
byte elleverantör.av
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överföringSärskilda bestämmelser och leverans11 kap. avom
till konsumenter

2a§
elleverantörEn som

konsumentlevererar till ien
uttagspunkt skyldigdennes är att

kon-fortsätta leveransen i
fram tilluttagspunktsumentens

leverantörsbyte hardess att ett
ellerenligt kap. 68ägt rum

harkonsumententill dess att
väsentligttillskyldiggjort sig ett

bestämmelsernaochavtalsbrott
kapitel hardettaoch3 §§4 ii

iakttagits.

2b§
saknarkonsumentOm en

elleverantöravtal med ären
nätkoncessioninnehavare av

skyldig konsumentenanvisaatt
avtalelleverantör, vilken ien

harkoncessionshavarenmed
till delevereraåtagit sig att
enligtkonsumenter anvisassom

paragrafdenna

Övriga bestämmelser13 kap.

Överklagande

nätmyndighetenBeslutnätmyndigheten 5 §Beslut5 § avav
kap.25 §§, 3kap. enligt 2 kap. 233enligt kap. 23 25 §§,2 --
och12, 14och 6 8 §§, 11,3§,11,12,146 8§§,3§, --

och 10kap. 7och 15 §§, 4kap. 10 §§§§, 4 715
tillsyns-beslutoch5kap. 11 §§,10 samtsamt enav

kap. 2enligt 12tillsynsmyndighet myndighetbeslut enav -
denbeslut4kap.enligt 12 2 4 samtsamt av-

myndighetensystemansvarigasystemansvarigadenbeslut av
enligttill dentill ersättningmyndigheten ersättning somomom

öka ellerbeordratskap.8kap. § 8 2 §enligt 2den som
fårminska produktionenminskaöka ellerbeordrats av
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allmänfår överklagas hosproduktionen av
förvaltningsdomstol. Prövnings-överklagas hos allmän

överklagandetillstånd krävs vidförvaltningsdomstol. Prövnings-
överklagande till kammarrätten.tillstånd krävs vid

meddelafårtill kammarrätten. Regeringen
överklagandefår meddela föreskrifterRegeringen avom

denna lagöverklagande andra beslut enligtföreskrifter avom
föreskrifterdenna lag eller enligtandra beslut enligt som
stöd lagen.föreskrifter meddelats medeller enligt avsom

lagen.meddelats med stöd av
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ochuppdragUtredningens1

uppläggning

Direktiven1

uppdragursprungligaUtredningens1.1.1

medseptember 1998,deninledde sitt arbete 1LEKO-utredningen upp-
leveranskoncessionssystemet.giften utvärderaatt

kommersiell verk-bedrivatillståndleveranskoncessionEn är attett
Med konces-område.geografisktvisstelhandel inomsamhet med ett

ibestårFörpliktelsemafördelar.ochförpliktelserföljer både attsionen
till skäligt prisskyldigområdetinomleveranskoncessionären är att

förbrukningsändamålnormalaförundantag, levereramed vissadels,
produk-från smådels köpaönskar,elanvändare såallatill som

leveranskoncession-ifrämstFördelarna bestårtionsanläggningar. att
till kunderområdet säljageografiskainom dethar ensamrättären att

leveranskoncession finns itimvis. Reglerförbrukning mäts omvars
ellagen.kap.5

elmark-samband mediinfördesLeveranskoncessionssystemet att
tänktjanuari 1996. Systemetdenreformerades 1naden ensomvar

el-förutsättningarna påi avvaktanövergångslösningfemårig att
längretimvis mätning intekravet pådithänutvecklatsmarknaden att

förochleverantör,kunder bytaför småhinderkunde attutgöraanses
mark-till frisigmöjlighetelproducentemade små attatt enanpassage

år 2000.gällerleveranskoncessionerbeviljadenad. Samtliga t.o.m.
1998:37direktiv dir.ursprungligaLEKO-utredningensEnligt

och analyseraleveranskoncessionssystemetskulle utredningen överse
in-uppdragetform Ii någonavskaffas ellerdet bör permanentas.om

med litenelkunderskydd förfortsattbehovetgick bl.a. övervägaatt av
skydd be-sådanaelproducenteroch för småförbrukning samt att, om

deregler för detta. Ilämpligaföreslånödvändiga,dömdes ur-vara
denredovisas 1skallarbetetdirektiven senastsprungliga attangavs

november 1999.
och konsekvensernaanalysera behovetuppgiftviktigEn att avvar

mätningtimvisgrundprincipenkunder frånvissaundantaatt avom
schablonavräkning förs.k.användaiställetochelanvändningen, attav

utredningen1998:82dir.tilläggsdirektivkunder. Genomdessa gavs
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den oktober i1 1998 uppdrag med förtur genomföra denna analys,att
till den februari1 1999.

1.1.2 Utredningens inriktningnya

Genom riksdagen den december4 1998 beslutade schablonav-att att
räkning skall införas från den l november förändrades1999, så förut-
sättningarna för LEKO-utredningen på genomgripande Flertaletsätt.ett

de frågor kring schablonavräkning utredningen skulle övervägaav som
hade i praktiken redan avgjorts riksdagens beslut. Eftersom le-genom
veranskoncessionssystemet i dess nuvarande form enligt utredningens
mening inte kan upprätthållas schablonavräkning införs, så innebarnär
riksdagens beslut också utredningens huvuduppgift, utvärderaatt att
leveranskoncessionssystemet, inte längre relevant.var

Mot denna bakgrund inlämnade LEKO-utredningen den decem-22
ber 1998 särskild skrivelse till regeringen skrivelsenI konstatera-en
des det inte längre fanns anledning för utredningen lämnaatt del-att ett
betänkande den februari1 Vidare1999. redovisades vissa övergripande
bedömningar kring val modell och lämplig för schablonavräk-gränsav
ning, m.m.

skrivelsen föreslogsI också inriktning utredningsarbetet.en ny av
Utgångspunkten för detta riksdagens beslut innebar pressadattvar en
tidplan för införandet schablonavräkning, och det därförattav var an-
geläget det fortsatta utredningsarbetet organiserades effektivtsåatt som
möjligt. Enligt LEKO-utredningen borde arbetet med utforma deatt

praktiska detaljerna kring hur schablonavräkningen skall gå tillmer
därför bedrivas de aktörer kommer engagerade inomattav som vara
området väl i drift, dvs. i första handnär Affirsverketärsystemet
svenska kraftnät, Statens energimyndighet och branschen. LEKO-ut-
redningens fortsatta arbete föreslogs istället omfatta samladgöraatt en
bedömning förutsättningarna för införa schablonavräkning påattav
basis myndigheternas arbete, utreda vissa preciserade detalj-samt attav
frågor, hur skyddet för små elproducenter bör hanterast.ex. närsom
leveranskoncessionssystemet upphör.

Regeringen delade i allt väsentligt LEKO-utredningens ståndpunkt-
Således Svenska kraftnät den januari28 i år i uppdrag iatter. gavs

l sambandI med behandlingen 1997/98:159 Genomförandetav prop. av
Europaparlamentets och rådets direktiv regler för den inreom gemensamma
marknaden för el, bet. 1998/99:NU4, rskr. 1998/99253.m.m.

Övergripande2 bedömningar beträffande schablonavräkning och det fortsatta
utredningsarbetet avseende leveranskoncessionssystemet LEKO dnr U-17.
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samråd med Energimyndigheten föreslå och utforma förett system
elleveranser skall kraft denschablonavräkning träda i 1av som novem-

ber Vidare LEKO-utredningen den februari tilläggs-1999. llgavs nya
direktiv dir. i vilka regeringen delar utredningens1999:19 sägs att
bedömning leveranskoncessionssystemet i dess nuvarande form inteatt
kan behållas då schablonavräkning införs, och utredningensatt ur-
sprungliga direktiv vad utvärdering leveranskoncessionssys-avser av

därmed inte längre aktuella.ärtemet
Enligt tilläggsdirektiven omfattar LEKO-utredningens uppdrag nu

följande frågor:
samlad bedömning vägval och konse-Utredningen skall göra en av-

myndigheternas förslag beträffandekvenser utredningens och ut-av
formning för schablonavräkning.systemav
Utredningen bör analysera de praktiska och juridiska konsekven--

införandet schablonavräkning medför väsentliga för-attserna av av
ändringar för leveranskoncessionärema före koncessionstidens ut-
gång.
Utredningen bör hur de administrativa kostnader nät-överväga som-
företagen kan förväntas få i samband med leverantörsbyten skall

förhanteras och förslaget påverkar gällande regelverk nätföreta-om
gen.

mätperiodens längd bör regleras ochUtredningen bör överväga om-
elräkningen bör baseras faktisk förbrukning lämna för-på samtom

slag på de författningar kan behövas i sådant sammanhang.ettsom
timvis börUtredningen bör ägande till mätutrustningöverväga om-

särskilt och de kunder erlagt avgift tillhanteras på nät-sätt om som
företaget för kostnader för sådan utrustning skall till eko-rättges

kompensation i form.nomisk någon
Utredningen skall analysera behovet skydd för små elproducenterav-
då leveranskoncessionssystemet i dess nuvarande form upphör. Vid

lämna förslag till Övergångsbestämmelser ibehov skall utredningen
samband med det nuvarande regelverket ändras, för tillför-att att
säkra små elproducenter det skydd bedöms nödvändigt.som
Utredningen skall behovet skydd för de kunderöverväga av som-

komma sakna med elleverantör leve-eventuellt kan avtal näratt en
i dess nuvarande form upphör.ranskoncessionssystemet

Utredningen skall analysera konsekvenserna det förändradeav re--
gelverket och vid behov föreslå åtgärder vad övrigaäven avser nu
gällande bestämmelser inom leveranskoncessionssystemet.

frågorna skall redovisas den april Frå-Huvuddelen 1999.1senastav
faktisk förbrukning,elräkningen bör baseras på samtgorna omom

tillskydd för elproducenter med undantag för eventuellt förslagsmå -
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Övergångsbestämmelser dockskall redovisas den 1 septembersenast-
1999.

ursprungliga direktiven tilläggsdirektivenDe de två iåtergessamt
bilagoma 1-3.

Arbetets1.2 uppläggning

Riksdagens beslut schablonavräkning skall införas den I novemberatt
har medfört inriktning1999 på utredningsarbetet, och pressaden ny en

tidplan för genomförandet reformen. Bl.a. måste de frågor riks-av som
dagen har ställning till läggas fram i proposition under vårenatt ta en
1999.

Den pressade tidplanen har fått konsekvenser för hur arbetet bedri-
förvits och hur det redovisas, på bl.a. följande sätt:nu

LEKO-utredningen har koncentrerat sig depå enskilda frågor och-
den samlade bedömning beträffande utformning för scha-systemav
blonavräkning, efterfrågas i tilläggsdirektiven. Till grund försom
den samlade bedömningen ligger i första hand den skrivelse utred-
ningen lämnade till regeringen den december erfaren-22 1998, de
heter sedan dess gjorts i utredningsarbetet, För-samt rapportensom
slag till modell för schablonavräkning 1999-02-28 Svenskaav
kraftnät och Energimyndigheten. samlade bedömningenDen gjordär
på övergripande nivå. LEKO-utredningen har däremot inte haft som
ambition analysera detalj ivarje enskild myndigheternas arbeteatt
eller med undantag för vissa aspekter på leverantörsbyten ochatt -
timmätning efter den november söka inkorporera för-1 1999 deras-
slag och i delbetänkandet.resonemang
LEKO-utredningen har valt i detta skede utredningsarbetet inteatt av-

tid beskriva bakgrundsfakta kring den reformerade el-ägna att
marknaden, eller leveranskoncessionssystemet, Sådanaom m.m. re-
dovisningar ñnns i utredningens skrivelse den 22 december 1998,av
varför den önskar del sådan information hänvisas dit.tasom av

det hittillsvarandeI utredningsarbetet har sammanträden med sakkun-
niga och hållits vid tillfällen.sammanlagt nioexperter

Utredningen har sedan den inledde sitt arbete hösten också1998 in-
hämtat synpunkter från antal olika aktörer vid sammanlagt sjut-ett ett
tiotal Bland dessa aktörer finns leveranskoncessionärer och lo-möten.

nätföretag,kala konkurrerande elförsäljningsföretag, små elproducen-
intresseorganisationer, myndigheter, m.fl. Studiebesök harter, även

gjorts vid ansvariga departement myndigheteroch i Finland och Norge.
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avsnitt 7.3faktagranskningdelbetänkandet harmedarbetetI av
Seger.kammarrättsassessor Larsgjorts av

delbetänk-förunderlagbildatempiriska arbeteMycket det somav
skrivelseutredningensfinns redovisat iochutfördes under höstenandet

uppdragdeflertaletgällerdecember 1998. Dettaden 22 t.ex. somavav
uppdrag haroch konsulter. Dessamyndigheterlagt påutredningen ut

handlat attom
balansavräkning iaspekter kringanalyserat vissaKraftnätSvenska-

elmarknad,schablonavräknaden
le-hurerfarenhetermyndighetensredovisatEnergimyndigheten av-

praktiken,tillämpas ikommitveranskoncessionssystemet att
leveranskonces-förkonsekvensernaanalyseratWaterhousePrice-

schablonavräkning,införandeekonomisionäremas ett avav
ÅF fördelar,elmätningensden timvisaanalyserat-Energikonsult-

leveranskoncessionä-ochnätföretagenslokalaundersökt deSIFO-
avseenden,olikaattityder i attsamtrernas

elproducentemasaspekter de småvissaanalyseratAnalysEME av-
ekonomiska förutsättningar.

delbetänk-föreliggandedetskrivelsen ochtidigareUnderlag för den nu
skriftligtochmängd litteratur mate-andet har utgj annatäven orts av en

bilagalitteraturförtecloiing irial. vidareSe

dispositionBetänkandets1.3

följandedisponerats påhar sätt.framställningenfortsattaDen
vägvalbedömningsamladeutredningensredovisaskapitel 2I av

beträff-förslagmyndigheternasochutredningensoch konsekvenser av
diskuteraskapitletIschablonavräkning.förande utformning systemav

scha-schablonavräkning,modell för samtochvalbl.a. gräns omav
november 1999.införa den lgårblonavräkning att per

bedömningarutredningensoch ordningiredovisaskapitlen 3-8I tur
skall besva-tilläggsdirektivenfrågor enligtenskildabeträffande de som

leveranskonces-reglerdetill olika delaranknyterFrågorna omavras.
konstaterade iLEKO-utredningenellagen.kap. Somfinns i 5sion som
inaktuelltkapiteldetta närblirdecember 1998skrivelse den 22sin av

förhållandendeupphör. Vissaleveranskoncessionssystemet somav
efterreglerasdock fortsatt attbehöver ävenellagenkap-regleras 5

införts.schablonavräkning
medfrågoroch vissakapitel 3 4delbetänkandetsbehandlarSålunda
bl.a.analyseraskapitel 3leverantörsbyte. Itill regleranknytning om
få iförväntaskannätföretagenkostnaderadministrativadehur som
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samband med leverantörsbyten skall hanteras. kapitelI behandlas4
vissa frågor kring hur de timmätare installerats i samband medsom
leverantörsbyte bör hanteras schablonavräkning införs, denär t.ex. om
kunder erlagt avgift till nätföretaget för kostnader för sådan utrust-som
ning eventuellt bör till ekonomisk kompensation i fonn.någonrättges

kapitel bedömsI 5 behovet skydd i de situationer där kunderav
eventuellt kan komma sakna avtal med elleverantör leverans-att nären
koncessionssystemet upphör.

kapitelI 6 analyseras behovet Övergångsbestämmelser för till-attav
försäkra små elproducenter det skydd bedöms nödvändigt isom sam-
band med leveranskoncessionssystemet i dess nuvarande fonnatt upp-
hör.

kapitel analyserasI 7 vissa ekonomiska och juridiska konsekvenser
införandet schablonavräkning torde få för leveranskoncessionä-som av

rema.
kapitel föreslåsI 8 hur bör hantera det undantag i leveransskyl-man

digheten idag finns beträffande leveranskoncessionärens elleve-som
inom fjärrvärme- och naturgasområden.ranser

kapitel redovisasI 9 lagförslag med kommentarer.
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Samlad bedömning för2 systemav

schablonavräkning

Idag saknar överväldigande majoritet hushållen i praktiken möj-en av
lighet den avreglerade, konkurrensutsattapå elmarknaden.att agera
Skälet till detta priset den timvisa förpå mätutrustning, krävsär att som

kunna byta elleverantör, effektiv inträde denutgör spärratt moten
fria elmarknaden, det pris hushållskund själv skall betala förtrots att en
timvis elmätning sedan den juli fär till högst kronor1 1997 uppgå 2 500
inkl Hittills har därför inte fler 20-30 000 hushållskunderänmoms. ca
bytt elleverantör.

denna bakgrund framhöllMot LEKO-utredningen i sin särskilda
skrivelse till regeringen den december effektiv22 1998 el-attav en
marknad för alla elanvändare förutsätter kravet på timmätning vidatt
leverantörsbyte bort for det flertalet kunder. Istället bör scha-tas stora
blonavräkning införas för dessa kunder.

skrivelsen föreslog utredningen den s.k. områdesmodellenI böratt
bilda utgångspunkt för schablonavräkningen i Sverige. Detaljerna kring
schablonavräkningen borde dock enligt utredningen utformas deav
aktörer kommer handha den i praktiken, dvs. i första handattsom
Svenska kraftnät, Energimyndigheten och branschen. förslagPå ut-av
redningen uppdrog regeringen därför åt Svenska kraftnät i samrådatt
med Energimyndigheten utforma för schablonavräkningett system av

träda kraftelleveranser skall i den november Uppdragets1 1999.som
första har redovisats i förFörslag till modell scha-etapp rapporten
blonavräkning 1999-02-28.

Med frånutgångspunkt myndigheternas och resultatenrapport av
LEKO-utredningens arbete redovisas i detta kapitel den samlade be-
dömning vägval och konsekvenser beträffande utfomming syst-av av

för schablonavräkning, efterfrågas i tilläggsdirektiven.em som
Enligt meningutredningens står myndigheternas för sigrapport

själv, vilket också framgår det faktum regeringen låtit remissbe-attav
handla den i särskild ordning. finns därförDet inte skäl för LEKO-ut-
redningen kommentera varje enskild detalj i myndigheter-närmareatt

arbete. den utredningen funnitI mån anledning särskilt analys-attnas
enskilda detaljer i myndigheternas detta i första hand igörsrapportera

samband med redovisningen de enskilda frågor utredningen har attav
enligt tilläggsdirektiven,besvara dvs. i kapitlen till samlade3 Den

bedömningen i detta kapitel har istället lagts översiktlig nivå.på en
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behandlas följande frågor i kapitlet.denna bakgrund I avsnittMot
redovisar utredningen vissa ställningstaganden kring för2.1 gränsen

avsnitt bedöms myndigheternas förslagschablonavräkning. 2.2 tillI
modell för schablonavräkning. avsnitt beskrivs olika konsekven-I 2.3

införandet schablonavräkning torde få för kunderna. Slutli-ser som av
i avsnitt förutsättningarna förbedömer utredningen 2.4 attgen genom-

föra reformen pekar på behov fortsatttill den 1 november 1999 samt av
arbete.

utredningen framhålla myndigheternaInledningsvis vill ochatt
kvalificerat skrivelsenbranschen gjort arbete på kort tid. denI 22ett av

förutsättningdecember menade utredningen helt avgörande1998 att en
för kunna införa schablonavräkning till den novemberl 1999att attvar
de praktiska förberedelserna inleddes omedelbart och redan från början
bedrevs full kraft. arbete redovisats i myndigheternasmed Det som

utredningens mening detta. Såvittenligt utred-motrapport svarar upp
ningen de lagförslag myndigheterna lämnarkan bedöma ocksåger som
i sin med de lagförslag LEKO-utredningentillsammans redo-rapport,
visar delbetänkandet, heltäckande regelverk väli är ägnatett attsom
möjliggöra införande schablonavräkning.av

för schablonavräkning2.1 Gräns

samband med riksdagen den december beslutade scha-I 4 1998att att
november uttaladesblonavräkning skall införas den 19991 gränsenatt

för schablonavräkning första bör ligga vid säkringsstorleki ett steg en
på för läggas vid 6325 A, A.att senare

i de ställningstaganden LEKO-utredningenMed utgångspunkt gjor-
kraftnätde i sin skrivelse den december 1998 har Svenska och22av

Energimyndigheten utformat för schablonavräkning. Syste-ett system
fungeraskall enligt myndigheterna vilken väljs.gränsmet oavsett som

inte särskild förDäremot förordar myndigheterna någon scha-gräns
blonavräkning, regeringen bör besluta detta. Samti-attutan menar om

frågordigt myndigheterna det finns flera outklarade börattmenar som
för schablonavräkningbelysas innan högsta kringsätts,gräns t.ex. när

det försvarbart installeraegentligen kostnadsmässigt timmätare.är att
myndigheternas åsikt regeringenLEKO-utredningen delar böratt

besluta schablongränsen.om
också i detUtredningen instämmer svårt vilkenär avgöraatt att

den optimala, eftersom ingenför schablonavräkning idaggräns ärsom
nivå timmätning elförbrukningenkan exakt vid vilkensäga ärav sam-

skulle liggahällsekonomiskt lönsam. denna nivå precis vidAtt den
föreslogför schablonavräkning utredningen i sin skrivelsegräns som



bedömning schablonavräkningSamlad för 23SOU 1999:44 systemav

säkringsstorlek vilketden december 1998 dvs. på 200 A,22 enav -
kan utredningenelförbrukning 300 000 kWh/årmotsvarar caen -

heller inte helt bestämt hävda.
finner emellertid inte anledning ändra sin påUtredningen att syn

efterschablongräns väljas ha granskat myndigheter-vilken bör attsom
Således LEKO-utredningen alltjämt säkrings-attrapport.nas anser en

bör gälla schablonavräkning införs denstorlek på 200 A närgränssom
välja eller egentligen,november 1999. 200 A1 För gränsenatt mera-

relativt hög talar flera skäl enligt utred-korrekt, för välja gräns-att en
ningens mening.

har visat för in-skäl utredningens arbete kostnadernaEtt är attatt att
mätningstallera och driva för timvis många gångerär större änsystem
informationenoch värdet den timvisa elförbrukningenbehovet av om -

för den delen kundkollektivet. framgått dethelt övervägande Som ärav
vid förbrukningsnivå timmätningsvårt exakt vilkenavgöra äratt sam-

de erfarenheter gjorts i utrednings-hällsekonomiskt lönsam. Men som
för åtminstone ligger högre vidarbetet talar denna nivå avsevärt änatt

för riksdagen diskuterat dvs. ide schablonavräkning 25 Agränser som
denna bakgrund framstårförsta och 63 A. Mot 200 Aett steg senare

antagande utredningens mening.rimligt enligtettsom
ibekräftas också i viss mån de erfarenheter gjortsDetta av som

förbrukningsprofil används försökt förfina denNorge när somman
kraftnät Energimyndigheten på-schablonavräkning. Svenska ochSom

alltför hög för schablonavräkningpekar i sin kan gränsrapport en re-
i förbrukningsprofilen blir för småförbrukamasultera att ogynnsam om

höga effektnivåer i nätområdetdet finns många elanvändare med som
förbrukningsproñlen. syfte råda bot på problem dettadriver I att avupp

slag övervägdes för år sedan i sänka schablongränsennågot Norge att
kWh gällde schablonav-från årsförbrukning på 500 000 som nären

varefterinfördes till årsförbrukning kWh,räkning 1995 på 100 000en
förbrukningtimmätning skulle krävas för alla elanvändare med överen

timmätning kWh/årkWh/år. ställa krav på 100 000100 000 Att över
inte samhällsekonomiskt lönsamt. be-bedömdes dock Däremotvara

dömdes sänkning schablongränsen till kWh/år, med400 000en av
motsvarande krav timmätning motiverad påpå gränsen,över sam-som

januari därför dennahällsekonomiska grunder. Sedan den 1999 gällerl
mening orimligti Enligt utredningens det inteNorge. ärgräns att anta

vilken nivå timmätning lönsam kanliknande bedömning vid äratt en av
förhållanden.utifrån svenskaävengöras

LEKO-utredningen förordarandra skäl för alltjämtEtt gränsatt en
för för-den i föregående stycke nämnda riskenpå 200 A är att storaatt

medbrukare skall förvrida förbrukningsproñlen kan bli hanterbarantas
schablongräns. bakgrund norska erfarenheternasådan deMot aven
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vilketnämligen sannolikt schablongräns på 200 A,förefaller det att en
medförförbrukning kWh/år,alltså på 300 000 att stor-motsvarar en ca

förbruknings-förvridapå menligt skulle kunnaförbrukare sättettsom
schablonavräkning.inte förprofilen överhuvudtaget blir aktuella

inte kan studera valettredje skälEtt gränsär utan attatt man av
schablonavräkning. Såvälmodell väljs församtidigt beakta vilken som

EnergimyndighetenSvenska kraftnät ochLEKO-utredningen an-som
områdesmo-schablonavräkningen i Sverige bör bygga på s.k.att enser

torde dockbli kostnadseffektivdell vidare avsnitt 2.2.se För att om-
Om schablongrän-rådesmodellen kräva relativt hög schablongräns.en

huvud-torde den andrarelativt lågt t.ex. vid 25 Adäremot läggssen
s.k. kategorimodellenfinns skäl denmodell det övervägaatt avsom

föredrakostnadsskäl attvara
börja med relativtdet rimligen bättrefjärde skälEtt ärär att att en

Påvid behov sänks,hög 200 At.ex. än göra tvärtom.gräns attsom
timmätarinstallationerrisken för framtvingardetta minskarsätt att man

samhällsekonomiskt olönsamma.visa sigi efterhand kan varasom
förordar schablongränsenför LEKO-utredningenfemte skälEtt att

allmänt gehör i utred-diskuterats och vunnitdenna200 A är gränsatt
Härmed har också rimlig-sakkunniga ochningens experter.grupp av

redan i sammanhang där så-den föreslagnaheten i gränsen prövats ett
myndigheter m.fl.konsumentintressen berördaväl branschen och som

väl förankrad.varför kanfinns företrädda, sägasgränsen vara
utredningen i till regeringen denskäl sin skrivelsesjätteEtt är att av

såväl el-bör väljas, ochdecember föreslagit 200 A22 gränsen attatt
konsekventa sig-allmänheten i övrigt börmarknadens aktörer gessom

skall gälla schablonavräkning införs.vilkennaler gräns närom som
således ovanstående skälLEKO-utredningenSammantaget avanser

bör väljas schablonav-säkringsstorlek på 200 A närgränsatt somen
torde %Med 99,5räkning införs den l november 1999. denna gräns ca

schablonavräkningen,elanvändare komma omfattaslandets att avav
mindrehushåll, jordbrukare och andradäribland alla flertaletävenmen

måstebör här dock påpekasnäringsidkare. Det amperegränsenatt
effekttariff.med i kW för kunder medkompletteras gränsen

3 installera timmätarekostnaderna beror främst på behovetskildaDe attatt av
kunder tim-i två modellerna. områdesmodellen finns endastolika de Iär som

Härmed måstegränsen eller schablonavräknas under gränsen.övermäts
Kategorimodellen tillåtermånga timmätare installeras vid lågrelativt gräns.en

inte byter frånkunder inte timmäts, förutsatt dedäremot över gränsen attatt
blir härmedi området. installera timmätarehuvudleverantören Behovet attav

initialt mindre.sett
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2.2 Modell för schablonavräkning
framgårSom LEKO-utredningens skrivelse den 22 decemberav av
ligger1998 det vid val modell för schablonavräkning tillnärmastav

hands studera de lösningar valts i Norge och Finland.att som
Den norska modellen har praktiserats sedan 1995. I Finland infördes

schablonavräkning den l september 1998. norskaDen modellen kan
beskrivas områdesmodell i den meningen endast scha-attsom en en
blonkurva används för varje nätområde. finskaDen modellen kan på
motsvarande karakteriseras kategorimodell,sätt eftersom densom en
bygger på olika schablonkurvor för olika förbrukarkategorier.

skrivelsen förordadeI LEKO-utredningen schablonavräkningen iatt
Sverige bör bygga på områdesmodellen. Detta bakgrundmot attav om-
rådesmodellen skapar konkurrensneutralitet mellan marknadens olika
aktörer och bäst förutsättningar för normal marknad skallattger eta-en
bleras. Eftersom det grundläggande motivet för införa schablonav-att
räkning konkurrensen skall öka ochär alla elanvändareatt skallatt ges
tillträde till den fria elmarknaden, bör nämligen konkurrensaspekten
enligt utredningens mening i valet mellan deväga två model-tyngst
lerna. Samtidigt också områdesmodellen kostnadseffektivär mest om

utredningen förordar, väljer relativt hög för krav pågränsman, som en
timmätare.

analysDen kring val modell Svenska kraftnät och Ener-av som
gimyndigheten redovisar i sin har utgått från fler bedöm-rapport
ningskriterier de utredningen använde i sinän skrivelser Myndigheter-

slutsats blir dock densamma utredningens, dvs. områdes-attnas som en
modell liknande den används i Norge föredra. Denna modellär attsom
har myndigheterna sökt till de förhållanden råder på denanpassa som
svenska elmarknaden, vilket utredningen riktigt.äranser

Sammantaget LEKO-utredningen myndigheternasatt över-menar
väganden beträffande val modell för schablonavräkning rimligaärav
och väl motiverade.

