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Sammanfattning

Lokaliseringsprincipen
grundläggandeantalreglerasbefogenheter ettKommunernas genom

iinnebärLokaliseringsprincipenkommunallagen.bestämmelser i
till kommunensknutenåtgärd måstekommunalgrunden eg-att varaen

laglig.Lik-skalldenförinnevånaredessområde eller att somansesna
för kommuner sär-tillåtet attdet inteinnebär ärställighetsprincipen att

kommunmed-ellerkommunmedlemmarvissabehandla grupper av
innebärSjälvkostnadsprincmen attgrund.objektivlemmar på änannat

kostnadernaavgifterhögre motfår änintekommuner utta svararsom
tillhandahåller.kommunennyttigheterellerför de tjänster som

bestämmel-infördeselmarknadenreforrneringenmedsambandI av
kommunalrättsligagrundläggandefrån deundantaginnebarsomser

privaträttsligimedoch handelproduktionKommunalprinciperna.
bedrivasocksåskallochlokaliseringsprincipenfrånundantogsform

självkostnads-iakttagandeför medställetgrund iaffärsmässigpå av
föränd-genomfördeshuvudsakIlikställighetsprincipen.ochprincipen

kon-skullekommunala elbolagförregelverketiringarna att samma
därmedochmarknadenpåföretagövrigakurrensförutsättningar som

för slåsriskenminska ut.att
i pri-ochÄven fjärrvärmedistribution naturgaskommunal av

självkostnads-frånundantagmed vissaundantogsformvaträttslig
företagendeomfattassåDäremotlikställighetsprinciperna.och senare

lokaliseringsprincip.kommunallagensfortfarande av
likställighetsprincipemasjälvkostnads- ochfrånUndantaget genom-

energislagenolikademellankonkurrensneutralitetenförfördes att
konkurrensenökaföroch inte primärtupprätthållas attskulle kunna

tekniskabegränsadedagfinns ivänneföretag. Detolikamellan t.ex.
eller inomkommuninomfjärrvärmemedhandelförmöjligheter en

infö-uteslutasför inteoch sig attkan iledningsnät. Detför ettramen
ända-skulle kunnatjärrvänneområdetpåkonkurrensrandet varaav
liggersådanaförförutsättningarna systemanalyseramålsenligt. Att
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dock utanför för utredningens uppdrag. Enligt utredningens be-ramen
dömning kan det finnas anledning denna fråga.över Det gälleratt se

hur lcraftvärmenäven påverkas de kommunalrättsliga principerna.av
Utredningens huvuduppgift analysera lokaliseringsprinci-är att om

förhindrar eller försvårar uppbyggnaden effektiva vänneförsörj-pen av
ningssystem omfattar flera kommuner. Enligt vår bedömningsom är
möjligheterna till överföring fjärrvärme mellan kommuner starkt be-av
gränsade lönsamhetsskäl. Fjärrvärme har konkurrenskraft istörstav
områden med bebyggelse. kantät Det dock i stället, eller kom-ettsom
plement, bli fråga kommunalt energibolag köperatt ett bolag iom upp

kommun. Orsaken kan rationaliseringsvinster ocht.ex.en annan vara
kompetensförsörjning.

Det dock nödvändigt diskuteraär fjänvärmens roll inomatt energi-
politiken. Statsmaktema har sedan lång tid utbyggnadenstött av
fjärrvärmen. Orsaken har främst varit miljöskäl. Riksdagen beslutade
1997 energipolitisktett nytt bl.a. omfattar förinsatserom program som

stödja fjärrvärmen.att
Det väsentligt lagstiftningenär för den kommunala fjärrvänne-att

verksamheten inte strider intentionerna i energipolitiken eller för-mot
svårar uppfyllandet dess mål. Utbyggnaden fjärrvärme har för-av av
bättrat miljön och lett till allt högre användning förnybara bräns-en av
len. Det viktigt denna utveckling kanär fortsätta långtatt så det ärsom
ekonomiskt lönsamt. Detta talar för restriktioner förhindrar el-att som
ler försvårar uppbyggnaden effektiva värrneförsörjningssystem börav

bort.tas
Enligt den underlagsrapport genomförts på uppdrag utred-som av

ningen, och baseras på begränsat antal företag, flertaletettsom anser av
de intervjuade för energiföretagen kommunalarepresentantema att
fjärrvärmeforetag bör få undantag från kommunallagens lokaliserings-
princip. Skälen bl.a. skalfördelar och miljär öskäl.

Ett undantag från kommunallagens lokaliseringsprincip naturligt-är
vis inte invändningsfri. En principiell fråga kommunernas möj-är om
ligheter bedriva näringsverksamhet bör underlättasatt ytterligare. Det

uppenbart sådant förfarandeär kan leda tillatt ett antal mindreett
önskvärda konsekvenser.

Gällande lagstiftning innehåller antal restriktioner påverkarett som
eller reglerar kommunernas möjligheter bedriva eller utöka sinatt nä-
ringsverksamhet. Vad gäller fjärrvärme finns det emellertid mycket

pekar på begränsat undantag från lokaliseringsprincipenatt ett kansom
motiverat. En strikt tolkning lokaliseringsprincipen skulle i vis-vara av

fall kunna motverka effektiva och milj ölösningar och därmedvänne-sa
framför allt motverka intentionerna i energipolitiken. föreslårVi därför
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lokaliseringsprinci-frånundantasfjärrvärmeföretag börkommunalaatt
pen.

docklokaliseringsprincipenfrån ärundantagetförförutsättningEn
denutanförverksamhetfjärrvärmeföretagskommunalt egnaatt ett

kom-verksamhet inomdessnärhet tillgeografiskbedrivs ikommunen
syftetendastgällerlokaliseringsprincipenfrånUndantaget ommunen.

Med fjärrvärme-fjärrvärmeverksamhet.ändamålsenliguppnåär att en
idettadistributionoch etthetvattenproduktionverksamhet avavavses

naturligbyggnader. Enuppvärmningkollektivförrörledningssystem av
fjänvärmeföretagkommunaltlagstiftninggällande är att ettföljd av

förkommuneni den attfjärrvänneverksamhetbedrivaskall om-egna
lokaliseringsprincipen.frånundantagfattas ettav

förutsättningundergällabörlokaliseringsprincipenfrånUndantaget
vanligenpraktikeni ettföretagsådantibedrivsverksamheten ettatt -

tillMotivetkommunallagen.kap. 16-18i 3aktiebolag avsessom-
affärs-påbedrivsverksamhetbl.a.bestämmelserdessa är att somen
sådanföravseddassociationsfonn ärutnyttjagrund börmässig somen

fördågällerförutsättningarorganisatoriskaLikartadeverksamhet.
ägarskap.verksamheten oavsett

kommunal-grundläggandefrångåmöjlighetenviktigt attDet är att
harverksamhet nämnts.till sådanbegränsasprinciperrättsliga som nu

åtskild frånklarthållsverksamhetenviktigtockså annanDet attär
undviks.effekterkonkurrenssnedvridandesåverksamhetkommunal att
lokalise-frånundantagmedbedrivsverksamhetdärförVi att somanser

tillanpassningenbartsärskilt. Dettaredovisasskall ärringsprincipen en
bedrivsfjänvärmeverksamhetKommunallagstiftning.gällande somnu

lik-ochälvkostnads-frånundantagmedoch dåformprivaträttsligi -
redovisaslagstiftningnuvarandeenligtskallställighetsprincipema -

särskilt.
kommunalaförsjälvkostnadsprincipenfråneventuellt undantagEtt

gäl-slutbetänkande. Dettavårtbehandlas ikommernaturgasföretag att
vårtkonsekvenskan bliellageniföljdändringardeler aväven ensom

förslag.redovisadeovan

energiplaneringkommunal1977:439Lagen om

planerings-kommunernasutredningenbör överdirektivenEnligt se
kommunalfrämst lagenDessaföreskriftsmöjligheter.och omavser

energiplanering.
hardessSedaninfördes 1977.energiplaneringkommunalLagen om
förförutsättningarnaochbehovenförändratbeslut fattatsflertalett som

reformerats.elmarlcnadenharBlandenergiplanering.kommunal annat
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På konkurrensutsatt marknad detgår naturligtvis ifrågasätta allt-en att
för vidlyftiga inslag offentlig planering och vad syftet med sådanav en
skall vara.

Någon möjlighet vidta sanktioner kommuneratt inte iakttarmot som
lagen finns inte. En relativt del kommunernastor inte heller framtarav
den energiplan lagen kräver.som

Utredningen har på grund tidsskäl inte haft möjlighet utvecklaattav
några ställningstaganden lagen kommunal energiplanering.om om

Enligt vår bedömning kan det finnas anledning lagen.att överse
Detta inte minst bakgrund vilken funktionmot lagen fyller i allt-av en

konkurrensutsatt energimarknad och tillkomsten Agenda 21.mer av
RRV har också pekat på lagen styrinstrument.att är ett Ensvagt an-

aspekt kan det finns skillnaderatt mellan kommunernasstoranan vara
energiplaner. Det kan vidare diskuteras kommunernas planeringom
behöver lagfastas i detta sammanhang.
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Författningsförslag

1997:857i ellagenändringLag om

lydelse.följandeskall ha§kap. 1föreskrivs 7Härigenom att

7kap.1§

kommunal-16-18kap.i 3företagkommunaltsådantEtt avsessom
kom-§kap. 1i 2bestämmelsenhinderfår,1991:900lagen utan av
med-dessellerområdekommunenstillanknytningmunallagen om

område bedrivautanför kommunenslemmar,
sammanhängandedärmedhandel medoch samtproduktion av

ellerverksamhet,

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
geografiskinätverksamhetgeografisknätverksamhet i

nätverk-företagetstillnärhetnätverk-företagetstillnärhet
syfteikommunensamhet inomsyfteikommunensamhet inom

ändamålsenlig nät-uppnåändamålsenlig attnät-uppnå enatt en
ellerverksamhet,verksamhet

färrvärmeverksamhet i geo-
företagetstillnärhetgrafisk

fjärrvärmeverksamhet inom
uppnåsyftekommunen i att en

fjärrvärmeverk-ändamålsenlig
jjärrvärmeverk-Medsamhet.

het-produktionsamhet avavses
detta idistributionochvatten av
kollek-förrörledningssystemett

byggnader.uppvärmningtiv av

kraft denträder ilagDenna
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dispositionochDirektiv1

Direktiven11
.

på-detföljahuvuduppgift ärgasmarknadsutredningens attochVärme-
denförreglerutformamedEUinom attarbetetgående gemensamma

naturgaslagstift-tillförslaglämnaoch ettförmarknaden naturgasinre
skallUtredningsförslagetkrav.direktivetsdettillgodoserning nyasom

1999.novemberden 1redovisas senast
aspektervissaanalyseraocksåutredningenskalldirektivenEnligt

febru-den luppdragdettaochfjärrvännesektorn avrapporterarörsom
bilagairedovisasdirektiven1999ari

konkurrenssituationfjärrvärmeföretagensframgårdirektiven attAv
trädde ielsektomförregelverkdetpåverkats somharpåtagligt nyaav
konkur-föröppnadeselmarknadenGenom1996.januari attden 1kraft
konkur-tillsyftadebestämmelser attockså anpassainfördes somrens

förlagstiftning natur-värrneföretag. Enkommunalaförrensvillkoren
enligtkankunderna,konkurrensökadmedgergasmarknaden, omsom

situation.värmeföretagenspåverkaytterligareberäknasdirektiven att
medsamband över-ianledningdärfördet attfinnsdirektivenEnligt

förändringarkrävsdetutredaocksånaturgaslagstiftningen omsynen av
för-ochleveranservärmeföretagensreglerarbestämmelserde somav

föreskriftsmöjlig-ochplanerings-Kommunernassäljning värme.av
avseendenågotidetvidarebör övervägasDetbörheter över. omses

möjliggöraförregelverketgällande attdetanpassningkrävs nuaven
värmeföretagen,ochel-,mellan sam-naturgas-konkurrenseffektiven

försvåras.inteplaneringennödvändigadentidigt som
kommun-särskiltdet övervägasbörutredningendel omdennaI av

lokaliserings-kommunalafrån denundantasbörtjärrvärmeföretagala
kom-innebärlokaliseringsprincip attKommunallagens enprincipen.
inomlevererafår värmeendastvärmeproduktionbedriversommun

kommunen.den egna
infördeselmarknadenförregelverketdetdet iBakgrunden är att nya
kommu-bl.a.Innebörden attelverksamhet. ärkommunalförsärregler
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nal produktion och handel med drivs i privaträttsligav formsom un-
dantas från vissa kommunallagens principer. För sådanav verksamhet
gäller exempelvis inte lokaliseringsprincipen. Vidare gäller verk-att
samheten skall drivas på affärsmässig grund i stället för med iakttagan-
de självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.av

Bestämmelserna infördes för konkurrensvillkorengöraatt för kom-
munala elföretag likvärdiga dem gäller för övriga företag på el-som

Ävenmarknaden. kommunal produktion och distribution fjärrvärmeav
och bedrivsnaturgas i privaträttslig fonn undantogssom från själv-
kostnads- och likställighetsprincipema. Undantaget gällde dock lo-
kaliseringsprincipen. Enligt direktiven har det bl.a. framhållits loka-att
liseringsprincipen, den följs fullt förhindrar ellerut, försvårarom upp-
byggnaden effektiva värmeförsörjningssystemav omfattar flerasom
kommuner. I skallöversynen ingå bedöma principenatt hin-är ettom
der för effektiv fjärrvärmeutbyggnad och, så bedömsen fallet,om vara

förändringarövervägaatt i kommunallagen.

1 Avgränsning
Enligt utredningens bedömning har det varit nödvändigt i vissaatt av-
seenden utredningsuppdragetavgränsa fjärrvärmesektorn. Av di-om
rektiven framgår kommunernas planerings-att och föreskriftsmöjlig-
heter bör Denöver. delen främst lagen 1977:439ses senare avser om
kommunal energiplanering bl.a. föreskriver det i kommunvarjeattsom
skall finnas aktuell plan för tillförsel, distribution och användningen av
energi i kommunen. Det har inte varit möjligt inom den tidsramatt som
stått till förfogande denna lagstiftning.över Delbetänkandet harse mot
bakgrund detta i huvudsak tillavgränsats vadav bedömtsatt avse som

huvuduppgiften, nämligen lokaliseringsprincipen.vara Utredningen tö-
reslår emellertid i kapitel 6 lagenöversyn kommunalen av om ener-
giplanering.

1.3 Arbetets uppläggning och inriktning
Utredningen har underlag för arbetet med delbetänkandet beställtsom

underlagsrapport, vilken publicerasen bilaga till2 betänkandet.som
Syftet med har främst varitrapporten få beskrivningatt gällandeen av
lagstiftning analys hur lokaliseringsprincipensamt uppfattasen ochav
tillämpas bland antal kommuner.ett Rapporten omfattar totalt nio
kommuner, där företrädare för kommuner och kommunägda energifö-

intervjuats. Författarenretag själv för innehållet iansvarar rapporten.
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förkommuner attbesöktharsekretariat treutredningensochUtredaren
harIntervjuerlokaliseringsprincipen.effektereventuellaanalysera av

privataochkommunägdabådeförföreträdaremedskettdärvidlag
energiföretag.

dispositionBetänkandets1.4

kapitel 2iInledningsvisande.följenligthar disponeratsDelbetänkandet
liggerTonviktenSverige.fjärrvärmesektom iöversiktkort överges en

fjäm/ärmeområdet. Iinomgrundläggande begreppolikabeskrivapå att
af-kommunalbedrivaförlagstiftninggällande attanalyseraskapitel 3

detillbakgrund senastekortomfattarKapitlet ävenfärsverksamhet. en
Kapitel inne-4energimarknaden.förregelverketförändringarårens av

Denunderlagsrapporten.frånhuvudresultatenredovisninghåller aven
ka-Ilokaliseringsprincipen.påenergiföretagenshuvudsaki synavser

Utredningensenergiplanering.kommunallagenanalyseraspitel 5 om
redovi-Avslutningsviskapiteliredovisasförslagochöverväganden

kapiteliförfattningskommentarersas
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Fjärrvärme2

in-grundläggande begreppnågragenomgångkortkapitletI görs aven
produktionsut-definitioner,bl.a.gällerfjärrvärmeornrådet. Detom

denochenergipolitikenställning inomägarförhållanden,veckling,
utvecklingen.framtida

och hurfjärrvärmedefinitionenkortfattatredovisasavsnitt 2.1I av
utveckling-redovisasavsnitt 2.2förändrats. Iharfjärrvärmebegreppet

beskriv-kortinnehållerAvsnitt 2.3fjärrvärmeproduktionen. enen av
ochenergipolitikdiskuterasavsnitt 2.4ägarförhållanden. Ining av

någraredovisningavslutningsvisinnehållerAvsnitt 2.5 avskatter. en
fjärrvänneutvecklingen.framtidadenprognoser om

fjärrvärmeDefinition2.1 av

distributionochhetvattenproduktionoftadefinierasFjärrvärme avsom
byggna-uppvärmningkollektivförrörledningssystemdetta i avettav

leverantör.ochkunderavtal mellanmedochder
kraft-ochhetvattencentralerfrånoch levererasiproducerasVänne

samtidigt. Enochproduceras vänneformeni denvänneverk senare
ocksåfinnsfjärrkyla. Dets.k.levererarfjärrvärmefciretagen ävendel av

bo-exempelvisförsörjer ettbarafördistributionssystem värme som
mindreoftast änblockcentraler, ärkallasstadsområde. Dessa som

1998a.energimyndighet,Statensfjärrvärmesystemen
bestårDetokomplicerat.relativttekniskt avfjärrvärmenät settEtt är

årsti-påBeroendereturledning.ochframledningledningar,två enen
Varjegrader.och 120till mellan 70utgåendedet an-vattnetden värms

nedväxlarautomatiskt temperaturencentralfastighet harsluten somen
gårochgrader, vattnethåller 50elementen,förlämplig nivåtill casom

Svenskapåochfjärrvänneverket nyttvärmstilltillbakasedan
1998a.Fjärrvärmeföreningen,

bränsleval. Detochproduktiongällerdetflexibel närärärrvärmen
produktionsmöjligheteroch mångaenergislagvaletfrihet ifinns stor av

kombine-dessutomkanFjärrvärrneproduktionvarjeioch nät.reserver
kraftvärme.elproduktionmedras
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Historiskt beskrevs fjärrvärme i tekniska formi vissa tryck-termer av
och temperaturnivåen Flertalet fjärrvännesystem byggdes enligt dessa
tekniska kravspecifikationer där kvalitet och säkerhet fastställda.var
De tekniska specifikationerna byggde på hetvatten distribuerades tillatt
flera fastigheter/kunder trycket skulle högresamt att viss ni-änvara en
va.

Dessa tekniska definitioner på fjänvänne har lämnats då utveck-
lingen gått allt enklare tekniskamot med olika tryck och olikasystem
temperaturnivåer inom system.samma

Vid utformning för energibeskattningett nytt har begrep-systemav
kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk Ett problem medanvänts. dessapen

begrepp det vid tolkningär redan förvägatt i måste fastslås vilkenen
indelningsgrund skall användas.som

I statistiska sammanhang brukar värmeförsörjning klassificeras i nä-
ringsgrenen El-, och Vattenförsörjningvänne- SNI 41.gas-,

Svenska Fjärrvärmeföreningen FVF har marknadsmässigaanvänt
kriterier för definiera fjärrvärme. Enligt dessaatt kriterier kännetecknas

fjärrvärmeanläggningen av:

kund/leverantörsförhållande,ett0

leverantören och fakturerarmäter värme,0

flera byggnader kunderägare är samt0 av

bjuds kommersielltvännen och allaatt inom rimligt avståndut0
vill ansluta fårsig detta.görasom

Med den marknadsmässiga definitionen faller de allra minsta hetvat-
tencentralema och de individuella utanför.värrnesystemen

Under de åren har begreppet börjat användas.senaste Mednärvänne
oftanärvänne litet ekoby.ett värmesystem ägst.ex.avses som av en

En värmeförsörjningssystem, utanför begreppettypannan av
fjärrvärme, där också kund/leverantörssystem råder affärsverk-ett är
samhet med "färdig värme bygger på professionell pannskötselsom

tjänst. Samägda i bolag förekommer ocksåett igemensamtsom pannor
dessa lösningar.