4 Myndigheterna modellen skall kunna införas påsäger kort tid, hänsynatt ta
till rolltördelningen mellan aktörerna på den svenska marknaden, vara
konkurrensneutral, bygga på balansavräkningen och den infrastruktur som
finns på den svenska ehnarknaden, så kostnadseffektiv möjligt,vara som
kunna det möjligt påverka elanvändarnas förbrukning,göra att rättsamt ge
kostnadstördelning mellan elåtertörsäljaren och balansansvarig.
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kundenförKonsekvenser2.3 attav

införsschablonavräkning

elanvändare frittallasyftar tillschablonavräkningInförandet att geav
villbedömningensamladedenelmarknaden.fria Itillträde till den ut-

scha-konsekvenserväsentligavissadärför peka påredningen som
kunderna.innebära förtordeblonavräkningen

schablonavräknade kundernasdemed börTill börja noteras attatt
idagdensammakommer ävenavseendensituation i många att somvara

ha kvarkundenSåledes kommerinförts.schablonavräkningefter attatt
intervall, ochmed vissaläsaskommergamla elmätare. Dennasin att av

avläs-förbrukatfaktiskthanbetala för den närkunden kommer att
ning väl skett.

givetvissituationmed dagensjämförtskillnaden är attDen stora
utred-Medelleverantör.bytakunnahinder kommerkunden attutan

kunna bytakundenkommerförslagmyndigheternasningens och att
avgiftsfriafyra by-tillochmånads varsel,leverantör med göra uppen

kunders behovflertalettillgodosetordereglerår. Dessaten avper
el-konkurrenstryck påpåtagligttillsamtidigt ledaflexibilitet, och ett

marknaden.
del i såför kundensleverantörsbyteförreglernaVidare förenklas

för anmälahalängre kommerinteelanvändaren attmåtto attatt ansvar
Med förändringardeelleverans.balansansvarig för hansärsomvem

haistället elleverantörenföreslagit kommermyndigheterna att an-som
tilldetför detta och nätägaren.rapporterasvar

december 1998denskrivelse 22i sinbedömdeUtredningen attav
scha-upprätthållaskanlängreinte närleveranskoncessionssystemet

i utred-vilket regeringennovember 1999,införs den 1blonavräkning
inte detkan hellerHärmedinstämttilläggsdirektiv ocksåningens

leveranskoncessionen finnasielkunder ingårförskydd mindre som
leveranskoncessionä-iskydd bestårform.i nuvarande Dagenskvar att

förbrukningsändamål till kundernormalasälja förskyldigär attren
försäljning skall ske tilldennatimvis, ochförbrukning inte mäts attvars

pris.skäligtett
rimligen inteutredningen detprisprövningenBeträffande attmenar

kundmarknad, därfungerandeisådant skyddfinns behov ett enenav
fri prissätt-Medleverantör.alltid kan bytamed prisetmissnöjdärsom
skullekundervissabefaraskälning finns heller inget attatt vara

prisprövningbehovfinnsdet inteelmarknaden.oattraktiva på Att av
idet faktum Norgeocksåinförts visarschablonavräkning attnär man

dettasigFinlandoch i göraavskaffat prisprövningen övervägasäger att
fungerar.marknadenkonstaterakannär attman
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iAtt dagsläget exakt vilken prisnivå kommer etablerassäga attsom
marknaden dock svårt, i synnerhetnär öppnas det gäller deär när

minsta kunderna. Möjligen kan priserna komma bli differentie-att mer
rade mellan olika kunder. Såväl norska finska erfarenhe-typer av som

talar för prisnivån generellt ned marknadenter att närsett öpp-pressas
och konkurrensen ökar.nas

Valfriheten fri marknad skapar konsumenterna star-som en ger en
kare ställning. Utredningen föreslår vissa förändringar det kon-även av
sumentskydd idag finns i kap. ellagen.11 Således föreslås nät-attsom

skall skyldig kontrakteraägaren elleverantör i avtaletattvara en som
med har förbundit sig omedelbart förnätägaren elleveranseratt svara
till sådana konsumenter har avtal med saknar avtalnätägaren,som men
med elleverantör. Vidare föreslås, i syfte begränsa antalet fall däratten

konsument saknar avtal med elleverantör, den levereraratten en som
till konsument skall skyldig förlänga leveransen i de fallatt ettvara
avtal har löpt Sammantaget innebär dessa förslag konsumenternaut. att
f°ar till elleverans i nuvaranderätt system.samma som

2.4 Tidpunkt för införandet och behov av

fortsatt arbete

Riksdagens beslut schablonavräkning skall införas den 1 novemberatt
har1999 medfört pressad tidplan för genomförandet reformen. Ien av

skrivelsen den december bedömde22 1998 LEKO-utredningen dockav
det bör möjligt införa schablonavräkning till denatt 1attvara novem-

ber förutsatt1999, praktiskade förberedelserna inleddes omedelbartatt
och redan från början bedrevs med full kraft. Som sades inledningsvis

utredningen det arbete redovisats i Svenska kraftnäts ochattmenar som
Energimyndighetens krav.dessarapport motsvarar

frågaDen på kort sikt viktigast hantera för reformenär att attsom
skall möjlig realisera enligt myndigheterna alla elmarkna-att är attvara
dens aktörer utvecklar IT-stöd för administrera den struktur- ochatt
avräkningsinformation behövs för schablonavräkningen. Enligtsom
myndigheterna motsvarande IT-projekt normalt minst årtar ett att ge-
nomföra, koncentrera arbetet till vissa kritiska funktio-attmen genom

beräkning andelstal hos bedömer myndighe-t.ex. nätägaren,ner, av
schablonavräkning skall kunna införas denterna 1 novemberatt 1999.

Enligt myndigheterna förbättras förutsättningarnaockså ba-attgenom
lansavräkningen med den modell föreslår läggs hos Svenskaman
Kraftnät, varför vissa elimineras hos övriga aktörer.moment
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LEKO-utredningenmenade1998skrivelsen den december22I av
infö-schablonavräkningensförbedömningen tidpunktvidatt man av

eventuellt kanproblemIT-relateradeinte bortse från derande kan som
millennieskiftet. Såvittelförsörjningen i samband medinomuppstå ut-

bedrivitsanpassningsarbetedock detredningen kan bedöma har som
risk förutökadinte någoninneburit idagbranscheninom att serman
också iMyndigheternasamband med millennieskiftet.elavbrott i anser

leverantörsbyten inteutredningen instämmervilketsin attrapport,
datumeftersom dessaden 2000,få ske den januari och 1 ärbör l mars

millenniekritiska datum.s.k.
såväl direktförberedelsearbetetinslag i det fortsattaviktigtEtt är att

tydligi övrigtallmänhetenelmarknadenberörda aktörer på gessom
innebörd. dömaschablonavräkningens Attinformation rapportenavom

framgårför detta.beredskap Avmyndigheterna godhar rapporten
kommeroch utbildningsinsatseromfattande informations-nämligen att
insatsernovember.tiden fram till den Dessagenomföras under latt

fram-branschföreningama.med Dessutomske i samverkanplaneras att
för marknadensför underlättakraftnätSvenskagår attrapporten attav

med stöd ihjälpfunktion kan biståinrättaplaneraraktörer att somen
vissa frågor.

bakgrundLEKO-utredningenbedömerSammantaget mot av myn-
kunna införas den 1schablonavräkning bördigheternas rapport att no-

vember 1999.
i den månsamtidigt peka påvill utredningensammanhangetI att

förväntas uppkommaleverantörsbyten kanproblem kopplade tillnågra
uppstå deni första hand 1införs, torde dessaschablonavräkning sånär

myndigheterna före-leverantörsbyteMed de regler fördecember. som
schablonavräk-andel debetydandeslagit kan nämligen antas att aven

genomföraleverantör kommerbytanade kunder attöverväger attsom
bör bered-förberedelsearbetetdatum. det fortsattasitt byte vid detta I

kringkan uppståeventuella problemför hanteraskap finnas att som
tidpunkt.denna



SOU 1999:44 29

Vissa frågor kring leverantörsbyten

Enligt tilläggsdirektiven bör LEKO-utredningen hur de admi-överväga
nistrativa kostnader nätforetagen kan förväntas få i samband medsom
leverantörsbyten skall hanteras och övervägandena påverkar gäl-om
lande regelverk för nätföretagen. redovisas i avsnittDetta 3.1.

Vidare har Svenska kraftnät och Energimyndigheten i sin rapport
belyst vissa frågor med anknytning till leverantörsbyten, LEKO-som
utredningen för sammanhangets skull valt i detta kapitel. Så-att ta upp
ledes behandlas i avsnitt frågan3.2 uppsägningstid vid leverantörs-om
byte och byten bör ske vid fasta bytesdagar, och i fråganavsnitt 3.3om

det behövs särskilda övergångsregler angående uppsägningstidenom
vid reforrnens genomförande.

3.1 Hantering kostnader vid byteav av

elleverantör

kund byter elleverantörNär han också orsak till vissa admini-är atten
strativa kostnader uppstår hos det lokala nätföretaget. förstaI hand be-

dessa på mätarställningen måste läsas Till detta skallatt ävenror av.
läggas kostnader för registrera avlästa värden i datasystemetatt m.m.

sambandI med riksdagen beslutade schablonavräkning skallatt att
införas den l november 1999 uttalades någon avgift inte skallatt tas ut

den kund byter leverantör.av som
denna bakgrundMot diskuteras i detta avsnitt hur kostnadernastora

kan tänkas bli vid leverantörsbyte, hur valt hantera kost-samt attman
naderna i och FinlandNorge införtdär schablonavräkning.när man
Avslutningsvis redovisas överväganden och förslag.

3.1.1 Kostnader vid leverantörsbyte

Med hänsyn till schablonavräkning införts,inte det svårtatt ännu är att
exakt hur kostnaden för leverantörsbyte kommer blisäga stor ett att
med de förutsättningarna. få bildFör kostnaderna för mä-attnya en av
taravläsning inkl. arbetstid, inmatning i datasystemet, harm.m.resor,

2 19-0553Leka-utredningen
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enkätundersökninggenomfört mindreLEKO-utredningendock en
nätföretaglokalatjugotalbland ett

mätaravläsning kraftigtförkostnadernavarierardömaAtt svarenav
har lägstdet företagnätföretag. T.ex.olika lokalamellan somanger

totaltavläsningenvid årligamätvärden deninsamlingkostnader att av
flerfamiljshus ikunden bor iavläsningkund ochkrkostar 6 omper
kostnadernamed de högstaföretagetmotsvarande för ärmedantätort,

kronor.200
kund-olikavariation mellanvissframgår ocksåresultatenAv en

kr/kundavläsning 54för årliggenomsnittetSåledes är omgrupper.
respektivevilla ikr förflerfamiljshus i 65i tätort,kunden bor tätort,

genomsnittskost-glesbygd. dessalandet/i Attkunden bor på87 kr om
tillElleverantörerSverigesbekräftasrimligasannoliktnader attär av

mätaravläsning hoskostnaden förtotalauppgivit denutredningen ettatt
avläsningstillfälle.kronoroch 150ligga mellan 50tordenätföretag per

denbedöma hursvarandeombads deenkäten även storI att genom-
elmät-avläsningbli förkund kommertotalkostnadensnittliga att avper

införts.schablonavräkning Detleverantörsbytesamband medi närarna
i dettajämförelsenden relevantasvarandedeflertalet attstora angerav

kostnaden för denavläsningen,den årligakostnaden förfall inte utanär
flyttar.med kund En-sambandsker iavläsningenstaka att ensom

flyttavläsning framgårvidbeträffande kostnaderfördelningkätsvarens
nedan.tabellenav

Tabell 1

arbetstid,inklinsamling mätvärdenkostnader förnätföretagetsHur är resor,stora av
kunden borflyttavläsning,viddatasystemet, etc iinmatning i om

Medianmed Genomsnittmed FöretagBostadstyp Företag
kostnadhögstkostnadlägst

kr/kund140kr/kundkr/kund 162kr/kund 350fler- 75Tätort:
familjshus

kr/kundkr/kund 140164350 kr/kundkr/kundvilla 75Tätort:
kr/kundkr/kund 230kr/kund 302050kr/kund lLands-/ 85

glesbygd

nätföretag.från lokalapå 17Tabellen bygger svar

små företag, och5 ochbådeså devalts storaFöretagen, representerarattsom
kostnaderfåttlandsbygds-/glesbygdsnäg har i enkätensåväl tätorts- angesom

flyttavläsning.avläsning och förårligför
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varierar kostnaderna för flyttavläsning kraftigtSom mellanävensynes
olika företag och mellan olika kundgrupper. Med uppskattningen grov

dock den vägda genomsnittskostnaden enligt tabellen,kan med hänsyn
till hur många hushåll totalt finns i respektive bostadstyp,taget som

bedömas uppgå till knappt kronor kund för flyttavläsning.200 enper

Förhållandena i och Finland3.1.2 Norge

infördes schablonavräkning Under1995. 1995 ochI Norge 1996 togs
avgifter vid leverantörsbyte, bytedels 246 Nkr kunden, delsut per av

och4 000 Nkr år nätområde de leverantörer önskade säljaper av som
inom nätområde sittänett annat eget.

Avgiften för kunden motiverades med kostnaden skulle synliggö-att
för den ville byta, och det övriga nätkollektivet inte skulleattras som

behöva för kostnad enskild kund upphov till.stå Storlek-en som en gav
avgiften tänkt täckning för kostnaderna,på nätägarenatten var ge men

samtidigt inte avskräckande för kunden.vara
och med avgifterna bort helt iFrån 1997 Norge. Skälentogs var

framför allt två. avgifterna hämmade viljanDet byta le-att attena var
vilket innebar kunderna i praktiken fortfarande bundnaverantör, att var

till den gamla leverantören. Härmed uppstod inte det prispressande
konkurrenstryck tänkt sig, de gamla leverantörernautansom man
kunde hålla förhållandevis höga marginaler riskerautan att att tappa
kunder. andra skälet nätföretagen efter två år förutsattesDet haattvar

effektivtlärt sig hantera leverantörsbyten så kostnaden skulleattpass
kunna hållas låg.

förIdag står det lokala nätföretaget de kostnader uppstår isom sam-
band med leverantörsbyte. Kostnaderna via nättariffen. I Norgetas ut
betraktas således de arbetsuppgifter och kostnader uppstår vid le-som
verantörsbyte del monopolroll.nätägarenssom en av

Finland, införde schablonavräkning den septemberI 1 1998,som
ingen avgift kunden han första bytergången leverantörnäruttas av

den avreglerade elmarknaden. mätaravläsning sker iDen sambandsom
med det första bytet betraktas nämligen den sista avläsningen isom
affársförhållandet mellan kunden och den gamla leverantören. Inte

får belastaheller några andra kostnader kunden.
finska nätföretagenhar de avgift kundenDäremot rätt att ta ut en av

fr.o.m. han leverantör.vid varje byte andra gången byter avgiftDen
fördärvid kostnaden nätbolaget. Eftersom kost-tas ut motsvararsom

naden varierar mellan olika nätområden i Finland, så också avgiftenär
olika i olika nätområden. nätområde dock avgiftenInom den-ärstor ett



SOU 1999:44leverantörsbytenfrågor kring32 Vissa I

finskamellan och 280Avgiften varierar 80för alla kunder.samma
kronor.120-430mark, vilket motsvarar

överväganden och förslag3.1.3

Utgångspunkter

kunden,inblandade i byte elleverantör:direktaktörer nät-Fyra är ett av
Kostnad-den leverantören.leverantören,företaget, den gamla samt nya

efter-den gamla leverantören,knappast läggas påför bytet kan docken
hosför kostnad uppstårskall behöva ståhan rimligen inte en somsom

kost-Istället börhans kunder lämnar honom.nätföretaget någonnär av
de övrigaeller någranaden bäras någon tre.avav

kostnaden torde i övrigt- ibör stå fördiskussionen kringI vem som
i tvåargumentationen tiden utvecklats Norgelikhet med hur över -

Nämligenrelevanta beakta.principer framför alltolika attatt manvara
möjligt, vilketriktig kostnadsfördelningsådels bör eftersträva somen

dels börden förorsakar den,kostnaden bör bärastalar för att av som
konkurren-leverantör, så därigenomhindren för byteminimera attav

stimuleras.sen
föror-denkostnaden bör bärasden första principenOm att av som-

ikostnaden för byta leverantörföreträde, så bordesakar den attges-
emellertidenskilde kunden. Riksdagen harhand läggas på denförsta

avgift. alter-kunden med Somuteslutit möjligheten belastaatt enen
bäraskostnaden istället bordedärför tänka signativ lösning kan attman

främsta förden leverantören. Det sär-argumentet att, genom ennyaav
leverantörenpå kunden eller denskild avgift, lägga kostnaden ärnya

kund byter leverantör inte böruppstården kostnad näratt ensom
nätkollektivet.drabba det övriga

dock denna lösning nack-erfarenheterna visar harde norskaSom
kommersynnerhet små elförbrukaredelar. Bl.a. kan den leda till iatt

möjlighe-attraktiva kunder. innebärbetraktas mindre Detta attatt som
till det pris-vilket kan ledabyta elleverantör hämmas, attterna att

tvingas kunden här-uteblir. praktikenpressande konkurrenstrycket I
högrevilken kan hållahos sin gamla leverantör,med kvar ettatt stanna

fanns.pris avgiften inteän om
principenfullt tillämpapraktiken svårtVidare kan det i utattvara
fastställaexaktkostnadstäckning. Dels kan det svårtfull attvaraom

förorsakar. Dels tordekostnader varje enskild kundvilka och hur stora
utredningenden enkätundersökningkostnaden, dömaatt t.ex. ge-av

beroende påolika kunder, i första handnomfört, variera kraftigt mellan
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bor i eller på landet/i glesbygd, respektive i flerfamiljs-tätortom man
hus eller villa. de varierandeOm kostnaderna slår igenom i olika stora
avgifter innebär det också motsvarande kunderna olikasätt att ges
möjligheter friapå den marknaden, synnerheti kunder utanföratt agera
tätortsområdena torde få relativt svårare hitta leverantör.sett att en ny

bakgrundMot de beskrivna nackdelarna kan det, liksom iav ovan
finnas inteskäl hävda principen riktigNorge, kostnadsfördel-att om

Syftetning. med elmarknaden öka konkurrensen ochöppna äratt att
därmed åstadkomma på elprisema. Om avgift för bytaatten press en
leverantör försämrar förutsättningarna för konkurrens kan därförman
hävda någon avgift bör kunden eller den leverantö-att uttas av nya

kostnaden istället bör bäras nätföretaget, dvs. i förläng-utan attren, av
ningen nätkollektivet.av

nackdelenDen med denna lösning nätkollektivet drab-största är att
bas kostnader inte själv förorsakat. Detta torde dock i vissav som man
mån den ökade konkurrens avgiftsfria byten med-uppvägas attav som
för också leder till generellt sjunkande elpriser, dvs. de gamla le-även

torde tvingas sänka sina priser. alla elkunder be-Dettaverantörerna är
tjänta de väljer inte byta leverantör.även attav, som

Förslag

Båda de principer diskuterats viktiga och värda sökaär attsom ovan
upprätthålla. Ambitionen bör därför finna lämplig avvägningattvara en
mellan dem. bakgrund dettaMot LEKO-utredningen följandegörav
ställningstaganden beträffande hur kostnader vid byte elleverantörav
bör hanteras.

grundläggandeDet motivet för införa schablonavräkningatt är att
konkurrensen skall öka och alla elanvändare skall tillträde tillatt ges
den fria elmarknaden. bytaAtt elleverantör bör därför enkeltsåvara
och billigt förmöjligt kunden, och inte förenat med avgift. Medsom en
hänsyn till leverantörsbyten medför heltinte obetydliga kostnaderatt
finns dock skäl införa mekanismer minskar kundernasäven att som
incitament genomföra antal byten.att ett stort

LEKO-utredningen föreslår denna bakgrund varje enskildmot att
kund få fyraskall avgiftsfria byten kalenderår. till fyraFörgöra per upp
byten kalenderår bör kostnaden för leverantörsbyte således bärasper av
nätföretaget, dvs. via nättariffema. För byten därutöver skalltas ut nät-

avgift kunden.ägaren äga rätt att ta ut en av
Avgiftens storlek bör bestämmas regeringen, eller efter regering-av
bemyndigande, Energimyndigheten. Enligt LEKO-utredningensens av

mening bör avgiftens storlek enhetlig för hela landet, inteså attvara
kunder utanför tätortsområden missgynnas. Lämpligen kan avgiften
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förför nätföretagens kostnadergenomsnittetså densättas motsvararatt
enkätundersökningLEKO-utredningensflyttavläsningar. dömaAtt av

avgift kun-dvs. denkr. Till detta kommerinnebär detta 200 moms,ca
skall betala blir kr.den 250ca

vid leverantörsbyte ochUppsägningstid3.2

fasta bytesdagarbehov av

till regeringen den decemberskrivelse 22LEKO-utredningensI av
marknaden skall fungera effektivtförbetonades det1998 är väs-attatt

hålls kort.uppsägningstiden vid byte elleverantör Högstentligt att av
den december,förordat i sitt beslutmånad, riksdagen 4 voreen som

rimligt enligt utredningen.
emellertid i sinEnergimyndigheten föreslårSvenska kraftnät och

uppsägningstidenmodell för schablonavräkningFörslag till attrapport
endast bör fåmånad, leverantörsbytevisserligen skall attvara en men

bedöma in-månad. Såvitt utredningen kanförsta dagen i varjeske den
för denuppsägningstiden blir två månaderdettanebär närmareatt som

LEKO-utredningeni början månad. Enligtavtalsäger ett av enupp
för den myndigheterna föreslagnagoda skäl talarfinns dock avsom

denna.inte har invändningarvarför utredningen någralösningen, mot
möjlighet fritt byta elleverantör den lhushållenNär att novem-ges

osannolikt mycket mängder in-således inteber 1999, detär att stora
be-tämligen omgående kommerformation, delvis karaktär, attav ny

och Svenskamellan bl.a. elleverantörer,kommunicerashöva nätägare
delar utredningen myndigheternas be-till dettakraftnät. Med hänsyn

månadsskifte ibör begränsas till varjeleverantörsbytendömning att
etablerats. Därefter kanstabilitet i rutinerna harfall till dessvart upp-

teknikenbytesintervall förkortas i den taktsägningstider och som
tillåter.

övergångsregler angående3.3

uppsägningstid

uppsägningstiden vid byte elleverantörellagstiftningnuvarandeI är av
november kommermånader. Efter den 1 1999till uppsäg-satt sex

med byte varje månadsskifte.månad, Förningstiden attatt vara en
regelverken föreslår Svenska kraftnätmellan de tvåväxlingenhantera

Övergångsbestämmelser sinvissa iEnergimyndighetenoch rapport.
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Således föreslås det första bytestillfället med schablonavräkning bli
den november förl 1999 elanvändare sina avtalsagt senastsom upp

månader innan, dvs. den maj. bytestillfålle föreslåsl Nästasenastsex
bli den december 1999. Vid detta tillfälle föreslår1 myndigheterna att
alla kunder anmält leverantörsbyte efter den maj, före den1 lsom men
november, skall kunna byta elleverantör, förutsatt leverantörenatt un-
derrättat leverantörsbytet enligt de reglerna, och gjort detta föreom nya
den 10 november 1999.

myndigheternas vidareI byten inte bör ske den ja-lsägsrapport att
nuari och den eftersoml 2000, dessa datum s.k. millenniekri-ärmars
tiska datum.

Enligt LEKO-utredningens bedömning innebär de föreslagna över-
gångsbestämmelsema smidig till detövergång regelverket,en nya
samtidigt rimlig hänsyn till de IT-relaterade problemtassom som
eventuellt kan uppstå i samband med millennieskiftet. Utredningen an-

därför myndigheternas förslag till Övergångsbestämmelser angå-attser
ende uppsägningstid för leverantörsbyte genomföras.bör

I sammanhanget vill utredningen samtidigt peka på flertalet deatt av
kunder byta elleverantör i samband med schab-överväger att attsom
lonavräkning införs sannolikt kommer dettaanmäla den länatt senare
maj. Eventuella problem kopplade till leverantörsbyten i samband med
reformens genomförande torde därför förstai hand komma uppstå iatt
samband med det andra möjliga bytestillfället, dvs. den december.1

därförDet väsentligt det finns beredskap i det fortsatta förbe-är att en
redelsearbetet för hantera eventuella problem hängeratt som samman
med mängd leverantörsbyten den december.1storen
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timmätning efterfrågor kringVissa4

novemberden 19991

ägandetilläggsdirektivenLEKO-utredningen bör enligt överväga om
de kunderpå särskilt ochtill timvis mätutrustning bör hanteras sätt om
utrustningför kostnader för sådanerlagt avgift till nätforetagetsom

i form. Utredningensskall till ekonomisk kompensation någonrättges
redovisas i avsnittpå detta 4.1syn

hantering timmätningfinns dock frågor avseendeandraDet även av
sinbehöver besvaras. För-efter den november 1999, Il rapportsom

kraftnät ochför schablonavräkning har Svenska Ener-slag till modell
detta.flertal förslag med anledning Motgimyndigheten lämnat ett av

i avsnittförslag diskuterar utredningenbakgrund myndigheternasav
förför kunder underregler för nyttjande timmätare4.2 gränsenav

bör bibe-i takpriset på timmätareschablonavräkning, avsnitt 4.3 om
installationer timmäta-avsnitt frågor kring dehållas, i 4.4 vissasamt av

för schablonavräkning.ske for kundermåste gränsenöversomre

till kunderEventuell kompensation4.1 som

timmätninginstallerat

särskilda krav på timmät-schablonavräkning införts kommer ingaNär
tilläggsdirek-Enligtställas för kunder under schablongränsen.ning att

redan införskaf-kunderbör därför utredningen analyserativen somom
utlägg därvidmätutrustning, bör kompenseras för defat timvis man

detta.avsnittet redovisas utredningens påhaft. I syn

Regelverket4.1.1

alltid kanvisst områdekan utvecklingen inomAllmänt sägas ettatt
alltid haroch statsmakternalagstiftningen behöver ändras,kräva attatt

försäm-i vissa fall innebärafrihet detta. Sådana ändringar kangöraatt
finns dockekonomiska förutsättningar för vissa Detrade grupper.

eller juri-enskilda människorslagstiftning generellt regleraringen som
situationer, rimlig-till kompensation i sådanadiska rätt utanpersoners

hetsbedömningar får i varje enskilt fall.göras
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jämföra fall med varandra. börHärvidlag det svårt olika Detär att
kompensation,statsmakterna i de flesta fall inte givitdock noteras att

starkt negativa ekonomiskavid lagändringar inneburitinte somens
konsekvenser för stora grupper.

falletförutsättningarna för kompensation i medViss vägledning om
1996/97:85, vilken takpriset tim-timmätama prop. genomges av

till kronor inklusive föroch dess installation 2 500mätare sattes moms
direktmätsf iingenstanskunder elförbrukning Således angavs pro-vars

kompensation för de kunderpositionen takpriset skulle berättiga tillatt
fullttidigare installerat till pris.mätaresom

anfördes schablon-bör det i propositionenocksåDet attnoteras att
regeringenkomma införas inom några år, ochavräkning kunde att att

ordning.utreda förutsättningarna för detta i särskildockså avsåg att

förAntal möjliga fall och4.1.2 utrymme en

kompensationeventuell

kan bedömasavreglerades den januari 1996Sedan elmarknaden 1 att
elkunder låtit installera timmätare. Knappt 20 00040-50 000 avca

hushållskund, kan hadessa kunder, dock knappast någon antasvarav
och dess installation.betalat fullt pris för mätaren

Övriga kunder installerat timmätare direktmätta20-30 000 ärca som
takpriset infördes.elkunder valt skaffa efter detmätarenatt attsom

för vilka den elleve-denna kategori finns dock många kunderInom nya
för kostnaden för timmätaren i samband med bytetståttrantören av

och kan där-kunder har inte själva betalatleverantör. Dessa mätaren
finnsaktuella för eventuell kompensation.för knappast Kvarvara en

uppskattningsvis de direktmätta kunderna.10-15 000ca av
tillkompensation skulle maximalt kunna uppgå deteventuellEn

värdet denbelopp kunden betalat. Från detta måste dock dras nyttaav
den i framtiden kommer hahaft timmätaren attnyttasamt manman av

densamma.av
fria el-skaffat timmätare har kunnat denkundEn agerasom

jämfört med demarknaden och så reducera sina energikostnaderpå sätt
exakt värderakunder kvar hos leveranskoncessionären. Attstannatsom

Nätmyndighetensstorleken denna svårt. dömaMenärnytta att avav
storförbrukareUtvecklingen på elmarknaden 1997 kunderapport en av

elförbrukning kWh, bytteel, med exempelvis årlig på 300 000en som

° direktmäts, hushåll och andra mindrekunder elförbrukning dvs.För vars
för resterande kostnad.står härmed nätföretaget eventuell Störreförbrukare,

betalar däremot fullt pris för tirnmätarutrustningen.elförbrukare
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januarielmarknaden avreglerades den 1996, fåelleverantör 1när ett
leveranskoncessionärens med minst öre/kWh.elpris understeg l-2som

sådan elkund har således mellan 3 000 och kronorEn 6 000sparat per
år han låtit installera timmätare. Härmed torde hela invest-attgenom

införseringen ha betalat sig schablonavräkning den november1när
försaknas kompensation.1999, utrymmem.a.o.

Motsvarande kan föras för de direktmätta kunder somresonemang
uppgifterinstallerat timmätare efter takprisets införande. dömaAtt av

från elhandelsföretag utredningen varit i kontakt med har sådanen
förhandla fram pris understiger leveranskonces-kund kunnat ett som

öre/kWh han skrivit kontrakt med el-sionärens med 2,5-3 när en ny
villavärmekund elförbrukningleverantör. med årlig motsvarandeEn en

kWh har således till 200 kronor år.30-40 000 1 Försparat upp per en
kund vid schablonavräkningens införande den novemberl 1999som
kommer ha haft i två år har således investeringen inärmaremätarenatt

betalat sig. Härmed kan kunden knappast berättigad tillstort sett vara
kompensation.någon

Till detta skall också läggas de kunder idag har timvis mät-att som
framgent kommer kunna ha viss utrustningen.ning även att nytta av

överväganden och förslag4.1.3

framgått finns ingen lagstiftning reglerar möjligheten fåSom attsom
lagändringar medförkompensation vid gjorda investeringarattsom

sjunker rimlighetsbedömningar får från fall fall.i värde, till Igörasutan
allmänhet har dock statsmakterna inte hörsammat krav på kompensa-
tion.

elkunder installerat timvis mätutrustning har haftDe nyttasom av
denna. kommer i fortsättningen kunna ha vissDe även att nytta av

för kunder under schablongränsentimmätaren, den inte längretrots att
kommer nyckeln till byte elleverantör. Värdet denatt nyttavara av av

och i viss mån fortsatt kommer ha, kan för flertalet kunderhaft, attman
de utlägg gjort. gäller för de kunderDettauppväga ävenantas man som

betalat fullt pris för utrustningen.
takpriset föreslogsproposition där tydligt schablon-I den attangavs

inom kunde komma införas. elkunderavräkning några år Deatt som
juli valt skaffa timmätare till takpriset fårefter den 1997 här-1 att en
ha tagit medveten risk för denna lösning kundemed blisägas atten

tidsbegränsad.
bakgrund LEKO-utredningen kunderdenna in-Mot attanser som

kompenseras för de utlägg haft.stallerat timmätare inte bör man
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timmätarutrustning underNyttj ande4.2 av

schablongräns

mätaravläsningintervallet förschablonavräkning införs kommerNär
densammaunder schablongränsenalla kunder liggerför att varasom

ileveranskoncessionskunder, dvs. mätningföridag gäller ut-attsom
år.7 införandethögst Vidskall Överförd undertagspunkten ett avavse

för kunderför timmätningdärför regler hurschablonavrälcning behövs
novemberskall efter den lschablongränsen hanterasligger undersom

1999.
timmätningutgångspunktenLEKO-utredningen börEnligt attvara

schablon-under schablongränsen sedanlångt möjligt bör begränsasså
skrivelse denutredningen konstaterade i sininförts.avräkning Som av

tim-och hanteringnämligen timmätninginnebärdecember 199822 av
och överlig-nätkollektivetkostnader förbetydandevärden nätägama,

gande delar systemet.av
dockfinns detförekommerredanMed till timmätninghänsyn att

Eftersomschablongränsen.underskäl förbjuda timmätningknappast att
fö-demätnoggrannhetintervall och/ellermed änmätning störretätare

merkostnader, inätföretagetförorsakaminimikraven kanreskrivna som
hurdiskuterasbelopp, bör docktill betydandefall kan uppgåvissa

skall fördelas.kostnaderna
kraftnätvad SvenskamedutgångspunkterDessa överensstämmer

modell för scha-Förslag tillEnergimyndigheten i sinoch rapportanger
lagänd-förslag tillmyndigheternasbakgrundblonavräkning. Mot av

gällabörföljande på vaddet sinredovisar utredningen iringar somsyn
tänkas uppstå.kande situationeri som

haridagschablongränsenunderKunder4.2.1 som
timmätare

saknar in-hans elleverantörsåväl kundenfall kanvissaI antas att som
meningEnligt utredningensfortsatt timmätaren.utnyttjaatttresse av

förfogarpraxisenligtnätkoncessionären,sådan situationbör i somen
skalldenkvar ochskall sittatimmätarenavgöraöver mätaren, omom

förbruk-faktiskfakturor baserade påför kundenanvändas att t.ex. ge
ning.

7 så därmedintervall,ske medeventuellt börmätningenOm tätare att
LEKO-återkommerfaktisk förbrukningalltid kan baseraselräkningen

slutbetänkande.till sittutredningen i
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före-timmätarenfortsätta utnyttjaönskarde kunderBeträffande som
Övergångsbestämmel-EnergimyndighetenochkraftnätSvenskaslår en

elleve-med sinavtalidag harelanvändareinnebördenmed att om ense
elanvända-så börtirnregistrerande mätning,grundar sig pårantör som

pågåendedetunderför mätningenmerkostnadenmedbelastasinteren
kostnaden. LEKO-ut-stå förfall börlöptid. dettaI nätägarenavtalets

detta.iredningen instämmer
harövergångsbestämmelsen iföreslagna ut-denanledningMed av

pågåendefall detförfara i detbörhurväckts fråganredningen av-man
har ikunnatutredningenSåvitt utrönatidsbegränsat.talet inte är

under scha-torde hamnaantal kunderobetydligtintedagsläget ett som
Energimyn-ochkraftnätsSvenskaavtal. Idenblongränsen typen av

härmedmeningutredningensenligtdärförarbete börfortsattadighetens
analyserassammanhängande frågor närmare.

villschablongränsenunderKunder4.2.2 som

installera timmätare

kunderÄven det finnasinförts kanschablonavrälcningdetefter att un-
kaninstallera timmätare. Dettaönskar t.ex.schablongränsender som

med timmätasfördelarfåhan kankunden attfallet attanseromvara
schablon.avräknasföristället motatt

kostnadenVadtillåtet.dettamening börutredningensEnligt vara
ochkraftnät Ener-Svenskamed vadlikhetdock gälla, iböranbelangar

timregistreradbegärdenföreslår i singimyndigheten rapport, att som
skallocksåfår tillämpasschablonavräkningavräkningochmätning när

uppkommer.merkostnaderför de somsvara
el-årligmeddär kundergäller i Norge,vadocksåDetta är ensom

för scha-kWh,understigande 400 000 är gränsenförbrukning som
installerad, förutsattfå timmätare attharblonavräkning, rätt att man

merkostnaden.försjälv står

1999novemberefter den lTakpris4.3

sak-detsinEnergimyndigheten ikraftnät och rapport attSvenska säger
ochmätutrustningtirnregistrerandepåtakprisbehålla detskäl attnas

sådanelanvändaregäller för direktmätta näridaginstallationdess som
den fria el-tillför tillträdeförutsättninginte längreutrustning utgör en

takprisetmyndigheternaföreslårbakgrunddenna attmarknaden. Mot
avskaffas.skall
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LEKO-utredningen delar denna åsikt. följer ocksåDetta som en
konsekvens i avsnitt 4.2.2.resonemangetav

4.4 Installation timmätare överav

schablongräns

LEKO-utredningensI skrivelse till regeringen den december22av
1998, och Svenska kraftnätsi och Energimyndighetensäven rapport,
har föreslagits områdesmodell bör väljas för schablonavräk-att en
ningen. Med sådan modell kommer två finnaskunder påsorters atten
elmarknaden: kunder schablongränsen elförbrukning timmätsöver vars
respektive kunder under schablongränsen elförbrukning avräknasvars

schablonkurva.mot en
Med hänsyn till relativt få kunder idag har bör emel-timmätareatt

lertid viss tid på sig genomföra installationemanätägama attges av
schablongränsen. Vidare måste regleras skallmätare över vem som

bekosta installationema. bakgrundMot vad Svenska kraftnät ochav
Energimyndigheten föreslagit redovisas i avsnittet utredningens påsyn
detta.

övergångsperiod4.4.1 för installationer av
timmätare schablongränsenöver

Idag har relativt få kunder timmätare, bland förbrukardemäven som
förhållandevis mycket el. innebärDetta för krav påävenatt gränsenom
timmätning läggs relativt högt, så måste antal timmätarinstalla-ett stort
tioner i samband med schablonavräkning införs. LEKO-utred-göras att

Överförordarningen schablongräns på 200 denna finnsA. gränsen ca
kunder,30 000 vilket det0,5 % totala antalet elkunder. Detutgör ca av

kan ungefär hälften dessa 30 000 kunder idag saknar tim-antas att av
mätning.

För rimliga förutsättningar torde krävas vissnätägamaatt ge en
övergångstid tills dess alla mätarinstallationer schablongränsenöver
skall genomförda. Svenska kraftnät och Energimyndighetenvara menar
i sin den slutgiltiga bedömningen längdövergångstidensrapport att av
inte kan förrän för schablonavräkning bestämts. Myn-göras gränsen
digheterna föreslår därför regeringen be-i samband med denatt att

schablongränsen också bör övergångstidenstämmer i över-ange en
gångsbestämmelse. LEKO-utredningen delar denna uppfattning.
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villlängdövergångsperiodensbedömningenvägledning förSom av
infördes ischablonavräkningföljande. Näranföradock utredningen

000understigande 500elförbrukningårligmedför kunderNorge en-
hosmätutrustninginstalleraår på signätföretagenkWh fick attett ny-

lägretillMed hänsynschablongränsen.ovanför attkunder låg ensom
installationerdärför flerochSverige,väljs isannoliktschablongräns att

längremedrimligtdetutredningenske, ärtorde behöva att enmenar
förordar,utredningen gränsenOm,övergångsperiod i Norge.än som

000300påårsförbrukningvilketläggs vid 200 A, motsvarar caen
sigpå2001årnätföretagen attrimligtdetkWh, kan t.o.m.att gevara

övergångsperiod påskulleDettainstallationerna.färdigställa ge en
två år.drygt

tim-saknarschablonavräkningförkundSå länge gränsenöveren
kundervilkenförbrukningsprofili deningå mothankommer attmätare

ochkraftnätSvenskamed vadlikhetavräknas. Ischablongränsenunder
därför betonavill utredningensiniEnergimyndigheten rapportsäger

timregistrerandeinstallerandet mätutrust-vidvikten nätägamaatt avav
avvikerförbrukningkunder mestdeprioriterarinledningsvisning vars

förbrukningsprofilen.från

installationkostnader för överHantering4.4.2 av
schablonavräkningförgräns

samtligaschablonavräkningmed attmedförframgåttSom systemet
efteråtminstone över-schablongränsen,liggerkunder över ensom

SvenskaEnligtmätutrustning.timregistrerandeskall hagångsperiod,
liggerkunderde överbör inteEnergimyndighetenochkraftnät som
förkostnadenmed mätarenbelastastimmätareidag saknarochgränsen

installationdennade påtvingaseftersominstallation,och dess ensom
myndighe-enligtbörKostnadenregelverk införs.följd ett nyttattav

förgrundtilldärför läggassystemkostnad ochiställetterna enses som
uppfattning.myndigheternasdelarLEKO-utredningennättarifferna.

kWh.på 000årsförbrukning 4008 till1999januarisänktes den 1Gränsen en
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Konsumentskydd5 när

leveranskoncessionssystemet
upphör

skyddskall utredningen behovetEnligt tilläggsdirektiven överväga av
elleve-avtal medför de kunder eventuellt kan komma saknaatt ensom

form upphör.dess nuvarandeleveranskoncessionssystemet irantör när
dessframförts Konsumentverket iDärvid skall de synpunkter som av

särskilda yttrande till utredningen övervägas.
kring behovetkapitlet redovisas utredningens övervägandenI av

förutgångspunktersådant skydd. redovisas vissa allmännaavsnitt 5.1I
situationerutredningens avsnitt redogörs förI 5.2 avresonemang.

redovisasavtalslösa tillstånd kan behöva regleras. avsnitt 5.3Isom
behovöverväganden och förslag. avsnitt 5.4 pekas på vissaI av

myndighetstillsyn.

utgångspunkterallmänna5.1 Vissa

medenlighetgäller utgångspunkter.kapitlet vissa IiFör resonemanget
lagstiftningskydd kan krävadettilläggsdirektiven bör t.ex. som

avtal medanledning saknaromfatta då kund någonsituationer enaven
långtockså såEnligt utredningens mening börelleverantör. man

sådanasöka begränsa uppkomsten situationer.möjligt av
kapitlet börskydd diskuteras iutredningen detVidare att sommenar

eventuellakan lämpligenbegränsas till konsumenter. Härigenom
till övrigaskyddsregler behandlas anslutningkompletterande i

konsumentskydd kap. ellagen.bestämmelser i 11om
eventuella lag-tilläggsdirektiven ocksåbörEnligt vad isom anges

ellagstift-svenskade förenliga med denändringar utformas så äratt
nätverksamhet ochkrav åtskillnad mellangrundläggande påningens

el. Enligt utredningen bör hänsynproduktion och handel med även tas
villkor.likvärdigakonkurrera undertill elleverantörerna bör kunnaatt
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reglerasSituationer kan behöva5.2 som

LEKO-utredningendecember menadeskrivelse den 22 1998sin attI av
leveranskoncessionenkunder det slagskydd för småbehovet ett avav

införts.schablonavräkningmindreidag erbjuder torde avsevärt närvara
fårmotverkaskyddet nuvarande formde risker iVissa attavsersomav

fungerandemedundanröjda på marknadnämligen antas enenvara
prismekanism.

kommerfortsättningsvisutredningen detSamtidigt menade ävenatt
för sådanutpekas ansvarignågon aktörkrävasatt att som ensom

medavtalhakan förbrukasituationerkund i vissa utan att ett en
kunden påkräveralltid finns någondetelleverantör, så partatt som

fall.betalning i dessa
fripåsaknar avtal med elleverantörkundsituation därEn enenen

glömtkundenkunna uppståskrivelsenelmarknad i attt.ex.antogs om
anslutningkonkurs.leverantör gått i Ieller hansförnya kontraktett om

på vissayttrandeKonsumentverket i sitt särskilda yt-till detta pekade
kundeninnebäraansåg skulle kunnaverketterligare situationer attsom

eltillförsel.riskerar stå utanatt
devissautredningsarbetet har emellertid visatfortsattaDet att av

ikonsumentförutpekades risksituationerskrivelsenfall i ensomsom
densjälva verket inte är arten.av

ekonomiskadetkonkurs vilarelleverantör går ikonsumentensOm
balansan-deninledningsvis, påleveransen, åtminstoneföransvaret

det härsärskilt ireglerasinte behövervarför denna situationsvarige,
balansansvarig,varittillika harde fall elleverantörensammanhanget. I

sedvanligagällerden balansansvarigeeller de fall konkurseni avser
förlustdrabbasriskerarkonkursrättsliga regler. Den attytterst avsom

obe-infördärför möjlighetVerket harlqaftnät.här Svenska att,är en
de fö-balansansvaret,ståndssituation, låta någon attutanövertaannan

Vidareiakttagits.harbalansansvarigför bytetidsfristernareskrivna av
föremål för kreditprövning. Konsumentenbalansansvarigedenär

fallen,nämndadenågotelleverans iriskerar ståinte att utan menav
för leveransen.betala prismöjligen att ett annat

falldeLEKO-utredningenbakgrund bedömerdennaMot att av av-
dåsituationerfrämst gällerbehöva reglerastillstånd kantalslösa som

etableraförmåttandra skältidsbrist eller integlömska,konsumenten av
såledeskanelleverantör. Detavtalsrelation medbibehållaeller enen

syfteregelverket ikompletteringarfinnas skäl vissa attövervägaatt av
leve-vadmotsvarandeavtalslösa tillstånd,skyddåstadkomma motett

situationer Kon-torde deDärigenomidag.ranskoncessionen ävenger
hanteras.sumentverket pekat på kunna
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överväganden5.3 och förslag

skyddUtredningen skall enligt tilläggsdirektiven behovetöverväga av
för de kunder eventuellt kan komma avtal med elle-salmaattsom en

leveranskoncessionssystemet nuvarande formi dessverantör när upp-
hör. framgått sådant skydd också kanSom utredningen att ettmenar
behövas för skydda elmarknadssystemet från förbrukas utan attatt att

kan kräva kunden på betalning.någon part
föreslås syftar tilldenna bakgrund i avsnitt 5.3.1 reglerMot attsom

tillstånd,begränsa antalet fall då konsumenter kan hamna i avtalslöst
regler hur bör förfara ifall denna situationi avsnitt 5.3.2samt om man

allt uppkommer.trots

till förlängning elleverans5.3.1 Rätt av

förmed leveranskoncession leveranskoncessionärenI systemet svarar
saknar timregistrerande mätutrustningalla leveranser till de kunder som

avräknas också för sådan förbrukning. Denoch leveranskoncessionären
förbruk-modellen för schablonavräkning innebär denföreslagna attnu

elle-fördelas mellan flerinte har registrerats timme skallning persom
för-andelsker beräknar denDetta nätägarenverantörer. attgenom av

elleverantör ba-brukningen belöper på varje respektive på varjesom
infonnationbygger därför på harlansansvarig. Systemet att nätägaren

tillelleverantör levererar respektive kund.vilken somom
Energimyndighetens tillkraftnäts och FörslagSvenskaI rapport mo-

leverantörsbyte seschablonavräkning föreslås vissa regler fördell för
Reglerna harförslag till kap. 6 och ellagen.myndigheternas 8 8-9

fördet alltid balansansvarigför säkerställa finnsutformats attatt en
ochelleverantörenuttagspunkten och finns avtal detta mellandetatt om

den balansansvarige.
förelleverantör fårMyndigheterna föreslår överta ansvaretatt en ny
detinformation samband med leverantörsbyte. Omall till inätägaren

och intebrister byte balansansvarigi informationen sker inte något av
uppstår inteheller elleverantör.registreras byte Härigenomnågot av

beträffande bär det ekonomiskanågra tveksamheter ansvaretvem som
Bestämmelserna inteSvenska kraftnät för leveransen. targentemot

de haroch elanvändare ochsikte förhållandet mellan elleverantörpå
konsumentförhållanden.inte heller utformats specifikt för

förhållandetbestämmelser reglerarellagen har hittills saknatsI som
medden fria elmarlcnaden,mellan elleverantör och elanvändare på un-

får ske.kap. och hur frånkoppling Attdantag reglerna i ll närav om
behövaförhållandet och elanvändaremellan elleverantör inte ansetts
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hittills varitregleras, torde delvis bero leveranskoncessionärenpå att
den friaskyldig elleverans ifall leveransåtagande påövertaatt etten

orsak.gälla, bakomliggandeelmarknaden har upphört att oavsett
emellertid leveranskonces-schablonavräkningen införs upphörNär

denna bak-kopplade leveransplikten.sionssystemet och den därtill Mot
med be-kap. ellagen bör kompletterasgrund utredningen 11attanser

till konsu-stämmelser uttryckligen den levererarattanger somsom
avtal har löptförlänga leveransenskall skyldig ut.ettattment omvara

med be-leveranspliktleveranskoncessionärensPå detta sätt ersätts
till konsumentsamtliga leverantörerstämmelser riktar sig till avsom