Sammanfattningsvis visar ovanstående beskrivning den tekniskaatt
utvecklingen går mångfaldstörre Kombinationermot system.av av

inom företag blir också alltsystem vanligare. Exempel såda-påsamma
kombinat med kraftvärmeverk,ärsystem avfallsförbränningsan-na

Resterande del avsnittet bygger bilagaav
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och le-bränsleslagKombinationerpelletstillverlming.ochläggning av
Begreppetvanligare.ocksåblirkimdförhållandenochverantörs-

alltmerblivitsåledes sammansatt.harfjärrvärme

fjärrvärmeUtvecklingen2.2 av

tillTWh när-från 15ökat1970sedanharFjänvärmeproduktionen ca
periodenunderfrämstinträffadeExpansionen1997.TWh49mare

1970-taletunder äroljeberoendemycket nuFrån stort1975-1985. ett
do-detBiobränslenvarierad. ärbränslenpå numerafördelningen mer

energislaget.minerande
distribu-ochGW221997värmeeffektenabonneradeDen cavar

År 42drygtlevererades1997kilometer.900drygt 9längdtionsnätets
bo-tillgick 56 procentleveransernatotaladeAvfjärrvärme.TWh

servicesek-uppvärmningtill36knappt procentstadsuppvärmning, av
denna värmepro-industrin. Förtill8och drygt procentlokalertoms

49påochbränsle nämnaretillförseltotalanvändesduktion aven
TWh.

bebyggel-medområdenkonkurrenskraft tätihar störstFjärrvärme
lägenhetermiljoner1,7tillÅr fjärrvärme närmarelevererades1997se.

indi-med00070småhus,000120drygtochflerbostadshus cai varav
Höga1998b.Fjärrvärmeföreningen,Svenskaabonnemangviduella

harfjärrvärmenkulvertnäti gör attinvesteringarförkostnaderfasta
lednings-därsmåhus,medområdenilönsamhetslcravenuppnåsvårt att

ökar.kWhlevereradlängden per

Ägarförhållanden2.3

kom-fjärrvänneverkflestadedrevs1980-talet sombörjantillFram av
harl990-talen merpartenoch1980- om-Underförvaltningar.munala

aktiebolag.kommunalatillvandlats
ägarförhållande-beskriverexaktstatistikdock ingenfinnsDet som
Fjärrvärmeföre-medlemmar SvenskaiendastomfattarStatistikenna.

220omkring vär-landets165organiserade1998ningen avcasom
76 procentmedlemmarföreningensAvföretag.meproducerande var

12förvaltningar,kommunalakommunägda, 9 procentdelvisellerhelt
2.bil.ägda Fransson,statligtoch 3privata procentprocent

åker-ochträdfrånkommer växter, t.ex.bränslenzMed biobränslen somavses
SOUbiobränslenochhushållsavfallockså torvräknasIbland somgrödor.

1995:139.
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Närmare 75 de kommunägda företagenprocent helägda. Unge-av var
fär 12 hade kommunenprocent tillägare 50än procent.som mer
Spännvidden det gäller företagensär när storlekstor och koncept. Någ-

vanliga företagstyper redovisas i bilagara
finnsDet vid sidan Fjärrvärrneföreningens medlemmar värmerö-av

relser på 50 i Sverige. harDe dock litenorter betydelse i energi-ca en
sammanhang och enbart för den produceradeprocentsvarar ca en av
värmemängden.

finnsDet endast begränsade och osäkra uppgifter dessa vär-om
meproducenter. Befintliga uppgifter tyder dock på ägande ochatt asso-
ciationsfonn avviker något i jämförelse med Fjärrvärmeföreningens
medlemmar. En högre andel drivs kommunalt verk. förefallerDetsom
också mindre vanligt kommunerna driver företag tillsammansattvara
med privat eller statlig aktör Fransson, bil. 2.en

2.4 Fjärrvännens ställning

Utbyggnaden fjärrvärme har sedan lång tid statsmakterna.stöttsav av
Under många år har det funnits olika former statligt stöd. harDetav

varit fråga bidrag till utbyggnadt.ex. fjärrvärme och hopkopp-om av
ling fjärrvärmesystem. Andra former har gällt investeringsbidrag tillav
kraftvärmeverk eldas med biobränslen. Det har vidare funnits bi-som
drag för ansluta blockcentraler och småhusatt till befintliga fjärrvär-
menät.

En orsak har varit fjänvänneverkens i allmänhetatt värmepannor
har högre verkningsgrad individuella vilket detän gårgör attpannor,
mindre bränsle. Stordriften det dessutom ekonomisktgör möjligt att ut-

dem med effektiva reningsanläggningar.rusta
Genom utbyggnaden fjärrvärme har miljön förbättrats främstiav

tätbebyggda områden. Tidigare skedde fossileldadeuppvärmning i
inom respektivevärmepannor hus eller i värmecentraler för en grupp

hus. Genom introduktion fjärrvärme sker förbränningi dag iav stör-av
anläggningar ekonomiskt kan bära högre grad rening.re som en av

Möjligheterna utnyttja miljövänliga och förnybara bränslenatt har
därigenom också ökat SOU 1995: 14.

Energipolitiken

I regeringens proposition uthållig energiförsörjning prop.om en
1996/97:84 redovisas de nuvarande riktlinjerna for energipolitiken. Ett
viktigt inslag inrättandetär energipolitiskt förett nyttav program om-
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åtgär-ingårdel i dettaSomenergisystemet.ställningen programenav
elproduktio-bortfalletfem åren ersättadeunderförder närmaste avatt

vissaifjärrvärmenberördelenBarsebäcksverket. Denfrån senarenen
avseenden.

koncentre-bebyggelsenieluppvärmningenpropositionenEnligt är
iuppvärmningÅr förTWhanvändes 201995småhusen.rad till

Om-lokalerna.TWh ioch 5flerbostadshusenTWh i3småhusen, caca
elpannamedvärmdesflerbostadshus800och 7småhus000235kring

direktel. Avmedflerbostadshus500och 7 pro-småhus000460och ca
deförbättraskulleteknikutvecklingenframgårpositionen att av ny

befolkningstätamindreanslutningförförutsättningarnaekonomiska av
kanDärigenomtill fjärrvärmenäten.småhusfrämstbostadsområden

minskas.fastighetsuppvärnmingförelanvändningen
nödvän-propositionenenligtdetföljande åren ärdeUnder närmast

omfattan-åstadkommaförstödekonomiskt attstatligt mermeddigt ett
minskafemårsperiodunderMålet är attfjärrvärmeanslutningar.de en

tillkonverteringTWhmed 1,5elanvändningenårliga genomden
fjärrvärme.

skulleteknikenden genomföreslogs provasattpropositionenI nya
denför när-grundtillliggaskulleErfarenheternapilotprojekt.ett par

fjärrvärmeanslutning.ökadförbidragsreglemautformningen avmare
pilotområden. De närmaretillutsågsEnköpingochLandskrona senare

förordningenikonkretiseratsharstödetförbestämmelserna senare
elupp-anslutningochombyggnadtillbidrag avstatligt1997:634 om

fjärrvärme.tillbyggnadervärmda
bordefjärrvärmentillfastigheteranslutningförbidragFörutom av

stimulansâtgärderochstöd-möjligaandrapropositionen ävenenligt
stödkraftvärmeutnyttjande, t.ex.ökattillbidrakan ettövervägas som

förbudgetpropositionenAvfjärrvärmenät.sammankopplingtill av
fjärrvärme-utbyggnadstöd förförordning avframgår1999 att omen

för-granskningförkommissionenEuropeiska avtillanmältsharnätet
statsstödsreglema.medförenlighetordningens

kommunernaskartläggningbordepropositionen även avEnligt en
skulle ut-Kartläggningengenomföras.fjärrvärmeanslutningförplaner

tillmöjligheternabedömningenförunderlagviktigt avgöra ett
sikt.längrepåfjärrvärrneanslutning

kraftvärmeproduk-inyinvesteringartillstödetinslagAndra attvar
förlängdeskraftvärmetill un-hetvattenpannorkonverteringochtion av

till-delegationmodifieringar. Enmed vissatidfem årsytterligareder
ivänneförsöijningenochel-utvecklauppgiftmedvidare attkallades

Sydsverige.
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Skatter

Den energipolitiska styrningen har alltmer inriktats på med skatteratt
och avgifter energisystemstyra mot ett så lite möjligt påver-som som
kar miljön. De allmänna energi- och miljöskatterna i principutgörs av
energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt och miljöavgift för utsläppen

kväveoxider. Nedan mycket översiktlig beskrivningav dessages en av
skatter och avgifter.

Energi- och miljöskattema skiljer sig åt mellan olika användare och
olika energislag Fossila bränslen, säljs eller används försom upp-
värmning, belastas med både energi- och koldioxidskatt. Bränslen som
används för elproduktion befriade frånär både energi- och koldioxid-
skatt. Den producerade elen beskattas i konsumentledet. För samtidig
produktion och el, s.k. kraftvänne,värme gäller särskilda regler.av
Biobränslen obeskattade förär alla användare. belastasTorv med sva-
velskatt.

Energiskatt utgår för differentierad beroende på kon-vem som
elkraften och i landet den konsumerassumerar och alla bränslenvar

biobränslenutom och Sedan 1993 betalartorv. industrin ingen energi-
skatt. En produktionsskatt utgår på elkraft produceras i kämkraft-som
verk.

Koldioxidskatt belastar alla bränslen biobränslen ochutom torv.
Bränslen för elproduktion belastas inte med koldioxidskatt. Industrin
betalar 50 den koldioxidskattprocent betalas övrigaav använ-som av
dare.

Svavelskatt vid både el- ochtas ut värmeproduktion och utgår i
princip för kol, och eldningsoljtorv Avdrag i bränsledeklarationen fåra.

för anläggningargöras utsläppen.som renar
En miljöavgift för utsläpp kväveoxider utgår vid el- och vär-av

meproduktion pannor, gasturbiner och stationära förbränningsanlägg-
ningar. Avgiften statsñnansielltär neutral eftersom betalas ipengar
proportion till respektive anläggnings energiproduktion och utsläpp. De
anläggningar har lägst utsläpp får avgiften tillbaka medan de medsom
de utsläppenstörsta blir nettobetalare.

Beskrivningen skattesystemet baseras på Statens energirnyndighetav 1998a.
Beskrivningen översiktlig ochär de komponenterutöver redovisas härsom
finns antal undantag ochett speciella nedsätmingsregler.
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1998 förjanuarifrån 1densvavelskattkoldioxid- ochEnergi-,2.1Tabell
momsexklusivekWhförbrukning, öreicke-industriell per

TotalSvavel-Koldiox-Energi-Bränsle
skatt skattidskattskatt

18,210,77,5Eldningsolja 1 -
17,61,09,86,8Eldningsolja 5
18,32,012,14,2Kol
9,78,61 1Gasol -, 9,57,32,2Naturgas -
1lTorv -- 0,0Biobränsle --- 9,69,6SverigeEl, norra --

15,215,2övrigaEl, --
9,69,6El, fjärrvär- --

meproducenter,
Sverigenorra

12,912,9El, fjänvär- --
meproducenter,
övriga

ochkolsvavelutsläpp torvkilogramkronorSvavelskatt uppgår till 30 per
svavelinnehåll iviktprocenttiondelsvarjeförkubikmeterkronor27samt per

schablon överkWh baserasskatttabelleni enBeräkningarnaolja. perav
svavel-såreningeffektivare attdockharvärmeföretagVissautsläppen. en

tabellen.idenivåertill lägre änuppgåkanskatten angessom
beräkningar.ochl998aenergimyndighetKällor: Statens egna

konkurrensförhållandenaforbetydelsemyckethar storBeskattningen
värmeproduktionsan-fleraoftaharFjärrvärmenätenbränslena.mellan

såoptimeras attenergislag. Systemetolikautnyttjakanläggningar som
tidpunkt.varjevidbilligastanläggning ärdeniproduceras somvärme

nämndadenbl.a.förklararskattesystemet ovanFörändringar av
fjärrvärmen.biobränsle inomfrämstenergislagandratillövergången

deanvändningenminskasyfteiutformats avattharskattesystemet
påtillgångengodadenförklaring är sombränslena. Enfossila annan

ochför värmepumparoch utrymmeflera år gettunderfunnits som
elpannor.ivärmeproduktion

detkan attsägasskattesystemetförkännetecken varamångaavEtt
vännesektombeskattningför re-mellanskillnad systemetråder aven

bränsleledet,iskattenliggervännesektomelsektom. Inomspektive
forbrukningsle-iliggerelsektominomskatternahuvuddelenmedan av

produ-denpåvidareberorVänneproduktionBeskattningen omdet. av
kraftvänneverk.ellerfjärrvärmeverkindustri,iceras
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En översyn energiskattesystemet påbörjades under 1997 i Rege-av
ringskansliet för analysera och preciseraatt den principskiss till ett re-
formerat skattesystem i Skatteväxlingskommitténspresenteratssom
betänkande ÖversynenSOU 1997:11. skall beakta riktlinjerna för
energibeskattningen i 1997 års energiöverenskommelse och behandla
Altemativbränslekommitténs förslag SOU 1996:184.

2.5 Prognoser

I underbilaga till Energikommissionens huvudbetänkandeen SOU
1995:139 presenterades beräkningar utbyggnadsmöjligheterna förav
fjärrvärme baserades på hela landets bostadsbestånd SOUsom
1995:140, underbilaga 10. Beräkningarna visade det fanns 1993att

inteett ännu utnyttjat teoretiskt fjärrvärmeunderlag maximalt 16om
TWh. Kalkylen avsåg bostadshus och lokaler dels hade utrustningsom
och byggnadsförutsättningar så de kunde anslutas till fjärrvärmen,att
dels belägna så fjäm/ärmedistributionenatt ekonomiskt rimlig.var var
Från detta underlag måste dock räknas bort okänd andel and-en som av

skäl, topografiska orsakert.ex. eller för de låg i områden medra att en
minskande vännetäthet, inte bedömdes möjliga ansluta.attvara

Den troliga anslutningsgraden bedömdes mindre 16 TWh.änvara
Enligt underbilagan visade beräkningar utförts för Energikommis-som
sionens räkning tillkommande fjärrvärmeanslutningatt kunde bli
0,7-2,5 TWh undernetto ekonomiska förhållandenextremt gynnsamma
ingen anslutningsavgift, fjärrvärmepriset konstant och ökande el- och
bränslepriser.

I bilagan redovisades beräkningaräven NUTEK pekade påav som
de årliga fjärivärmeleveransemaatt skulle öka med knappt TWhtre

fram till år 2005.
I Fjärrvänneföreningens 99 ännu publicerad, base-prognos som
på uppgifter från medlemsföretagen, beräknas fjäm/ärmeleveran-ras

öka med TWh5 mellan 1997 och 2005.serna ca



25SOU 1999:5

principerKommunalrättsliga3 m.m.

kommunalasärskiltutredningenskalldirektiven övervägaEnligt om
lokaliseringsprin-kommunalafrån denundantasbörfjärrvärmeforetag

reglervilkaanalyseraväsentligtbakgrunddennacipen. Det attär mot
kommunala verksamheten.denoch principer styrsom

bestämmel-dehuvudsakregleras ibefogenheterKommunernas av
områdenl99l:900. På vissa ärkommunallagenfinns iser som

lagarandraFöreskrifter ispecialreglerad.verksamhetkommunernas
de avvi-måndenbestämmelser ikommunallagensförställetgäller då i

genomgång grundläggandevilkakapitletfrån dessa.ker I görs aven
verksamhet.kommunalgäller förprinciper som

kom-bestämmelserderedovisasi avsnitt 3.1Inledningsvis om en
behandlarAvsnittetkommunallagen.finns ibefogenheter sommuns

tillämpliga. innehållerAvsnitt 3.2samarbetsformervilka äräven som
kommunaladenskettförändringarvilkagenomgång avsomaven

avsnittelmarknaden. Ireformeringensamband medikompetensen av
harfjärrvärmeföretagkommunalakritikbl.a. vissredovisas att3.3 mot

sammanfattasAvslutningsvissjälvkostnadsprincipen.frånundantagits
3.4.kapitlet avsnitti

verksamhetkommunalförRegler3

kom-hållenallmänt179 fanns1977:kommunallagenden tidigareI en
angelä-vårda sinasjälva fickkommunerpetensregel attsom angav

allmännapå detta sättutformadesregelntillAnledningengenheter. att
skulle kunnafortgåendebefogenheternakommunalade anpassasattvar

för kommunernassamhällsutvecklingen. De gränsernatill närmare
rättspraxisIrättstillämpningen.fastskulle läggasverksamhet genom

denbegränsademånga falligrundprinciperutvecklades vissa som
skiftandemycketundergälldePrincipernakompetensen.kommunala

till-exakthet ilångtgåendenågondärför intemedgavförhållanden och
målsättningsprinci-allmännabetraktadeslämpningen. De närmast som

inget4 kommunallagentill lagrum annatHänvisningar anges.omavser
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Genom den gällande kommunallagen har principerna blivit lag-per. nu
fästa.

Kommunalrättsli principerga

kap.I 2 1 § finns den grundläggande bestämmelsen kommunsom en
befogenheter. Enligt bestämmelsen får kommun själv ha handen om
sådana angelägenheter allmänt intresse har anknytning tillav som
kommunens område eller dess medlemmar och skallinte handhassom
enbart kommun eller någonstaten, Bestämmelsenav en annan annan.

bl. uttryck lokaliseringsprincipen. Denna princip innebär iger a.
grunden kommunal åtgärd måsteatt knuten till kommunensen vara eg-

område eller dess invånare för den skall laglig. Princi-attna anses som
emellertid försedd med viktigaär modifikationer, har sambandpen som

med befolkningens rörlighet och ofullkomligheter i kommunindelning-
därförDet inget hindrarär kommun sig iatten. t.ex.som en engagerar

markinnehav och anläggningar inom kommuns område fören annan
exempelvis vägtrafik och eldistribution förutsatt dessa anordningaratt
behövs för den kommunen. Inte riksområdet någon iutgöregna ens
sammanhanget undantagslös geografisk begränsning för kommunala
insatser. Omständigheterna kan sådana kustkommunattvara en anser
sig föranledd bidrag till farjeförbindelse med utlandet.att t.ex. ge en

Enligt kap.2 2 § skall kommuner behandla sina medlemmar lika om
det inte finns sakliga skäl för Bestämmelsen uttryck lik-annat. ger
ställighetsprincijøen. Principen innebär det inte tillåtet för kom-att är

särbehandla vissa kommunmedlemmaratt ellermuner grupper av
RÅkommunmedlemmar på objektiv grund Abän 1975 313,annat

1979 Ab 404. skallDet fråga obehörig särbehandling för attvara om
särbehandlingen RÅskall strida likställighetsprincipen ref.1977mot
55.

Likställighetsprincipen innebär inte absolut förbudett mot att en
kommun vid visst tillfälle tillhandahåller anläggningarett eller tjänster

bara kommer vissa medlemmar kommuneni till godo. Grundprin-som
cipen emellertid kommunenär bereder andra medlem-att ävensenare

nyttigheter. Har kommunen starkt decentraliseradmar samma en orga-
nisation, heltäckande kommundelsnämnder,t.ex. det ofrånkomligtär att
det kan uppstå variationer frågai servicenivå mellan olika kom-om
mundelar. Likställighetsprincipen kräver dock alla kommunmed-att
lemmar behandlas objektivt och rättvist det gäller myndighetsutöv-när
ande uppgifter. Principen gäller bara kommunens medlemmar.egna
För principen skall tillämplig krävsatt kommunen träder di-iattvara
rekt kontakt med sina medlemmar i denna deras egenskap.
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enligt kap. den i kommunenMedlem kommun 1 4 § ärär somav en
kommunalskatt.fast egendom eller taxerad tillfolkbokförd, äger är

tillbakaver-kommun fatta beslut medEnligt kap. får inte2 3 § en
finnsnackdel för medlemmarna, det intekande kraft tillär omsom
kom-Förbudet retroaktivitet innebärsynnerliga skäl för det. mot att en

medlemmarnaretroaktivt återkalla förmåner förharinte rätt attmun
förförhöjda pålagorverkan besluta ellereller med retroaktivatt om nya

aktualitet.taxebeslut hardessa. främst fråga principeniDet är om som
till-skallfrån förbudet retroaktivitetundantagMöjligheten göra motatt

försiktighet.lämpas med mycket stor
dennäringsverksamhetdrivafår, enligt kap. 72Kommuner om

tillhandahålla allmännyttigavinstsyfte och går pådrivs ut attutan an-
kap.Enligt 2medlemmarna i kommunen.läggningar eller tjänster åt

näringsli-för allmänt främjagenomföra åtgärderfår kommuner8 § att
lämnafinns synnerliga skäl får kommunendeti kommunen. Omvet

till enskilda näringsidkare.individuellt inriktat stöd
för kommunernasoch uttryckBestämmelserna kap. 7 8i 2 ger

bestämmelsekap. har tagits innäringslivsfrågor. I 2 7 §kompetens i en
Förbudetföretag.driva spekulativaförbudetuttryck för mot attsom ger

huvud-tillföretag harfår inlåta sig påinteinnebär kommunatt somen
med denSyftetekonomisk vinst.kommunen nä-sakligt syfte att enge

skallenligt kap. 7 §får bedriva 2kommunernaringsverksamhet som
emellertid ingetfinnsmedlemmarna. Detbetjäna deatt somegnavara

användsocksåpraktikenanläggningarna ihindrar exempelvisatt av
inter-bildakankommunmedlemmar.andra Kommunerna ävenän egna

städbolag.interntbetjänar kommunenföretag enbart t.ex. ettna som
kommunaladenvad brukar kallasskiljelinje mellanklarNågon som

finns inte.näringslivettal betecknasdagligtsektorn och det i somsom
verksam-radioomtvistad sigharKommunerna rätt att engagera enen

verk-exempelvisdel näringslivet,vanligenheter en avses somsom
sed-oftakallasSådan verksamhetenergiförsörjningen.samheter inom

områdeSamtidigt finns detaffärsverksamhet.kommunalvanlig ett stort
företagsam-enskildaförbehållet dentraditionnäringslivet ärsom avav

näringsli-egentligabrukar kallas detdel näringslivetheten. Denna av
ellerverksamhetdrivadel får kommunerna inte göradennaInomvet.

prin-förhållanden. Iunder mycket speciellaandra ingripanden änannat
endastnäringslivet kommunernadel det egentligafår dennacip inom

Tillhan-näringslivet i kommunen.allmänt främjarvidta åtgärder som
påexempelteknisk till företagenmark eller servicedahållande ärav

åtgärder.näringsfrämjandeallmänt
avgifterinte högrekap. b får kommuner änEnligt 3 §8 ta ut som

kommunennyttigheterför de tjänster ellerkostnadernamot somsvarar
självkostnads-för s.k.uttryck dentillhandahåller. Bestämmelsen ger
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de kommunalrättsligaprincipen grundprincipema. Princi-ärsom en av
taxebunden verksamhet, gäller huvudregel för allpen, som avser som

verksamhet kommuner bedriver sig det fråga frivilligärsom vare om
eller specialreglerad verksamhet. Finns inte bestämmelser grunder-om

för avgiftssättningen i speciallag gäller den allmänna självkost-na en
nadsprincipen kommunallagen.i Om det däremot finns särskilda be-
stämmelser i speciallagstiftningen begränsar föravgiftsuttaget visssom
verksamhet gäller de reglerna i stället för den allmänna självkostnads-
principen. I speciallagstiftningen finns flerai fall bestämmelser som
begränsar avgiftsuttaget till just självkostnaden fråga bygg-it.ex. om
lovsavgifter.