Skyldighetenskyldighet fortsätta leveransen.och innebär attensom
reglernaochfram till konsumenten byter leverantör,bör gälla dess att

EnergimyndighetenSvenska kraftnät ochför leverantörsbyte dei av
överföringeneller fram till dessföreslagna kap. har iakttagits,8 6 § att

nuvarande kap.ellagens llenligt bestämmelserna ihar avbrutitsav
grundpåsjälv avtalet,och konsumenten3 4 §§. Säger t.ex. avupp

leveransskyldighet gälla.inteflyttning, bör däremot någon
måttföreslår innebär visstbestämmelser utredningenDe ett av av-

kanSamtidigtför alla elleverantörer.gäller dock likatalstvång. Detta
el-förbelastningheller innebära någonleveransplikten knappast sägas

och dessutombetalande konsumenterleverantören, eftersom den avser
sådan ochtill förlängning elleveransenendast innefattar rätten somav

efter förlängning.villkor skall tillämpasdet pris och övrigainte som
elleve-till förlängninginstifta uttrycklig regelFör rättatt aven om

blir entydigaelmarknaden härmedspelreglerna påtalar bl.a. attransen
Vidareoch konsumenter.förstå för både elleverantöreroch lätta att

förminskad administrationskulle sådan regel innebära nätägare,en
avtalsförläng-videlleverantörer eftersom detbalansansvariga, och

ochskall avräknas för leveransenfinns leverantörningen gen-somen
konsu-Samtidigtbetalningsansvarig.konsumentenvilken ärärtemot

från-han själv begärfram till desstillförsäkrad leverans attmenten
kan ske.frånkopplingframkallar situationkoppling eller själv nären

elleve-elanvändare anvisasantalet fall där måsteHärigenom kan enen
ande reduceras.enligt förslaget i följ avsnitt,rantör,

Anvisad elleverantör5.3.2

haavtal medfall kan konsumenten haI vissa nätägaren, attutanett
inträffakanskaffa avtal med elleverantör.hunnit sig Detta t.ex.ett en

anläggning,eller återinkopplingvid och återanslutning samtenavny-
dessasaknas itillvid nyinflyttning. situationen i avsnitt 5.3.1I motsats

utpekas leveranspliktig.fall elleverantör kansom somen
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föreslogsden december 1998skrivelse 22LEKO-utredningensI av
leveranspliktigskulledessa situationeri temporärtnätägarenatt vara

till dettaelleverantör. skälelanvändaren hittat Etttill dess attvaren
tillkan kännaförutom konsumenten,den ende aktör,nätägaren är som

viktiguttagspunkten.för den aktuella Endet saknas elleverantöratt en
frågahär blirtillfälliga elleverans detutgångspunkt också denattvar
efter-elhandel egentlig mening,betraktas iborde behövainte somom
elan-förhindraförsta hand skulleuppgift i attattnätägarens varasom
medavtalbetala under den tid han saknarvändaren förbrukar utan att

elleverantör.en
fulltskrivelsenförordades ilösningTekniskt torde densett varasom

dock särskilthar regeringenmöjlig. tilläggsdirektiven poängterat attI
leverans-saknar avtal elleveransför kunderskyddet näromsom
gällandeskall kunna hanterasupphörkoncessionssystemet attutan nu

ochproduktionrespektivenätverksamhetåtskillnad mellankrav på
funnitdetta har utredningenbakgrundmed el, påverkas.handel Mot av

lösning.skäl sökaatt en annan
Även hanmed kanbedriva handelförhindradär attnätägarenom

bl.a.föroch produceranätverksamheten inhandlaför attinom ramen
föror-utredningenlösningalternativ till dennätförluster.täcka Som ett

skyldighetdärför åläggaskunnaskrivelsen skulledade i nätägaren en
fallen.aktuellaleverans i deåtar sigkontraktera elleverantöratt somen

regelverk.gällandeskulle stridabestämmelse intesådanEn mot
rik-bestämmelsebakgrundföreslår dennaUtredningen mot somen

skyldigskallinnebär denneochtill attsig attnätägaren,tar varasom
förbinder sigavtalet medielleverantörkontraktera nätägarensomen

avtalsaknardet fall konsumentenelleverans iomedelbart föratt svara
elleverantörfinns alltidsådan ordningelleverantör. Medmed enenen

vilken konsumentenochför leveransen ärskall avräknas gentemotsom
regleras ibehövadetaljer kanbetalningsansvarig. De närmare som

anvisad elle-avtal mellanhanteras isammanhang bördetta nätägaren,
böranvisningsamband medkonsumenten.och avtal med Iiverantör

önskar kanhan såkonsumentenockså upplysa attnätägaren omom
gällerleverantörsbyteförenlighet med de reglerbyta elleverantör i som

marknaden.på
leverantöravtal medmöjligheter tecknagällerVad attnätägarens en

följandeutredningenkan anvisas,avtalslösa konsumentertill vilka gör
bedömning.

täcka behovetfördag volymerköper redan iNätägaren stora att av
lo-kunderna pådehärigenomförlustkraft och tillhör ettstörstaen av

förlust-införs kommerschablonavräkningensamband medkalnät. I att
konkurrerande elleverantörer.fleraupphandlas frånkraften kunnaatt
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Samtidigt medför införandet schablonavrälcning konkurrens-attav
trycket för hushållskunderpå marknaden kommer öka.att

eller de elleverantörer åtar sig leveranspliktenDen gentemotsom
El-avtalslösa kommer underkastas prisreglering.konsumenter, inte att

eventuella, befarade kreditförlusterleverantören kan således täcka ge-
marknadsfö-särskildafri och får samtidigt, någraprissättning utannom

kom-förtur till kundkollektiv hushållskunder. Detringsinsatser, ett av
finnas ekonomiskt värde för dennasåledes i typatt ett att avmer svara

förutsättas fler elleverantörerleverans till konsument, varför det kan att
marknadsandelar.med sådan kundinriktning kommer konkurreraatt om

bakgrund för osannoliktUtredningen håller det denna nät-attmot
elleve-eller fleraskulle på svårigheter kontrakterastötaägaren att en

kanförvägför det ändamålet, låt inte iangivnarantörer attvara man
fanns för övrigthelt säker detta. liknande osäkerhetsfaktorpå Envara

dåinför elmarlcnaden den januari 1996avregleringen l stats-även av
leveranskon-ansökningarmakterna förväg inte säkert visstei omom

dockansågstillräcklig omfattning.skulle inkomma i Dettacessioner
genomföra reformen.något hinderinte utgöra mot att

kom-antalet konsumentersammanhanget börI även sägas att som
bli relativt begränsat,elleverantör kanbehöva anvisas antasattmer en

delerfarenheter utredningen tagitdöma norskaatt som av.av
flera elleverantörerkontrakterar ellerdärEtt nätägarensystem en

elleveran-avtal medde fall han saknarkonsumenten anvisas i ensom
konkur-konkurrenshämmande. Enkan i viss måntör, meranses vara

bildades för ända-särskilt bolaglösning skullerensneutral att ettvara
saknarkunde hänvisa de kundertill vilka samtligamålet, nätägare som

haftintetidsskäl har dock utredningenavtal med elleverantör. Aven
sådan lösning.förutsättningarna föranalyseramöjlighet närmareatt en

Myndighetstillsyn5.4

koncessions-praktiken frågorNätrnyndighetens tillsyn omfattar i om
skadestånd ihavares skyldigheter. tvisterDäremot prövas om
efterlevts,ellagens kapitel inteanledning reglerna i llt.ex.att avav

domstol.allmän
elleverantör,frågor skyldigheten kontrakteraSålunda bör att enom

nätrnyndigheten.föreslås övervakasenligt vad i avsnitt 5.3.2, avsom
fun-i övrigtfölja hur det föreslagnaNätmyndigheten bör även systemet

regelverket,med förslag till kompletteringoch återkomma omavgerar
påkallade.sådana skulle sigvisa
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Sammanfattning5.5

behovetLEKO-utredningenskalltilläggsdirektivenEnligt överväga av
avtal medsaknaeventuellt kan kommade kunderskydd för att ensom

nuvarande formdessleveranskoncessionssystemet ielleverantör när
skydd ocksåsådantutredningen ärframgåttupphör. Som att ettmenar

kunderfrån riskenelmarknadssystemetskyddabehovpåkallat attattav
betala.skall kunna konsumera utan att

begränsasyfteföreslår utredningen, ibakgrund anta-denna attMot
denmed elleverantör,avtalsaknarfall konsumenter attlet där somen

ileveransenförlängaskyldigskalltill konsumentlevererar attvara
lokaledenutredningenföreslårVidarehar löptfall avtal attde ut.ett

elleverantörerflerakontraktera ellerskyldigskall attnätägaren envara
elleve-föromedelbartförbinder sigavtal medi attnätägaren svarasom

medavtalhar nätägaren,sådana konsumentertill ett mensomranser
med elleverantör.avtalsaknar ensom

fårförslag konsument rättinnebär dessaSammantaget att sammaen
nuvarandeelleverans itill system.som

såvälvaltsframgåttharlösningenföreslagnaDen avsom
såfunktionskydda elsystemetsför attkonsumentskyddsskäl attsom

funktionelsystemets görförhindras. Fråganutnyttjandeotillbörligt om
andratillelleveransbeträffandegällandestarktemellertid likasig

dentordemeningEnligt utredningenskonsumenter.elanvändare än
punkt,dennafunktion påelsystemetssäkraförkrävsreglering attsom

förreglerutvecklamedarbeteför detutarbetas inomkunna attramen
bedrivselmarknadensförinformationsskyldighet parter avsom

elleverantörenbörarbetekraftnät. dettaSvenska I även övervägas om
upphör.avtalunderrättaskyldigbör nätägaren ettattatt omvara
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Övergångslösning6 beträffande

skyddet för små elproducenter

Systemet med leveranskoncession elproducenter,små dvs. produk-ger
tionsanläggningar kan leverera effekt högst kW,1 500 ettsom en om
särskilt skydd. Således leveranskoncessionären skyldig köpaär att
från de små elproducenter belägna inom det geografiska områdeärsom
koncessionen omfattar den s.k. mottagningsplikten. skallDetta också
ske till skäligt pris. skälighetsbedömningenFör Energimyn-ett svarar
digheten.

deAtt små elproducentema möjlighet under övergångspe-attge en
riod verksamheten till de förändrade villkor fri elmark-anpassa som en
nad skulle komma innebära motiven till leveranskon-att ett attvar av
cessionssystemet infördes i samband med elmarknaden avregleradesatt
den l januari 1996. Systemet skulle gälla i fem år.

Som konstateras i utredningens tilläggsdirektiv kan dock leverans-
koncessionssystemet i nuvarande form inte längre upprätthållas när
schablonavräkning införs den 1 november 1999. Skyddet för de små
elproducentema måste härmed någon fonn, det alltjämtges annan om

behövas.anses
viktigEn del LEKO-utredningens arbete därför analyseraär attav

behovet skydd för de små elproducentema. Utredningen skall senastav
den l september redovisa1999 sina ställningstaganden kring detta. Ut-
redningen skall dock till den april1 bedöma det finns behovom av
Övergångsbestämmelser i samband med nuvarande regelverk ändras,att
för tillförsäkra de små elproducentema skydddet bedöms nöd-att som
vändigt.

detta kapitelI redovisas behovetutredningens på övergångs-syn av
bestämmelser. I avsnitt 6.1 redovisas vissa fakta kring den småskaliga
elproduktionen och i 6.2 överväganden och förslag.

Inledningsvis bör betonas analysen endast omfattar det skydd föratt
små elproducenter kopplat till leveranskoncessionen, dvs.är mot-som
tagningsplikt och skälighetsprövning priset. De små elproducent-av

omfattas emellertid andra stöd. Således ellagen de småävenema av ger
elproducentema till reducerad nättariff i relationen med deträtt en
lokala nätföretaget. Till biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar,
vindkraftverk och småskalig vattenkraft kan också investeringsstöd
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i form energi-Vidare betalas till vindkraft driftsstödutgå. ett av
miljöbonusenskattelindring, den s.k.

småskaligadenBakgrundsfakta kring6.1
elproduktionen

främst vattenkraft och vind-småskaliga elproduktionenDen utgörs av
Utvecklingen elmarknadenkraft. Enligt Energimyndighetens pårapport

Vattenkraftverk ochde små kraftverken totalt 2001998 1utgörs av ca
kraftvärmeverk.vindkraftverk. Till detta kommer vissa400ca

landets totala elpro-småskaliga produktionen 1,5 %Den utgör ca av
vattenkraft fördetta stårduktion, eller knappt TWh år. Av 1,52 caper

förTWh och vindkraft TWh.0,4ca
lokalnätsnivå. relativt delsmå kraftverken anslutna på EnDe är stor

fåtal nätområden.produktionen dock koncentrerad till T.ex. ärär ettav
godatill områden medvindkraftsproduktionen starkt koncentrerad

vindförhållanden, Gotland och västkusten.som
undersökningframgår denKoncentrationen till få nätområden av

attityder ileveranskoncessionäremaskring de lokala nätföretagens och
Undersök-utfört LEKO-utredningen.olika avseenden SIFO åtsom

omfattade de lokala nätföretagen, dvs. 90 %. Knapptningen 188 caav
minst litet kraftverkde tillfrågade företagen har60 % 108 st ett an-av

företagen helt saknar små el-slutet till sitt medan övriga 40 %nät, av
kraftverksitt företag har minstproducenter i område. de 108Av ettsom

kraftverk anslutna. Blandanslutet till har företag fler 1017 ännätet
nätbolag.kraftverkresterande företag genomsnittet 2-3 småär perca

landets lo-visar undersökning 10 %Sammantaget SIFO:s att ca av
omfattningbetydandekalnätsägare har småskalig elproduktion av mer

småskaliga produktionenansluten till sina några fåtal fall denI ärnät.
överstigeromfattning vissa tidpunkter på åretsådan den vidt.o.m. attav

mottagningsplikten.behovet hos den leveranskoncessionär harsom
till vissa delar landetKoncentrationen småskalig elproduktion avav
LEKO-utredningenshar skapat problem i dessa områden. Enligt ur-

regelverk medfördirektiv befaras dagenssprungliga kan det således att
elprisi får betala såväl högreelkundema berörda områdenatt ett som

omfattandehögre nättariff de skulle ha gjort med mindreän eta-en en
blering småskalig elproduktion.av

9 den januarienergiskatten på el. Från 1Miljöbonusen kopplad till nivånär
mottagnings-öre/kWh.uppgår skatten, och miljöbonusen, till Den1999 15,1

vindkrafttill inköptpliktige leveranskoncessionären kvittar miljöbonusen mot
kunder.energiskatt han skall redovisa for försäljning till sinaden av
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produceras i de småskaliga kraftverken leveranskon-Den ärsom
skyldig köpa skäligt.cessionären i området in. skallPriset Dettaatt vara

har uttolkats bör leveranskoncessio-ersättningen vadatt motsvarasom
hushållskunder och mindre förbrukare, med avdrag förnären tar ut av

skäliga kostnader för administration skälig vinst. Nätrnyn-samtm.m.
digheten har i prövningsärenden slagit fast avdraget för administra-att
tion får uppgå till öre/kWh. beslut ivinst 1,6 Genomsamt ett no-m.m.
vember reviderades dock detta till avdraget får uppgå till %1998 10att

de vilketdet pris ersättningen till små producentema baseras på,av
motsvarade öre/kWh i det aktuella fallet.2,4

hushållskundema begränsad,Konkurrensen har hittills varitom var-
de småför dessa kunders elpriser relativt höga. har inneburitDettaär att

marknads-elproducentema idag får ersättning ligger klart överen som
Analysel. Enligt den undersökning konsultföretagetpriset på EMEsom

utredningen ligger till de producentema igjort åt ersättningen små
dagsläget öre/kWh Analys bedömerpå 25 i genomsnitt. EME attca

öre/kWh skulleersättningen därmed 10 högre vad den varitär än omca
fungerade kon-hushållskunder och mindre förbrukare handlade sin i

tilltill den småskaliga uppgårkurrens. Med hänsyn produktionenatt ca
innebär detta hushåll och mindre förbrukare via sina2 TWh år attper

mkrtotaltelpriser de små elproducentema subvention på 200en cager
år.per

förutsättningarnadöma Analys studie de ekonomiskaAtt EME ärav
vindkraften.delvis olika för den småskaliga vattenkraften och

Vattenkraftver-Analys bedömer således många de småEME att av
25vid dagens ersättningsnivåken på lönsamhetsgränsenopererar

investeringaröre/kWh. får bl.a. till följd både underhåll ochDetta att
andelskjuts framtiden. Till del tycks dettapå uppvägas storattav enen

kommerproduceras Vattenkraftverk1,2-l,3 TWh den i småsomav
elverkkraftföretag kommunalafrån vattenkraftstationer ochägssom av

vattenkraftverkenmed relativt starka finanser. allra minstaDe som-
producerar 0,2kanske antalet verk, endast50 %utgör än camer av men

oftaTWh totalt dock privatpersoner.ägs av-
bättrevindkraftverk enligt Analys generelltEMEAtt äga är sett en

Analysaffär Vattenkraftverk. Visserligen krävs enligt EMEän ägaatt
öre/kWh för finansiera och drivagenomsnittliga intäkter på 40 ettattca

vindkraft-vindkraftverk i hyggligt vindläge. Mennytt attett engenom
på öre/kWh från leveranskoncessionärenersättningen 25ägare utöver

miljöbonusen,erhåller öre/kWh från i form den s.k.15,1även staten av
allmänhet bättre.så situationen iär

sjunkande kan dock påverka vindkraften negativt.Ett elpris även
sannoliktEnligt Analys har de flesta vindkraftverk byggsEME ensom

intäkter.sådan finansiell situation klarar några år med vikandeatt man
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öre/kWh, så tordeetableras på 15-20långsiktiga prisnivåndenMen om
Analys.få problem enligt EMEvindkraftägamaäven

överväganden förslagoch6.2

Utgångspunkter6.2. 1

bild småöversiktlig deAnalys utförda studienDen EME avger enav
förutsättningar. LEKO-utredningen harekonomiskaelproducentemas

iutredningsarbetet haft möjlighetinte i detta skededäremot att merav
små producentemas eko-förutsättningar. Om dedetalj analysera dessa

leveranskoncessionendet skyddnomi verkligen beroende ärär gerav
emellertid återkomma tilldärför bedöma. Utredningensvårt attatt avser

september.slutbetänkandet dendetta i 1
i slutbetänkandetskallden analysavvaktan påI presenterassom

leveranskoncessionssystemet i förtidLEKO-utredningen närattmenar
producentema så långtde smånovember så börupphör den 1999,l

tid tänktunder denmotsvarande skyddmöjligt systemetett som varges
talar vissadettatill utgången år 2000. Förgälla, dvs. ävenatt av re-av

ställningstaganden.gjordagering och riksdag tidigare
denLEKO-utredningens direktiv uttalatsåledes iRegeringen har att

ekonomiska villkor.tillförsäkras rimligaelproduktionen börsmåskaliga
med hänsyn till riks-detta saknas.precis definition MenEn attmer av

beslut bl.a. inrättat särskilda in-energipolitiskadagen års1997genom
vattenkraft finnssmåskaligför såväl vindkraftvesteringsstöd en-som

rimliga ekonomiska villkorutredningens mening skälligt att anta att
inte bara skall kunna byggassmåskaliga kraftverkbör innebära utanatt

drivas.fortvarande bör kunnaäven
bör finnas kvar helaleveranskoncessionenskydddetFör att gersom

uttalanden kring den småskaligariksdagensfemårsperioden talar vidare
förslaget till refor-ursprungligasamband med detelproduktionen i att
1993/94:162, bet.behandlades prop.elmarknadenmering av

leveranskoncessionemaföreslogs1993/94:NU22. propositionenI att
ansåg dock den små-näringsutskottskulle gälla i Riksdagensår. atttre

skydd, motsvarande vad leverans-bordeskaliga elproduktionen ettges
år, vidi ytterligare tvåkoncessionen förväntades även man enomge,

skulle finnaleveranskoncessionssystemetutvärdering att systemetav
borde avvecklas efter de åren.tre

° från landbaserad vind-årliga elproduktionenMålet på fem år öka denär att
vattenkraft med 0,25 TWh.TWh och från småskaligkraft med 0,5
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Mot denna bakgrund LEKO-utredningen således den små-attmenar
skaliga elproduktionen så långt möjligt bör skyddett motsvararges som
vad de skulle ha haft leveranskoncessionssystemet funnits kvar tillom
den tidpunkt det ursprungligen tänkt, dvs. till och med år 2000.som var
Från den 1 november till1999 utgången år bör därför2000 de småav
elproducentema ges:

ersättning för den producerade elen vad de kanmotsvararen som-
ha erhållit schablonavräkning inte införts,antas samtom

garanterad avsättning för den producerade elen någonatten genom-
aktör åläggs mottagningsplikt.

Enligt utredningens börmening vidare det skydd föreslås för desom
elproducentemasmå under tiden den l november 1999 år 2000t.o.m.

möjligt sådan konstruktion de problem med lokalt högreattom ges en
elpriser förknippade med den småskaliga elproduktionenär attsom
koncentrerats till delarvissa landet kan lösas." utredningenSåvittav
kan bedöma handlar detta förstai hand hur skyddet finansieras.om
Vem åläggs mottagningsplikten torde däremot detta avseendeisom
sakna betydelse.

6.2.2 Vad rimlig ersättningsnivåär en

Idag beräknas ersättningen till småskalig elproducent utifrån det prisen
den mottagningspliktige leveranskoncessionären hushållskun-tar ut av
der och mindre förbrukare. Som framgått skall ersättningen motsvara
priset till dessa kunder, med avdrag för skälig administration samtm.m.
skälig Enligt Analysvinst. innebär detta elproducen-EME de småatt

för närvarande får i genomsnitt 25 öre/kWh.tema
Om hushållskunders och förbrukaresmindre skulle läggas tillelpris

förgrund de elproducenternassmå perioden denersättning underäven
l november 1999 år 2000 torde väsentligt lägreersättningen blit.o.m.

25 öre/kWh. dettaFör talar införandet schablonavräkningän att av san-
nolikt kommer leda till starkt ökad konkurrens och därmedatt störreen
prispress, vilket framgår AnalysEME uppskattningt.ex. ersätt-attav
ningen öre/kWh högreidag 10 vad den skulle varit hus-är änca om
hållskunder och mindre förbrukare handlade sin fungerade konkur-i

rens.

Som påpekarregeringen i utredningens direktiv kan dagens regelverk även
medföra elkunder områdeni berörda betalar högre nättariff. proble-Detatt en

påverkas Övergångsbestämmelserdock inte de härdiskuteras i detmet av som
sammanhanget.
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elproducentemade smådockutredningenframgåttSom attanser
ersättningbörhär diskuterasmånaderunder de 14 mot-somges ensom

§52 införtsschablonavräkningerhållithavad de kan antas omsvarar
såledesföreslårutredningennovember Vad ersätt-den 1999. är1 att

beräk-börår 2000november 1999perioden denningen under 1 t.o.m.
mindrehushållskunder ochkanutifrån det pris det antas attsomnas

leveranskonces-periodenbetala underhade kommitförbrukare att om
perioden.gällt helamed dess reglersionssystemet

naturliga skälhypotetiskt prisnivån på sådant,bedöma ärAtt ett av
hushåll ochdet prisenligt utredningen kansvårt. Men attantaman

hade varitoch 2000under åren 1999skulle betalatförbrukaremindre
elproducenter-de småvilket i sin innebärdagens,lägre ävenattän tur

införandetbl.a.detta talarha sjunkit.ersättning skulle För att avnas
ökning konkur-till vissjuli leddetimmätare den 1 1997takpris på aven

EnergimyndighetensEnligtunder 1998.hushållsmarknadenpårensen
till hus-elprisemasänkteselmarknaden 1998Utvecklingen pårapport

mening kanutredningensEnligt% under 1998.hållskunder 5 manca
och 2000under åren 1999ökat ytterligareprispressen skulle haanta att

eftersom den allmännakvar,leveranskoncessionssystemet levtäven om
skulle hasannoliktför hushållenelmarknadenföropinionen öppnaatt

idag.vad denunder periodensig starkare äränväxt än
till deersättningenutredningenbakgrund bedömerdennaMot att

leveranskon-öre/kWhpå 21skulle ha legatsmå elproducentema omca
Utred-här diskuteras.periodunder denlevt kvarcessionssystemet som
underelproducentematill de smådärför ersättningenföreslårningen att

öre/kWh.bör 21år 2000den november 1999perioden 1 t.o.m. vara
dei sinAnalysbedömning EMEtill denMed hänsyn gör rapport om

torde denkort siktöverlevnadsförmåga påelproducentemassmå
flertalet producenterdetsådanersättningenföreslagna storaattvara

under perioden.klarar sig
småskaligenhetlig för allskallnivån öre/kWhTanken 21är att vara

också tänktlandet. Nivånoch gälla helakraftproduktion är ettöver som
öre/kWh.gälla till priset 21Mottagningsplikten bör endastgolvpris.

småbör dedenna nivåstigamarknadsprisetSkulle över
pris.marknadsanpassat Entillistället kunna säljaelproducentema ett

och denproducentenförhandling mellan ärtvingande som
läge.undvikas i sådantmottagningspliktig bör således ett

golvpris 21börde små elproducentemaUtöver ettatt ges
såår 2000,november 1999under perioden denöre/kWh 1 t.o.m. anser

börunder denna tidframgått deutredningen ävenatt ges en garan-som
åläggsaktörelen någonför den produceradeterad avsättning attgenom

så kom-inköpsskyldigheten,åläggsmottagningsplikt. Oavsett vem som
småskaligadenersättningsnivån köpamed den föreslagnahan attmer



ÖvergångslösningSOU 1999:44 betráfande skyddet för elproducentersmå 59

kraften till pris sannolikt kommer ligga marknadsprisetett överattsom
på för den aktuella perioden. innebärDetta i sin mellanskill-tur att
naden, kan bli 180 mkr år, på något måste finan-antas sättsom ca per
sieras se vidare avsnitt 6.2.4.

Nivån på ersättningen bör beslutas regering och riksdag. Utred-av
ningens förslag och kring ersättningens storlek kan därvidresonemang
fungera vägledning. Regeringen bör uppdra åt Energimyndighetensom

fram ytterligare underlag.att ta
sammanhanget börI också påpekas utredningen föror-att om, som

dar, de små elproducentema skall ersättning vadmotsvararges en som
de skulle erhållit schablonavräkning inte införts, kanså inte dagensom
regler för beräkning ersättningen användas.av

Tänkbara6.2.3 alternativ för mottagningsplikten

framgåttSom utredningen någon aktör bör åläggas från denatt attanser
november1 1999 till utgången år 2000 köpa den producerasav som

de elproducentema.småav
Utredningen har antal tänkbara alternativ för detta, nämli-prövat ett

mottagningsplikten läggs påattgen
Svenska kraftnät,-
de lokala nätägarna,-
Svenska kraftnät och de lokala i kombination,nätägama-
samtliga elhandelsföretag,-

särskilt inköpsbolag, eller påett-
de elhandelsföretag idag leveranskoncessionärer.ärsom-

Nedan diskuteras för- och nackdelar med de olika alternativen.
Teoretiskt förefaller det tämligen enkelt lägga mottagnings-sett att

plikten på Svenska kraftnät. kraft verketDen skulle ålagt köpaattvara
in torde nämligen kunna använda för täcka sina nätförluster.attman
Svenska kraftnäts årliga överföringsförluster i liggerstamnätet ca
2,1-2,2 TWh, vilket således överstiger den årliga produktionen från små
kraftverk, knappt TWh.2ärsom

läggaAtt mottagningsplikten på Svenska kraftnät torde dock inne-
bära vissa nackdelar. pekarT.ex. Analys iEME sin pårapport att
Svenska kraftnät saknar organisation för och erfarenhet denna typav av
verksamhet, Svenska kraftnäts roll riskerar bli mindre tydligsamt att att

det får handla här verket används energi-sägas ettom som om som- -

ÖverföringsförlustemaZ i 2,5 TWh 1997, TWh2,1 1996 och 2,3stamnätet var
TWh 1995.
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prak-finnaskandetskall läggasTill dettapolitiskt instrument. även att
elprodu-småmellan deavtalenhur hanteringenproblem kringtiska av

inmamingsproñlengå till,kraftnät börSvenskaoch samt attcentema
medalltidinteelproduktionen överensstämmersmåskaligaför den

förlusterna.förbrukningsprofil förkraftnätsSvenska
upphandlatkraftnät redanSvenska stordet faktumVidare talar att en

läggastarktaktuella perioden mot-för den attförlusterna emotdel av
år1999novemberdenunder tiden lverket t.0.m.påtagningsplikten

behovethelatäcktdagslägetiverket haruppgift frånEnligt2000. man
2000.för årbehovethalvaoch drygt1999,november-decemberför

behovetåterståendeupphandla detkortverket inomDessutom attavser
för år 2000.

olämpligtdetutredningen attbedömerbakgrunddenna attMot vore
månaderunder de 14kraftnätSvenskamottagningsplikten pålägga som

sammanhang.dettadiskuteras i
halokaladetordebedöma nätägamakanutredningen ävenSåvitt

vilketperioden,aktuellaför denförlustersinaupphandlat merparten av
alter-dem. Dettamottagningsplikten påhelt läggasåledes talar attemot

Visserligenlämpligt.mindreskälandraframstårnativ även somav
täcka sinakraften för nät-användakunnalokala attdetorde nätägama

till 6-7uppgårtotaltlokalnätsnivåpåförlusternaeftersomförluster, ca
kraft-småskaligadenocksåflertalet lokala större änoch ärTWh, i nät

produk-fallen5-10 % äripå Meninproduktion nätet.matas avcasom
särlös-forminnebär någonvilketnätförlusterna, atttionen änstörre av
kraftenvidareförsäljanätföretagetlokalaför dettillåtelse attning t.ex.-

delades påheltmottagningspliktenfalldessabehövas iskulle om-
falletiprecisockså läggasskallTill dettanätföretagen. att,lokala som

elpro-småskaligaför deninmatningsprofilenlcraftnät,Svenskamed
förbrukningspro-medalltid nätägamasinteduktionen överensstämmer

altema-dettautredningenbedömer attför förlusterna. Sammantagetfil
diskuteras.perioddenolämpligt förtiv är som nu

tordestyckeföregåendepekar på iutredningende problemVissa av
mel-fördeladesmottagningspliktenmodell därmedhanteraskunna en

kunnaskullekraftnät.och Svenska Detta t.ex.lokalalan de nätägama
småskaligalokaladenålades köpalokaladeinnebära attnätägamaatt

åladeskraftnätSvenskaochförlustertäcka sinaförproduktionen attatt
denproduktionenlokala ände fall den är störreiöverskottetköpaatt

aktuellaför denförlusternatillMed hänsynbehov.lokala attnätägarens
alternativdock dettatordeupphandladedeltillperioden redan ärstor

sammanhanget.i det härlämplig lösningnågoninte vara
sades1998decemberden 22 attskrivelseLEKO-utredningensI av

de elleve-mellanrådabörmöjligtkonkurrensvillkor så långtlikvärdiga
schablonavräk-eftermarknadenpåverkakommer attattrantörer som
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utred-bakgrund menadeinförts den november dennaning l 1999. Mot
förpliktelser,ensidigt borde haleveranskoncessionärema inteningen att

mottagningspliktiga,den ekonomiska bördan attt.ex. somsom av vara
förpliktelsema bor-konkurrenterna marknaden saknar, och därförpå att

uppnå likvär-de lyftas bort från koncessionärema. alternativtEtt sätt att
läggakonkurrensvillkor bland elhandelsföretagendiga mottag-attvore

elhandelsföretag. dock iUtredningen har inteningsplikten på samtliga
analyserautredningsarbetet haft möjlighetdetta skede närmareattav

varförpraktiken finns för sådan lösning,vilka förutsättningar i ensom
här dis-för de månaderutredningen avråder från detta alternativ 14 som

kuteras.
g kanmottagningsplikten särskilt inköpsbolag,lägga påAtt ett som

tordeoch andra berördaetableras och drivas intressenter,staten varaav
kraft från småha till uppgift köpa infullt möjligt. Bolaget skulle att

möjligt.vidare till så högt prisproducenter och sälja den ett som
småska-marknadsföra denarbeta medBolaget skulle också kunna att

därmed skapa mervärde för producentema. Emotliga kraften och ett
kanmarknadspris pådet med dagenslösning talar främstdenna att

ifrågasättaslönsamhet verksamheten. kan ocksåbli få i Detsvårt att om
övergångslös-försärskilt bolag endastdet lämpligtär att starta ett en

bo-etableradet tekniskt torde möjligtlåtning, ettattatt rent varavara
månaderunder de 14november 1999 sedan verkarlag till den 1 som

Å lösningandra har dennadetta sammanhang. sidandiskuteras isom
finnasmottagningsplikten bördet fall finnerfördelar ivissa attman

efter år 2000.kvar även
årtill utgångenunder tiden den 1 november 1999Alternativet att av

idagmottagningsplikten på de elhandelsföretagfortsatt lägga2000 som
dagensskulle innebära förlängningleveranskoncessionärerär aven

förfrämst talar denna riskenlösningförhållanden. Det är attemotsom
negativtkonkurrensvillkor påverkas påleveranskoncessionäremas ett
konkur-LEKO-utredningen likvärdigaSomsätt. sägs attovan menar

denmarknaden 1rensvillkor långt rådaså möjligt bör öppnasnär no-
merkostnaderför devember företagen kompenseras1999. Förutsatt att

tordeproduktionenden småskaligade skulle få ålades köpade attom
avgörande kon-medföra någradock mottagningsplikten knappasti sig

kurrensnackdelar.
nack-både för- ochalla alternativen harkanSammantaget sägas att

framstår dock två alternativdelar. Vid samlad bedömning mersomen
före-utredningenmottagningspliktlämpliga de för denövrigaän som

nämli-till utgången år 2000,slår för perioden den november 1999l av

3 påmottagningspliktenistället läggamöjlig variant dettaEn samt-attav vore
liga balansansvariga.

19-05533 Leka-utredningen
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de företaginköpsbolag etableras, ellersärskiltantingen attettattgen
inköpsskyl-fortsatt åläggsidag leveranskoncessionärerär att varasom

diga.
dendock enligt utredningens meningbåda fallen krävsI att som

merkostnad detkompensation för denåläggs mottagningsplikten ges
till det prissmåskaliga elproduktionenskulle innebära köpa den ut-att

den fria el-köpa volym påföreslår, jämfört medredningen att samma
6.2.4.marknaden se vidare avsnitt

förväljsde möjliga aktörernaBeroende på vilken två mot-somav
lagregle-finns olika behovunder de månadernatagningsplikten 14 av

någratorde krävamed särskilt inköpsbolag inteAlternativetring. ett
mottagningsplikt förkräver alternativet medlagregleringar. Däremot en

reglering,reglering lag. sådanleveranskoncessionärer i Entidigare en
skyldighetelhandelsföretag åläggsinnebär att somenen gruppsom

tveksam.har, dock principielltandra elhandelsföretag inte är

merkostnadenKompensation för6.2.4

undersåledes de små elproducentemaLEKO-utredningen att pe-anser
garanteradår 2000 börrioden november 1999den l t.o.m. er-ges en
små elprodu-också deöre/kWh. Utredningenpåsättning 21 attanser

denförgaranterad avsättningperioden börundercentema ges en
förmottagningsplikt läggs på antingenproducerar ettattgenom enman

idagföretaginköpsbolag, eller på desärskilt etablerat ärändamålet som
leveranskoncessionärer.

år. Kostna-uppgår till TWhsmåskaliga elproduktionen 2Den perca
torde blifrån de små elproducentemadenna volymden för köpaatt

skäl:fria elmarknaden, tvåden köptes på denhögre än avom
detta påförsta hand berortill högreKraftanskafjbingen sker Ipris.-

kommaöre/kWh, kanföreslagna ersättningen, 21den attantasatt
perioden.aktuella Iunder denmarknadspriset förligga över

öre/kWhersättningsnivån 6den föreslagnadagsläget ligger överca
den små-marknadspriset. skall dock läggasTill detta även att

riskpremie.beläggas med visskraften sannolikt börskaliga en
småskaliganämligen denAnalysframgår EMESom ärrapportav

köpandedetväderberoende. Härmed kan inteproduktionen starkt
enligtproducenterna producerarföretaget helt lita på att prognos.

Idag harkostsam administrativt.Kraftanskajfningen blir rentmer-
admini-öre/kWh fördraleveranskoncessionärerna 2rätt att av ca

4 under desåväl lägrebli högrekan marknadspriset kommaGivetvis att som
utgår ifrån da-skull viförmånader förslaget omfattar,14 resonemangetsmen

förhållanden.gens
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elproducentema.de småden ersättningfrånstration man germ.m.
verkligadock denavspeglar detta avdrag inteAnalysEnligt EME

egentligenavdragetAnalysadministrationskostnaden. EME attanser
borde något större.vara

den små-för köpautredningen kostnadenbedömerSammantaget attatt
föreslagnaoch med denmarknadspriskraften med dagensskaliga er-

årtotalt mkr högretorde bli 180sättningsnivån än mot-omperca
elmarknaden. medför i sinden fria Dettaköptes påsvarande volym tur

mottagningspliktenaktör åläggsdenenligt utredningens mening att som
tordekompensationmerkostnaden. sådanför Enmåste kompenseras

Europeiska kommissionen.tillbehöva anmälas
mottagnings-förmöjliga alternativende tvåBeroende på vilket av

kompensa-aktuella för hanteraolika teknikerväljs blirplikten attsom
tionen.

inköpsbolag,på särskiltmottagningsplikten läggs statenOm ett som
ändamålet, såförsådana fall etablerarioch berörda intressenterövriga

bolagetsviainköpta kraften fåför dentorde mellanskillnaden tas
sannolikt,förlust, vilketskulle Visafall bolagetresultaträkning. det ärI

till ytterligarekapital eller skjutaianspråkta bolagetsfår ägaren egna
medel.

leverans-företag idagläggs på demottagningspliktenOm ärsom
möjligabedömning tvåutredningensfinns enligt sättkoncessionärer att

utnyttjanämligenkompensationen,administrera att sammagenom
inrättavindkraft, ellermiljöbonusen tillanvänds förteknik idag attsom

Energi-kan administrerasersättningsbidragsärskiltett avsom
myndigheten.

Enligtföljandemed miljöbonus påteknikenkorthet fungerar sätt.I
med vissa undantag,på energiskattlag 1994:1776 är, somom

hushållskerförbrukning iskattepliktig.förbrukas Föri Sverige ettsom
till 15,1normalfalletisedan den januari 1999skatten 1uppgår

förbrukar hanskundför denskattskyldig äröre/kWh. som en
hanvindkraftverk fårfrånköper inleverantörleverantör. Om etten

el.energiskatt påavseendedeklarationavdrag i sindock visstgöra ett
öre/kWhinkluderar 15,1från leverantörenersättningVindkraftägarens

frånbeloppmotsvarandefår dock drai miljöbonus. Leverantören av
el.försäljningtill följd sinhan skall inlevereraden energiskatt avav

5 här-omfattarde månader förslagettotalkostnaden för 14Det bör attnoteras
kompensationsbehovet.således det totalamed mkr, vilketblir 210 ärca
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Således minskas skatteinbetalningen på sådant leverantörenett sätt att
hålls skadeslös vad kostnaden för miljöbonusen.avser

På motsvarande skulle kompensation till leveranskoncessio-sätt en
för den merkostnad här diskuteras kunna hanteras. Ennärema som

komplikation dock den företagen skulle få dra svårär äratt summa av
exakt fastställa förväg, eftersomi marknadspriset fluktuerar,att attmen

samtidigt riksdagen måste fatta beslut beloppet och detta därvidattom
måste preciserat. riksdagen förvägOm i fattar beslut vissvara om en
kompensationsnivå kan således svängningar marknadspriset under dei
14 månader här diskuteras leda till företagen under-antingenattsom
eller överkompenseras.

Ett hantera den komplikation föregående styckeisätt att nämnssom
skulle kunna istället inrätta särskilt ersättningsbidragatt ettvara som
kan administreras Energimyndigheten. Med sådant bidrag skulleettav
företagen med intervall exempelvisvissa gång kvartal under deen per

månaderna14 kunna ansöka hos myndigheten förkompensationom
den merkostnad haft för köpa in småskalig kraft. Kompensatio-attman

storlek skulle därvid kunna beräknas utifrån det genomsnittliganens
marknadspriset för under det kvartalet.gångna

6.2.5 Samlad bedömning avseende mottagningsplikt

Som framgått tidigare avsnitt bedömer utredningen det finns tvåattav
möjliga alternativ för den mottagningsplikt föreslås för periodensom
den november1 1999 till utgången år nämligen antingen2000, attav. särskilt inköpsbolag etableras, eller de företag idag ärett att som
leveranskoncessionärer fortsatt åläggs inköpsskyldiga.att vara

Vid samlad bedömning finner inköps-LEKO-utredningen att etten
bolag föredra. det talar bl.a. denna tillFör lösning, iär att att motsats

mottagningsplikten läggs på dagens leveranskoncessionärer, blirom
helt konkurrensneutral. Vidare blir det sannolikt administrativt sett
enklare hantera den utredningen föreslagna förkompensationenatt av
merkostnaden köpa den småskaliga lcrañen. särskilt inköps-Ettattav
bolag torde vidare skapa för marknadenaktivt agerande påutrymme ett

detså mervärde kan ligga deni småskaliga kraften utnyttjas,att som
varigenom merkostnaden kan reduceras. till alternativet medI motsats

6 Miljöbonusen innebär stöd till år.vindkraftägama totalt mkr60ett ca per
belopp ingårDetta inte i den merkostnad år här diskuteras.180 mkrca per som

sammanhanget också påpekasI bör hanteringen miljöbonusen behöveratt av
modifieras påmottagningsplikten läggs särskilt inköpsbolag.ettom
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dagens leveranskoncessionärer kräver inköpsbolaget heller ingen sär-
skild lagreglering.

6.2.6 Möjliga finansieringskällor

Den merkostnad 180 mkr år, med denuppstårom ca per som av
utredningen föreslagna ersättningsnivån till de små elproducentema,
måste på något finansieras. LEKO-utredningen vill samtidigt betonasätt

motsvarande merkostnad egentligen redan existerar, den,att atten men
framgått, idag finansieras hushåll och andra mindreattsom genom

elförbrukare i vissa betalarregioner högre elpris vad de skulleett än
de handlade i konkurrens.göra om
framgåttSom utredningen det skydd föreslås för deattmenar som

små elproducentema under perioden den 1 november år1999 t.0.m.
2000 bör konstruktion löser de problem med lokalt högreges en som
elpriser förknippade med den småskaliga elproduktionenär attsom
koncentrerats till vissa delar landet. Enligt utredningens börmeningav
därför finansieringen skyddet för de små elproducentema ske på ettav
sådant kostnaden belastar hela kollektivet på rättvistsätt att sätt,ett
istället för idag särskilt drabba elkundema geografiskai vissaatt som
orriråden.

Enligt utredningens bedömning finns tänkbara finansieringskällortre
kan dessa utgångspunkter, nämligen merkostna-mot attsom svara upp

den finansieras
omprioriteringar inom nuvarande föranslagsramargenom ener--

giområdet,
tillfällig höjning den energiskatt för betalas pågenom en av som-

konsumtionsnivå, eller
tillfällig avgift förinrättas ändamålet.attgenom en-

Enligt utredningen det naturligt merkostnaden för denär prövaatt om
utredningen föreslagna ersättningsnivån till de små elproducentemaav

kan finansieras nuvarande anslagsramaromprioriteringar inomgenom
för energiområdet. förefaller åtminstone driftenDet inte orimligt att av
de små kraftverk redan byggts borde säkras innan beslutarsom omman
ytterligare nyinvesteringar i småskalig kraftproduktion.

Skulle det emellertid Visa sig omprioriteringar kan ske stårinteatt
valet mellan tillfälligt höja energiskatten för eller inrättaatt att en
tillfällig avgift för ändamålet.

År 1998 inbringade energiskatten för el miljarderll kronor. Förca
finansiera kostnadsökning på mlcr således180 år krävsatt en ca per en

skattehöjning med vilket1,5 %, öre/kWh. Med0,3motsvararca ca
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öre/kWhfrån 15,1periodenunderhöjninginnebär dettaordandra en
normalhushållet.öre/kWh förtill 15,4

smådeförskyddetfinansierasyfteavgift itillfällig attEn
administreraskunnaskulleövergångsperiodenunderelproducenterna

idag viaelanvändarna nätägamaavgifterdeliknandepå sätt somsom
elsäkerhets-,myndighetsverksamhet inomvissfinansieraförbetalar att

allabelastaravgifterberedskapsområdena. Dessaochnätövervaknings-
härkostnadsölqiingdenpåelanvändare. Om, sätt, somsamma

elanvändaremiljonerlandets 5,3fördelasmkr180 överdiskuteras ca
och år.elanvändarekrkostnaden 35blir perca

ändamåldetförolämpligttordedettill attMed hänsyn somatt vara
skattenochför el,energiskatten atthöjahär diskuteras temporärt

industrielliförbrukarelanvändareintedessutom uttas somav
såelanvändare,allabelastaskulleavgiftenmedano.d.,verksamhet

avgifttillfällig attinrättandetLEKO-utredningen voreatt av enanser
alternativ.bådadessaföredra av

förslagochSammanfattning6.2.7

finnsdetbedömaLEKO-utredningenbörtilläggsdirektivenEnligt om
nuvarandedetmedsambandÖvergångsbestämmelser i attbehov av

nödvän-elproducenternasmåtillförsäkra deförändras,regelverket att
skydd.digt

Dettabehövs.övergångslösning motbedömerUtredningen att en
små-denuttalatdirektivutredningens attiregeringenbakgrund attav

ochvillkor,ekonomiskarimligatillförsäkrasbörelproduktionenskaliga
förslagetursprungligadetbehandlingenmedsambandiriksdagen avatt

elproduktio-småskaligadenuttaladeelmarknaden attavregleringtill av
leveranskoncessionenmotsvarande vadskyddbordeårfemi ettgesnen

erbjuder.
bör2000årtill utgångennovember 1999perioden den lUnder av

möjligtså långtskydd mot-därförelproducenterna ettsmåde somges
dettabörutredningenEnligtidag.leveranskoncessionenvad gersvarar

elproducenternasmådelösas att gesgenom
de kanvadelenproduceradeden motsvararförersättning somen-

införts,inteschablonavrälcning samterhållithaantas om
någonproducerade elenden attföravsättninggaranterad genomen-

mottagningsplikt.åläggsaktör

småtill deersättningenbakgrunddennaföreslår attUtredningen mot
2000år1999novemberdenperioden l t.0.m.underelproducenterna

golvpris",tänktnivånföreslagna ettäröre/kWh. Den21bör somvara
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dvs. mottagningsplikten bör endast gälla till priset 21 öre/kWh. Tanken
nivån skall enhetligär för all småskaligatt kraftproduktion ochvara

gälla hela landet.över
Ersättningsnivån bör beslutas regering och riksdag. Regeringenav

bör uppdra Energimyndigheten fram ytterligare underlag.att ta
Med den ersättningsnivå utredningen föreslår torde kostnaden för att

köpa den småskaliga kraften bli totalt 180 mkr högre år änca per om
motsvarande volym köpts på den fria elmarknaden. aktörDen som
åläggs mottagningsplikten måste därför kompenseras för denna
merkostnad. En sådan kompensation torde behöva anmälas till
Europeiska kommissionen.

Vad beträffar mottagningsplikten för perioden den november1 1999
år 2000 bedömer utredningen två alternativt.o.m. möjliga, nämli-att är
den läggs påattgen

och övriga berördaett intressenterstaten särskilt etableratav-
inköpsbolag, eller på
de företag idag leveranskoncessionärer.ärsom-

Vid samlad bedömning finner LEKO-utredningen inköpsbolagatt etten
föredra. detFör talar bl.a.är denna lösning,att i tillatt motsats om

mottagningsplikten läggs på dagens leveranskoncessionärer, blir helt
konkurrensneutral. Vidare blir det sannolikt administrativt enklaresett

hantera den utredningen föreslagna kompensationenatt för merkost-av
naden köpa den småskaliga kraften. särskiltEtt inköpsbolag tordeattav
vidare skapa för aktivt agerande på marknaden så detutrymme ett att
mervärde kan ligga i den småskaliga kraften utnyttjas, varigenomsom
merkostnaden kan reduceras. I till alternativet med dagensmotsats
leveranskoncessionärer kräver inköpsbolaget heller särskild lag-ingen
reglering.

Det bör den merkostnad härpoängteras diskuterasatt som
egentligen redan existerar. Med den ersättningskonstruktion idagsom
gäller finansieras emellertid motsvarande kostnad attgenom
hushållskunder och mindre förbrukare betalar högre elpriser vad deän
skulle de handlade sin konkurrens.göra i Genom den småska-attom
liga elproduktionen till del koncentrerad till geografiskavissastor är
områden, vindkraften till Gotland och västkusten, så också kon-t.ex. är

i dessa områden särskilt drabbade.sumenterna
dennaMot bakgrund LEKO-utredningen den merkostnadattanser

180 mkr uppstår med den utredningen föreslagna ersätt-om ca som av
ningsnivån bör synliggöras i statsbudgeten och finansieras på sådantett

den belastar hela kollektivetsätt påatt rättvistett sätt.
Med dessa utgångspunkter det naturligt enligt utredningensär me-

förstaning i hand möjligheten till finansieraatt kostnadenpröva att ge-
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energiområ-inomanslagsramarnuvarandeinomomprioriteringarnom
det.

utred-föreslårskeinte kanomprioriteringarsigSkulle det visa att
de småförskyddetfinansierasyfteavgifttillfällig i attningen att en

ändamå-föristället inrättasövergångsperiodenunderelproducentema
deliknandepåadministreras sättkunnaavgift skullelet. Denna som

finan-ochelanvändama viabelastar nätägamaidagavgifter somsom
nätövervalcnings-elsäkerhets-,myndighetsverksamhet inomvisssierar

härkostnadtill denhänsynMedberedskapsområdena. attoch som
avgifttillfälligsådantordemkr årtill 180uppgårdiskuteras enperca
kr35kostnad påmedbelastaselanvändareinnebära varje peratt caen

år.
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Konsekvenser7 för

leveranskoncessionärema friav en

elmarknad

schablonavräkningNär införs hela elmarknaden för konkurrens.öppnas
Därmed förändras förutsättningarna för företagde idag leve-ärsom
ranskoncessionärer genomgripande framgåttSom kan leve-sätt.ett
ranskoncessionssystemet i nuvarande form överhuvudtaget inte längre
upprätthållas.

konsekvenserDe kan förutses huvudsakligen denär arten attsom av
de uppstår oberoende vid vilken tidpunkt schablonavräkning införs.av
Mot denna bakgrund diskuteras i avsnitt vad7.1 fri elmarknad tordeen
innebära för de elhandelsföretag idag leveranskoncessionärer.ärsom

Utredningen skall dock enligt tilläggsdirektiven analysera deäven
praktiska och juridiska konsekvenserna schablonavräkningattav ge-

riksdagens beslut kommer införas före gällande koncessionersattnom
utgång. denna bakgrundMot diskuteras i avsnitt vissa7.2 negativa
ekonomiska konsekvenser kan till följduppstå schablonav-attsom av
räkning införs den 1 november 1999. avsnitt försI 7.3 vissaper

kring huruvida den föreslagna förändringen förenligärresonemang
med regeringsformen och Europakonventionen. Kapitlets överväg-
anden sammanfattas i avsnitt 7.4.