Som huvudregel gäller självkostnadsprincipen oberoende av om
verksamheten bedrivs i regi eller utomståendeanlitandeegen genom av

kommunen utförOm uppgift företag el-entreprenörer. en genom egna
ler låter utomstående det behöver tillämpningenentreprenör göraen av
självkostnadsprincipen i det enskilda fallet regleras i bolagsordning,
avtal eller dyl. Självkostnadsprincipen tillämplig såväl kom-är mot
munmedlemmar icke-kommunmedlemmar.motsom

Kommunala företag

Förutsättningarna för lämna fö-kommunala angelägenheter tillöveratt
och enskild individ i 3 kap. verksamhet16 Denretag anges som

lämnas till privaträttsliga aktiebolag, skall falla in-över t.ex. ettorgan,
den kommunala kompetensen. för kompe-Vidare skall riskenom

tensöverskridanden verksamheten kommu-i ringa. Innefattar denvara
nala angelägenheten myndighetsutövning stöd imåste kommunen ha
lag för överlämnande skall andra styck-möjligt 3 kap. 16 §att ett vara

KomL och kap. § regeringsformen heller kan11 6 RF. Inteet ansva-
för uppgifterna fullgörs läggas på juridiskprivaträttsligret att en person
det föreskrivet angelägenheten ord-skall handhas isärskildär attom

ning. För åstadkomma överlämnande krävs regel två rättsligaiatt ett
Fullmäktige skall fatta beslut enskiltöverlämnande varjemoment. om -

bolag behöver godkännas fullmäktige fattainte bör kunnautan ett
övergripande beslut nämnds verk-möjligheter lägga sinatt utom en
samhet på entreprenad. Nämnden har därefter genomföra överläm-att
nandet och de villkoren för detta.närmareatt ange

3 kap. reglerar17 § de villkor gäller för helägda kommunalasom
aktiebolag och stiftelser kommun har bildat Innansom en ensam.
kommunen lämnar vården kommunal angelägenhet tillöver ettav en
helägt aktiebolag eller stiftelse skall fullmäktige ha fastställt det kom-
munala ändamålet med verksamheten och samtliga styrelseleda-utsett
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Är full-skallaktiebolagdet frågarevisor.och minstmöter ettomen
lekmannarevisor.januari 1999 minstmäktige fr.o.m. den l även utse en

beslut isådanadet får innantill sigFullmäktige skall även att yttrase
beskaffenhet ellerprincipiell störreverksamheten är annars avsom av

vikt fattas.
kommunalfullmäktige vårdenskall innanEnligt kap. 18 §3 enav

där kommunenbolag eller föreningtillangelägenhet lämnas över ett en
blirtill den juridiskamedtillsammansbestämmer att personenseannan

omfattningi kap. § i ärvillkor 3 17bunden de somenavsessomav
ochverksamhetensandelsförhållandena,med hänsyn tillrimlig art om-

ständigheterna i övrigt.
lämnarkommunenfullmäktige, innanframgårkap. §3 19Av att

angelägenhet till någonkommunal änvårdenöver som av-annanav en
möjlighettillförsäkrastill kommunen attskallkap.i 3 17 att enseses

verksamheten.och följakontrollera upp

Kommunalförbund

lösaförbehövaibland kommunerskäl kan attolikaAv ensamman
bildaharmöjlighet kommunerna ettförvaltningsuppgift. är attEn

och lämnakap. 20 28 överreglerna i 3kommunalförbund enligt -
Kommunalförbundenangelägenheter till detta.kommunalavården av

kommun.uppbyggnadorganisatoriskahar i settstort ensomsamma

kommunalrättsligafrånUndantag3.2

principer

Ellagstiftningsutredningen
affärsverk-kommunals.k. sedvanligbetraktasEnergiförsörjning som

sådanskallkaraktär. principallmännyttig Ioch regelsamhet iär enav
bestämmelser diskuteratsdeverksamhet regleras ovan.somav

emellertidinfördeselmarknadenreformeringensamband medI av
kommunal-grundläggandefrån deundantaginnebarbestämmelser som

reformeringenförMåletavsnitt 3.1.redovisats irättsliga principer som
nåkonkurrensökad änettelmarknadensvenskaden att genomvarav

distributionsresursemaochproduktions-utnyttjanderationellt avmer
möjligatill lägstaleveransvillkorflexiblakundernatillförsäkraoch att

priser.
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Regeringen tillkallade i 1992 särskild utredare för utarbetaattmars en
förslag till lagstiftning på elområdet. Ellagstiftningsutredningenny re-
dovisade i juni första1993 den sitt arbete delbetänkandetietappen av
Elkonkurrens med nätmonopol SOU 1993:68. Utredningen föreslog
omfattande förändringar lagstiftningen på elområdet. inslagEttav var

kommunalrättsliga regler för framför allt kommunala elföretag.nya
Syftet kommunala elföretag, under vissa förutsättningar, skulleattvar

likvärdiga konkurrensvillkor de gällde för företagövrigages som som
på marknaden.

Utredningen föreslog kommunal elverksamhet skulle kunna be-att
drivas på affärsmässig grund i stället för med iakttagande självkost-av
nads- och likställighetsprinciperna. Motivet kommunala företagattvar

dittills haft monopol på leveranser till kunder konces-inomsom
sionsområdet skulle komma för konkurrens förslagetutsättasatt genom
till reformering elmarknaden. deOm kommunala företagen skulleav
kunna hävda sig på den marknaden måste de kunna påagera samma
villkor andra aktörer.som

Kommunal produktion och handel med föreslogs vidare undantas
från lokaliseringsprincipen även nätverksamhet undantogs, skullemen
enligt förslaget bedrivas geografiski anslutning till företagets nätverk-
samhet inom kommunen. Utredningen anförde flera tillmotiv att av-
skaffa lokaliseringsprincipen. ökade konkurrensenDen kunde leda till
överskottskapacitet det väsentligt kunna för försälj-utnyttjaattsom var
ning utanför den kommunens område. Bortfallet tidigare efter-egna av
frågan kunde vidare bli bestående. En reguljär försäljning inommer
andra kommuner kunde därför nödvändig för kommunalt el-att ettvara
företags verksamhet skulle bli ekonomiskt bärkraftig. Utredningen pe-
kade också på elproduktionen i landet domineradesatt ett storaav par
företag och det från allmän konkurrenssynpunkt viktigt denatt attvar
kommunala elverksamheten fortsättningsvis kunde hävda sig vidäven
sidan de statliga och elföretagen.privataav

Undantagen från de kommunalrättsliga principerna begränsades inte
enbart till kommunal elverksamhet. Utredningen anförde kommu-att
nala energiföretag bedrev verksamhet inom energiområdetäven annan

produktion och handelän med el. Som exempel nämndes produktionav
och försäljning fjärrvänne, där fjärrvänneproduktion ofta sker till-av

med elproduktion kraftvärrneverk.i Andra exempel kon-sammans var
sulttjänster rörande energihushållning och entreprenadverksamhetm.m.
i anslutning till energiproduktionen. Utgångspunkten sådantatt ettvar
företag skulle bedriva produktion och handel med fri konkur-iav

med andra företag. konkurrensenFör skulle ske på lika villkorattrens
det enligt utredningen nödvändigt företaget utanför denatt ävenvar eg-
kommunen fick bedriva verksamhet naturligthade ettna annan som
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likställighets-undantaget gälldesamband med elverksamheten även
självkostnadsprincipema.och

be-elverksamhetförslag avsåg endast kommunalUtredningens som
Verksamhetenprivaträttslig fonn.drevs eller bedrivas iavsågs att

skullefrån verksamhet.skulle vidare särredovisas Kommunerannan
handelbedriva produktion ochdock fortsättningsvis kunnaäven av

fall dock lokaliserings-,förvaltningsforrn. sådant skullemed i I ett
självkostnadsprinciperna gälla.likställighets- och

behandlingSenare

konkurrens prop.handel medproposition iRegeringens om
för-Ellagstiftningsutredningenshuvudsak till1993/941162 anslöt sig i

Ellagstift-Vad gällerför kommunal elverksamhet.slag särreglerom
kommunalrättsligafrånförslag undantag deningsutredningens om

be-fjärrvärmeproduktion och distributionförprinciperna t.ex. somav
emellertidelverksamhet gjordessidoverksamhet tilldrevs en an-som

bedömning.nan
för konkurrensledningsnäten öppnadesUtgångspunkten bl.a. attvar

minskades ifjärrvärmeskyddet för ochoch det tidigare naturgasatt
leve-detbestämmelser fanns ingenmed Enligt tidigaresamband detta.

därområdevärmeförsörjningför inomransskyldighet ettav
distribuerad.blidistribuerades eller avsågsfjärrvärme eller attnaturgas

naturgasverksamheterfjärrvänne- ochregel skyddadesdennaGenom
huvudmanselverksamheten oftast hadeocheftersom dessa samma

leverans-reglerEnligt förslaget tillnormalt kommunen. ennya var
förskyldig levererafortsättningsvis intekoncessionär även att upp-

distribueradesfjärrvärme ellerområde därvärmning inom naturgasett
möjlighetfallfick dock dettadistribuerad. Kunden ieller bliavsågs att

förelleverantör för köpavända till uppvärrn-sig attatt annanen
ningsändamål.

detinnebarändå öppnades för konkurrensledningsnätenGenom att
väljakundeförekommande fall,kunderna, ienligt propositionen att en

väljafick frihetvarigenom deelleverantör kommunen, attänannan
skulleEftersom försäljningochel, fjärrvärmemellan naturgas. av

förutsättning-grund borde motsvarandeaffärsmässigkomma ske påatt
mellankonkurrensneutralitetenför fjärrvärme ochgälla naturgas omar

5Vid huvudmotivetleveransplikteninskränkningeninförandet attvaravav
1995:14.utbyggnad distributionsnäten SOUirrationellförhindra aven

lönsamhets-ocksåutbyggnad skulle kunnaunderFjärrvärmesystem t.ex.
problem.
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energislagen skulle kunna upprätthållas. därförKommunerna borde un-
dantas från självkostnads- och likställighetsprincipema produktionvid
och distribution fjärrvärme och vilket innebar så-naturgas, ävenattav
dan verksamhet skulle ske affärsmässigpå förslaggrund. Regeringens
innebar all produktion distributionoch fjärrvärme ochatt naturgasav
skulle omfattas regelverk, den bedrevs inomoavsettav samma om

bolag eller huvudman elverksamheten. Verk-samma av samma som
samheten skulle dock drivas i privaträttslig form och särredovisas från

verksamhet. Något undantag från lokaliseringsprincipen förannan
kommunala fjärrvärme- och naturgasföretag diskuterades dock inte i
propositionen.

Vad gäller kommunernas möjligheter bedriva nätverksamhet medatt
undantag från lokaliseringsprincipen gjordes förändring. En-smärreen
ligt lagrådsremissens lagförslag kravet geografisk uttrycktpå närhetvar

villkor verksamheten kunde bedrivas omedelbariett attsom geogra-
ñsk anslutning till nätverksamheten den enligti kommunenegna re-
geringens uppfattning det nödvändig förinte förutsättningvar en en ra-
tionell nätverksamhet kommunerna kunde bedriva nätverksamhet iatt
skilda delar landet. En remissinstans pekade dock bestämmel-på attav

kunde försvåra bildandet regionala nätbolag och därigenomsen av
hindra rationell nätverksamhet. Lagförslaget därför tilländrades atten
verksamheten skulle bedrivas i geografisk närhet nätverksamhe-till

deni kommunen.ten egna
Riksdagen beslöt våren 1994 i enlighet med förslag ochregeringens

det regelverket skulle träda kraft bet.i den januari 19951nya
l993/94:NU22, rskr. 1993/942358.

december beslötI 1994 emellertid riksdagen skjuta elmark-att upp
nadsreformens ikraftträdande för skapa möjligheter för Energikom-att
missionen genomföra bredare konsekvensanalys deatt en av nya reg-
lerna för elmarknaden prop. 1994/95:84, bet. 1994/95: rskr.NUl0,
1994/95:141.

Energikommissionen redovisade februari övervägandeni 1995 sina
och förslag avseende elmarknadsreformen elmark-i delbetänkandet Ny
nad SOU 1995:14. Kommissionen diskuterade explicit kommu-inte
nalrättsliga konstateradeprinciper, det för fjärrvärme- ochvissattmen
naturgasverksamhet skulle kunna bli svårt konkurren-denmötaatt nya

elmarknadsreformen skulle upphov till. Energikommissio-sen som ge
avsåg därför återkomma förslag skyddmed kundeatt ettnen som ge

för sådana verksamheter.
skrivelse tillI regeringen redovisade kommissionen förslagsitten

till skydd för vissa fjäm/ärme- och dennaturgasverksamheter på nya
elmarknaden. Kommissionen föreslog regler skulle införas in-att som
nebar ökat skydd för fjärrvärme- och naturgasverksamhet underett en
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innehavareinnebar konkret nät-Förslagetövergångsperiod. att avmer
frånanmälanefterövergångsperiod på årunderkoncession treen

möjlig-medge nätabonnemangskulle förbjudaskommunen att ett som
tillmeduppvärnmingellerfjärrvärmeövergång från naturgasgjorde en

erhöll dettanaturgasföretagochKommunala fjärrvärme-elvärme. som
iaktta-medverksamhettill bedriva sinhänvisadeskydd skulle attvara

underlikställighetsprincipemaoch över-självkostnads-gande av
gångstiden.

1994/952222ellagstiftning prop.propositionregeringensI om ny
karaktä-denbestämmelserochbedömningdelades kommissionens av

ellagstiftningenf propositionenvilande Avdeninföras iföreslogsren
kommunalframförthaderemissinstanser ävennågraframgår attatt

lokali-frånundantagmedkunna bedrivasfjärrvärmeverksamhet borde
betydelsefullt fördet skulleskälseringsprincipen. Som att varaangavs

fastighe-tillfjärrvärmetill försäljningmöjlighetfåkommunerna att av
utanför kommungrän-fjäm/ännenätet,detbelägna närater menegna

beredning.ytterligaredock frågankrävdeEnligt propositionensen.
vidkortfattat behandlatshar ettLokaliseringsprincipen senarepar

energiförsörjninguthålligpropositionregeringenstillfällen. I enom
kommu-avsågregeringen övernämndes1996/97:84 attprop. att se

lokali-bedömaskulle ingåbestämmelser. Inallagens attöversynen om
fjärrvärmeutbygg-effektivförhinderutgjordeseringsprincipen ett en

regeringensilokaliseringsprincipenberördesliknandenad. På sättett
1996/97: 136.ellagproposition nyom

undantagsreglerKritik3.3 av

harfjärrvärmeföretagkommunalaframförtskritik harViss attmot un-
har1998Konkurrensverketsjälvkostnadsprincipen.fråndantagits

monopolnaturligts.k.fjärrvärmedistribution ärpekat på ettattt.ex. av
pris-omfattasmonopol måsteråder enighetdetoch ettatt av enatt om

hö-oskäligtdrabbasfrånkonsumenternaskyddaförreglering attatt av
dessutomuppväminingssystemmed andra ärKonkurrensenpriser.ga

mycketmednormalt förenattillbyte ärlåg. Ett värmesystemannatett

lagänd-beslutadevårenRiksdagen de på 1994hösten 1995beslutade attom
1996januariden 1med ändringarkraft vissaträda iskulleringarna

1995/96:2.rskr.bet.1995/96:NU1,
också möj-det7Med allmänna1981:1354 ärlagen värmesystemstöd omav

heltdärmedallmänforklarat ochnaturgasormådeellerfå fjärrvärme-ligt ettatt
anläggningfåbegärfrån elvärme. Företagfrån konkurrens attskyddat ensom
kontroll.ochprisregleringunderkasta sigdockmåsteallmänförklarad annan

2 l9-00l9



34 Kommunalrättsliga principer SOU 1999:5mm.

höga kostnader. Verket har vid några tillfällen framfört till regeringen
priskontrollen bör återinföras för fjärrvärme.att
Konkurrensverket har pekat på det oftastäven företag iatt är samma

kommunen för försäljning och distribution bådesom svarar av
fjärrvärme och el, vilket ökar risken för samordnad förprisstrategien
bostadsuppvärmning. fjärrvärmePriset på har också kommit utgöraatt

del energiföretags konkurrensstrategi, elkunden fårett t.ex. atten av
rabatt fjärrvärmeprisetpå under förutsättning kundenatt ettaccepterar
givet elpris. Effekten kan enligt verket bli inlåsning elkunderen av
och minskad konkurrens på elmarknaden.