7.1 Konsekvenser uppstår oberoendesom

schablonavräkning införsnärav

schablonavräkningAtt införs leder till ökad konkurrens, prispress och
minskade marginaler i elbranschen. konsekvenserDessa torde uppstå

vid vilken tidpunkt reformen genomförs.oavsett
På utredningens uppdrag har konsultföretaget Price Waterhouse

översiktligt analyserat den framtida ekonomin för de företag ärsom
leveranskoncessionärer. dömaAtt konsultrapporten kan utveck-av en
ling med ökad konkurrens och sjunkande priser leda till negativa
bruttomarginaler för de leveranskoncessionärer fortsättaattsom avser
med traditionell kraftanskaffning. undvikaFör negativ brutto-att en
marginal krävs enligt Price Waterhouse företagen istället anskaffaratt

Leko-utredningen19-05534
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krafthandelaktivförutsättermarknadspris, vilketrådandekraften till en
förvaltningstjänster.portföljupphandlareller att man

denna bakgrund krävatordeelmarknadkonkurrensutsattheltEn mot
vadförsäljningsvolymaffarsstrategier änsåväl andra störresom en

studie Pricedenidag. dömaleveranskoncessionärer har Attmånga av
handlingsalternativ kanhuvudsakfinns iutförtWaterhouse tre som

verksamhetenutvecklaelhandelsföretagen:förframkomliga attvara
elhandelsverk-avveckla vissföretag,eller fleramedtillsammans attett

eller heltvissa funktionerupphandlasamhet och att avyttraexternt,
vidta någravidaredriva verksamhetenverksamheten. Att attutan
uteslutet fördäremotPrice Waterhouseåtgärder bedömersärskilda som

leveranskoncessionärema.minstade
verka heltför påtorde behövasden storlekVad beträffar att ensom

framgentbedömningen detWaterhousePriceelmarknad attgöröppen
i storleksordningen 500energiomsättning påårligkrävaskommer att en

bedrivalönsamtskallför detGWh ellertill 0001 attatt envaramer
den undersökning SIFOdömaelhandelsverksamhet.fullskalig Att av

företagde 17020 %torde det knapptutredningenutfört åt av cavara
harleveranskoncession idagelhandel med stödbedriver som enavsom

Bland de företagår.GWhöverstiger 500försäljningsvolym persom
antal ägdabetydandenivå tordetill dennainte når ett vara avuppsom

kommuner.
LEKO-utredningen införandetbakgrund bedömerdennaMot att av

omstrukture-genomgripandeleda tillkommerschablonavräkning att en
medförelmarknaden.försäljningsverksamheten på Dettaring av

sig tillförmårinteframför allt mindre företagsannolikt att anpassasom
verksamheten.upphöra medtvingaskonkurrenssituationenden nya

fri marknad i sig,tillföljd övergångenförändringarDessa är enen av
novemberinförs just denschablonavräkning 1tillinte koppladeoch att

1999.

påberorKonsekvenser7.2 attsom

deninförs 1schablonavräkning
november 1999

LEKO-utred-tillsinframhåller således iWaterhousePrice rapport
negativa brutto-drabbasleveranskoncessionärer kanvissaningen att av

sjunkande priser.och Utöverökad konkurrenstill följdmarginaler av
bli fallet fördetta kunnaföregående avsnittivad ävensägsnämntssom

kraftanskaffningsav-gällandehänvisade tillkoncessionärerde ärsom
omständighetenhärmed denmening kanutredningensEnligttal. att
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schablonavräkningen införs den november dvs. månaderl 1999, 14
före gällande koncessioners utgång, medföra speciella problem.

leveranskoncessionärer har tecknat långsiktiga avtal förMånga an-
skaffning den kraft planerat leverera till sina leveranskon-attav man
cessionskunder. Avtalen kan innehålla fasta såväl volym- prisvill-som
kor. Således två tredjedelar de elhandelsföretag in-SIFOuppger ca av
tevjuat för utredningens räkning har avtal köpa råkraftatt attman om
för täcka leveranser till leveranskoncessionskunder sträcker sigatt som

Flertaletlängre till den oktober 2000. dessa avtal1än av uppges avse
43 % eller mycket 39 % del leveransbehovet.stor storen av

vilken mån kraftanskaffningsavtalen verkligen problem förI är ett
företagen dock svårt utläsa undersökning. VisserligenSIFO:sär att av

omkring de tillfrågade leveranskoncessionärema70 % attuppger av
företagets påverkas allaekonomi kommer negativt kunderatt utanom
hinder kan konkurrens. bedömningen förstaköpa i Men tycks inte i

kraftanskaffningsavtal Andelenhand hur långa företagen har.styras av
företag kommer påverkas negativt nämligenärattattsom uppger man
lika bland dem har avtal sträcker sig till den april 2000,1stor som som

bland dem har avtal sträcker sig längre till den okto-länsom som som
den studie Price utfört ocksåber 2000. Att döma Waterhouseav var

flera leveranskoncessionärer i den situationen kraftanskaffnings-att
avtalen löpte eller skulle omförhandlas vid årsskiftet 1998/99.ut

kraftanskaffningsavtalofördelaktiga kan problemAtt ettvara
situationen i Finland vid till schablon-illustreras övergångenav

avräkning, vilket skedde den september dockl 1998. Att ärnotera att
dessa problem på intet ansågs förhindra införandetsätt av

Finland.schablonavräkning i
Finland har tradition tioåriga kraftanskaffningsavtal, vilketI man av

drabbadesinnebar vissa elleverantörer hårt marknadennär öppna-att
Regeringen tillsatte därför särskilda utredningsmändes. två med upp-

drag försöka förhandla fram bättre villkor. Utredningsmännen redo-att
i februarivisade sina ställningstaganden 1999.

Utredningsmännen har analyserat avtal ochtecknades 1995,som
tecknade avtal vid denna tidpunkt rimligen inteatt partanser en som

kunnat förutse de lagändringar gjorts i syfte införa scha-attsom senare
blonavräkning i Finland. därför elleverantörMan attanser en som

kraftanskaffningsavtaltecknat långsiktigt år 1995 bör kunna fåett av-
talet justerat. Enligt utredningsmännen bör sådan elleverantören ges

kraftupphandla % den avtalet på den fria markna-25rätt att av avser
frågaden istället. justera avtalen dock inte för finskaAtt anses vara en

7 uppgift från ansvariga norskaEnligt den myndigheten, vassdrags-Norges og
energiverk, har inte på upplevt denna problem i Norge.sätt typman samma av
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finskaVisserligen de utredningsmännen problemetsägerstaten. att
skulle kunna lösas lagstiftning, detta skulle på be-stötaattgenom men

Iställettydande praktiska svårigheter. problemen bör isägs avgörasatt
förhandlingar avtalspartema. förhandlingarnamellan Om strandar re-
kommenderar utredningsmärmen använder sig skiljemanna-att man av
förfarande.

LEKO-utredningens mening kan inte bortse frånEnligt riskenman
leveranskoncessionärer till följd sina kraftanskaffningsavtalvissaatt av

få leveranskoncessionssystemet i förtidkan problem upphörattgenom
schablonavräkning införsi samband med den november På1 1999.att

tillgänglig informationgrundval går det dock inte medattav nu
omfattning.säkerhet problemetsavgöra

denna bakgrund föreslår utredningen särskild för-Mot att en
handlingsman tillsätts. Förhandlingsmarmen bör klarlägga omfatt-
ningen problemet med ofördelaktiga kraftanskaffningsavtal och vidav
behov förhandlingar med berörda i syfte förmå dessaparter attuppta att
justera avtalsvillkoren.

Förändringens förenlighet7.3 med

regeringsformen och

Europakonventionen

leveranskoncessionssystemet upphör i förtid kanAtt framgåttsom
medföra negativa ekonomiska konsekvenser för vissa leveranskonces-
sionärer. har därför aktualiserats fråganutredningen de dennaI om av
orsak kan berättigade till skadestånd. sådan bedömningEn beror ivara
första den föreslagna förändringenhand regelverket fören-ärom av
lig med regeringsformen och Europakonventionen eller ej. I avsnittet

detta.analyseras
leveranskoncessionär har berättigat intresse förutsätt-En ett attav

för verksamheten inte ändras koncessionensningarna under giltighets-
tid, han inrättat sin ekonomiska verksamheteftersom efter dessa förut-
sättningar.

detta står intresse lagstiftningMot reglera olikastatens attav genom
sektorer samhället på lämpligt detta rubbar förutsätt-sätt även omav

pågående kommersiell verksamhet,ningarna för denna be-oavsett om
drivs med eller tillstånd Ett exempel på gjortstaten.utan att statenav

tillståndspliktig verksamhet,detta, vad gäller avregleringen el-är av
innebarmarknaden den januari 1996 starkt förändrade förutsätt-l som

ningar för den verksamhet bedrevs inom för linje- ochsom ramen om-
rådeskoncessioner, giltighetstiden för flertalet koncessionertrots att
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löptinte bör dessa förändringar gjordes någotDetut. noteras att utan att
skadestånd utgick till koncessionshavama.

Vid ingrepp blir ibland föreskrifternai den enskildes verksamhet i
regeringsfonnen och/eller konventionen den november4 1950 angå-
ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe-

Europakonventionen tillämpliga.tema
bestämmelse regeringsfonnen kan bli aktuell kap.Den i 2 18ärsom

i vilken regleras fallet enskild tvingas sindet någon avståatt egen-
dom förfogande tvingasexpropriation eller sådant ellerannatgenom
tåla inskränkningar byggnad.vad gäller användningen mark eller Iav

aktuellt fall det inte fråga beröva någon hans egendom el-är attnu om
ler inskränka använda mark eller byggnad. Föreskrifterna irättenatt att
regeringsformen blir således inte tillämpliga.

blir Europakonventionen tillämplig förslagetDäremot om genom-
förs. bestämmelse blir tillämplig artikel i tilläggsproto-Den 1ärsom
kollet den till Europakonventionen. artikelns första20 1952 Imars
stycke stadgas fysisk eller juridisk till sinrättatt envar persons egen-
dom skall lämnas okränkt och ingen får berövas sin egendomatt annat

i det allmännas intresse och under de förutsättningar i lagän som anges
och folkrättens allmänna grundsatser. artikelns andra stycke stad-Iav

ovannämnda bestämmelser inte inskränker rättatt staters attgas ge-
nomföra sådan lagstiftning behövs för reglera nyttjandet vissattsom av
egendom i med det allmännas intresse.överensstämmelse

Artikeln handlar enligt sin ordalydelse till egendom. Avrättenom
Europadomstolens framgår dock artikeln inte bara skyddarpraxis att
fysiska föremål också under vissa förutsättningar de ekonomiskautan
intressen förknippade näringsverksamhet.med utövandetsom av

Vad gäller den nämnda artikelns tillämpning i detta fall kan följande
överväganden göras.

föreslagna lagstiftning änd-Den ändringen innebär statenatt genom
regleringen verksamheten elmarknaden det kravetpå på sättet attrar av
timvispå mätning avskaffas för bl.a. alla hushållskunder och dettaatt

sker före gällande följer artikelnskoncessioners utgång. Därav att
andra stycke blir tillämpligt.

första förutsättning för kraven i artikelns andra stycke skallEn att
uppfyllda lagstiftningen sker i överensstämmelse med detär attvara

allmännas intresse. Syftet med den föreslagna ändringen ökaär att
möjligheten för kunderna på den elmarknaden. Dettaöppnaatt agera
måste i överensstämmelse med det allmännas intresse.anses vara

För konventionens krav skall uppfyllda krävs det vidareatt vara en
rimlig balans mellan angelägenheten det allmänna intresse för-somav
anleder lagstiftningen och det den enskilde lider till följd denmen av
ändrade lagstiftningen. Europadomstolen uttalatdet hänseendet harI att
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föreliggersådan balans berörda drabbas in-inteen om av enpersoner
dividuell och orimligt börda.stor

blir här de elföretag förFrågan verkar inom systemetom som ramen
med leveranskoncession drabbas individuell orimligt"en och storav
börda leveranskoncessionssystemet upphör förtid.iattgenom

detta sammanhang bedöma de berörda elföretagens si-I måste man
Således förlorar leveranskoncessionärema intetuation i dess helhet.

Med debara fördelar leveranskoncessionssystemet upphör.sina när
förslag kapitel med deutredningen redovisat i tidigare blir de även av
förpliktelser Samtidigt pekade utred-knutna till koncessionen.ärsom

kraftanskaffningsavtal kan med-på långsiktiganingen i avsnitt 7.2 att
föra problem för koncessionshavare leveranskoncessions-vissa när

det utifrån tillgänglig informationupphör i förtid,systemet attmen nu
omfattning.inte går problemetsavgöraatt

denna bakgrund kan utredningen med säkerhetinteMot avgöra om
orimligtde berörda företagen drabbas individuell och storav en

förtid.börda till följd leveranskoncessionssystemet upphör i Detattav
föreslagitbl.a. denna bakgrund utredningen i avsnitt 7.2är attmot som

för omfattningensärskild förhandlingsman bör tillsättas klarläggaatten
behovlqaftanskaffningsavtal och vidproblemet med ofördelaktigaav

syfte förmå dessaförhandlingar med berörda i attparter attuppta
avtalsvillkoren.justera

Sammanfattning7.4

för konkurrens.schablonavräkning införs hela elmarknadenNär öppnas
förtorde bli rikstäckande, iställetkonkurrensutsatta marknadenDen att

marknader därhittills praktiken ha bestått mängd lokalai av ensom
haft dominerande ställning. marknadenleveranskoncessionären Nären

elhandels-falla,för konkurrens torde priserna varigenomöppnas
företagens marginaler minskar.

låtit utföra kandöma konsultstudier LEKO-utredningenAtt av som
storleksordningendet komma krävas årlig energiomsättning på iatt en

eller för det framgent skall lönsamt500 till l 000 GWh attatt varamer
ocksåbedriva fullskalig elhandelsverksamhet. Studierna visar atten
elhandelsannolikt endast de företag bedriver20 % 170caca av som

har försäljningsvolym.med stöd leveranskoncession idag sådanenav
betydandeBland de företag inte når till denna nivå torde ettuppsom

antal ägda kommuner.vara av
schablonavräkningdenna bakgrund kan införandetMot antas att av

försälj-kommer leda till genomgripande strukturomvandlingatt aven
framförningsverksamheten elmarknaden. medför sannoliktpå Detta att
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konkurrens-till densigförmårinteföretagallt mindre nyaanpassasom
förändringarverksamheten. ärmed Dessaupphöratvingassituationen

kopplade tilloch intemarknad i sig,fritillövergångenföljd enaven
november 1999.deninförs just 1schablonavrälcningenatt

omständighetendenpeka på attemellertid ocksåvillUtredningen att
föreinförasbeslut kommerriksdagens attschablonavräkning nugenom

problemsärskildakan skapautgång,leveranskoncessionersgällande
tecknatföljdtillDettaleveranskoncessionärer. attför vissa manav

levereraplaneratkraftdenanskaffning attföravtallångsiktiga manav
informationdengrundvalPåleveranskoncessionskunder.till sina av
problemetsmöjligtdockdet inte avgöratillgänglig attfinns ärsom nu

förhandlingsmansärskilddärförföreslårUtredningenomfattning. att en
problemetomfattningenklarläggabörFörhandlingsmannentillsätts. av

medförhandlingarvid behovochlcraftanskaffhingsavtalen upptamed
avtalsvillkoren.justeraförmå dessasyfteberörda i attattparter
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8 Undantaget för elleveranser inom
fjärrvärme- och naturgasområden

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen de frågor be-utöver som-
handlats i de föregående kapitlen analysera konsekvenserna attav-
regelverket förändras vad övriga gällande bestämmelser inomavser nu
leveranskoncessionssystemet och vid behov föreslå åtgärder.

frågaDen blir aktuell i detta sammanhang hur bör han-ärsom man
det undantag i leveranskoncessionäremas leveransskyldighettera som

finns för elleveranser inom ñärrvärme- och naturgasområden.
En leveranskoncessionär skyldig leverera förär normala för-att

brukningsändamål till alla kunder så önskar inom det geografiskasom
område koncessionen omfattar. leveransskyldighetDenna gäller dock
inte för uppvärmningsändamål i områden där fjärrvärme eller naturgas
distribueras eller distribueras.attavses

När leveranskoncessionssystemet upphör, så försvinner också denna
undantagsregel. kapitletI analyseras det finns skäl fortsattattom ge
områden där fjärrvärme eller distribueras eller blinaturgas attavses
distribuerad motsvarande skydd i någon form. avsnittett I 8.1annan
redogörs för motiven för och på skyddet. I avsnitt 8.2 redovisassynen
överväganden och förslag.

8.1 Motiven för och på skyddetsynen

Ett undantag från leveransskyldighet inom fjärrvärme- och naturgasom-
råden, motsvarande dagens, har funnits ellagstiftningeni sedan 1977.
Undantaget infördes i samband med tillkomsten lagen 1977:439av

kommunal energiplanering. Motivet statsmakterna ville för-attom var
hindra irrationell utbyggnad eldistributionsnäten, eftersomen av en
sådan komma drabba främst ñärrvärmesystemantogs underatt upp-
byggnad, med lönsamhetsproblem följd.som

Inför reformeringen elmarknaden på 90-talet ansåg Ellagstift-av
ningsutredningen undantaget borde bort. I utredningensatt delbe-tas
tänkande Elkonkurrens med nätmonopol SOU 1993:68 sades således

det skulle strida grundtanken med reformen-att dvs. köp ochmot att
försäljning skall ske på fri marknad i konkurrens ha kvarav atten -
skyddet.



1999:44naturgasområden SOUochelleveranser fjärrvärme-Undantaget för inom78

öppnadelinje,dennagick dock inte påStatsmaktema även manom
uppväminingsfonner.mellan olikaökad konkurrensför

först lansera-elmarknadendär reformeringenpropositiondenI av
så-regeringenborgerligadåvarandesade den1993/942162,des, prop.

underbehållasborde över-leveranspliktenundantaget iledes att en
successivmöjlighet tillaktörernagångsperiod syftei att anpass-enge

skulleleveranskoncessionInnehavareregelverket.till detning avnya
uppvärmningsändamål iförleveranshadärför rätt vägraatt om-av

ellerfjärrvärmeförsörjsråden naturgas.avsom
lev-vägradeskunddenpropositionendock isadesSamtidigt att som

leveranskoncession,haruppvärmningsändamål denför somaverans
kund iEnelleverantör.möjlighet byta ettskullereformen attgesgenom

för sinfå leveranskunnapå såfjärrvärmeområde skulle sätt av
kapa-fannsdetdocksadesförutsättning attvärmeförsörjning. En vara

kapacitetsådaneffekt.högre Menvidanslutningföricitet nätet om
förförstärkatid göraskälig attinom nätetmåstesaknades nätägaren

möjlig.anslutningen
kunnasåledes intefjärrvänneabonnentskulleförslagetGenom en

regeringenmenade attSammantagettill elvänne.gåhindras överatt
uppvärnmingsändamålleveransplikten förundantag ibestämmelsen om

detförtidigarekonkurrensskyddstarkaskulle motinte somsammage
fjärrvärmeföretaget.enskilda

1994tillträdde höstenregeringensocialdemokratiskaDen men-som
be-fannsskulleleveranskoncessionenvaddet,dockade utöveratt ge,

frånkonkurrensskyddetstärkaytterligaretillfälligt mothov attav
propositiondennaturgasverksamhcter. Iochfjärrvänne-för vissa som

elmarknaden,reformeringenförgrundtilllågslutligt prop.av
undernätkoncessioninnehardendärförsades1994/952222, att ensom
förbjudasskullekommunenfrånanmälanefterövergångstid på årtre

frånövergångmöjliggjordenätabonnemangmedge ett enatt som
elvänne.tillmeduppvärmningellerfjärrvärme naturgas

ochEnligt Värme-övergångsperioden över.treåriga ärDen gas-nu
miljölös-ochdelbetänkande Effektiva värmemarknadsutredningens

skyddsöka dettamöjligheterna ut-har f.ö.1999:5 attSOUningar
omfattning.begränsadmycketinyttj ats

överväganden förslagoch8.2

Ellag-utgångspunktprincipiellaharLEKO-utredningen somsamma
bedömaälvakundernaelmarknad börfriPåstiftningsutredningen. en

den.använda Iönskarändamål deför vilkaochvill köpadeom
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samband med schablonavräkning införs, och elmarknaden därmedatt
släpps fri, bör därför undantaget för fjärrvärme och avskaffas.naturgas

För detta talar också skyddet elvänne för fjärrvärmeatt gentemot
och under försvagats.år Således menade statsmakternanaturgas senare

leveranskoncessionen under övergångsperiod skulleatt möj-en ge en
lighet till successiv anpassning till fri elmarknad för fjärrvärme- ochen
naturgasföretagen. Vidare framgått, särskilt skydd underettgavs, som

övergångsperiod år, löpttre ut.en av som nu
avklingandeDet skyddet kan tala för fjärrvärmen ochatt naturgasen

bör konkurrera på meriter, inte särskilda undantag förnu egna genom
eluppvärrrming. Detta tycks också den ståndpunkt fjärrvärme-vara som
branschen själv har. Enligt Svenska Fjärrvärmeföreningen råder inom
branschen den grundläggande inställningen fjärwänne skall bjudasatt

på fri värmemarlmad. Föreningenut skydden föratten menar
fjärrvärme sedan länge urholkats. Om skydden formellt för-ävennu
svinner, finnsså det enligt föreningen ingen anledning försökaatt
skapa skydd. föreningensFrån sida samtidigt attnya menar man en
friare konkurrens mellan olika uppvärmningsformer skulle underlättas

fjärrvärmen undantag från den kommunala lokaliserings-ettom gavs
principen.

Även ellagens särregler fjärrvärme och skullenaturgas tasom om
bort, finns det likväl kvar andra regler skapar särskilda förutsätt-som
ningar på värmemarknaden. Genom lagen 1981:1354 allmännaom

kan kundernas möjlighet bytavärmesystem uppvärmningssystematt
begränsas förutsatt den driver fjärrvärmeanläggning elleratt ettsom en

får anläggningen respektive allmänförklarat.naturgasnät Dennanätet
möjlighet till skydd dockhar utnyttjats i mycket begränsad omfattning.

Sammantaget LEKO-utredningen det finns anledninginteattmenar
i någon form upprätthålla det undantag från leveranskonces-att annan

sionäremas leveransplikt idag gäller där fjärrvärmeinom områdensom
eller distribueras eller bli distribuerad.naturgas attavses
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9 Lagförslag med kommentarer

1 Utgångspunkter

vissaI avseenden har LEKO-utredningens arbete präglats ovanligaav
omständigheter. Framför allt har förutsättningarna för utredningsarbetet
förändrats vid flera tillfällen, inte minst riksdagen den de-4attgenom
cember 1998 beslutade schablonavräkning skall införas den latt no-
vember 1999. Riksdagen beslutade samtidigt hur frågor,vissa som en-
ligt direktiv från regeringen ålåg utredningen behandla, skulle lösas,att
såsom kostnader för leverantörsbyte, lämplig uppsägningstid m.m.

förslagPå LEKO-utredningen denregeringen 28 januariav gav
1999 i uppdrag till Svenska kraftnät i samråd med Energimyndig-att,
heten och i samverkan med företrädare för branschen, utarbeta ett sys-

för schablonavräkning, skulle kunna tillämpas från och medtem som
den novemberl 1999. Uppdraget innefattade förslag tilläven att ge
författningsändringar bedömdes nödvändiga.som

I tilläggsdirektiv den februari11 LEKO-utredningen1999 iav gavs
uppdrag i analysera konsekvenserna det förändrade regel-att stort av
verket och vid behov föreslå åtgärder och regleringar. utgångspunktEn
skall den nuvarande åtskillnaden mellan och handelproduktionattvara

övervägandenmed och överföring skall bestå. beträffande frå-av
har direkt koppling till införandet schablonavräkninggor som en av

skall, inbegripet eventuella förslag till reglering, redovisas den 1senast
april 1999.