Enligt Konkurrensverket finns det för närvarande ett stort utrymme
för genomföra prishöjningar fjärrvärmepå kost-att överstigersom
nadsändringama på området. ökarDet möjligheterna för energibolagett

använda ekonomiska överskott inom fjärrvärmenatt för subventio-att
elpriset, s.k. korssubventionering. Ett exempel på sådanannatnera en

subvention enligt Konkurrensverket,är, bolaget kost-inteatt ger en
nadsmotiverad rabatt på fjärrvärmepriset kunden gi-accepterar ettom

elpris.vet
Statens energimyndighet 1998b bedömer i sin analys utveck-av

lingen på elmarknaden konkurrensen mellan elvänne och fjärrvärmeatt
fortfarande eftersom det förenat med höga kostnaderär bytaär attsvag,
uppvärmningssystem. Ornregleringen har medfört förutrymmesnarare
fjärrvänneföretagen höja sina priser då elpriserna under reformensatt
första år 1996 höga. Enligt myndigheten kan det finnas anledningvar

följa prisutvecklingen på fjärrvärme då många fjärrvänneföretagatt in-
går i koncern tillsammans med elhandelsföretag. Elhandelsbola-etten

i koncernen kan potentiellt subventioneras fjärrvärmen, då detget av
finns betydligt möjligheter högre fjänvärme-större priser inomatt ta ut
verksamheten, eftersom överföringen fjärrvärme naturligtär ettav mo-
nopol på nättjänsten.sättsamma som

Nätmyndigheten 1997 delade i tidigare utveckling-rapporten om
elmarknadenpå Konkurrensverkets uppfattning det fannsatt ett ut-en

och risk för avgiftshöjningar fjärrvänneverksamheti pårymme en
grund bristande konkurrens. Myndigheten pekade också på detattav
förelåg risker för fjärrvärmeverksamheten tillåts subventioneraatt an-

verksamhet inom den koncern där den bedrivs. den bakgrun-Motnan
den, också från allmän konsumentsynpunkt, ansåg myndighetenmen
det anmärkningsvärt det helt saknas regler prissättningen iattsom om
fjärrvärmeverksamhet. Nätmyndigheten ansåg däremot självkost-att
nadsprincipen dåligt verktyg för motverka överpriser iett attvar
fjärrvärmeverksamhet, fann det fanns behovatt närmareett att ut-men
reda frågan fjärrvärmens konkurrenskraft i förhållande till andraom
energislag.
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Sammanfattning3.4

medhandelochproduktionkommunalSammanfattningsvis är som
ochlokaliseringsprincipenfrånundantagenformprivaträttsligbedrivs i

iakttagandemedstället förgrund iaffärsmässigbedrivas påskall av
Även kommunallikställighetsprincipen.ochsjälvkostnadsprincipen

formprivaträttsligdrivs iochfjärrvärmedistribution naturgas somav
likställighetsprincipema.3 Där-ochsjälvkostnads-frånundantagenär

lokaliserings-kommunallagensföretagendeomfattassåemot avsenare
tillbegränsasprincip måsteverksamheten iInnebördenprincip. är att

kommunenden egna
hinderemellertid ingetinnebär motLokaliseringsprincipen samar-

lokalise-hinderkankommunEnolika kommuner.mellan utanbete av
förbättrasyfteiandra kommunermedsamarbeta attringsprincipen re-

kommunalförbundavtal,bl.a.kan skesursutnyttjandet. Detta genom
bolag.och gemensamma

skyd-tillfälligadetomfattaskommunala företagDetta dockgäller avsom
naturgasverksarnheter.ochtjärrvärme-det för vissa

gällerförvaltningsformenergiverksamheten i9Väljer bedrivakommun atten
regelsystem.kommunallagensfortfarandedock
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ochEnergiföretagen4

lokaliseringsprincipen

kapitel 3framgåttomfattasfjärrvärmeföretagKommunala avavsom
måsteprincipiverksamhetenInnebördenlokaliseringsprincipen. är att

konsekvensernapraktiskaDekommunen.dentillbegränsas meregna
väsentligtdärför attokända. Detrelativtdock ärprincipdenna ärav

kom-tillämpasochuppfattaslokaliseringsprincipenhuranalysera av
beställtanalysför dennaunderlagharUtredningen ensommunerna.
Resultatendelbetänkandet.tillbilaga 2publicerasVilkenrapport, som

kapitel.dettasammanfattas irapportenav

omfattningochinriktningRapportens4.1

lokaliseringsprincipenanalyseravaritharmedSyftet attrapporten om
denochfjärrvärmeutbyggnadeffektivhinder för nuomutgör ett en

konkurrenskraft.fjärrvärmenspåverkarprincipengällande
förföreträdaremedintervjuerpåbaseratsfrämstharRapporten

Totaltenergiföretag.kommunägdadelviselleroch helt om-kommuner
bi-detalj iiredovisasägarförhållanden etc.kommunerfattas nio mer

laga 2.
underochoktoberhälftenundergenomfördesIntervjuerna avsenare

organiserad,fjärrvärmenberördes hur ärhuvudsaknovember 1998. I
avgif-ochskatterkonkurrens,förförutsättningarutvecklingsstrategier,

föreskrifts-ochplanerings-kommunernasiförändringarbehovter, av
lokali-frånvänneföretagkommunalaundantaskälmöjligheter attsamt

seringsprincipen.
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4.2 Huvudresultat

Undantag från lokaliseringsprincipen

Enligt flertaletansåg intervjuaderapporten kommunerna bordeatt
undantag från kommunallagens lokaliseringsprincip för fjärrvärmen.
De huvudsakliga för all energiverksamhet skulleargumenten att ges
generellt undantag från lokaliseringsprincipen följ ande.var

Många fjärrvärmeföretagen små. Störreär enheter skalfördelar.0 ger
Därvid utnyttjas möjligheterna fördela kostnader för utvecklingatt

IT, kundregister, debiteringssystem och tekniska produktions-av
Större enheter också fördelarsystem. vid bränsleupphandling.ger

Konkurrensen vid införande eller utveckling kan0 vännesystemav
for Om kommun skall införa fjärrvänne kan inte andravara svag. en

kommuner konkurrera uppgiften genomföra denna utbygg-attom
nad. Endast statliga eller privata företag kan medverka. liknandeEtt
förhållande råder kommun skallnär utveckla fjärrvärme elleren
andra värmesystem.

Konkurrensen kunden för Kund kanär antingen0 om svag. vara en
till flerbostadshusägare eller till småhus. När områdenett t.ex. nya

byggs inom kommun kan endastut det lokala kommunalaen
fjärrvärmeföretaget statliga och privata företag konkurrerasamt om
uppdraget.

Miljöskäl. Stora anläggningar har bättre miljöprestanda.0

Motverka påtvingade utförsäljningar värmeföretag. före-Det0 av
kommer värrneföretag säljs påatt grund den begränsningut av som
lokaliseringsprincipen vid utveckling företaget.utgör av

Dessutom förekom handlar risker, roller och lika be-argument som om
handling företag se bilaga 2.av

De intervjuade ansåg alla vännelösningar måste undantagatt ges
från lokaliseringsprincipen. Exempelvis producerar kommunalavissa
energiföretag också pellets till viss del säljs till delarövrigasom av
landet.

Det fanns också intervjupersoner förordade begränsatettsom un-
dantag från lokaliseringsprincipen. De pekade bl.a. på utvidgningatt en
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inne-kommunenssyfte förtydligthadistributionsområdet måste ettav
kommu-fördet primäravinstsyftet inteframhölls ärVidarevånare. att
kommu-verksamhet ispekulativFörbudetbolagsverksamhet.nal mot

undantagbegränsatförFöreträdama ettnallagen argument.ännu ettvar
värmeverksamhetförundantagbordeansåg kommunerna ettatt ges

före-tillnärhetgeografiskdvs. ielnäten,finns fördetliknar somsom
ändamåls-uppnåsyfteikommunennätverksamhet inom att entagets

nätverksamhet".enlig
följafortsättningsvisskäl tillvidarediskuteradeintervjuade attDe

Någravärmeområdet.lokaliseringsprincipen inomochkommunallagen
dock inte.anfördesstarka argument

sammanhang.dettadiskuterades också ispekulationförRiskerna
korrektförvärvskulle göraföretagkommunägda attgöra utanAtt en

ocksåframhölltroligt. attmindre Mandockansågsriskbedömning som
likakundeanläggningar storautbyggnadvidriskerna stora varat.ex. av

utanför.eventuellt förvärvkommuninom ettsomen

Övriga resultat4.3

områ-specifikaantalinomutvecklas några ettstudien argumentenI av
förvärvvidkonkurrensmiljöochskalfördelargäller bl.a. samtden. Det

utbyggnad.eller

miljöSkalfördelar och

värmerörelsereffektivaochFjärrvärme

gåttutvecklingentekniskadenkommenteratintervjuade har attFlertalet
het-förekommerIdagbrutitsfjärrvärmebegrepptidigaredithän att upp.

kunderfleraharbostadsföretagens tusenvattencentraler i ägo me-som
hundraharkraftvärmeverken bara ettkommunägdade minstadan par

alltocksåblirkombinatochMultifunktionella van-kunder. system
briketterproduktionanvänds tillvärrneproduktionochdär el-ligare av

Denkraftvärmeproduktionen.tillanvändssinieller pellets tursom
deunderspillvärrnenutnyttjadessaför ärekonomiska basen attsystem

årstidema.Vanna
respektivebegreppetflertaletanvänder värmebakgrunddennaMot

värmerörelser.
rörbundensåvälsåledes beståkanvärmelösningarEffektiva av

studienEnligtlösningar.andrakombinationer samman-värme avsom
med kommungränsen.sällanvärrnelösningeffektivfaller meren
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När kommunernas i energiverksamhet diskuteras detärengagemang
enligt studien viktigt hela kedjan från samordningatt avfallshan-se av
tering till hos slutkund.värme När olika tekniska lösningar underär
uppbyggnad får analysen begränsasinte till rörbunden energi utan
kombinationer tekniska lösningar bör tillåtas där alla värmeslag in-av
gar.

Att organisera fjärrvärmen på liknande elverksamhetensätt som
dvs. skilja hantering från värrneproduktionnät antyds ut-av som en
vecklingsväg. Kommunernas uppgift skulle i sådana system attvara

och driva infrastrukturen,äga dvs. medan produktionenrören, öppnas
för konkurrens. Modellen ifrågasätts emellertid då sådant förfarandeett
dvs. skilja mellan och produktionatt nät reducerar den ekonomiska
lönsamheten kraftvärrnen.i Detta mindre önskvärt eftersom detanses

miljösynpunkt angeläget utveckla kraftvärrnen.är Förhållandenaattur
också olikaär dem gälleravsevärt på elsidan, eftersom fjänvär-som

lokala, medanmenäten elnätenär hopbyggda nationellt ochär in-även
temationellt.

Att skilja mellan och produktion skulle enligtnät minskarapporten
investeringsbenägenheten fjäm/ämieproduktioneni Dettaavsevärt.
skulle få till följd projekt med riskprofil miljörelateradeatt större t.ex.
åtgärder, kraftvärmetillämpningar, biobränsle- och avfallsvänneverk,
sannolikt försvåras eller förhindras. Med de långa avskrivningstider

dessa infrastrukturprojekt har, krävs avsättningen försom att vär-
meproduktionen till del tryggad.ärstor

Ekonomin i fjärrvärmenäten bygger dessutom på storskalighet och
centralisering produktionen. därförDet enligt studien svårtär attav se

någon grad konkurrens skulleatt uppnås på produktionssidan, utomav
i de allra i Sverige.största näten

Stora småoch företag

Om energiföretagen fick utveckla oberoende lagstiftning-systemen av
skulle det enligt studien lönsamt knytaatt vännenätenen, vara samman

Äveni våra städer till sammanhängandestörre värmerörelserstora nät.
täcker hela län lyfts fram modell.som som

Värmeföretagen får alltmer inslag high-tech"i produktionen. IT,av
kunddebiteringssystem främjar effektiviteten, kräver ocksåm.m. men
hög kompetens hos de anställda. finansieraFör utvecklingen krävsatt

kostnaden fördelas på många kunder.att
De mindre värrneverken riskerar enligt studien komma efter iatt

fråga kompetensuppbyggnad och personalutveckling. skapaFörom att
effektiva krävs "en kritisk massa dvs.system antal elleringenjörerett
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miljöerSådanaproblem.löserochtillsammansarbetarekonomer som
barakanskedär detvärmeföretagende minstaskapa igåinte attuppges

ingenjör.finns behov enav
flerauppnåmöjligaEffektiviseringsvinster attäven omvarauppges

Ävenföretag.drivsområde ettinomvärrnerörelser störremindre ett av
finansi-personal,områdenainomeffektiviseringsvinsternahär ligger

Effektiviserings-beredskapochjour-kundtjänst, IT,ella tjänster, m.m.
bärakanomsättningmed högreföretagockså iliggervinsterna att

och IT.teknikområdenaframförallt inom"spetskompetens",
förenadeenligtdockkan rapportenintegreradeStora system vara

tek-storskaligtillför låsningriskinnebäraochinvesteringarmed stora
närvarandeförintegrationsprojektdeförfaktorpådrivandenik. En som

deutifrånplaneringväsentligtalltiStockholmsregionen ärpågår inom
fjärrvärmeproduk-förbränslenbeskattningenfinns iolikheter avsom

tionen.
drivs ettrisk fördetfinns systematt storaEnligt avsomrapporten

mång-ochkonkurrensskapaförförutsättningarnaminskar attföretag
värmemarknaden.lokaladenfald på

utveckling-efter iskall kommaföretagenmindredeförRiskerna att
företagmindreBlandentydiga.inte annatenligt rapporten uppgesären

utveckling.för sinspetskompetensanlitautsträckning externi större

säljaellerUtveckla

be-står ielleröverlåtitkommuneringårundersökningen ettI sompar
värmerörelseharinteochenergiföretagöverlåta sitt egenatt somgrepp

tek-denellerbostadsföretagetsfinns ihetvattencentralerfleraelleren
värmeunderlagetförsäljningtillMotivetregi.förvaltningensniska av

utveckla värrnerö-kompetenssaknar attkommunen enattvarauppges
verk-tillskälockså attfinansiellaBristanderelse. somangesresurser

överlåtits.samheten

utbyggnadellerförvärvvidKonkurrens

förvärvVäxa genom

måstevärrnerörelseruppfattningenden attintervjuadeFlertalet avvar
möjligaansågsriskerandraochFinansiellaförvärv".få växa genom

fall kanförekommanderisker iocksåframhölls att va-begränsa. Detatt
förvärvvidhemkommunenutbyggnad ivid avlika somstora enra

anläggning.en
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Konkurrensen inom värmeområdet för Bristen påuppges vara svag.
konkurrens blir påtaglig kommunnär saknar fjärrvärme skallen som
bygga fjärrvärmeföretag,ett eller vidareutveckla eller fleraupp het-en
vattencentraler till vännerörelse med eller kraftvärme. I såda-en utan

situationer finns bara handfull företagna kan konkurreraen som om
köp eller samverkan.

Kommunägda företag har enligt nuvarande regler inte delta.rätt att
De företag kan förvärva eller samarbeta med kommunen fråga,isom är
i huvudsak de kraftproducentema.större

Enligt kan detta leda tillrapporten mindre önskvärda konsekvenser.
Det framhålls inte kommunernaatt får undantag från lokaliserings-om
principen för värrnerörelsen kan konkurrensen på elsidan inskränkas
högst påtagligt. Orsaken energiföretagär bjudsatt till försälj-utsom
ning vanligen har såväl värrnerörelse verksamhetsgrenar.som som

En metod stärka konkurrensenatt diskuteras förbjuda fö-är attsom
har leveranskoncessionretag för i område ocksåsom ett att vara

värmeleverantör i område.samma
De intervjupersoner hade uppfattning förvärvsom en annan om me-

de energibolag heltatt eller delvis har kommunalanar intesom ägare
bör förvärva andra det skälet det inte förenligt med detatt är kom-av
munala ändamålet för verksamheten. Förvärvet har inget tydligt syfte
för kommunens innevånare och vinstsyftet inte primärt för kommu-är
nal bolagsverksamhet. De risker inom den kommunentas ärsom egna
motiverade det kommunala ändamål företaget skall uppnå.av som

Kommunalförbund och andra samverkansformer

Flertalet intervjuade kommunalförbundatt samverkansformmenar som
inte "svårstyrdallmänt känd.är blirDen därmed och medborgarna har
svårt demokratisk kontroll.att utöva Ekonomisk verksamhet med vinst-
syfte drivs i kommunalförbund måste dessutom regelsystemsom ettges

liknar aktiebolagens.som
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energiplaneringKommunal5

planerings-kommunernasutredningenbör överdirektivenEnligt se
avseendenågotdet ibörföreskriftsmöjligheter. Det övervägasoch om

möjliggöraförregelverketgällande attdetanpassningkrävs nuaven
vänneföretagen,ochel-,mellankonkurrens naturgas- sam-effektiven

försvåras.planeringen intenödvändigadentidigt som
området.inomlagstiftningenbeskrivningkort5.1avsnittI avges en

avsnitt 5.2.iredovisaslagenuppföljningarNågra av

Lagstiftningenl

direktiven äriföreskriftsmöjligheterochplanerings-De avsessom
kom-1977:439lagenenligtmöjligheter omattkommunernas agera

lagstiftningen.ihuvuddragenredovisasNedanenergiplanering.munal
planeringsiniskyldighetallmän attkommunenharEnligt 1 § en
tillräckligochsäkerförverkaochenergimedhushållningenfrämja en

kom-och främstförst attinnebärPlaneringsansvaretenergitillförsel.
skallenergiförbrukningenförbetydelseplaneringall äri avsommunen
medhushållningenfrämjamöjligheternatill attöverväga att ta vara

efter-alltsåskallenergihushållningenfrämjarLösningarenergi. som
påver-beslutkommunensdärplaneringsområdenExempel påsträvas.

ochbebyggelse-förbrukningendärmed ärochenergikar behovet av
trafikplanering.

syftarvidtasåtgärdersådanaenergihushållning att somMed avses
kostnaderrimligatillenergianvändningeffektivareåstadkommatill att

åt-Exempel pååsidosätts.behovönskvärdaellernödvändigautan att
ochverkningsgradmed högreanläggningaranvändandegärder är av

byggnader.isoleringbättre av
energi-förverkaplaneringen attför iattävenKommunen ansvarar

energitillförsel.tillräckligochsäkertillgodosesbehoven engenom
ochbefogenheterdebegränsas§enligt lskyldigheterKommunens av

buds.tilldemstårsomresurser
energi-godintressetkommunen vägamåsteplaneringsin enI av

andraenergitillförseltillräcklig motochsäker sam-ochhushållning en
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hällsintressen exempelvis sysselsättning, miljövård och hushåll-som
Ävenning med mark och ekonomiska faktorer måste beaktas.vatten.

Det ligger i sakens kommunen i sin planering syftarnatur att till att
åstadkomma nödvändig och önskvärd energitillförsel till lägstaen
kostnad.

Skyldigheten planera omfattar kommunens hela områdeatt och är
inte beroende kommunen huvudman för produktion ellerär dist-av om
ribution energi.av

Vid sin planering skall kommunen, enligt 2 undersöka detom
finns förutsättningar för samverkan med kommun eller med and-annan

betydande intressenter på energiområdet för möjliggörara att en ge-
lösning på frågor har betydelse för hushållningen medmensam som

energi eller för energitillförseln. Om det finns förutsättningar för en
lösning skall den tilltasgemensam vara.

kommunI varje skall, enligt finnas3 aktuell plan för tillförsel,en
distribution och användning kommunen.energi i planen skallI fin-av

analys vilken inverkan den i planen verksamhetenupptagnanas en av
har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och och andravatten

Energiplanen beslutas kommunfullmäktige.resurser. av
Eftersom planerna skall till varje kommuns förutsättningaranpassas

i olika avseenden kommer den ha olika utformning och innehåll.att
Energiplanens huvudsyfte tjäna underlag förär insatserna inomatt som
energiområdet liksom inom andra områden betydelse för energiför-av
sörjningen i varje kommun. Ett syfte med planen den skallannat är att

underlag för beslut påutgöra nationell nivå.
Planen måste innehålla vissa mål kommunen vill uppnå påsom

energiområdet. Utgångspunkten för planen de övergripande natio-är
nella målen för energipolitiken. Det viktigt konkreta mål ställsär att

inom olika sektorer för möjligheter till effektiv inriktningattupp ge en
åtgärder olika slag och till resultatprövningav av senare.
Den analys skall finnas i planen bör bl.a. belysa hur lokalasom

miljöförhållanden påverkas lokal produktion och kraftvärmegenom av
och val uppvärmningsfonner tjärrvärrneanslutning ocht.ex.genom av -
alternativ vid ersättning elvärme. dettaI sammanhang bör elåt-ävenav
gången i värmeåtervinningsanläggningarstörre och gruppbebyggelse
analyseras. Också hur alternativa åtgärder påverkar utsläppen ämnenav

upphov till regionala och globala miljöstörningar bör redovi-som ger
sas.

Den i sin verksamhet använder mängd eller denenergistörresom
yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall, enligt 4som

på begäran lämna kommunen de uppgifter behövs för planeringsom
inom energiområdet. Skyldigheten lämna uppgifteratt motsvaras av en

för den uppgiftsskyldigerätt överlägga med kommunenatt om ener-
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Genomhenne.eller ut-för honombetydelseväsentlighargifrågor som
skyldighetenfrånföretagmindreundantasenergimängdtrycket större

4 §enligtuppgiftsskyldigheteninteFullgörsupplysningar.lämnaatt
överläggningtilluppgiftsskyldigedenkallavid vitelänsstyrelsenkan

med kommunen.
fullgörandetuppgifterlämnaskyldigenligt 7 § att omärKommunen

energimyndighet.till Statensenligt 1-3skyldighetkommunensav
skallenergiplaneringkommunal1977:440förordningenEnligt om

regionalellercentralstatligförbetydelseväsentliguppgifterna vara av
förbetydelseväsentligförhållandenrådandedelsochplanering avavse

delsenergihushållningen,ochenergitillförselnenergiförbrukningen,
dedelsochenergiområdet,påutvecklingenbedömningkommunens av

påver-månväsentligiochvidtakommunen attåtgärder somavsersom
energihushållningen.energitillförseln ellerenergiförbrukningen,kar

Uppföljningar5.2

funge-energiplaneringkommunallagenhurbedömasvårtDet attär om
uppfölj-genomförtsdockhar ettpraktiken. Deti partillämpasochrar

lagen.ningar av
analysbegränsad1996genomfördes avNUTEKuppdragPå enav

40visade procentResultaten attenergiplanering. avkommunernas
Ungefärenergiplan.framtagitundersökningen hadeikommunerna en

framförsigbeslutathade att taellerhöll påkommunerna30 procent av
denpåpositivhadekommunernaFlertalet synenergiplan. enaven

ansågkritiskakommunerDeenergiplaneringen.kommunala varsom
påverka sinmöjligheterbegränsade attalltfåttkommunerna meratt

elmarknadenomregleringenhävdade attVissa t.ex.energisituation. av
under-Enligtenergiförsörjning.sinmakt överkommunensinskränkt

förframtidaochnulägesanalysermål, prognosersökningen upptog
energiplanema.delväsentligenergianvändningen/energitekniker aven

intevilketscenarier,ochstrategierocksåägnadesdelbetydandeEn
ofta förr.såförekom

kom-lagenanalys1990genomfördeRiksrevisionsverket omaven
granskningen attmedSyftet1990.RRV, varenergiplaneringmunal

verksamhetenkommunalapåverka denmöjligheterlagens attbedöma
lagen stortpåbl.a.pekadeRRV attplanering.på gavkravdessgenom

utformningochinriktninggälldedetvariationerlokala närförutrymme
skulleenergiplanerenergiplaner. Kommunernasochenergiplaneringav

frånförfrågankommunerriketstredjedelartvåTotalt svarade drygt enav
NUTEK.
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inte heller underlag förutgöra planering på central eller regional nivå.
Lagen innebar inte tidigare statligatt uppgift fördes kom-påen över

eftersom dessa i varierande utsträckningmunerna redan ägnade sig
energiplanering. Enligt RRV lämnades aldrig statsbidrag till kommun-

för deras energiplanering.erna
RRV ansåg lagenatt styrinstrumentett svagt det gälldenärvar att

åstadkomma kommunal energiplanering. Svaghetema sammanhäng-en
de med lagstiftningens allmänna utformning frånvaron incita-samt av

för kommunerna,ment såväl nonnativa ekonomiska, följa la-attsom
Enligt RRV hade lagen begränsad ellergen. obetydlig effekt fören

kommunernas energibeslut. Mot bakgrund lagens styreffektav svaga
föreslog RRV lagen bordeatt RRV ifrågasatteomprövas. inte behovet

kommunal energiplanering, däremotav behoveten lagstiftning.men av
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Överväganden förslagoch6

Lokaliseringsprincipenl

fjärrvärmeBegreppet
alltmerblivitkapitel 2framgått sam-harfjärrvärmeBegreppet avsom

ochpelletstillverkarvärmeföretag t.ex.kommunägdaVissamansatt.
landet.delarandratillsäljsdeltill viss avbriketter som

lokaliserings-frånundantageventuelltbörbedömning ettvårEnligt
definierastraditionelltvadidiskuterasendast tenner somprincipen av

bränsleforsäljning.sidoverksamheter t.ex.och intefjärrvärme somsom
Denuppenbara.blirkonkurrensensnedvridningfor annarsRiskerna av

kom-påhuvudsak attibyggerkommunernaregleringennuvarande av
marknad.konkurrensutsattpåsigetableraskallinte enmunerna

produktionfjärrvärmeverksamhet avvidefinierade somkapitel 2I
kollektivförrörledningssystemidettadistribution ettochhetvatten av

nedanredovisasförslag en-byggnader. De avseruppvärmning somav
definition.for dennafaller inomverksamhetdast ramensom

lokaliseringspricipenfrånUndantag

Utgångspunkter

grundläggan-vissafråninnebarelmarknaden avstegReformeringen av
huvudsakregelverket. Ikommunalrättsliga ge-detibestämmelserde

elbolagkommunalaförregelverketi attförändringarnanomfordes
påföretagövrigakonkurrensförutsättningarfå somskulle samma

kom-deförriskenminska attförviktigtansågs attmarknaden. Detta
konkurrensutsattadenpåslåsskulle utelhandelsföretagenmunala

bedrivamöjlighet attdärmed pro-fickmarknaden. Kommunerna en
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duktion och handel med rationelltav tidigare.än blevDetmer t.ex.
möjligt sälja överskottatt på kraft utanför den kommunens områ-egna
de.