Uppdragen till Svenska kraftnät respektive till LEKO-utredningen
behandlar delvis likartade frågeställningar, vilket bl.a. inneburit att ut-
redningen i några delbetänkandets kapitel funnit särskiltskäl attav
kommentera vissa de förslag verket lämnat.av

Vad beträffar redovisningen lagförslag det däremot angelägetärav
kunna avskilja vad resultat LEKO-utredningensatt utgör över-som av

väganden respektive vad föreslagits Svenska kraftnät och Ener-som av
gimyndigheten. Detta bl.a. bakgrund regeringen remissbe-mot attav
handlat Svenska kraftnäts och Energimyndighetens i särskildrapport
ordning, och de lagförslag lämnas i därigenom givitsatt rapportensom

offentlighet.viss
Mot denna bakgrund har utredningen valt fram lag-endast läggaatt

förslag i delar specifikt följer direktiven till LEKO-utredningensom av
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lag-Deutifrån direktiven.utredningen gjortövervägandenoch de som
upphävandegällerframsålunda läggerutredningenförslag avsom

leverantörsbyteavgiftsuttag vid samtleveranskoncession,reglerna om
kapitletkonsumentskydd i llbestämmelserkompletterandevissa om
bedömsÖvergångsbestämmelserdeföreslåsSlutligenellagen. som

upphävskap.förslag. 5Närutredningensanledningnödvändiga i av
§17upphävas1994:1250elförordningen samti14bör också ll -

leve-meddelandebeslutvadiförordning ändrasi avavser omsamma
småskaligatillersättningfall frågandetranskoncession För omm.m.

leverans-for tidigaremottagningspliktlöseselproducenter genom en
föreslås.vadlagstiftningbehövs utöverkoncessionärer, nusom

Författningskommentarer9.2

leveranskoncession upphävsReglernakap.5 om

förslåsupphör,leveranskoncessionmed attanledningI systemetattav
leveranskoncessionärersochleveranskoncessionreglerna omom

helhet. Iupphävs i sinkapitletfemteskyldigheter iochrättigheter sam-
el-bytereglergrundläggandevissahärmed föreslåsband att avom

elleveran-reglerdekapitlet, förutomåttondeinförs ileverantör om
föreslagits iunderrättaskyldigheter nätägareatttörers somm.m.

Energimyndighetensochkraftnäts rapport.Svenska
frågaanförts ikapitel 8föregåendedetvad ibakgrundMot somav

ochfjärrvärme-elleverans inomleveransplikt vidfrånundantagetom
tillhänvisningMedupphävas.regeldennabörnaturgasområden, även

elprodu-småskyddet förbeträffandeanförtLEKO-utredningenvad
dennareglerarsärskiltlagstiftningföreslås ingenkapitel 6,center som

fråga.
regler försärskildaandraellerprissättningreglerNågra avom
specifikadepåkalladeinteverksamhet bedöms utöverelleverantörens

centrala förbl.a.lagförslagen. Dessaföreslås i ärhandlingsregler som
regleringNågontillfredsställandefungera på sätt.skall ettsystemetatt
prövningbeträffandeellerhärutöverskyldigheterelleverantöremasav

således inte.föreslåsför elleverans,villkorenav
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8 kap. Systemansvar, leverantörsbyte, balansansvar och
balansavräkning

femte6 § stycket myndigheternas lagörslag

Innehavare nätkoncession får, vad kan följa ka-3utöverav som av
pitlet 11 debitera avgift anledning byte elleverantör endasti av av
för det femte och därpå följande leverantörsbyten elanvändaresom en
genomför under kalenderår. Avgiftens storlek beslutasett av rege-

eller, efter bemyndigande,ringen nätmyndigheten.regeringens av

riksdagen förutsättningEn given for arbetet med reformering el-av av
lagen det konsumenten inte skall någon administrations-är att tas utav
avgift vid leverantörsbytet. kostnaderDe ändå uppstår för nät-som

i samband med leverantörsbyte skall enligt utredningens för-ägaren ett
slag belasta kollektivet elanvändare inom koncessions-nätägarensav
ornråde. kostnadstyperDet här främst administrativaärsom avses
kostnader beror på leverantörsbytet. Liknande kostnader uppstårsom
för dåövrigt elanvändare flyttar till eller från nätägarensen
koncessionsområde. Syftet med införa särskild regleringatt en av
kostnader vid leverantörsbyte skapa likartade konkurrens-är att
förutsättningar för elleverantörer och elanvändare oberoende iav var
landet elen skall levereras.

Elanvändama bör till antal avgiftsfria bytenrätt ettges per
kalenderår. dessa bytenFör det nätägaren/kundkollektivet stårär som
för kostnaden. byten därutöverFör skall nätägaren äga rätt att ta ut en
avgift elanvändaren. Utredningen föreslår elanvändaren får rättattav
till fyra avgiftsfria byten kalenderår. Avgiftens förstorlek bytenper
därutöver beslutas regeringen eller, efter bemyndigande,av av
nätmyndigheten.

kanDet inte uteslutas också vissa kostnader för ellermätningatt
beräkning energimängder kan uppstå vid, eller ha koppling till,av en
leverantörsbytet. Så kan fallet elanvändare, enligtvara om en som
gällande regler skall förbrulmingsprofilen,ingå i önskar utnyttja ett
leveransaltemativ kräver timvis elmätning. Möjligheten attsom
debitera elanvändaren sådana kostnader regleras kapitlet,i 3 ll § i
Svenska kraftnäts och Energimyndighetens förslag. anledning häravI

det föreslagna lagnimmet andra kostnader sådanaatt änanges nu avser
regleras i kap3 11 § i myndigheternas förslag.som
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överföring och leveransbestämmelserSärskilda11 kap. avom
till konsumenter

dennestill konsumentlevererar ielleverantör2a § En ensom
konsumentensfortsätta leveransenskyldiguttagspunkt i uttags-är att

kap. 6enligt 8leverantörsbyte hardesspunkt fram till ägtatt ett rum
väsentligttillskyldighartill dess konsumenten sigeller gjort ettatt

kapitel haroch dettabestämmelserna 3 §§och 4 iavtalsbrott i
iakttagits.

har dennaleveransskyldighetleveranskoncessionärensförställetI
skallkonsumenteninförts förelleverantörskyldighet för atten

leveranskoncessionssystemdagenslikartat skyddtillförsälcras ett som
innebär.

ingåttharelleverantörinnebärSkyldigheten ettatt somen
skyldiguttagspunkt,specifikför ärleveransavtal med konsument enen

försummatväsentligen harkonsumentenfram till dessleverera attatt
leverantörsbyte hartill dessellerförpliktelseravtalsenligasina ettatt

föreslagnamyndigheternadenbestämmelserna ienligtägt avrum
grundpåavtalet,självkonsumenten8kap. Säger6 t.ex. avupp

leveransskyldighet.gäller någonflyttning, inte
lika förgällereftersom denkonkurrensneutralBestämmelsen blir

förföremålprissättningen inte nät-ochelleverantörer äralla
myndighetens tillsyn.

innehavaremed elleverantöravtalsaknar ärkonsument2b § Om enen
vilkenelleverantör,konsumentenskyldignätkoncession anvisaatt enav
till delevereraåtagitharkoncessionshavaren sigavtal medi att

paragrafenligt dennakonsumenter anvisassom

villkorskäligaskyldig påföljerkap.3 9 § är attAv nätägarenatt
därfallpå debestämmelsen sikteföreslagnaöverföra el. Den tar ennu

avtal medsaknarmedavtalkonsument har nätägaren ettett enmen
konsumentensför säkrafall hardessaelleverantör. I nätägaren att

omedelbartelleverantörskyldighet anvisatill el,tillgång att somenen
Efter detuttagspunkt.konsumentenstill attför leveranssvarar

elleverantöralltid bytakonsumentenkanhar påbörjatsleveransen
och Energi-kraftnätSvenskadenbestämmelserna ienligt av

förslagna kap. 6myndigheten 8
avtaltecknaskyldighet förinnebärBestämmelsen nätägaren atten

sigförbinderavtaletielleverantörer, attmed eller flera somen
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omedelbart för elleverans till kundens uttagspunkt. Frågansvara om
hur anvisningsskyldigheten efterlevs bör följas inom förupp ramen
nätmyndighetens tillsynsverksamhet.

De detaljer kan behövanärmare regleras i detta sammanhangsom
bör hanteras i avtalsrelationen mellan anvisad elleverantörnätägaren,
och i de avtal med konsumenten.upprättassom

Övriga13 kap. bestämmelser

Överklagande

§ Beslut5 nätmyndigheten enligt kap.2 23 25 §§, 3 kap. 3 6av - -
8§§, 11, 12, och14 15 §§, kap.4 och7 10 §§, beslut av en
tillsynsmyndighet enligt kap.12 2 §§ beslut den4 samt av-

myndighetensystemansvariga till den enligt kap.ersättning 8 2om som
beordrats§ öka eller minska produktionen el får överklagas hosav

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter överklagande andraom av
beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelats med stödsom

lagen.av

Ändringen innebär hänvisningen till beslut enligt kap. och105att
har11 tagits bort.

Övergångsbestämmelser

lagDenna träder kraft den 1 november 1999, då kap. ellageni 5
1 997385 7 skall upphöra gälla.att

ärenden enligt kap.I och5 10 11 §§ ellagen 1997:857 som
anhängiggjorda vid den lagensär ikraftträdande, skall äldrenya

bestämmelser tillämpas.
Punkten övergångsbestämmelsen3 till ellageni 1997:857 skall

alltjämt gälla.

Under punkten dagen för1 lagens ikraftträdande.anges
Under punkten 2 regleras vilka bestämmelser skall tillämpassom

vid tvister enligt kap. och5 10 ellagenll 1997:857. Sådana
tvister anhängiggjorda vid den lagensär ikraftträdande skallsom nya
lösas enligt äldre bestämmelser.

Under punkten 3 regleras övergångsvis tvister prisregleringom
Enligtenligt lagen10 § 1994:618 handel med el, nämndaom m.m.

lag kunde skäligheten priset på försåld eller inköpts frånav som en

5 19-0553Lake-utredningen
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ansökan. Dennaefterendastelproduktionsanläggning prövassmåskalig
harprisregleringärendenpåsiktebestämmelse somtar om

äldre1997:857. Deellagenikraftträdandetföreanhängiggjorts av
pris-ärendensådanaitillämpasalltjämtskallbestämmelserna om

reglering.
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Särskilt yttrande
Christer Söderbergexpertenav

Småskalig elproduktion

Allmänt

Både i förarbetet och lagtexten till den reforrnerade elmarknaden,
vilken trädde i kraft 1996, ansågs det viktigt små elproducenter ñckatt

skydd varför femårig leveranskoncessionsperiodett infördes.en
Energikommissionen uttalade i sitt delbetänkande små elprodu-att

skulle få försämrade villkor vidcenter övergången till den
reformerade elmarknaden. Dessutom uttalade Energikommissionen att
de ekonomiska villkoren skulle stimulera nybyggnad.en

Den juli1 1997 infördes ändring i ellagen innebärande takprisetten
2.500 kr för entimmesmätare för abonnent ville bytaav en som

leverantör och har riksdagen beslutat den 1 november helt1999attnu
slopa kravet på entimmesmätare för abonnenter med mindre för-
brukning. Båda dessa händelser har inneburit prispress, vilket haren
varit till fördel för den små elkunder, och nackdel förena gruppen, en
den andra elproducenter,små eftersom ersättningen till dengruppen,

kopplad till tariffema för deär mindre förbrukarna.senare gruppen
Förutsättningarna för de små producentema vid övergången till den

reformerade elmarknaden har således ändrats och ersättningsnivån har
därmed sjunkit och riskerar ytterligare sjunka Att småatt avsevärt.
elproducenter i behov fortsatt stöd visar tydligtär utvecklingen påav
elmarknaden de åren.senaste

LEKO-utredningen har i sitt delbetänkande lagt fram förslag hur
ersättningen till små elproducenter skall kunna utformas under en
övergångsperiod 1999.11.01 2000.12.31. Mitt yttrande ansluter till-
kapitel i delbetänkandet.6

Garanterad ersättning

Betänkandet hypotetisk ersättningsnivå skulle kunnaanger en som
gälla för små produktionsanläggningar inte angivna ändringarom ovan
införts under leveranskoncessionsperioden och denna nivå till 21anges
öre/kWh och föreslås garanterad ersättning till små elproducenter.som
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istället bördenlåg ochalltförnivådennabedömer attJag ansersom
innanrådde 1997,öre/kWh,den nivå, 26medöverensstämma som

nivåinföras.började Dennaleveranskoncessionen stäm-iändringarna
förarbetet till dengjordes iuttalandenmed deockså överens sommer

ellagen.nya

stödetomfattasVilka ska av

innebärstödsystemfinansierabörBetänkandet ettstatenatt somanger
pris till småmellanmellanskillnsdenbetalar garanteratettatt staten

övergångsperiodenundermarknadsprisochproducenter ett o m
1999.1 1.01.

TWhproduktionen 2småskaligaden utgörBetänkandet attanger
stödetmkr år. Fråganstödbehovet till 180 äruppskattaroch omperca

deneller enbartelproduktionsmåskalig ägsomfatta allskall som av
leveranskoncessionärer,intedvs sådanaoberoende producenter, ärsom

energibolag.ägdaproduktionsbolagsärskildaellernätägare av
utvecklingen förnybarönskaderegeringochden riksdagFör avav

oberoendetill allastöd utgårönskvärtelproduktion det ägareär att av
de ekonomisktstödetgrundtanken medkategori eftersom är attmen

bli nödvändig.ägarkategorierselekteringaktörerna kan avensvaga
föreslås därför.stödkategorierförslag tillFöljande

oberoende produ-produktionsanläggningar ägdaSamtliga små av-
precisering vadenergibolag.ägarinslag från Enutan närmarecenter

göras.energibolag behövermedsom avses
där energi-ägda företagproduktionsanläggningarSamtliga små av-

ägarandel.%bolag har högst 50
återuppfördabyggda ellerproduktionsanläggningarSamtliga små-

energibolag.ochefter 1987.01.01 ägs avsom

omfatta stödtillreducerasbör därför kunnafinansieringStatens ettatt
ochTWh/årproduktionsvolym 1motsvarande ettmotsvaraaven

mkr/âr.belopp ca100av
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Kommittédirektiv

Översyn leveranskoncessionssystemet,av m.m.

Dir. 1998:37

Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 1998.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag det gällandeöveratt se
med leveranskoncessioner för försäljningsystemet och analyseraav

bör avskaffas eller i någon formsystemetom permanentas.
I uppdraget ingår behovet fortsattöverväga skydd föratt elkund-av

med liten förbrukning och för små elproducenter sådanasamter att, om
skydd bedöms nödvändigt, föreslå lämpliga regleringar. Utredarenvara
skall också behandla vissa frågor med anknytning till koncessions-

däribland utformningen reglerna försystemet, mottagningspliktav av
från små elproducenter, lämpligheten använda schablonmätning föratt
vissa kundkategorier vissa frågor regleringen balansansvar-samt om av

på elmarknaden.et

Bakgrund

Ellagstiftningen

Riksdagen beslöt hösten 1995 regelverk för elmarknadenatt ett nytt
skulle träda i kraft den januari1 1996 prop. 1994/952222, bet.
1995/96:NU1, rskr. 1995/96:2. Beslutet innebar omfattande föränd-
ringar i lagen 1902:71 1, innefattande vissa bestämmelser elek-s. om
triska anläggningar ellagen. Genom beslutet infördes vidare lag,en ny
lagen 1994:618 handel med el,om m.m.

juniI 1997 beslöt riksdagen i enlighet med regeringens förslag att
tak högstpå 2 500 kronor skall gällaett för de kostnader nätföre-som

får debitera enskild konsumenttagen med låg elförbrukning för tim-en
registrerande mätutrustning och dess installation prop 1996/97:85, bet.
1996/97:NU11, rskr. 1996/972266.
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ochellagenibestämmelsernaoktober 1997beslöt iRiksdagen att
ellagtillförasskulleel,medhandellagen nyensammanm.m.om

materiella1997/98:27. Detrskr.1997/98:NU3,1996/97:136, betprop
1996från årpå denhuvudsakibaserasellageni deninnehållet nya

lag-kompletteringarochändringarVissaellagstiftningen.gällande av
Ellagstiftningsutredningensiförslagutifråndock gjortsharstiftningen

betänk-Elbörsutredningens1995:108,ellag SOUslutbetänkande Ny
frånbetänkandetoch1996:49med SOUhandelförande Regler

Konsumentskyddel,vid leveranskonsumentskyddUtredningen avom
kraft deniträdde1997:857Ellagen1996:104.SOUelmarknadenpå

ljanuari 1998.

på i EuropaelmarknadernaUtvecklingen

genomgått1990-taletunderharländernanordiskai deElmarknadema
Finland harochSverigeförändringar. Norge,Istrukturellabetydande

ochharelnätensådant öppnatsomreglerats på sättelmarknaderna attett
Omregler-försäljningsleden.ochproduktions-iinförtsharkonkurrens

änd-ellagstiftningenDanmark hartakt.genomförts i olika Iharingama
elmark-öppningvissinnebärvilketjanuari 1998,från den 1 avrats en

vilkenelmarknad, pånorsk-svenskfinnsnaden. Det gemensamnu en
elsamar-förPrincipemadeltar.aktörerdanskaochfinskastörreäven

energi-nordiskadefastländerna slogsnordiskamellan debetet av
1995.uttalande åriministrarna gemensamtett

produk-effektiviseravaritharelmarknadsreformemamedSyftet att
ochkostnadspressökaddistributionenochtionen engenom enav

handelökad gränserna.över
Norden harielmarknadereffektivareochUtvecklingen öppnaremot

flestai deomstruktureringsprocess ägerdenföregått rumsom nu
direktivträddeunionenEuropeiskaindustriländer. ettI gemen-om

februari 1997i kraft den 19förmarknadeninreför denreglersamma
pågårZeelandochAustralien NyaUSA,96/92/EG. Idirektiv omreg-

sådanförbereds ocksåielmarknaderna och Japanleringar om-enav
strukturering.

medlemsstat-krav påbl.a.innebärelmarknadsdirektiv attettEG:s
kankonkurrens. Dettaelmarknader försinaskallgradvis öppnaerna

välja.kanmedlemsstaternavilkamellanprinciper,olikaefterske
lagstift-nationellamedlemsstaternasgenomföras iskallDirektivet

lagstiftningsvenskkraft.trädde i Idetdetfråntvå årinomningar att
komplett-ellerändringarnågrakrävakommadetta intebedöms att

offentliggörande nätta-införasregler skallförutomeringar, att avom
beräknaskompletteringsådantillmed förslagpropositionriffer. En en

kort.inomriksdagenföreläggas
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Flera EU-länder planerar elmarknadema snabbareöppnaatt vadän
krävs enligt direktivet. NederländernaI och Spanien pågår likasom en

genomgripande omstrukturering tidigare i de skandinaviska länd-som
Också i Tyskland förbereder regeringen öppning förstörreerna. en

konkurrens vad krävs enligtän elmarknadsdirektivet. I Storbritan-som
nien pågår arbete med förstärka inslagen konkurrensett på denatt av
redan tidigare relativt marknaden.öppna

detI fortsatta arbetet med och lagstiftningenöver föratt se anpassa
den svenska elsektom bör det övergripande mål elmarkna-ett attvara
den skall organiseras så svenska elkunder kan dra fördel-att nytta av

med elhandel med andra länder. Samtidigt bör svenska elkunderarna
skyddas från prishöjande influenser från länder med bristande mark-
nadsfunktioner, ömsesidigheten medt.ex. avseende påär el-om svag
marknademas öppenhet.

Systemet med leveranskoncession

Leveranskoncession särskild koncessionär för leverans tillen av
kunder inom område för nätkoncession kravett på timvis mätningutan

elanvändningen. skallDet inom varje område finnas leverans-av en
koncessionär skyldig leverera förär normala förbruknings-attsom
ändamål till alla kunder inom området inte önskar byta elleveran-som

Kunden har fåtör. elpriseträtt Leveransskyldighetenatt prövat. omfat-
dock inte för uppvärmningsändamåltar inom område därett

fjärrvänne eller distribueras eller bli distribuerad.naturgas attavses
Den kund önskar köpa från leverantör innehav-änsom en annan

leveranskoncessionen för området kan så månadergöraaren av sex
efter anmälan till koncessionshavaren. Om elen köps från någon annan

leveranskoncessionärenän krävs timvis mätning den kundenav som
förbrukar.

Vidare leveranskoncessionären skyldigär köpa från elpro-att en
duktionsanläggning finns inom området och kan levererasom som en
effekt högst 1 500 kW. Dessa små elproducenter har möjlighetom att
få skäligheten i ersättningen från koncessionshavaren prövad.

Bestämmelserna leveranskoncession innefattar också reglerom om
meddelande och överlåtelse leveranskoncession och ändringav av

för leveransområde.gränserna
Systemet med leveranskoncession föreslogs för första gången i

l993/94:162 Handel med i konkurrens. Det föreslogsprop. som en
övergångslösning i avvaktan på förutsättningarna på elmarknadenatt
har utvecklats dithän kravet på timvis mätning inte längreatt kan anses

hinder för kunderutgöra små byta leverantör. Leveranskoncessionenatt
skulle därför meddelas för tid längst år.treen av



1999:44SOUBilaga 192

elmarknad SOUdelbetänkandetföreslog i NyEnergikommissionen
tillskulle förlängasleveranskoncessionermed1995: 14 attatt systemet

kraft. utvärderingträdde ilagstiftningen Dengälla i fem år från det att
koncessions-god tid före utgångenskulle igörassystemet, avsomav

och producentemassärskilt beakta de små konsumenternastiden, borde
villkor.

ellag-den vilandeföreslog regeringenproposition 1994/95:222I att
januarikraft denskulle träda i lmed vissa förändringarstiftningen

giltighetstid ochleveranskoncessionssystemetsfråga1996. I om
Energikommissionensregeringenföljdeutvärderingen systemetav

elrefonnenviktigt mål fördetförslag. Regeringen betonade är attatt ett
följaregeringen avsågochelkundemas ställning,stärka attatt noga

sades vidare utveck-propositionenpå elmarknaden.utvecklingen I att
för-utnyttja dederas möjligheterför kunderna, ochlingen de små att

medbeaktas.särskilt bör Systemetreformen innebär,ändringar som
trygghet för småsyfte skapaleveranskoncession, främsta är attvars

ilagstiftningen, bör utvärderastill denelkunder vid övergången nya
koncessionsperioden. Häri-femårigaföre dengod tid utgången av

leveranskon-medprövningunderlag förskapas systemetavgenom en
tillgodoseförändras föravvecklas elleroch börcession attsystemetom

viktigt inslag ibehov.elproducentemas Ettelkundemas ochde små
kostnadernabedöma hurbör propositionenutvärderingen enligt attvara

betydelsehaövriga faktorer kanmätning har utvecklats liksomför som
förhållan-demöjligheter drade små elanvändamasför nyttaatt nyaav

dena.
takregeln påtidigare nämndajuli trädde den1997Den 1 ettom

kraft.mätutrustning itimregistrerandekronor förhögst 2 500
januari har elhand-kraft den 1998,ellagen, trädde i 1denI nya som

huvudsakförts ileveranskoncessionbestämmelserelslagens överom
gjorts,förändring harsärskilt kapitel.oförändrade och samlats i Enett

innehavareeller inköptlevererad fråninnebär priset påatt avavsom
initiativ, dvs.nätmyndighetensleveranskoncession påkan egetprövas

missnöjd medkundtidigare endast på begäraninte ärsomav ensom
leveransvillkoren.
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Uppdraget

elkunderför mindreSkydd

berättigande harfortsattaleveranskoncessionssystemetsFrågan avom
anlitamöjligheterelkundemasde mindretill enbartknutits attmånga

på timvisleveranskoncessionären. Kravetelleverantör änannanen
elpris-få lägreelanvändamahinder förmätning har då attettsetts som

före-elkunder harmindreschablonmätning för allaoch fortsattener,
språkats.

elmark-påUtvecklingeniNätmyndigheten konstaterar rapporten
har förändratjuli 1997takprisregeln den 1införandetnaden 1997 att av

Under årpåtagligtpåleverantörsbytenför sätt.förutsättningarna ett
hushåll ellerexempelenstaka påendast1996 fanns det grupper av

tillhöll på övergåtill ellerövergåttelanvändareandra små attsom
undersökningEnligtelleverantör.kunna bytatimmätning för att somen

leveranskonces-då de flestahadegenomföra år 1997myndigheten lät
Elhandelsbolagleverantörsbyte.anmälningartagitsionärer emot om

Fleramed elvärme.villakundersig direkt tillmarknadsförabörjathar
på konsument-säljasälja eller planerarhar börjatbensinbolag att

tecknat ramavtalm.fl. harRiksförbund,Villaägamasmarknaden. HSB,
tecknamöjlighetmedlemmarnamed elhandelsföretag, att en-gersom

villkor.till fördelaktigaelleveranserskilda avtal om
främst in-såledeselkundermindreökande konkurrensen ärDen om

elanvändningförhållandevismedkunderriktad stormot en
näringsverksamheter,jordbruksfastigheter,med elvärme,villakunder

ochexempelvis villaägare-mindre elanvändareelleretc. grupper av
bostadsrättsföreningar.