Enligt Statens energimyndighet 1998b har antalet elhandelsföretag
varit relativt konstant sedan avregleringen. Detta betyder emellertid inte

marknaden haratt varit fri från strukturförändringar. Det framför alltär
de kommunalt ägda elhandelsföretagen har bytt Vidägare. över-som
lätelsema har det ofta det inteangetts kommunalatt är angelägenheten

bedriva elhandelatt eftersom elhandel efter avregleringen konkur-är en
tjänst. Pårensutsatt nätsidan motiveras däremot kommunalt ägandeett

elnätenatt typiskutgör infrastrukturav andra ledningsbundnaen som
tjänster och därtill naturligtutgör monopol.ett

Även kommunal distribution fjärrvänne och undantogsnaturgasav
med vissa undantag i samband med reformeringen elmarknadenav
från självkostnads- och likställighetsprinciperna och verksamheten
skulle därmed drivas på affärsmässig grund. De företagensenare om-
fattas emellertid kommunallagens lokaliseringsprincip. Verksamhe-av

måste således iten princip begränsas till den kommunen.egna
Inom elsidan fanns naturliga förutsättningar för avreglering. Deten

fanns väl utbyggt och driftsäkertett kraftledningsnät i hög gradsom var
integrerat. Detta möjliggjorde handel med mellan alla köpare och
säljare.

Inom fjärrvärmesektom och bilden påtagligtär annorlunda. Un-var
dantaget från självkostnads- och likställighetsprinciperna genomfördes
för konkurrensneutralitetenatt mellan de olika energislagen skulle kun-

upprätthållas och inte primärt för öka konkurrensenna att mellan t.ex.
Ävenolika vänneföretag. fjärrvärmeledning, i likhet medom en nät-

verksamhet inom elområdet, kan betraktas s.k. naturligtettsom mono-
pol finns det i dag begränsade tekniska möjligheter för handel med
fjärrvärme inom kommun eller inom för ledningsnät.en Detettramen
kan inte uteslutas införandet konkurrensatt på fjärrvärmeområdetav
skulle kunna ändamålsenligt. Att analysera förutsättningarna förvara
sådana ligger dock utanförsystem för utredningens uppdrag.ramen
Enligt utredningens bedömning kan det finnas anledning att överse
denna fråga. Det gäller hur lcraftvännenäven påverkas de kommu-av
nalrättsliga principerna.

Det primära för utredningen är lokaliseringsprincipenatt avgöra om
förhindrar eller försvårar uppbyggnaden effektiva värmeförsörj-av
ningssystem omfattar flera kommuner.som

För få bredareatt uppfattning det enligtär vår mening nödvän-en
digt diskutera fjärrvärmensatt roll inom energipolitiken. Statsmaktema
har sedan lång tid utbyggnadenstött fjärrvänne, olikat.ex.av genom
former statligt stöd. Motivet har främstav varit miljöskäl, ävenmen



Överväganden 49och förslagSOU 1999:5

betydelsefull.varitenergianvändning hareffektivtillmöjligheten en
kon-frånfjärrvärmenför skyddaregelsysteminförtshar också attDet

all-1981:1354stöd lagenMedenergislag.andrakurrens från omav
ellerfjärrvärme-få naturgas-möjligtdet ettattärmänna värmesystem

frånkonkurrensfrånskyddatdärmed heltochallmänförklaratområde
undernätkoncessioninnehavareocksåkundeTidigareelvärme. aven

nätabonnemangmedgeförbjudasår ettövergångsperiod på atttreen
meduppvärmningellerfjärrvärmefrånövergångmöjliggjorde ensom

harskyddformerdessasökaMöjligheternaelvänne.till att avnaturgas
omfattning.begränsadmycketidock utnyttjats

siktlångochpå kortmål tryggaenergipolitikens ärsvenska attDen
konkurrenskrafti-omvärldenmedenergi påochpåtillgången annan

energi-effektivförvillkorenskapaskallEnergipolitikenvillkor. enga
lågmedenergiförsörjningsvenskkostnadseffektivochanvändning en

omställ-underlättaoch klimatmiljöhälsa, samtpåverkan pånegativ
samhälle.uthålligtekologiskttillningen ett

energipoli-riksdagen 1997beslutade nyttettdettaled iSom ett om
energisystem.uthålligtekonomisktochekologisktförtiskt ettprogram

kostnadseffektivttill påsyftaråtgärder ettomfattar attProgrammet som
befintligadetutnyttjauppvärmning,föranvändningenminskasätt av
fömyba-frånochtillförseln värmeoch ökaeffektivareelsystemet av

bi-åtgärderkapitel ingår t.ex.2framgårenergikällor. Som somavra
sammankopplingtillstödfjärrvärme,tillkonvertering avfördrag

kommissionenEuropeiskanärvarandeförbehandlasfjärrvännenät av
inslagEttkraftvärme.biobränslebaseradiinvesteringartillbidragoch

ochel-ökakraftigt vär-teknikutvecklingocksåär att nyavgenom
tilltiounder deenergikällor närmasteförnybarafrånmeproduktionen

åren.femton
vårEnligtenergipolitiken.inomställningstarkharFjärrvärmen en

kommunaladenförlagstiftningenväsentligtdet attbedömning är
energipolitikeniintentionernastriderfjärrvärmeverksamheten inte mot

fjärrvärmeUtbyggnadenmål.dessuppfyllandetförsvårareller avav
introduktionenmiljöskäl. Genommotiveratsfrämsthar nämnts avsom

ekonomisktanläggningariförbränning störreskerfjärrvärme somav
miljövänli-utnyttjaMöjligheternarening. attgradhögrekan bära aven

biobränslen,Användningenockså.ökarbränslenförnybaraoch avga
Utbyggna-TWh 1997.till 251980nollfrånhar ökat nära catorv m.m.

tilloch lettytterligareeffektivitetenökatharkraftvärmeverkenden av
långtsåfortsättautveckling kandennaviktigtmiljö. Det attbättre är

för-restriktionerförtalarmöjligt. Dettaekonomiskt attdet somärsom
vänneförsörjnings-effektivauppbyggnadenförsvårarellerhindrar av

bort.bör tassystem



Överväganden50 och förslag SOU 1999:5

Den undersökning kapiteli 4 visar också flertaletpresenterats attsom
de intervjuade för energiföretagen kom-representanternaav attanser

munala fjärrvärmeföretag bör undantas från kommunallagens lokalise-
ringsprincip. kapitletAV framgår vidare lokaliseringsprincipen i vis-att

fall inte heller efterlevs i praktiken. Detta naturligtvis inget skälärsa
för avskaffa den, tyder likvälatt på principen i vissa fall inteatt ärmen
ändamålsenlig. De framförs för undantag någotargument ett ärsom av
annorlunda karaktär det diskuteratsän som ovan.

skälEtt för undantag enligt underlagsrapportenär, bilagaett i att
många fjärrvärmeföretag små. Större enheterär skalfördelar. Möj-ger
ligheterna fördela kostnader för utvecklingatt IT, kundregister, de-av
biteringssystem och tekniska produktionssystem ökar. enheterStörre

också fördel vid bränsleupphandling. De mindre värmeverkenger en
riskerar vidare komma efter i fråga kompetensuppbyggnadatt ochom
personalutveckling. Av framgår kommuner såltrapporten sittatt ett par
värmeunderlag med motiveringen de saknar kompetens utvecklaatt att

värmerörelse.en
Ett enligt underlagsrapportenannat är konkurrensenargument att

kunden ägare till flerbostadshus eller till småhus relativtärettom
När områden byggs inom kommunt.ex. kan endast detutsvag. nya en

lokala kommunala fjärrvärmeföretaget statliga och företagprivatasamt
konkurrera uppdraget.om

Underlagsrapporten pekar också på konkurrensen det gälleratt när
etablering eller utveckling inom fjärrvärmeområdet kan förvara svag.
Om kommun skall införa fjärrvänne kan inte andra kommuner kon-en
kurrera uppgiften genomföra denna uppbyggnad. liknandeatt Ettom
förhållande råder kommun skall utvecklanär fjärrvärme eller andraen
värmesystem närvärrne.t.ex.som

finnsDet vidare enligt risk för konkurrensen på el-rapporten atten
sidan inskränks lokaliseringsprincipen behålls för fjärrvärmen. Or-om
saken de energiföretag bjudsär till försäljning har bådeatt utsom
och Värmerörelse verksamhetsgrenar. I sådant läge kan kom-ettsom

inte med och konkurrera köp, det endastärutanmunerna ettvara om
fåtal kraftproducenter kanstörre delta.som

Enligt vår bedömning undantag från kommunallagensär lokali-ett
seringsprincip inte invändningsfri. Flertalet de kommunalrättsligaav
principer diskuterats tidigare har tillkommit för reglera verk-attsom
samheter s.k. naturliga monopol.är Från samhällets sida har detsom

eftersträvansvärt stordriftsfördelamasetts produktioneniattsom ut-
nyttjas och verksamheten har därför tillåtits och skyddats för konkur-

Samtidigt har det varit nödvändigt skydda de enskilda kunder-attrens.
för företagens möjligheter oskäliga ellerpriser andra leve-sättaattna

ransvillkor. säkerställsDetta likställighets- och självkost-t.ex.genom
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undan-redandockfjärrvärmeföretagKommunala ärnadsprincipema.
såle-det harochlikställighetsprincipemaochsjälvkostnads-fråntagna

Undantagettillräckligt.konsumenternaförskyddet ärdes bedömts att
konkurrensneutralitetenmedframgåtttidigare attmotiverades som

upprätthållas.skulle kunnaoch fjärrvärmemellan
möj-kommunernasbedömningenligt vårprincipiell frågaEn är om

ytterligare. Detunderlättasnäringsverksamhet börbedrivaligheter att
mindreantaltillkan ledaförfarandesådant ettuppenbart att ettär

konsekvenser.önskvärda
utanförbedrivsnäringsverksamhetkommunalnackdelEn är att som

deförsetillsyftarprimärtinteoch attkommunens egnagränser som
sigkanrisktagandet. Det röraökakan t.ex.servicemedmedlemmarna

iföretagliknandeköperfjärrvärrneföretagkommunalt ett enettattom
under-betydandemedsikt gårverksamheten påochkommun attannan

imedlemmarnainnebäraockså kunnaskulleägande attsådantskott. Ett
andradenifjärrvärmeverksamhetensubventionerarkommunenden ena

kommunen.
prakti-ifjärrvärmenmednackdel hänger attytterligareEn samman

fjärrvär-tillanslutenredanfastighet ärmonopol. Förken är ett somen
andraochförgäller värmepumparpådet- sättärmenätet somsamma

kostnadsskältidsperspektivkortareikapitalkrävande lösningar ett av-
kom-uppvärrnningsaltemativ. Omväljamöjligt annatknappast ettatt

kankommungränsernaexpanderatillåtsfjärrvänneföretag övermunala
andrautvecklingenochförstärkasmonopol göralokaladen avtypen av

förhållandenliknandekanoch för sigIattraktiv.mindre upp-alternativ
verksamhet.expanderar sinföretagstatligaochprivatastå om

meningardeladefalldet i någraråderunderlagsrapporten omEnligt
integ-Uppbyggnadeneffekter. storaoch desslokaliseringsprincipen av
ställetbeskattningsskäl ifallvissaiprojekt kan styrasrerade t.ex. av

kanenergibeskatmingfaktorerAndraeffektivitetsskäl. t.ex.för somav
infrastruktur. Detuppbyggandetgällerdetviktigasåledes när avvara

anlitarutsträckning spets-iföretagmindre störreockså påpekas att
uppfattningenden attvidareutveckling. Vissa ärför sinkompetens av

ändamåletkommunalamed detförenligtinteandra bolag ärförvärv av
kommu-kommunallagenibestämmelsen attochverksamhetenför om

verksamhet.spekulativfår bedrivaintenerna
påverkarrestriktionerantalinnehållerlagstiftningGällande ett som

utöka sineller nä-bedrivamöjligheter attkommunernaseller reglerar
mycketemellertidfinns detfjärrvärmegällerVadringsverksamhet.

kanlokaliseringsprincipenfrånundantagbegränsatpåpekar att ettsom
vis-skulle ilokaliseringsprincipentolkningstriktEnmotiverat. avvara

därmedochölösningarmiljocheffektivamotverka värme-kunnafallsa
därförföreslårVienergipolitiken.iintentionernamotverkaalltframför
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kommunala fjärrvänneföretagatt skall kunna undantas från lokalise-
ringsprincipen. Sådana företag med vissa undantagär redan dagi un-
dantagna från kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinci-

och verksamheten skall därmed drivas affärsmässigpå grund.per Ett
undantag också från lokaliseringsprincipen bör kunna underlätta en mer
rationell verksamhet i dag. Kommunalaän tjärwärmeföretag får där-
med möjligheter driva sin verksamhet företagatt övriga påsamma som
marknaden.

Geografisk närhet

finnsDet dock anledning diskutera kommunala tjärrvärmeföre-att om
bör generellt undantag fråntag lokaliseringsprincipenett eller inte.ges
viktigEn fråga dettai sammanhang landeti kommun etablerarär var en

fjärrvärmeverksamhet. Enligt vår uppfattning det i princip två olikaär
former verksamheter kan bli aktuella vid undantag från lo-ettav som
kaliseringsprincipen.

det förstaFör kan det bli fråga knyta rörlednings-attom samman
i två eller flera kommuner. Sådansystem verksamhet, eller andra for-
energisamarbete, kan leda till effektiva värmeförsörjnings-mer av mer
och förbättrad miljö, vilket liggersystem linjei med intentionerna ien

energipolitiken. Omfattningen sammanknytning rörlednings-t.ex.av av
skulle dock sannolikt begränsassystem lönsamhetsskäl och den-av av

anledning bedrivas i anslutning till kommungränsen.nära finnsDet ina
och för sig redan i dag möjligheter samarbeta med andra kommuneratt
i syfte förbättra resursutnyttjandet. kanatt Det bl.a. ske genom exem-
pelvis entreprenadavtal, kommunalförbund och bolag.gemensamma

detI andra fallet kan det bli fråga köp eller bildande bolag iom av
andra kommuner. Sådana verksamheter torde främst motiveras fö-av
retagsekonomiska skäl, olika former skalfördelar diskute-t.ex. av som

kanDet dock tveksamtrats dessa skalfördelar leder tillovan. vara om
effektiva värmeförsörjningssystem i dag. Verksamheten riskeraränmer

också komma i konflikt med förbudet kommunallagenatt i speku-mot
lativa företag se kapitel 3, fjärrvärmeföretag enligt ellagenäven om

skall bedriva verksamheten på affärsmässig grund. såle-Det ärnumera
des tveksamt det nödvändig förutsättningär kommunaltatt ettom en
fjärrvärmeföretag bedriver verksamhet skildai delar landet för attav
till stånd effektiv fjärrvärmeverksamhet.en

sambandI med reformeringen elmarknaden infördes bestäm-av en
melse kommunala företag fick bedrivaatt nätverksamhet utanförom
den kommunen. Vidare denna verksamhet skulle ske iattegna angavs
geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen. Enligt
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undan-dettamedsyftet1993:68SOUEllagstiftningsutredningen var
underlättas.skulleföretagsenheterrationellabildandetatttag merav

hadärförskullekommunendenutanförnätverksamhetFöretagets egna
Enligtkommunen.nätverksamhet inomtill dessgeografisk anslutning

allaunderområdenaifrågavarandededettainnebar inteutredningen att
nätfö-kommunaltvarandra. Etttilldirektmåsteomständigheter gränsa

delarskildainätverksamhetetablerakunnaemellertid inteskulleretag
medhandelpropositionenockså iuttaladelandet. Regeringen omav
förförutsättningdet inte1993/942162 enprop.konkurrens atti var en

nätverksamhet ibedrivakundekommunernanätverksamhetrationell att
landet.delarskilda av

kommunalaförgällaregler ävenbörbedömningvårEnligt samma
detknappast störstaLokaliseringsprincipen utgörfjärrvärmeföretag.

värmeforsörjningssystemeffektivauppbyggnadenför somhindret av
lön-bristandeoftaställetorsaken iärkommuner,fleraomfattar utan

distributionskost-innebäraskulleavståndgeografiska attsamhet. Stora
till-denberäknaskapitel 2framgåttochkraftigtökarnadema avsom

fåifrämstbegränsad. Detbli ärfjärrvärmeanslutningen re-kommande
ochaktuellutbyggnadsådan ärområdentätbebyggdalativt som en

sådanadag. Iiverksamhetrationell äninnebäraskulle kunna meren
fjärrvärmeutbygg-effektivförsvåralokaliseringsprincipenfall kan en

Däremotrörledningsnät.sammanknytninggällerdetnad, när avt.ex.
energipolitiskagrundläggandeingauppfattningenligt vår mo-finns det

verksamhetbedrivaskallfjärrvärmeföretagkommunaltförtiv att ett
fjärrvärmefö-kommunaltlandet. Ettdelarskildaföretag ieller äga av

ibedrivasdärförbörkommunendenutanförverksamhetretags egna
kommunen.verksamhet inomtill dessgeografisk närhet

syftet ärendast attgällerlokaliseringsprincipenfrånUndantaget om
fjärrvärmeverk-Medfjärrvärmeverksamhet.ändamålsenliguppnå en

distri-ochhetvattenproduktiontidigare nämntssamhet avsomavses
uppvärmningkollektivförrörledningssystem avidettabution ettav

kommu-lagstiftninggällande ettär attföljdnaturligbyggnader. En av
denfjärrvärmeverksamhet ibedrivaskall egnafjärrvärmeföretagnalt

lokaliseringsprincipen.frånundantagomfattasför ettkommunen att av

Omfattning

efterdimensionerasnormalttordefjärrvärmerörelseVerksamheten i en
sakDeti kommunen. ärfjärrvärmebehovet omberäknade annandet en

fallvissaIkommuner.andraivärrneföretagfleraköperföretaget upp
ochrationaliseringsvinster t.ex.motiverasexpansionsådankan aven

motiverasknappastdockdenfall kanandrakompetensförsörjning. I av
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andra skäl verksamhetenän beräknasatt bli vinstgivande för kommu-
Den skulle i det sistnämnda fallet strida förbudetnen. kommu-imot

nallagen spekulativa företag, dvs.mot kommun inte får inlåtaatt sigen
på företag har till huvudsakligt syfte kommunen ekonomisksom att ge
vinst. Detta grundläggande kompetensregelär vad gäller kommunalen
näringsverksamhet.

Även andra begränsningartyper i undantagets omfattningav är
principiellt möjliga, det finns alltid risk de blir alltförattmen snävaen
och förhindrar rationell vänneutbyggnad. Bortsett från begreppeten
geografisk närhet föreslår vi därför ingen begränsning den tillåtnaav
värmeverksamheten utanför den kommunen. Det främstäregna en
uppgift för de kommunala huvudmännen tillse verksamhetenatt att
utanför den kommunen inte blir så omfattande den strideregna att mot
kommunens intressen.

Organisationsform och redovisning

Undantaget från likställighets- och självkostnadsprincipema för kom-
munala fjärrvärmeföretag gäller med vissa undantag under förutsätt-
ning verksamheten bedrivsatt i sådant företag- i praktikenett vanligen

aktiebolagett i 3 kap. 16-18 kommunallagen. Motivetsom avses-
till dessa bestämmelser bl.a.är verksamhet bedrivsatt på af-en som
färsmässig grund bör utnyttja associationsforrn avsedd förären som
sådan verksamhet. Likartade organisatoriska förutsättningar gäller då
för verksamheten ägarskap.oavsett

Enligt vår bedömning bör nämnda regelsystem gälla förävenovan
undantag från lokaliseringsprincipen.ett Vårt förslag innebär således i

praktiken enbart anpassning till gällande regelsystem för kom-en nu
munala fjärrvärmeföretag redan undantagna frånär vissa grund-som
läggande kommunalrättsliga principer.

Det viktigt möjlighetenär frångåatt grundläggande kommunal-att
rättsliga principer begränsas till sådan verksamhet har nämnts.som nu
Det skall inte möjligt i fjärrvänneverksamhetatt t.ex. inräknavara
verksamheter inom andra områden och på så undantag från desätt
kommunalrättsliga principerna. Det också viktigtär verksamhetenatt
hålls klart åtskild från kommunal verksamhet så konkurrens-attannan
snedvridande effekter undviks. Det skall inte möjligt finansieraattvara
verksamheten med bidrag från kommunal verksamhet.annan

Vi verksamhet bedrivsatt med undantag från lokalise-anser som
ringsprincipen skall redovisas särskilt. Detta enbart anpassningär tillen

gällande lagstiftning. Kommunal fjänvärmeverksamhet bedrivsnu som
i privaträttslig form och då med undantag från självkostnads- och-
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redovisaslagstiftningnuvarandeenligtskalllikställighetsprincipema -
särskilt.

Lagstiftning

kom-iändringarskallutredningen övervägaframgårdirektiven attAv
kommu-förUndantagenlokaliseringsprincipen.gällervadmunallagen

självkostnadsprincipemaochlikställighets-frånfjärrvärmeföretagnala
kommunallagen. Bestäm-ioch inte1997:857ellagendock iregleras

där-börbedömningEnligt vårellagen.§kap. 2framgår 7melserna av
förslagellagen. Ettilokaliseringsprincipenfrånundantagetför anges

författningsförslag. Dekapitletiredovisaslagstiftningändradtill om
redo-vårtkonsekvensblikanellagen ovaniföljdändringar avensom

slutbetänkande.till vårtiviåterkommerförslagvisade

Naturgas

kommunalasärskilt övervägautredningenskalldirektivenEnligt om
kanDetlokaliseringsprincipen.frånundantasbörfjärrvänneföretag

kom-gällabörocksåundantagsådantintediskuterasemellertid ettom
lämnahuvuduppgift ettär attUtredningensnaturgasföretag.munala

Denna1999.novemberden 1naturgaslagstiftning senasttillförslag ny
slutbetänkande.i vårtbehandlaskommerfråga att

kommunal1977:439Lagen6.2 om

energiplanering
planerings-kommunernasutredningen överbördirektivenEnligt se

avseendedet i någotbör övervägasföreskriftsmöjligheter. Detoch om
möjliggöraförregelverketgällande attdetanpassningkrävs nuaven

värmeföretagen,ochel-,mellan sam-naturgas-konkurrenseffektiven
Bestämmelsernaförsvåras.planeringen intenödvändigadentidigt som

Direkti-energiplanering.kommunal1977:439lagenfrämst omavser
bygglagen.ochplan-intet.ex.tar uppven

utvecklamöjlighethafttidsskäl attintegrundhar påUtredningen av
energiplanering.kommunallagenställningstagandennågra omom

hardessSedaninfördes 1977.energiplanering.kommunalLagen om
förförutsättningarnaochbehovenförändratfattatsbeslutflertalett som

reforrnerats.elmarknadenharBlandenergiplanering. annatkommunal
ökaochelmarknadenpåkonkurrensenökamed reformenSyftet attvar
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valfriheten för konsumenterna, dvs. bättre fungerandeatt mark-en
nad. På konkurrensutsatt marknad går det naturligtvisen ifrågasättaatt
alltför vidlyftiga inslag offentlig planering och vad syftet med så-av en
dan skall vara.

Någon möjlighet vidta sanktioneratt kommuner intemot iakttarsom
lagen finns inte. En relativt del kommunernastor inte heller framtarav
den energiplan lagen kräver.som

Enligt vår bedömning kan det finnas anledning lagenatt överse om
kommunal energiplanering. Detta inte minst bakgrund vilkenmot av
funktion lagen fyller i alltmer konkurrensutsatt energimarknad ochen
tillkomsten Agenda 21. Det handlingsprogramär förav ett miljösenare
och utveckling vid FN:s konferensantogs miljö och utvecklingsom om
i Rio de Janeiro 1992.

RRV har också pekat på lagenatt är styrinstrument detett svagt när
gäller åstadkomma kommunalatt energiplanering. Svaghetemaen
sammanhänger med lagstiftningens allmänna utformning frånva-samt

incitament för kommunerna följa lagen.ron av att
En aspekt kan det finns skillnaderatt mellan kom-annan storavara

energiplaner. Det kan vidare diskuterasmunernas kommunernasom
planering behöver lagfástas i detta sammanhang. Det torde ligga i
kommunernas intresse analysera utvecklingenatt oberoende detav om
finns någon lag eller ej.
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Författningskommentar7

1997:857ellagenändring iLag7.1 om

innebärFörslagetkap.utvecklats i atthartill förslagetBakgrunden
kommunal-kap. 16-18i 3företagkommunaltsådantett avsessom
kommunendenfjärrvärmeverksamhet ibedriverochlagen egnasom

Undanta-utanför kommungränsen.verksamhetsådanfår bedriva även
uppnåsyftetendastgäller docklokaliseringsprincipen är attfrånget om

fårFjärrvärmeverksamhetenfjärrvärmeverksamhet.ändamålsenligen
fjärrvärme-företagetsgeografisk närhet tilliendast bedrivasdärför

ifråga-debetyder inteDettakommunen.den attverksamhet inom egna
tilldirektmåsteomständigheteralla gränsaunderområdenavarande

kommunalt fjärrvär-förtillåtetdet intebörvarandra. ettDäremot vara
landet.skilda delarfjärrvärmeverksamhet ibedrivameföretag att av
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yttrandenSärskilda

Grill,sakkunniga MagnusyttrandeSärskilt av

RolfMalmberg ochGustafHarald Ljung,
Stålebrant

konkur-ochförutsättningarbehandlathar dennaUtredningen i etapp
bakomställerfjärrvärmeförsörjning. Vikommunalförrensvillkor oss

detuppfattningenoch delarioch slutsats attanalysutredningens stort
kommunalla-frånfjärrvänneverksamhetundantafinns anledning att

vadslutsatstilldock kommitVi harlokaliseringsprincip. en annangens
geografisk närhet.tillbegränsningundantagetsdet gäller

fjärrvärme-kommunalaendast degällergeografisk närhetpåKravet
påskalfördelar kantillvaramöjlighetenBegränsningföretagen. att taav
tillfjärrvänneföretagenmåstekommunernasikt innebära avyttraatt

aktörer.eller privatastatliga
verksamhetenförbetydelseväsentligstorlek attFöretagens är av

och kon-lågakundernaförbärkraftig ochekonomisktskall bli att ge
be-geografisktlagifjärrvärmekostnader. Genomkurrenskraftiga att

begränsasutvecklingsmöjligheterkommunala företagensdegränsa
konkurrenssynpunktFrån allmänsektorn.konkurrensen inomsamtidigt

verka påkanfjärwärmeföretagenkommunaladeviktigtdet sam-attär
företagen.och statligade privatapremisser somma

skulle kommu-begränsningengeografiskaföreslagnadenGenom
möj-kommunsövergå i ägo utomkunnaenergiföretag intenala annan

företagstatligaochenbart privataDärmed skullegrannkommuns.ligen
energiområ-påstrukturrationaliseringenfortsattadelta i denkomma att

det.
utvecklatsochhittills beståttenergimarknaden harsvenskaDen av

aktörer. Vioch kommunala attprivatastatliga, trorblandning enaven
energiverksamhetkommunal äveninnefattande ocksåblandningsådan

fjänvärmekunder-ochför el-tillkommerfortsättningsvis att gagnvara
fort-ifjärrvärmeföretagenkommunaladefrågangällerYtterst omna.
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sättningen skall finnas kvar på konkurrensutsatt marknad. Vien anser
så bör fallet och de kommunala fjärrvärmeföretagenatt därförattvara

bör affärsmässiga förutsättningar ochstatliga privatages samma som
företag.

kommunalaDe tjärrvänneföretagen bör följaktligen undantas från
lokaliseringsprincipens krav geografiska inskränkningar.utan

Särskilt yttrande sakkunniga an-ErikJ Moreauav

och Veronica Nilsson

Utredningen har haft i uppdrag analysera vissa aspekteratt rörsom
fjärrvärmesektom. utredningensI direktiv särskilt utredning-nämns att

bör kommunala fjärrvänneföretag bör undantas frånövervägaen om
den kommunala lokaliseringsprincipen.

Utredningen gedigen genomgång förutsättningarnahurgör ären av
bedriva kommunal fjärrvärmeverksamhet. Utredningens förslag in-att

nebär emellertid alltför begränsat undantag från lokaliseringsprinci-ett
förslaget kommunalt fjärrvärmeföretag enbartatt ettpen, genom om

skall kunna bedriva fjärrvämieverksamhet i geografisk närhet till den
kommunen. Utredaren har dock inte funnit tillräckliga skäl för att,egna

inom den legala den kommunala lagstiftningen, moti-ram som ges av
fullständigt frånundantag lokaliseringsprincipen.ettvera

Vi dock finnsdet tillräckliga fullständigtskäl föratt attanser un-
danta fjärrvärmeverksamheten från lokaliseringsprincipen. vikti-Det

skälet kommunalägd ijärrvärmeverksamhet skall kunna be-gaste är att
drivas på likvärdiga ekonomiska villkor aktörerprivata och statligasom
har. En geografisk begränsning föreslagen karaktär blir alltför god-av
tycklig och kan komma hämma samhällsekonomiskt optimaltatt ett ut-
nyttjande fjärrvännen.av
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Bilaga l

fr;
WWKommittédirektiv W

distributionochhandelförLagstiftningen Dir.

energirörbundenoch 1998:41naturgas annanav

den juni 1998.regeringssammanträde 4vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

lagstiftningdentillkallas forutredare översärskildEn att somse
ochdistributionochhandel, naturgasreglerar transporter an-av

rörbunden energi.nan
medEUpågående arbetet inom attdetskall följaUtredaren

förmarknadenför den inreregler natur-utforma gemensamma
tillgodo-naturgaslagstiftningtillförslagoch lämna ett somgas

internationellaPågående övervä-krav.direktivetsdetser nya
ÖstersjöområdetochNordenirörandeganden naturgasnätet

skall beaktas.
ändringarnödvändigatillförslagskall lämnaUtredaren av

särskildföljdblir natur-lagstiftninggällande att enavensom
börfjärrvärmesektornförRegelverkeninförs.gaslagstiftning

skall iUtredarenuppmärksammas.specielltdärvid samman-
undantasvärmeföretag börkommunalahanget överväga om

lokaliseringsprincip.kommunallagensfrån
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Bakgrund

Gällande lagstiftning

finnsDet i Sverige ingen särskild lagstiftning reglerar han-som
del och Dentransport uppföranaturgas. attav som avser en
anläggning för använda måste hänsyn till fleraatt naturgas ta
lagar bestämmelser inte enbart anläggningar förvars avser an-
vändning Sådana bestämmelser finns bl.a.i lagennaturgas.av

hushållning med NRL,naturresurser, natur-om m.m.
vårdslagen, väglagen, kultunninneslagen och hälsoskyddslagen.
Särskilda bestämmelser för framdragande och begagnande av
rörledningar för flytande och gasformiga energibärare, bl.a.

finns i lagen 1978:160 vissa rörledningarnaturgas, rör-om
ledningslagen.

Rörledningslagen

Framdragande och begagnande rörledningar för transportav av
fjärrvärme eller råolja, eller produkt råolja ellernaturgasav av

eller vätska eller ägnadnaturgas är använ-attav annan gas som
das bränsle regleras i rörledningslagen. Rörledningar försom
sådana i vätske- eller gasform får framdragasämnen inte eller
användas särskilt tillstånd koncession.utan

Koncession krävs inte för ledning med sammanlagden
längd högst km, huvudsakligen20 används för till-attav som
godose enskilda hushålls behov eller uteslutande utnyttjassom
inom hamn- eller industriområde.

Ansökan koncession skall in till den myndighetom ges som
regeringen bestämmer Statens energimyndighet. Regeringen
beslutar koncession. Koncession får meddelas endastom om
det från allmän synpunkt lämpligt ledningen framdragesär att
och begagnas och sökanden lämplig denutövaattanses vara
verksamhet med koncessionen. Koncession skallsom avses av-

ledning med huvudsaki bestämd sträckning och gälla vissse en
tid, längst 30 år. skall förenasKoncession med de villkor som
behövs för skydda allmänna intressen eller enskildatt rätt.
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ornrådes-detaljplan ellerstridafår inteKoncession mot en
hus-skall lagenkoncessionsprövningenVidbestämmelser. om

tillämpas.NRLmedhållning naturresurser m.m.
meddelatsharkoncessionför vilkenverksamhetdenOm en

olägen-betydandeförorsakasigrörledningslagen visarenligt
fårmeddelades,koncessionenkunde förutsesheter inte närsom
förvillkorytterligareföreskrivamyndighetenellerregeringen

olägenhetema.eller minskaförebyggaatt
ombesörjaersättningskyldigKoncessionshavaren att motär

skedet kan vä-åtledningen utantransport omannan,genom
skyl-sådanFrågakoncessionshavaren.förförfângsentligt om

myndigheten.dighet prövas av
förreglersärskildavidare rör-innehållerRörledningslagen

trañkledsområde,eller samtligger inomledningar väg-som
koncession.upphörandeochöverlåtelseangåenderegler av

Naturgasmarknadsdirektivet

marknadenför denregler inredirektivEtt gemensammaom
energiministrar.EU:smaj 1998den llför antogsnaturgas av

förgrundligger tillprinciperpåbyggerDirektivet somsamma
subsidia-ömsesidighet,tilltillgångelmarknadsdirektivet nätet,

samti-beaktarmarknaden,öppnandegradvisochritet menav
direktivetnaturgasmarknaden. Iförsärskilda villkorendigt de

leveransdistribution,överföring,regler förfinns gemensamma
naturgassek-förfastställs reglerDäroch lagring naturgas.av

marknadentillträde tilloch förfunktionochorganisationtorns
för-ochvilka kriterierpreciserasVidaredrift systemen.samt av
förtillståndbeviljandevidskall tillämpasfaranden avsom

och lagringleveransdistribution,överföring, naturgas.av
landrespektivekunder inomvilkaskallMedlemsstat ange
avtalingåavsikttill itillträdefåkunna attskall systemetsom

berätti-s.k.sådanaDefinitionenköpaeller naturgas.att avom
marknadenöppningsnivåtillskall ledakundergade somaven

pånaturgasanvändningenårligadenmed minst 20 %likaär av
tillökassedanandel skallmarknaden. Dennanationelladen
fårLändernaefter tio år.%till minst 33ochefter fem år28 %

19-00193
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dock själva begränsa marknadsöppningen så den blir högstatt
10 procentenheter miniminivåema.över

Från början blir bara elproducenter kunderstörresamt av
slag berättigade utnyttjaannat för kunna köpaatt gasnäten att

på marlmaden. Elproducenternaturgas berättigade kunderär
storlek, medan kravet för övriga kunderoavsett använd-är en

25m3ning uppgår till år.än Naturgas-naturgassom mer per
marknadsdirektivet medger, liksom elmarknadsdirektivet, olika
förfaranden för tillträde till ledningsnätet mellan vilka med-
lemsstatema kan välja förhandlat eller reglerat nättillträde.
Dessa skall genomföras i enlighet med objektiva, ochöppna
icke-diskriminerande kriterier.

Leveransavtal med berättigad kund inomnaturgasom en en
medlemsstat skall kunnainte hindras kundenannan om anses

berättigad bådai de berörda systemen.
Medlemsstaterna skall kunna pålägga företagen all-vissa

männyttiga skyldigheter. Dessa skyldigheter skall klart de-vara
finierade, icke-diskriminerande ochöppna, kontrollerbara.

Alla integrerade naturgasföretag skall ekonomiskt redovisa
överförings-, distributions- och lagringsaktiviteter förseparat

undvika diskriminering, korssubventioneringatt och sned-
vridning konkurrensen.av

Ett naturgasföretag kan tillfälligt medges undantag från krav
tillträde till detta skulle kunnanätet medföra allvarligaom om

ekonomiska och finansiella svårigheter på grund s.k. take-or-av
pay-åtaganden godkänts något elleri flera avtal köpsom om av
naturgas.

De medlemsstater inte direkt anknutna till detärsom euro-
peiska och endast har huvudleverantörnaturgasnätet en av na-

skall kunna ställa sig utanför radturgas direktivets regler.en av
Likaså skall vissa medlemsstater kan framväx-som anses vara
ande marknader få undantag från flera artiklar direktivet.göra i
Om genomförandet direktivet kan orsaka allvarliga problemav
inom visst geografiskt område skall också undantagett medges.

Direktivet innehåller, förutom de här angivna huvud-
punktema, omfattande och detaljerat regelverk.ett
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två årmedlemsstaterna inomskall genomföras iDirektivet
den tjugonde dagenkraft, vilket skerhar iefter det det trättatt

Europeiska gemenskapernasoffentliggjorts idet harefter det att
officiella tidning.

naturgaslagstiftningförFörutsättningar en ny

kring ledning iför närvarandelevererasSverigeI naturgas en
SverigeLedningenVästkusten.ochsydligaste Sverige angör

knutetdanska SverigedetSkåne. Viavid Klagshamn i nätet är
forreglernaDekontinentalatill det naturgasnätet. gemensamma

medsåledes,kommerförmarknaden ut-den inre naturgas en
ståndpunkt,rådetshuvudsak enligt attformning i gemensamma

lagstiftning.svenskgenomföras ibehöva
överföring, distribution,gällerlagstiftningensvenskaDen som

och kom-därförbörlagringleverans och övernaturgas sesav
lig-förslag tilldetsådantbör ske på sättpletteras. Detta attett ny

krav.direktivetsdettillgodoserutarbetasstiftning nyasom
tillsyftalagstiftningendenmed attbör arbetetSamtidigt nya

ef-samhällsekonomisktförgrundenskallregelverket envara
områdetpålagstiftningsvenskförslagmarknad.fektiv Ett om

kommande EU-detvadlängremycket väldärförkan än
ändamålsenligtbedömsfall sådetkräver idirektivet vara

tilltillträdeochmarknadsöppning nätenavseendeexempelvis
beaktasdock samtidigtbörnaturgasleverantörer. attDetför

fler-utvecklad imindrenaturgasmarknaden änsvenskaden är
jämvikt ibristandeochländer öpp-europeiskatalet andra att en

undvikas.börgasmarknademanandet av
el-liksomberäknaskanNaturgasmarlcnadsdirektivet att
tilltillträdeförfaranden förmedge olikamarknadsdirektivet

regleratföreskriverellagensvenska ettledningsnätet. Den
koncessions-bestämmelseRörledningslagensnättillträde. om

ombesörjaersättningskyldighet transporthavarens att mot
förUtgångspunktennättillträde.förhandlatformär avannan en

nättillträde.regleratbörnaturgaslagstiftningenden ettvaranya
naturligtbeskrivaskanförledningsnät ettEtt naturgas som

el.forledningsnätetexempelvismonopol på sätt somsamma
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Förekomsten naturliga monopol har med, och kan igöraattav
vissa fall med hänsyn till stordriftsfordelar. finnsDetaccepteras
dock risk för monopolmakten kan missbrukas och kontrollatt
från sida därför nödvändig. En ökadstatens är naturgas-
utbredning upphov till frågor hur problem till följd ettger om av
dominerande marknadsinflytande för ledningsägare skallen
kunna undvikas. Samtidigt måste det beaktas antalet leveran-att

till den svenska marknaden aldrig kan beräknas blitörer sär-att
skilt och någon eller några aktörer måste kunna denstort, att ta
risk förknippad med de investeringar krävs förär storasom som

utbyggt ledningsnät. lagstiftning förEn naturgasmarknadenett
måste därför med nödvändighet beakta de särskilda villkor som
gäller för naturgassektom.