1994/95:222propositionunderströk iRegeringen att
trygghet förskapasyftefrämstaleveranskoncessionssystemets är att

Utredarenlagstiftningen.denövergången tillelkunder vidsmå nya
detundersökasin utvärdering påsärskilt inriktaskall därför att om

skäl inte kanolikaelkunderskyddsbehov förfortsattfinns ett avsom
konkur-denupphandlinghanteravilja eller kunnaberäknas aven

förlägenhetskunder,kansådanmarknaden. Enrensutsatta varagrupp
förlägrelägre elprisekonomiska vinsten änden avsevärtvilka ärettav

svårtför vilka det kanelvänne, ochvillakunder med att ensammavara
betydandeockså krävaselpris. kantill lägre Detförhandla sig ettett
kostnaderinnebärvilketmindre elkundema,för deupphandlingsarbete

infonnation.skaffa fram Dettamedoch besvärtidsåtgångi fonn attav
skullebyta elleverantörkunnamöjlighetenden fördelreducerar attsom

intekanhandla i konkurrensmöjligheteninnebära. Den att ome-nya
elkunder.lätthanterlig för alladelbart beräknas vara
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utredaren finner fortsatt skydd för vissa kundgrupperOm äratt ett
skall förslag lämplig reglering.önskvärt utredaren utarbeta tillett en

småSkydd för elproducenter

Småskalig elproduktion, dvs. elproduktionsanläggningar kan le-som
effekt högst kW, stöds såväl direkt invest-1 500verera en om genom

erings- och driftsstöd indirekt avgiftsbefrielse. Tillsom genom
biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar, vindkraftverk och små-
skalig vattenkraft investeringsstöd till vindkraft betalaskan utgå, och

form s.k. miljöbo-dessutom driftsstöd i energiskattelindring denett av
nusen. Mindre elproduktionsanläggningar behöver inte betala annan

engångsavgiftennätavgift för inmatning för anslutning och denänav
del nättariffen kostnaden för mätning ochmotsvarar rapporte-av som
ring. Leveranskoncessionären i området skyldig köpa denär att som
levereras från små elproducenter inom området.

Regeringen gjorde i proposition 1994/95:222 bedömningen denatt
reducerade nättariff för små elproducenter föreslogs där, i kombi-som
nation med bestämmelsen köpskyldighet för innehavaren leve-om av
ranskoncession, innebar den småskaliga elproduktionen likaatt ettgavs

skydd tidigare.gott som
Utvecklingen elmarknaden bedöm-NUTEK redovisar i på 1997

ningen de ekonomiska villkoren för den småskaliga elproduktionenatt
har försämrats. Anledningarna till detta bl.a. leveranskoncession-är att

nätföretag konkurrensskäl inteoch villiga betalaärer är änattav mer
nödvändigt för sina elinköp respektive regionnätstariffemas utfonn-att

elpro-ning har ändrats på ofördelaktigt för många småsätt ärett som
ducenter.

pekar samtidigt på koncentrationen småskalig elpro-NUTEK att av
duktion, främst vindkraft, i vissa delar landet har skapat problem förav
såväl nätkoncessionären leveranskoncessionären i dessa områden.som

befaras elkundema i områdena kommer få betalakan såvälDet att att
högre elpris högre nättariff de skulle ha gjort medänett som en en

mindre omfattande etablering småskalig elproduktion. Ett annatav pro-
fram, förblem, också lyfts den legala stöd till små-är gränsenattsom

skaliga fortsattelproduktionsanläggningar 1 500 kW kan motverka en
utveckling och effektivare vindkraftverk.störremot

Utredaren skall vid sin utvärdering leveranskon-medsystemetav
cession särskilt granska den småskaliga elproduktionens förutsätt-
ningar. småskaliga elproduktionen bör tillförsäkras rimliga eko-Den
nomiska villkor. Utredaren skall i samband därmed beakta utvecklingen

för inom till förnybaraoch reglerna stöd EU elproduktion frånav
energikällor.
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utnyttja det stöd le-möjlighetMindre elproducenter har att somnu
ocksåinnebär, kanveranskoncessionärens mottagningsplikt närmen
sådan val-fördelaktigt sälja till andra. Endet ekonomiskt väljaär att

kostnader för elhandels-för kan medföra högrefrihet elproducentema
finns antal små-företag mottagningsplikt, särskilt detmed ett stortom

därför ifrågasättasskaliga i företagens områden. kanelproducenter Det
valfrihet det gäl-skall medges totalde små elproducentema närenom

Elkundema kan ocksåmottagningsplikt.ler utnyttja medsystemetatt
leveranskoncession-elmarknaden för lämnautnyttja regelverket för att

obalanselmarknaden. finns alltsåoch köpa fritt Det närären en
för leveranskoncessionärer ochdet gäller rättigheter och skyldigheter
analysera frågan sådanmindre Utredaren skallelproducenter. enom

sikt.ändamålsenlig upprätthålla på längreobalans är att
för småskalig el-lämna förslag till stödsystemUtredaren skall ett

skall bidra till teknik-utgångspunkt skall stödetproduktion. En attvara
energiteknik baseradkonkurrenskraften för påutvecklingen och stärka

finns skälutredaren bedömer det gåförnybara energislag. Om att att
för från mindrepå mottagningspliktifrån baseratärett system som

alternativa styrmedel förförslag lämnaselproducenter skall i stället om
miljöpåverkan.elproduktion med lågfrämja småskaligatt

schablonmätningTimvis ochmätning

hinder för småkunder utnyttjaharpå mätningKraven ett attsetts som
elhandel innebär. Enligt ellagen skall kostnad-de möjligheter öppenen

installation den enskilda kon-och dess debiterasför mätutrustningen
i december och Af-Regeringen uppdrog 1995 NUTEKsumenten.

förutreda och föreslå åtgärder åstad-fársverket svenska kraftnät att att
Myndigheterna föreslog i Fri el-komma billiga mätsystem. rapporten

till hushållskunder ochmarknad för avräkningenalla elleveranseratt av
skall grundas på timvisandra kunder med låg elförbrukning inte mät-

schablonavräkning.s.k. typkurvorning, beräknas med hjälputan av
schablonmätning för mindretakpris föreslogs komplement tillEtt som
tröskeleffekter för de kunderelkunder. Syftet med detta undvikaattvar

schablonmätning.ligger ovanför förgränsenstraxsom
innebärregel i ellagenföreslog regeringenI 1997 somen nymars

kostnader nätfö-skall gälla för detak på högst 500 kronor2att ett som
låg elförbrukning förfår meddebitera enskild konsumentretagen en

Riksdagen beslöt idess installation.timregistrerande mätutrustning och
1996/97:85, bet.enlighet regeringens förslag propmed

trädde i kraft denLagändringen 11996/97:NU11, rskr. 1996/971266.
juli 1997.
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I propositionen underströk regeringen kravet timvispå mätningatt
också tillgodoser behovet effektivt utnyttjande elsystemet.ettav av
Regeringen påpekade vidare utvecklingen har varit snabb både näratt
det gäller teknik för mätning och kommunikation mätinformation.av

takpris förDet timregistrerande mätutrustning regeringen föreslog,som
och riksdagen beslutade borde kunna sänkas i takt med denattsom om,
tekniska utvecklingen leder till sänkta kostnader och därmed säkerställa

fortsatt prispress på mätutrustning.en
Regeringen framförde vidare, med hänvisning också till skrivelseen

från Svenska kraftnät den nationella balansavräkningen januariom
1997, ställningstagande till schablonmätning böratt ett övervägas ytt-
erligare. Viktiga krav vid införande med schablonmätningett systemav

enligt propositionen kan säkerställa effektiv elanvänd-är att man en
ning, effektivt utnyttjande elsystemet och väl fungerandeett av en
handel.

Utredaren skall i detta sammanhang analysera effekterna för el-
marknadens funktionssätt, bl.a. det gäller balansansvaret och denär
ekonomiska konsekvenserna för de leverantörer har leveranskon-som
cession.

beskrivitsSom har regeln takpris på mätutrustning på-ettovan om
tagligt förändrat förutsättningarna för leverantörsbyten. "Inlåsningen"

elkundema inte längre lika starkt motiv för bort kravet påär ett att taav
timvis mätning införaoch med schablonmätning. kanDetett system
dock rättviseskäl, konkurrensskäl eller kostnadsskäl finnas anled-av
ning frångå kravet på timvis förmätning kunder med låg elanvänd-att
ning, dvs. lägenhetskunder och liknande. viktig delEn i utredarens ut-
värdering analysera behovet och konsekvenserna undantaär att attav
kunder med låg elanvändning från grundprincipen timvis mätning.om

Övriga frågor

Utredaren skall granska ytterligare antal frågor i samband medett ut-
fonnningen för skydd för mindre elförbrukare och småett systemav
elproducenter.

propositionI 1993/942162 Handel med i konkurrens framförde
regeringen följande i samband med förslaget inrättaatt ett systemom
med leveranskoncession. finns inte anledning befaraDet det inteatt att
skulle finnas tillräckligt många elleverantörer intresseradeär attsom av
få leveranskoncession. Eftersom det inom varje leveransområde be-
döms komma finnas antal kunder inte önskar byta leve-att ett stort som

det troligt det kommer finnas ekonomiskt värde irantör är att att ett att
ha den till leverans till dessa kunderensamrätt som
leveranskoncessionen medför.
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allt fler el-mätkostnader ochmed sjunkandefortsatt utvecklingEn
eko-kan ändra deleveranskoncessionärenlämnakunder väljer attsom

leveranskoncessionssystemet. Påförnomiska förutsättningarna samma
områden ökaelproduktion inom vissasmåskaligkan växandesätt en

utvärdering skall detutredarenskostnader.leveranskoncessionäremas I
ellerleveranskoncessionssystemet,analyseradärför också ingå att om

istället, kan beräknaseventuellt föreslås idet ävenattsystem somnya
kommersielltekonomisk bas det kanha så godframtiden att vara enen

förslag kon-det. utredaren lämnaruppgift handha Omintressant att om
elproduktion, inte inne-småskaligrespektive stöd tillsumentskydd som

skall detkommersiella verksamheter,fattas i reglering ävenaven
hur fi-och förslag lämnasñnansieringsbehovet belysas,framtida om

skall utformas.nansieringen
leveranskoncession eller någotmedfortsattFrågan ett systemom

denmedhänger vidaredettaskyddssystem ersätter sammansom
nuvarandedetbalansavräkningen för elleveranser. Inationella systemet
elkunderför sinaleveranskoncessionären balansansvarig gentemotär

koncessionärenönskar lämnaoch de kunderSvenska kraftnät, som
Skullebalansansvarigt företag.kontrakt medtecknamåste ett annat

medellerföreslås upphöra,leveranskoncessionssystemet ersättasatt
förslagutredaren i sittkonsumentskydd, skallförnågot systemannat

hos leve-nuvarande kundernaför deredovisa hur balansansvaretockså
skall organiseras.ranskoncessionärema

skall utredarenbalansansvaretsamband med dessa frågorI rörsom
reglering.förslag tillfrågor och lämnaytterligare någrabehandla

till Närings- ochi skrivelsehar den februari 1997Svenska Kraftnät 5 en
sinköperelkonsumentpekat på bl.a.handelsdepartmentet att somen

till detskyldigleveranskoncessionärfrån är attän att seen annan en
uttagspunkt. Vad gällerhansbalansansvarig ifinns någon är somsom

dock inte reglerat.uppfyller skyldighetinte dennakonsumenten ärom
fel bliha gjort någotmed nuvarande reglerkanKonsumenten attutan

bär det ekonom-balansansvarig. Då uppstår fråganutan somom vem
och frågankonsumenten,för deniska ävenansvaret tas utsom av
på grundkopplas bort frånskall kunnakonsumenten nätet attavom
förslag till lös-lämnatSvenska kraftnät harbalansansvaret.ingen har

börningar övervägas.som
anknytning till leve-frågor medskall vidare behandla deUtredaren

elkunder och småskydd föroch behovetranskoncessionssystemet av
i utrednings-aktualiserasi övrigt kan kommaelproducenter attsom

arbetet.
Norden ochfölja utvecklingen iskall utredarenutredningsarbetetI

EG-reglema på elområdetutvecklingenoch beaktainom EU samtav
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hur motsvarande lagstiftning utformas i andra länder, särskilt inom när-
området.

Ovrigt

Utredaren skall den novemberl 1999 redovisa sitt arbete ochsenast
förslaglämna till lagstiftning.ny

Utredaren skall beakta vad i direktiv till kommittéer ochsägssom
särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.attom

i direktiv till1992:50 samtliga kommittéer och särskilda utredaresamt
offentliga åtaganden dir. redovisa jämställdhets-1994:23,prövaatt

politiska konsekvenser dir. och redovisa effekter1994:124 för brotts-
ligheten och for det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
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Kommittédirektiv

1998:03 förNtill utredningen översynTilläggsdirektiv
leveranskoncessionssystemet, m.m.av

1998:82Dir.
oktober 1998.denregeringssammanträde lBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

leveranskonces-medför1998:03Utredningen N översyn systemetav
analys-med förturuppdragtilläggsdirektiv attsioner, genomgesm.m.,

med låg elför-kunderundantakonsekvensernabehovet och attavera
elanvändningen.mätningtimvisgrundprincipenfrånbrukning avom

Bakgrund

chefen för1998:37dir.maj 1998bemyndigade den 20Regeringen
medsärskild utredaretillkallahandelsdepartementetNärings- och att en

förleveranskoncessionermedgällandedetuppdrag systemetöveratt se
den 1sitt arbeteredovisaUtredaren skallel.försäljning senast nov-av

ember 1999.
utvärd-utredarensdelviktigdirektivutredningensEnligt är aven

undanta kunderoch konsekvensernabehovetanalyseraering attatt av
mätning.timvis Kravetgrundprincipenfrånelanvändningmed låg om

förbruk-med lågför kunderhinderhartimvis mätningpå ettsetts som
rättvise-innebär.elhandel Avmöjligheterutnyttja dening öppenatt en

anledningfinnaskan detkostnadsskälkonkurrensskäl och attskäl,
dvs.elanvändning,med lågkundermätning förtimvispåfrångå kravet

liknande.ochlägenhetskunder
Kraftverksföreningen ochSvenskaelbranschen pågårInom genom

utredning hurnärvarandeförElleverantörer ett systemSveriges aven
erfaritharregeringenEnligt vadinföras.kanschablonavräkningmed

1998.under höstenbli färdigutredningkommer denna att
mätning hartimvispåavseende kravetkritikenmedsambandI

kostnadseffektivfrämjarregelverket intenuvarandeframförts detatt en
mätning.timvisförinstallationoch snabb mätareav
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Utredningsuppdraget

angelägetDet det lättare för kunder elförbrukningmed lågär göraatt
utnyttja de möjligheter elhandel kan innebära. Utredarenatt öppenen

skall med förtur behandla frågan undantag från grundprincipenettom
timvis mätning för kunder med låg elförbrukning. Utredaren skallom

det möjligt lämna förslag sådant undantagöverväga är att ett ettom om
innan uppdraget i övrigt har slutförts.

sådant förslagEtt undantag skall innehålla lämplig avgräns-om en
ning de elkunder omfattas undantaget. utgångspunkt förEnav som av
utredaren skall undantaget skall gälla hushåll elförbruk-attvara vars
ning enbart s.k. hushållsel andra kundkategorier medutgörs samtav
elförbrukning på motsvarande nivå. Utredaren skall undersökaäven
behovet andra avgränsningar.av

Utredaren skall vidare föreslå tidpunkt för ikraftträdandeetten av
eventuella regeländringar på området. detta sammanhangI skall utred-

beakta eventuella behov teknisk och administrativ anpassningaren av
hos bl.a. elföretag, nätföretag och Affärsverket svenska kraftnät till ett

undantar de föreslagna kundkategoriema frånsystem som
grundprincipen timvis mätning.om

Utredaren skall vidare finnsanalysera det skäl vidta åtgärderattom
för snabbt åstadkomma allmän och kostnadseffektiv installationatt en

timmätare och föreslå eventuella kompletterande regler kanav som
behövas för detta.

Utredaren skall informera sig det arbete genomförs inomom som nu
elbranschen i frågan.

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren skall den februari till regeringen1 1999 redovisa sinasenast
resultat i fråga undantag från grundprincipen timvis mätning förom om
kunder med låg elförbrukning förslageventuella till åtgärder församt

snabbare och kostnadseffektiv installation för timvismätareen mer av
mätning.
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen N 1998:03 för översyn
leveranskoncessionssystemet,av m.m.

Dir. 1999:19
Beslut vid regeringssammanträde den februari11 1999.

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen N för1998:03 leveranskoncessionssystemet,översyn av
leveranskoncessionsutredningen tilläggsdirektiv im.m. ges genom

uppdrag med förtur behandla vissa frågor sammanhänger medatt som
införandet för schablonavräkning elleveranser.ett systemav av

Genom detta tilläggsdirektiv ändras också tidpunkten för utredarens
slutliga redovisning till regeringen till den l september 1999.

Bakgrund

Regeringen har den maj20 1998 beslutat direktiv för utvärderingom
med leveranskoncessioner och bemyndigatsystemet närings-av

ministern tillkalla särskild utredare dir. 1998:37. Utredarenatt en
skall redovisa sitt arbete den 1 november 1999.senast

Regeringen har den l oktober 1998 tilläggsdirektiv dir.genom
1998:82 uppdragit utredaren förturmed analysera behovet ochatt
konsekvenserna undanta kunder med låg elförbrukning frånattav
grundprincipen timvis mätning elanvändningen. Enligt dessaom av
direktiv skall utredaren det möjligt lämna förslagöverväga är att ettom

sådant undantag innan uppdraget i övrigt har slutförts. Resultatetettom
i denna fråga skall redovisas till regeringen den februari1 1999.senast

sambandI med beredning 1997/98:159 Genomförandetav prop. av
Europaparlamentets och rådets direktiv regler för denom gemensamma
inre marknaden för el, redovisade Näringsutskottet i betänkandetm.m.,
1998/99:NU4 Vissa elmarknadsfrågor följande ställningstagande
beträffande frågan timvis mätning. Leveranskoncessions-om
utredningen i uppdrag lägga fram förslag undantag frånatt attges om
grundprincipen timvis mätning skall för kunder medgöras ettom



1999:44SOUBilaga 3102

kunnatimmätarkravetPå sikt börhögst 25 A.säkringsabonnemang om
säkringsabonnemangmedmindre förbrukareför övrigaslopas ettäven

månad. VidöverstigaUppsägningstiden bör intehögst 63 A. enom
administrationsavgift eller liknandebör inte någonelleverantörbyte av

krafti såbestämmelserna bör trädakonsumenten. De snarttas ut nyaav
bör åter-Regeringennovember 1999.den lmöjligt och senastsom

frågan.förslag imedunder våren 1999riksdagentillkomma ett
effekterna pågällande bl.a.frågeställningarcentralaArbetet med de

utformningenochbalansansvaretleveranskoncessionssystemet, av
parallellt medbedrivastill tidplanenmed hänsynschablonkurvor bör

framregeringen läggerochslutför sitt arbeteutredningenatt en
proposition.

Närings-enlighet meddecember i1998beslutade den 4Riksdagen
l998/99:53.rskr.utskottets förslag

ställningstagande har leverans-riksdagensMed anledning av
framfört sindecember 1998skrivelse den 22koncessionsutredningen i

bedrivas.utredningsarbetet börfortsattaoch hur detpå arbetslägetsyn
iden harde frågorflerabedömningUtredningens är att somav

till denuppdrag besvaraatt
ställningstagande ochriksdagensavgjordafebruari 19991 är genom

beståform inte kansin nuvarandeileveranskoncessionssystemetatt
det inteanför ocksåUtredningennovember 1999. ärefter den 1 att

den februaridelbetänkande 1avlämnarutredningenmeningsfullt ettatt
1999.

schablonavräkningförinförandetidplan förDen systemett somav
förberedelsearbetet inledspraktiskakräver detriksdagen beslutat attom

leveranskoncessions-förslagdärför påRegeringen harsnarast. av
Affársverket svenskauppdragit åtjanuari i årutredningen den 28

energimyndighetsamråd medi StatensSvenska kraftnätkraftnät att
elleveranserschablonavräkningförutformaföreslå och ett system av

uppdragetdelarnovemberkraft 1999. Deskall träda i den 1 avsom
riksdagensi övrigt kräverlagstiftning ellerändradkrav påsom avser

Arbetet skall1999.redovisas den 1skallställningstagande senast mars
inomföretagenföreträdare förmedsamarbetebedrivas i nära

harUppdragetleveranskoncessionsutredningen.ochelförsörjningen
utredningensoberoendegjortsmöjligtlångt detdock så är av

arbetsuppgifter.återstående

Utredningsuppdraget

handelnkonkurrens iinneburitelmarknaden harregelverketDet nya
pris- och kostnads-för ökadförutsättningarvilket skaparmed el, en
elkundema.valfrihet för Detökadelförsörjningen och äri enpress
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angeläget samtliga kunder möjlighet utnyttja de fördelaratt attges som
elhandel kan innebära.öppenen

Samtliga idag beviljade leveranskoncessioner gäller år 2000.t.o.m.
Regeringen delar leveranskoncessionsutredningens bedömning att
leveranskoncessionssystemet formi dess nuvarande inte kan behållas
då schablonavräkning införs. Utredningens ursprungliga direktiv vad

utvärdering leveranskoncessionssystemet därmed inteäravser av
längre aktuellt. uppdragetI till Svenska kraftnät ingår framatt ta
förslag till hur övergången till regelverk bör genomföras, iett nytt
huvudsak vad gäller rapportering schablonvärden, balansansvar ochav
balansavräkning. Svenska kraftnät skall också identifiera behovet av
eventuella Övergångsbestämmelser i detta sammanhang. författ-De
ningsändringar behövs, och Svenska kraftnät har föreslå,attsom som
kan innebära väsentliga förändringar för leveranskoncessionärema före
koncessionstidens utgång. Leveranskoncessionsutredningen bör ana-
lysera de praktiska och juridiska konsekvenserna detta.av

nuvarandeInom med timvis mätning har nätföretagensystem en
nyckelroll. Införandet schablonavräkning för vissa kunder tordeav
innebära ökat vidgade arbetsuppgifter och i viss mån ävenansvar,
ökade kostnader för nätföretagen. uppdraget tillI Svenska kraftnät
ingår föreslå de kompletteringar författningar behövs föratt attav som
precisera den lokala vidgade vid schablonavräkning.nätägarens ansvar
Vidare ingår behovet förändringar vissa gällandeövervägaatt av av nu
bestämmelser i syfte tydliggöra och roll i detatt nätägarensanpassa nya
systemet.

Nätföretagen kan förväntas få vissa administrativa kostnader i
samband med leverantörsbyten. Utredningen bör hur dessaöverväga
kostnader skall hanteras och förslaget påverkar gällande regelverkom
för nätföretagen. Vidare bör utredningen mätperiodensöverväga om
längd bör regleras och elräkningen bör baseras på faktisk för-om
brukning lämna förslag författningarpå de kan behövas isamt ettsom
sådant sammanhang. Härvid skall det arbete Svenska kraftnätsom
bedriver underlag för leveranskoncessionsutredningensutgöra ett
ställningstagande.

Genom de nuvarande kravet på timvis mätning har antalett
elförbrukare erlagt avgift till nätföretaget för kostnader för utrustning
för timvis mätning. Utredaren bör ägande till sådanöverväga om
utrustning bör hanteras på särskilt och dessa kunder skallsätt om ges

till ekonomisk kompensation i fonn.någonrätt
En viktig del utredningens fortsatta arbete analyseraär attav

behovet skydd för små elproducenter då leveranskoncessions-av
i dess nuvarande form upphör. Vad därvid bör behandlassystemet som

framgår utredningens ursprungliga direktiv dir.närmare 1998:37.av
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utredningen också lämna förslag till övergångs-Vid behov skall
bestämmelser i samband med det nuvarande regelverket ändras, föratt

det nödvändigt.tillförsäkra små elproducenter skydd bedömsatt som
småskalig kraftproduktion finns i ellagen 1997:857det gällerNär

anslutning till elnäten och överföring el. Bl.a. harsärskilda regler för av
nätkoncession för område inom vilket kraftverketinnehavare denav

kraftproducenten. regler harligger vissa förpliktelser Dessagentemot
främja utvecklingen kraftproduktion frånskapats i syfte bl.a.att av

förändringar iförnybara energikällor. Reglerna berörs inte direkt deav
dockleveranskoncessionssystemet kan förutses. harDet upp-som

områdenätkoncessioner för område, liksom förmärksammats att
vanligen inte sträcker sig längre till strand-leveranskoncessioner, än

ifrågasättas exempelvis havsbaserad vind-linjen. kan såledesDet om
regler. Vid utredningenskraft omfattas dessa gynnsammaav

skydd till elproducenter bör dessaöverväganden behovet småavom
förhållanden beaktas.

dess form upphör kanleveranskoncessionssystemet i nuvarandeNär
kan komma sakna avtal meddet finnas risk vissa kunderatt att enen

skydd för dessaelleverantör. Utredningen skall behovetöverväga av
framförts Konsumentverket i desskunder. synpunkterDe som av

till leveranskoncessionsutredningen bör isärskilda yttrande övervägas
sammanhang.detta

leverans-Också vad övriga gällande bestämmelser inomavser nu
utredningen konsekvenserna detkoncessionssystemet bör analysera av

regelverket och vid behov föreslå åtgärder. utgångs-förändrade En
föreskrivna mellanbör den i ellagen åtskillnadenpunkt attvara

och överföring skall kvarstå.produktion och handel med av

Tidplan, arbetsformer m.m.

övervägandenUtredningen skall den april 1999 redovisa sina1senast
till införandetrörande de frågor har direkt kopplingen avsom

inbegripet eventuella förslag till reglering. Vidschablonavräkning,
skall utredningen också redovisa samlad bedömningdetta tillfälle en av

förslagkonsekvenser utredningens och myndigheternasvägval och av
förbeträffande utformning schablonavräkning.systernav

i skyddet för mindreVad gäller återstående frågor, dvs. huvudsak
medelproducenter övriga konsekvenser sammanhänger attsamt som

dess form upphör, skallleveranskoncessionssystemet i nuvarande
september sina övervägandenutredningen den 1999 redovisa1senast

kompletterandeoch behov lämna förslag till regler.vid

Näringsdepartementet
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