Enligt rörledningslagen ledningsägare skyldigär att moten er-
sättning, och ledig kapacitet finns, ombesörja transportom genom
ledningen dennaTrots möjlighet och förekomstenpart.annan

särskilt transiteringsdirektiv avseende harett naturgasen,av
frågan utnyttjande aldrig i Sverige. lag-Dennät prövatsom av
stiftning utarbetas bör utformad så kostnad-attsom vara en
ssänkande konkurrens kan säkras.

Införandet gasmarknadsdirektivet i svensk lagstiftningav
bör ske sådant förutsättningarnapå för utbyggnadensättett att

integrerat försvåras.inte Möjligheterna enligtett naturgasnätav
direktivet få tidsbegränsat undantag från tillträde tillatt ett nätet
inom begränsat geografiskt område bör därvid beaktas.ett

ÖstersjöområdetEn utbyggnad Norden ochinaturgasnätetav
har aktualiserats under år. uttalandeI i Ber-ett gemensamtsenare

den juni underströk de nordiska be-26 1997 statsministramagen
tydelsen utvecklingen integrerat inaturgasnätettav av
Östersjöområdet. Under år kommer Grid-1998 Nordic Gas
studien, utförs danska, finska och svenska gasföretagsom av
och stöds EU, studien undersöks mark-Iatt avrapporteras.av
nadsförutsättningama för och alternativa utfonnningar ettav

Deutvidgat nordiskt nordiska energiministramanaturgasnät.
har tillsatt särskild arbetsgrupp för följa Bergendekla-atten upp
rationen vad gäller utbyggnaden och studeranaturgasnätetav
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skall också,gasprojekt. Under år 1998underlaget för större en-
de-undertecknades denRyssland 3ligt det protokoll med som

förutsätt-rysk-svensk studeracember 1997, expertgruppen
fram under-ochutbyggnadningarna för naturgasnäten taaven

åtgärder.lag för vidare

Pjärrvärmesektorn

utnyttjandedragning ochreglerarRörledningslagen även av
fjärrvännerör.

på-har påtagligtkonkurrenssituationFjärrvärmeföretagens
trädde kraft denför elsektom iregelverkdetverkats somav nya

för konkur-elmarknaden öppnadesjanuari 1996. Genom1 att
syftade tillbestämmelserocksåinfördes att anpassasomrens

lagstift-vänneföretag.kommunala Enförkonkurrensvillkoren
ökad konkurrensmedgernaturgasmarknaden,förning omsom

vänneföretagenspåverkaytterligareberäknaskunderna, kan att
situation.

samband medanledning ifinns därför översynenDet att av
förändringardet krävsockså utredanaturgaslagstiftningen om

leveranservärmeföretagensreglerarbestämmelserde somav
före-ochplanerings-Kommunernasförsäljningoch vänne.av

bör vidareskriftsmöjligheter bör Det övervägasöver. omses
gällandedetanpassningavseende krävsdet någoti re-av nuen

el-,mellaneffektiv konkurrensför möjliggöragelverket att en
nödvändigadensamtidigtvärmeföretagen,ochnaturgas- som

försvåras.planeringen inte
bör det särskiltutredningendel övervägasdennaI omav

från den kommu-bör undantasfjärrvänneföretagkommunala
lokaliseringsprincipen.nala

särregler förinfördeselmarknadenförregelverketdetI nya
kommunalbl.a.innebärandeelverksamhetkommunal att pro-

formprivaträttsligdrivs imedoch handelduktion somav
sådankommunallagens principer. Förfrånundantas vissa av

Vidare gällerlokaliseringsprincipen.gäller attverksamhet
stället förgrund iaffärsmässigskall drivas påverksamheten

likställighets-ochsjälvkostnadsprincipeniakttagandemed av

4 1970019
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principen. Bestämmelserna infördes för konkurrens-att göra
villkoren för kommunala elföretag likvärdiga dem gällersom
för övriga företag på elmarknaden. Också kommunal produk-
tion och distribution fjärrvärme och bedrivs inaturgasav som
privaträttslig form undantogs från självkostnads- och likställig-
hetsprinciperna, från lokaliseringsprincipen.men

Kommunallagens lokaliseringsprincip innebär kommunatt en
bedriver värmeproduktion endast får leverera inomvärmesom

den kommunen. Det har bl.a. framhållits denna be-egna att
stämmelse, följs fulltden förhindrar eller försvårarut,om upp-
byggnaden effektiva värmeförsörjningssystem omfattarav som
flera kommuner.

Regeringen ihar 1996/97:84 uthållig energi-prop. om en
försörjning informerat riksdagen sin avsikt låta överattom se
kommunallagens bestämmelser i detta avseende. I översynen
skall ingå bedöma lokaliseringsprincipen hinder föratt är ettom

effektiv fjärrvärmeutbyggnad och, så bedöms fallet,en om vara
förändringaröverväga i kommunallagen.att

Uppdraget

särskildEn utredare skall den lagstiftning regleraröverse som
handel, och distribution ochtransporter rör-naturgasav annan
bunden energi.

Utredaren skall följa det pågående arbetet inom medEU att
utforma regler för den inre marknaden för natur-gemensamma

och lämna förslag till naturgaslagstifming kan be-ettgas som
dömas tillgodose det direktivets krav, och kani övrigtnya som

grunden för samhällsekonomiskt effektiv svensk natur-vara en
gasmarknad. Pågående internationella överväganden rörande

Östersjöområdeti Norden ochnaturgasnätet skall också beak-
tas.

Utredaren skall också lämna förslag till nödvändiga ändring-
gällande lagstiftning till följd förslaget särskildar av av om na-

turgaslagstiftning. Utredaren skall särskilt detöverväga om
krävs förändringar de bestämmelser reglerar värme-av som
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och, såförsäljningochföretagens leveranser ärvärme omav
effekter påDärvid skallförslag.nödvändigafallet, lämna även

och beaktas.bedömaskonkurrenssituationen
kom-särskiltsammanhangetskall iUtredaren överväga om

kommunallagens loka-frånundantasvänneföretag börmunala
liseringsprincip.

Övrigt

redovisa sinanovember 1999den över-skall 1Utredaren senast
skalllagstiftning. Utredarenförslag tillväganden och lämna ny
denuppdrag isittfebruari 1999dendock redan l avrapportera

fjärrvännesektom.del avsersom
kommitté-tilldirektivvad iskall beaktaUtredaren sägssom

regionalpolitiska kon-redovisautredaresärskildaoch attomer
kommittéerdirektiv till samtliga1992:50 idir.sekvenser samt

åtagandenoffentligautredaresärskildaoch prövaatt
konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisadir. 1994:23,

och förbrottsligheteneffekter föroch redovisadir. 1994:124
1996:49.dir.brottsförebyggande arbetetdet

handelsdepartementetochärings-N





SOU 1999:5

Bilaga 2

Lokaliseringsprincipen

gasmarknadsutredningenochtill Vänne-Rapport

av

Barbro Fransson





75SOU 1999:5

Innehåll

77Sammanfattning1

..81direktivgasmarknadsutredningensoch2 Värme- .............................

..83kommunallagenochLokaliseringsprincipen3 ...................................

83Elmarknadsreformen3.1 ................................................................ ..
84elmarknadenreformeringenföreLokaliseringsprincipen3.2 av

elmarknaden 85reforrneringenefterLokaliseringsprincipen3.3 av
.86fjärrvärmeochförSkydd3.4 naturgas ...........................................

87bolagochkommunalförbundAvtal,3.5 gemensamma .................. ..
89företagKommunägda4

..89energiföretagkommunägdaOrganisation4.1 av ............................
91värmeförsörjningochFjärrvärme4.2 annan ....................................
93Ägande associationsformoch4.3 ................................................... ..
95miljöochProduktion4.4 ................................................................ ..
97energisystemetomställningStöd till4.5 av ................................... ..
99Studien5

99datainsamlingochavgränsningSyfte,5.1 ...................................... ..
100Intervjutemata5.2 ......................................................................... ..
101intervjuundersökningenResultat6 av

101verksamhetderasochföretagenBeskrivning6.1 av .................... ..
103ochförHuvudargumenten emot6.2 ..- ..........................................
106miljöochSkalfördelar6.3 ..............................................................
108utbyggnadellerförvärvvidKonkurrens6.4 ................................ ..

10lfastighetsägarnaKonkurrens6.5 om ............................................ ..
110tillsynBehov6.6 av ........................................................................
1137 Slutsatser





77SOU 1999:5

Sammanfattningl

ochelhandels-kommunägdareformeradeselmarknadenNär gavs
innebärvilkenlokaliseringsprincipen attfrånundantagelnätsföretag

harangelägenhetersådanahandfår haendastkommuner somom
deFörmedlemmar.dessområde ellertill kommunensanknytning

nätverk-tillbegränsades undantagetelnätsföretagenkommunägda
fick inteVänneföretagentill kommunen.närhetgeografisksamhet i

regel-detpåverkatsharkonkurrenssituationundantag. Derasdetta av
1996.januarikraft den 1trädde ielsektomförverk som

direktivenenligtskallgasmarlcnadsutredningenochVärme-
lagstiftning. Isvenskgasmarknadsdirektiv iEU:simplementera

deiförändringarkrävsdetutredasskalldärmedsamband om
ochvärmeföretagen. Värme-reglerarbestämmelser gas-som

lokaliseringsprinicpenbedömavidareharmarknadsutredningen att om
såoch,vänneförsörjningslösningarför effektivahinder omär ett

kommunallagen.förändringar ifallet,bedöms övervägavara
skall enligtföreskriftsmöjligheterochplanerings-Kommunernas

någotdet iskall vidareUtredningen övervägadirektiven omöver.ses
förregelverketgällande attdetanpassningkrävsavseende nuaven

ochel-, värme-mellankonkurrens naturgas-effektivmöjliggöra en
försvåras.inteplaneringennödvändigadensamtidigtföretagen, som

Studien

tidigareellerkommunägdaför nioföreträdarestudie hardennaI
verkställandeharföretagsamtligaintervjuats. Iföretagkommunägda

ordföranden/kom-harföretagflertalet ävenIintervjuats.direktören
intervjuats.ordförandeneller vicemunalrådet

har varit:studienMedverkande i
medochkommunerdelvisellerhelt ägsEnergiföretag avsom0

Ikommun.medeller ikommuner ägarenandraverksamhet i annan
Energi AB,AvestaEnergi AB,Stockholmingårdenna grupp

Kraft AB.SkellefteåochEnergi ABEkeröEnergi AB,Bromölla
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Kommunägda energiföretag samverkar med energiföretag0 isom
andra kommuner. dennaFrån ingår Trollhättan Energi ABgrupp
och Uddevalla Energi AB.
Kommunägda företag med integrerad kommunalteknik, s.k.0
"superutilities Till företag denna hör Eskilstuna Energi ochtypav
Miljö AB.
Tidigare kommunalförbund. Norrenergi AB.0

Företrädare för samtliga företag fjärrvärmen bör undantagattanser ges
från kommunallagens lokaliseringsprincip. När det gäller utformningen

detta undantag förespråkar flertalet det bör omfatta allattav
energiverksamhet, dvs. generellt undantagäven bör föratt ett ges
elnäten.

De kommunala energiföretag bör få begränsatatt ettsom anser
undantag framhåller detta bör likartad utformning undan-att ges som

för elnäten, dvs. i geografisk närhettaget till företagets nätverksamhet
inom kommunen syftei uppnå ändamålsenlig nätverksamhet".att en

Flertalet intervjuade pekar på fjärrvärmen monopol. Underatt är ett
år har företag med fjärrvärmeverksamhet sålts till privatasenare

företag. förekommerDet också privata bygger ochatt entreprenörer
driver vännerörelser. bakgrundMot monopolinslagen och på grundav

de barriärer finns byta bränsleslag flertaletmot attav som anser
intervjuade Energimyndigheten bör för tillsyn. De intervjuadeatt svara
framför två alternativa modeller för denna tillsyn.

Modell Tillsyn Energimyndighetenav

Energimyndigheten bör i uppdrag för tillsyn alla typerges svara av av
energiföretag vilket energislag används. Energimyndig-oavsett som
heten bör vidare producera och publicera årliga prisjämförelser där alla
energiföretag och energislag ingår.

Modell Tillsyn Energimyndigheten samtav
konsumentråd och öppna hearings"
Även i denna modell bör Energimyndigheten uppdrag förattges svara
tillsyn alla energiföretag vilket energislagtyper oavsettav av som
används. Energimyndigheten bör vidare producera och publicera årliga
prisjämförelser där alla energiföretag och energislag ingår.
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allakonsumentråd ilokaltmedkompletterasbörEnergimyndigheten ett
villaägar-fastighetsägarförening,vilketivärmeföretag,medkommuner

kan ingå.m.fl.hyresgäströrelserorganisationer,
varjehearings iordnaåläggasföreslås öppnaattEnergiföretagen

publicerarEnergimyndigheten taxe-medsambandkommun i att
delta.inbjudsallmänhetochråden,därjämförelser press

Slutsatser

devägandeså attfaktorerframkommit några är tungthar inteDet som
för fjärr-lokaliseringsprincipenfrånundantagförhindraskulle ett

värmen.
intervjuunder-iframkommitskäldetalarundantagFör ett som

sökningen.
frånundantagenframhållasdetskäl bör attdessaVid sidan av

då debetydelse,begränsadfåreljestellagenilokaliseringsprincipen
elnätsåvälinnefattarförsäljningtillbjudsenergiföretagflesta utsom

vänneverksarnhet.som
fjärrvärmen prövas.tillsynfrågan överangelägetDet attär om
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gasmarknads-och2 Vänne-

direktivutredningens

kommunalförsärreglerinfördesreformeradeselmarknadenNär
medhandelochkommunal produktioninnebärelverksamhet attsom

lokaliserings-s.k.från denundantagformprivaträttsligdrivs i gessom
geografiskelnätsverksamhet iocksåomfattarUndantagetprincipen.

kommunen.nätverksamhet inomföretagetstillnärhet
Fjärr-undantag.dettaomfattas inteochFjärrvärme naturgas av

dedärförpåverkaskonkurrenssituationvärmeföretagens nyaav
direktivenenligtskallgasmarknadsutredningenochreglerna. Vänne-

fjärr-effektivförhinderlokaliseringsprincipen ärbedöma ett enom
förändringarfallet,bedömsså övervägavärrneutbyggnad och, varaom

krävsdetsärskiltskallUtredaren övervägakommunallagen.i om
värmeföretagensreglerarbestämmelserdeförändringar somav

förslagfallet, lämnaoch, såförsäljning äroch värmeleveranser omav
ochÄven bedömasskallkonkurrenssituationenpåeffekteråtgärder.till

värrneföretagkommunalasärskilt bedömaskallUtredarenbeaktas. om
lokaliseringsprincip.kommunallagensfrånbör undantas
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ochLokaliseringsprincipen3

kommunallagen

Elmarknadsreformen1

medoktober 1990inleddes ielmarknadenRefonneringen enav
tillvattenfallsverketförslagmed etttill riksdagenskrivelse göraatt om

meddecenniuminleddesskrivelseMed dennaaktiebolag. ett
kommunägdaenergibranschen. Desvenskadenförändringar av

förslagförstaförändringsarbetet.med i Itidigtenergiföretagen kom ett
medgavs1993:68nätrnonopol, SOUmedElkonkurrensreformtill

villkorenergiföretag pådriva sinakommunerna att somsamma
föreslog kommunernaElmarknadsutredningenbranschen övrigt. atti

verksam-alla fyraförlokaliseringsprincipenfrånfå undantagskulle
ochfjärrvärmeelnät,elhandel,hetsgrenama: naturgas.

ellag prop.fram förslagfebruari 1993lade iRegeringen ett nyom
frånundantagkommunernaförslag1993/94:162. dettaI gavs

omedelbarelnätsverksamhet iochelhandelförlokaliseringsprincipen
ikommunennätverksamhet inomföretagetstillanslutninggeografisk

undan-generellanätverksamhet.ändamålsenlig Detsyfte uppnåatt en
kvarstod.fjärrvärmenförlokaliseringsprincipenfråntaget

regeringsskiftetEfter1994.riksdagen vårenEllagen antogs av
tills vissafå vilaskulleellagenpropositioniföreslog regeringen att

energi-behandladesEllagenytterligare.frågor utretts avsenare
lademaj 19951995:14.elmarknad, ISOUNykommissionen

vilken1994/952222 iellag prop.propositionframregeringen om ny
förlokaliseringsprincipenfrånundantagfrågankonstateras att om

propositionenberedning. Iytterligarefjärrvänneföretagen häver
elvärrne ianvändningbegränsaförslagfanns också attett avom

kon-medochfjärrvärmedistributionsområden för naturgas svag
kurrenskraft.
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Frågan lokaliseringsprincipen behandlades i proposition påom
energikommissionens betänkande prop. 1996/97:84 varvid konstate-
rades effektiva värmeförsörjningslösningaratt i områden nära
kommungränsen förhindras och regeringen den bakgrundenatt mot
skall låta kommunallagens bestämmelseröver i detta avseende. Ise

skall ingå bedömaöversynen lokaliseringsprincipenatt hinderär ettom
för effektiv fjärrvärmeutbyggnad och, så bedöms fallet,en attom vara

förändringar kommunallagen.överväga i

3.2 Lokaliseringsprincipen före

refonneringen elmarknadenav

Huvudregeln för kommunal verksamhet kommunen följamåsteär att
kommunallagen 1991:900. Denna regel gäller verksam-oavsett om
heten bedrivs förvaltningsformi eller i bolagsform.

I tidigare kommunallag 1977:179 fanns allmänt hållenen
bestämmelse kommunerna fick "själva vårda sina angelägen-attom
heter. Utifrån denna bestämmelse har vissa grundprinciper för
kommunal verksamhet utvecklats i rättspraxis. Dessa principer innebär

begränsning den kommunala kompetensen. Principema lik-ären av
ställighetsprincipen, älvkostnadsprincipen och lokaliseringsprincipen.

Lokaliseringsprincipen lagfástes i kommunallagens 1991:900
bestämmelser kommunens befogenheter 2 kap. § reglerar1om som

kommunen endast får ha handatt sådana angelägenheter harom som
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar.

Syftet med reformeringen elmarknaden skapa effektivattav var en
energimarknad för därigenom förutsättningar för lägre elpris.att ettge
Före reformeringen elmarknaden innebar lokaliseringsprincipen attav

kommun bara kunde leverera och deninomvärmeen egna
kommunen. Lagen begränsade därmed kommunernas möjligheter till

förutsättningslös optimering produktion och el.värmeen av av
Utbyggnaden kraftvärmen försvårades också före reformeringenav
elmarknaden då kommunerna inte hade möjlighet sälja överskottav att

på kraft eller köpa vid underskott på grund lokaliseringsprincipenav
och tillträdesbestämmelserna till Efter reformeringenstarrmätet. av
elmarknaden ändrades dessa förhållanden till del möjligheternaen men

bygga kraftvärmen försvåras fortfarandeatt ut då kommunerna inte har
tillgång till värmeunderlaget i närområdet.

kommunalaDe aktiebolagen skall också följa aktiebolagslagen.
Andra områden i kommunerna specialregleradeär skol-t.ex. genom
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reforrneradeselmarknadenbygglagen. Närocheller plan-lagen
frånavvikerdeltillellagenlagstiftninggenerellskapades som enen

denna.kompletterardåochkommunallagen

efterLokaliseringsprincipen3.3

elmarknadenrefonneringen av

kommunernaelmarknadenrefonneringen genomVid gavsav
villkorpåoch säljaproduceraföretagkommunala somrätt att samma

fickkonkurrensvillkorskapa likabranschen. Förföretag i attövriga
SFSellagenilokaliseringsprincipenfrånundantagkommunerna

kommunalt företaginnebärUndantaget§. ettkap. 1 att1997:857, 7
föreningideellekonomisk förening,handelsbolag,aktiebolag,som
bedrivalokaliseringsprincipen,förhinderfår,stiftelseeller utan

sammanhängandedärmedmedhandeloch samtproduktion av
frånundantagocksåfickföretagenkommunalaverksamhet. De

tillnärhetgeografisknätverksamhet iförlokaliseringsprincipen
måsteSyftet attkommunen.inomnätverksamhetföretagets vara

nätverksamhet".ändamålsenlig"enuppnå
vidföljahuvudlinjertvåkommunerna attharSammanfattningsvis

linjen ärenergiverksamheten. Denförassociationsforinval enaav
kommunallagensföljamåstevarvid kommunenförvaltningsforrn

varvid kommunenkommunalt bolagandradenoch ärprinciper m.m
principer.från vissaundantagmedgesellagenenligt

reformeringenvideffektivitetenökaförinslagviktigt avattEtt
ochenergislagolikamellankonkurrensskapaelmarknaden, attvar

energi-kommunaladärförlagfastsellagen attaktörer. Iolikamellan
särredovisas.ochaffärsmässigtskall drivasföretag

handelsbolag,aktiebolag,somföretagkommunaltOm ett
elhandelbedriverstiftelseellerföreningideellförening,ekonomisk

ellerfjärrvärmedistribution naturgasellerelnätsverksamheteller av
redovisasochgrundaffärsmässigpådrivasverksamhetendärförskall

kommunaladetinnebärgrundaffärsmässig attsärskilt. Begreppet
likställighets-ochsjälvkostnadsprincipenfrånundantagharföretaget

fårVerksamhetenprissättningen.iskallVinstpåslag görasprincipen.
Elkonkurrensskattemedelmedsubventioneraslångsiktigthellerinte

innebärsärskiltredovisa220. Att1993:68,nätmonopol, SOUmed s.
resultat-ochbalans-medavslutasskall kunna separatabokföringenatt

räkningar.

5 l9-0Ol9
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Nätverksamheten s.k. naturligtär monopol.ett Den regleras därför
speciellt. All nätverksamhet inte sköts i kommunalt verk måstesom
därför enligt reglerna i ellagen drivas särskild juridisksom person.
Bestämmelsen innebär nätverksamhet skötsatt i kommunaltsom
företag skall drivas bolag.ett separatsom

3.4 Skydd för och fjärrvärmenaturgas

riksdagenNär skulle ellagen sköts beslutet för frågorvissaanta attupp
skulle få utredas ytterligare. Ellagen blev därmed vilande tills en ny
proposition fram.tagits Denna proposition prop. 1994/952222 be-
handlar bl.a. frågan skydd för och fjärrvänne.naturgasom

För skapa långsiktiga förutsättningar bedriva fjärrvärme-att ochatt
naturgasdistribution statsmakterna dessa verksamheter specielltettgav
skydd. Skälen till detta skydd fjärrvärme- och naturgasföretagattvar
skulle komma verka konkurrensi med elhandelsföretag på denatt nya
elmarknaden. Skyddet konstruerades övergångsbestämmelse isom en
ellagen under år. Med stöd denna bestämmelse kundetre av
nätmyndigheten meddela förbud ansluta fjärrvärme- ochatt natur-
gaskunder till ledningsnätet för eluppvämming. Förbudet upphör vid
utgången år 1998. Tre kommuner har åtnjutit undantaget, Ljusnars-av

Åre Årehusberg, Falköping och AB.genom
För de företag nätmyndigheten meddelat sådant förbudettsom

gäller inte kravet på affärsmässighet och särredovisning "enl punkten
4i övergångsbestämmelsema till lagen 1994:617 ändring i lagenom
l902:7l 1, innefattande vissa bestämmelser elektriska anlägg-s. om
ningar i deras lydelse lagenenligt 1994:1801 ändringar nämndaiom
lag. Likställighets- och självkostnadsprinciperna skall dock iakttas
liksom lokaliseringsprinicpen. Om elhandel bedrivs i företagsamma

skyddad fjärrvärme- eller naturgasverksamhet gäller huvudregelnsom
för elhandelsverksamheten. verksamhetenDen skall alltså drivas på
affärsmässig grund och redovisas särskilt.

Undantaget innebär kommun bedriver distributionatt om en av
fjärrvärme eller aktiebolag elleri liknande form, behöver intenaturgas
verksamheten drivas affärsmässigt. Eftersom självkostnadsprincipen
måste iakttas innebär det i praktiken kan kommunen täckaatt
underskott med skattemedel under uppbyggnadsperiod. Inomt.ex. en

för självkostnadsprincipen har avkastning på detramen en egna
kapitalet inte överstiger den långa acceptabel.räntan ansettssom
Kommunen får inte lokalisera sådan Verksamhet utanför kommunen
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Likställighetsprincipenverksamheten.särredovisamåsteoch man
följas.dessutommåste

ochkommunalförbundAvtal,3.5

bolaggemensamma

kommunenverksform måstedrivs ienergiverksamhetkommunalOm
kommunernaförunderlätta attprinciper. Förkommunallagens attfölja

hinderkommunkaneffektivt utanverksamhet avdriva en
syfteikommunermed andra attsamarbetalokaliseringsprincipen

kansamarbeteför dettaresursutnyttjandet. Formenförbättra vara
bolag.kommunalförbund elleravtal, gemensammagenom

fleraellertvågällaochverksamheterallaomfattaAvtalen kan
gällaAvtal kanlagstiftning.civilrättsligmedreglerasAvtalkommuner.

anläggningarutnyttjandeutbildning,kringsamverkan m.m.av
20-28.§kap. 3kommunallagenregleras iKommunalförbund

kommunal-Ettflera kommuner.ellertvåKommunalförbund kan avse
kommunal-nämnderochstyrelse andrafullmäktige,haförbund kan

medenbartorganiseratellerfullmäktigemed enförbund vara
förbundsdirektion. Denmedkommunalförbundförbundsdirektion

skapaförtillkommitharkommunalförbund att enformen avsenare
landstings-ochför kommuneraktiebolagtilldriftformalternativ

medkommunalförbundprinciper. Ioffentligrättsligaunderkommuner
verkställighetochförvaltningbeslutanderätt,förbundsdirektion utövas

särskildskallkommunalförbundetFörförbundsdirektionen. enav
bestämmelserocksåfinnskommunallagenfinnas. Iförbundsordning

och insyn,styrningförordninguppsägningstid,utträde,reglerarsom
revision m.m.

fleramellansamverkanförvanligenanvändsKommunalförbund
räddnings-naturindustriellicke t.ex.frågorikommuner är avsom

kommunalförbund nyttjas ärdärområdenvanligaAndratjänst.
ingetfinnsdagkollektivtrafik. IochVA-försörjningbrandförsvar,

ingår.ellerfjärrvärmeelnät,elhandel, naturgaskommunalförbund där
aktiebolag.tillomvandlatskommunalförbund harTidigare

kommunal-och iaktiebolagslagenregleras ibolagGemensamma
samverkans-Vanligastedag derniBolagen16-19. utgörlagen kap. 3 §

formen.
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företagKommunägda4

kommunägdaOrganisation4.1 av

energiföretag
energiföretagkommunägdamångaharårentvådeUnder senaste

Spänn-koncerner.affärsmässigatillverkkommunalafrånutvecklats
Detoch koncept.storlekföretagensgällerdetvidden närär stor

tillkoncernerhelägdafrånvarieraocksåkanägandet enkommunala
sådanamåndeniVänneföretag,procentenheter.någraägarandel på

vanligastestruktur. Deföretagensplats iolikahakanförekommer,
ande:följorganisationsmodellema är

Basorganisationen
minstingår treenergikoncemerkommunägdaförbasorganisationenI

fallvissaiElhandeln liggeroch Värme.Kraft ABElnät, ABföretag, AB
finnsBasmodellenkraftdelen.ellerandra iiföretag, värme-fjärdei ett

Umeå.kommuner,våra t.ex.några störrerepresenterad i av

Elhandelidelägande ABmedEnergi AB

och ABElnätABkämverksamheter,tvåvanligeningårEnergi ABI
överlåtitselhandelnharriskernabegränsamånnågoniFörVärme. att
tillmotivAndra över-elhandelsföretag.kommungemensamttill ett

marknadssidan.påspetskompetensskaffamöjligheternalåtelsen attär
elhandelsföretag treägssådantKraft AB avFyrstad är ett som

vardera.%med 33,33LysekilochUddevallaTrollhättan,kommuner
Gagnef,kommunernasomDalaKraft AB ägsexempelAndra är av

Älvdalen, ägsGestrikekraft ABochOrsa/Mora avMalung,Leksand,
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kommunerna Gävle, Hofors och Sandviken Småländsk Energisamt
AB ägs kommunerna Kalmar, Nybro och Emmaboda.av

AB Kommunalteknik eller Superutilities

I vissa kommuner har koncerner bildats för huvuddelen denav
kommunaltelcniska verksamheten. I superutility" kan ingå ABen
Elnät, Elhandel,AB AB Värme, AB VA och AB Renhållning. Motiven
till koncembildningen har varit slå kostnaderna för fakturering,att ut
IT, jour- och övervakning, beredskap på de kommunaltekniskam.m.

Ävenverksamheterna. möjligheten anställa spetskompetensatt inom
teknik och ekonomi kan utnyttjas hela koncernen har påverkat.som av
Exempel företagpå Borlänge Energiär AB, Eskilstuna Energi Miljö
AB, Norrköping Miljö och Energi AB, Tekniska Verken i Linköping
AB Västerås Energisamt Vatten AB.

AB Elnät och AB Elåterförsäljning
Kämverksamheten i denna företag elnäten.typ Elhandeln finnsärav
kvar i kommunal fungerarägo på återförsäljningsbasis. Exempelmen
på denna företag Ekerötyp Energiär AB. Fjärrvärme, i den månav
sådan förekommer, består hetvattencentraler ligger utanförav som
energikoncemen, hos bostadsföretagen.t.ex.

AB Elnät

Affärsidén i dessa företag arbeta medär elnät. vissa fallatt I finns
också mindre fjärrvännebolag.ett Elhandeln har överlåtits eller släppts.
Värmedelen kan kommunägd eller bestå hetvatten-antalettvara av
centraler drivs bostadsföretagen. Exempel på dennasom av typ av
företag det rekonstrueradeär C4 Energi AB som består ettav
nättöretag och värmeföretag ochett Bromölla Energi somAB består

elnätsföretag vilketett tillsammans med Stockholmav Energi hållerAB
på bygga fjärrvärmeföretag,att ett Bromölla Fjärrvärme AB.upp
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VärrneverketLillaochVänneföretagetStoraAB

verk.ellerföretagi sittenbartproducerarkommuner värmeantalEtt
Motivenföretaget.frånskildliggaellersålts tidigarekan haElrörelsen

rationellskapa värme-varithar oftavärrnedeleni atttill satsning en
oljeberoende.reduceratochförsörjning ett

Exempel påStorstockholm.bl.a. ifinnsVärmeföretagetAB Stora
Söderenergi AB.ochNorrenergi ABföretag är

verkkommunaltformenvanligen idrivsvärmeverket menLilla
isatsningamatillorsakervägandeTungtförekommer.aktiebolagäven

företagdennaExempel påsysselsättningsskäl. typvärmeverket avär
glesbygdskommunema.finns i

värmeförsörjningochFjärrvärme4.2 annan

därvärmeförsörjningssystemnågonharfastigheter typflestaDe av
entydigtnågotinteFjärrvärmevanligare. ärdefjärrvärme är ett av

begrepp.
vissaformitekniskaifjärrvärmebeskrevsHistoriskt termer av

byggdafjärrvärmesystemFlertalet ärtemperatumivåer.ochtryck-
säkerhetoch ärkvalitetdärlcravspeciñkationertekniskaenligt dessa

hetvattenbyggde påspeciñkationema atttekniskafastställda. De
skulletrycketfastigheter/kunderflera atttill samt varadistribuerades

harfjärrvärmedefinitionernatekniskanivå. Devisshögre avän en
olikamedtekniskaallt enklare systemgåttutvecklingen motdålämnats

temperatumivåer inom system.olikaochtryck samma
harenergibeskattningförutformning systemVid ett nyttav

medProblemetfjärrvärmeverkoch använts.kraftvänneverkbegreppen
fastslåförvägiredantolkning måstevidbegreppdessa är att man

påTeknikutvecklingenanvändas.skallindelningsgrundvilken som
småhurkan blikraftvärmeverk nästaninnebärgassidan sombl.a. att

helst.
iklassificerasvärmeförsörjningbrukarsammanhangstatistiskaI

41.SNIVattenförsörjning,ochEl-,näringsgren värme-gas-,
marknads-harFVF använtFjärrvärrneföreningenBranschorganet

kriterierdessaEnligtfjärrvärme.definieraförkriteriermässiga att
fjärrvärmeanläggningkännegeclcnas av:en

kund/leverantörsförhållande,ett0
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leverantören och fakturerarmäter värme,
flera byggnaderägare anslutna. fastighetenär I eller industrinav
finns flera kunder samt

bjuds kommersielltvännen och alla inomut rimligt avstånd0 som
vill ansluta fårsig detta.göra

Med den marknadsmässiga definitionen faller de allra minsta hetvatten-
centralema och de individuella vännesystemen utanför. Denna defini-
tion beaktar inte andelsägda dansk modell.system av

Under de åren har begreppetsenaste börjat användas.närvärme Med
vanligennärvärme litetett värmesystem ägst.ex.avses som av en

ekoby. Ett brukarnärvärmesystem beskrivas medett systemsom en
sammanlagd produktionskapacitet på högst 15 MW och högst kun-500
der. Vanligen används förnybara bränsleslag, biobränsle och/ellert.ex.
solvärme. Ett kan emellertidnärvännesystem mångastörre änvara av
dagens fjärrvärmesystem. För ytterligare komplicera bilden gälleratt att

ekobyn i ovanstående exempel utökar sitt med nytill-om system
kommande bostadsområden i närheten då byter klassificeringsystemet
från till fjärrvärme.när-

En värmeförsöijningssystem,typ utanför begreppetannan av
fjärrvärme, där också kLmd/leverantörssystem råder affärs-ett är
verksamhet med färdig värme bygger på professionellsom pann-
skötsel tjänst. Samägda i bolag förekommergemensamtsom pannor
också i dessa lösningar.

Många värmeförsörjningssystem utvecklats under årsom senare
"saknar nät, för pellets- eller briketteldning.t.ex. system Systemen kan

eller luftburna med ackumulatortank.vatten- Bränsleleverantörenvara
erbjuder olika servicegrad alltifrån kunden själv hämtar pelletsenatt i

säckar till den kommer levereradstora i bulkbilatt där kunden sluter
avtal och köper "färdig värme. Denna verksamhet handhastyp av
ibland kommunägda värmeföretag där framställningen pelletsav av

undergörs sommarmånaderna i lcraftvärmeverketnär värmen annars
skulle spillas. Exempel finns också på andra företagstyper som

sig i verksamhet detta slag,engagerat bilfrakts- och skogs-t.ex.av
företag.

Sammanfattningsvis visar ovanstående beskrivning den tekniskaatt
utvecklingen går mångfaldstörremot Kombinationersystem.av av

inom företag blirsystem också allt vanligare. Exempel påsamma
sådana kombinat med lcraftvänneverk,ärsystem avfallsförbrännings-
anläggning och pelletstillverkning. Kombinationer bränsleslag ochav
leverantörs-/kundförhållanden blir också vanligare. talar förDetta att
begreppet fjärrvärme blivit så det i dag svårligen låtersammansatt att
sig definieras entydigt.
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stimuleraochbejakaanledningdetfinnssidasamhällets attFrån
detfinnsdiskuteraslokaliseringsprincipenNärteknikutvecklingen.

utvecklingtekniskochlönsamhetbegränsa genomskäldärför inteatt
definitioner.alltför snäva

marknadsmässigaifrån VFssutgå Fkommerstudie videnna att1
ärFjärrvärmefjärrvärme.begreppetanvänderdefinition vinär

såväldärvärmeförsörjningeffektivbegreppetdelbara iemellertid en
ingår. Dessa värme-värmeförsörjningslösningarandrafjärrvärme som

rörbundna.alltidinteförsörjningslösningar är

Ägande associationsfonnoch4.3

medlemmarFjärrvärmeföreningens
förstaifjärrvärmeföretagen ärfinnsuppgifterstatistiskaDe omsom

statistikderasEnligtuppgifter.FVFFjärrvärmeföreningenshand
följandepåuppdelademedlemmartotalt 1631998årföreningenhade

kategorier

18ägareprivat100företag procentPrivatägda
5ägarestatlig100företag procentStatliga

ägdadelvishelt ellerärFöretag avsom
ägarekommunal1-100 procentkommunerna

140verkkommunalaoch

aktiebolagkommunalaochtill 15uppgick varverkkommunalaAntalet
125.

idrivsmedlemsföretagbland FVF:sfåtal somsåledesDet ettär
kommun-deprocent57Huvuddelenprocent.9förvaltningsform av

kommunenharellerprocent100aktiebolaghelägdaföretagenägda är
därföretagAndelenprocent.9och därövertill 50 procentägaresom

8och 10 ärprocent49,99mellanägarandelen pro-ärkommunaladen
hade 2ägande procentkommunalti av10Mindre procentäncent.

företagen.
bolaget.imedsammanfalla rösträttÄgarandelen intebehöver

rösträttsbegränsningar.saknasUppgifter om
relativtägdastatligt ärheltellerhelt privatföretag ärAndelen som

procent.respektive 3begränsad 12
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Diagram F VF medlemmar år 1997ägare:s -

129 8
3J2I I

l.j: ç ;
KAB KAB KAB Privat Statligt
99,9- 49,9- 9,9 % 100 100% %
50% 10%

FVF:s medlemmar svarade år 1997 för leverans 41 GWh180 värmeav
till l 655 200 lägenheter och 123 300 småhus.

Värmeföretag inte medlemmar iär FVFsom

Vid sidan FVF:s medlemmar finns det värrneanläggningar i 90-av ett
tal Uppgifter dessa anläggningarorter. knapphändiga och förärom

saknas20 uppgifter helt.
deAv uppgifter finns förefaller dock ägande och associa-som

tionsfonn i dessa verksamheter skilja sig från medlemmar.FVFatt En:s
högre andel 26 procent drivs i förvaltningsfonn jfr FVF 9 procent.

Det förefaller också mindre vanligt kommunerna driverattvara
företagen tillsammans med privat eller statlig aktör. Blandadeen
ägandefonner statlig/kommunal eller privat/kommunal hade drygt
10 företagen jfr FVF 19procent procent.av

En iakttagelse den privateär i många fallatt lokalaägarenannan är
investerare, skogsägare eller spillvänneleverantörer. De privatägda
företagen medlemmar iär FVF i huvudsak deär privatastorasom
kraftproducenterna. Helägda 100 procent kommunala aktiebolag är
22 jfr FVF 57 procent.procent
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dedånäringslivetlokalaroll detispelakan storVärmeföretagen en
sysselsättningentillbidragderasochglesbygdskommuneriofta ligger
emellertid litendeharenergisammanhangpåtagligt. Ikan vara

på1997 närmareårvärrnemängdlevereradtotalbetydelse. Av en
1for drygt procent.värrneanläggningardessasvaradeGWh00042

företagen äruppgifternaÄn betonasdock attbör omgången
mångaharåretdet gångnaunderkommerdettaTill attosäkra.

på-m.m.hetvattencentralernärvärme,fjärrvärme,värrneprojekt
börjats.

miljöochProduktion4.4

fjärrvärmeproduktionisig avkommunernatillMotiven engageraratt
produktionenomställningpågårdagImiljön. avenär omomsorgen

påtagligvaritharutvecklingDennaförnybara.tillbränslenfossilafrån
oljaförutombrukarbränslenfossilaSomåren.10-15deunder senaste

biobränsle,räknasförnybaraTillklassificeras.koloch naturgasäven
och vännepumpar.spillvänneindustriellavfall,

förnybarakaraktäriseraskanÅr energislag somsvarade1993 som
Årfjärryärmeanläggningama.ibränslet60 procentför närmare av

figur.seprocentenhetermed 16ökatbrånsleslagdettahade1997
påtagligocksåharkraftvärrneproduktionen engällerdetNär

årenmellanvidtagitskolocholjabränslenfossilaminskning somav
Femtill 3 procent.bränslenÅr förnybarauppgick19931995.och1993

procentenheter.med 14ökatinslagethadeår senare
utbyggnadtillstödstatsmakternas avharutvecklingdennaTill

riksdagenfattade1997årUnderbidragit.kraftvärmebiobrånsleeldad
påverkakommervilket attenergisystemetomställningbeslut avom

ytterligare.utvecklingstendensdenna
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Diagram Använt bränsle fjärrvärmeproduktionen,i procent
F VF medlemmar, år 1993 och 1997:s

80 75
i i1997 47351 GWh

I 1993 44092 GWh
60 w

40V

20 n

Förnybart Fossilt Torv Övrigt

Diagram Bränsle kraftvärmeverk,i år 1993 och 1997, procent

100

I 1997 5219 GWh
I 1993 5170 GWh

Fömybart Fossilt Torv
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energisystemetomställningtillStöd4.5 av

energi-omställningtillstödbeslut av1997årfattade omRiksdagen
biobränsle-iinvesteringtillbidragingårbeslut ettdettaIsystemet.
lcronor000med 3prop. perenligtStödetkraftvänne.baserad ges

enligtdockfårBidragetelproduktionskapacitet.kWinstallerad
totalaDetinvesteringen.25 procenthögsttilluppgå avpropositionen

Energi-Enligtår.femunderkronormiljoner450tilluppgårbidraget
lcraft-tillbidragbeslutfattatshittillshar omEMmyndigheten

företag:andeföljivärrneproduktion
ABMiljöochEnergiEskilstuna

ABEnergiSala-Heby
ABKraftSkellefteåägsEnergi ABLycksele av

ABMiljöochEnergiHärnösand
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Studien5

datainsamlingochavgränsningSyfte,5.1
energi-kommunägdahurbelysatillsyftar attIntervjuundersölcningen
har ettundersökningenIlokaliseringsprincipen.påverkasföretag av

med vänne-företagkommunägdatidigareellerkommunägdaantal
ingåttharenergiföretagkategorierFyradjupintervju.förvaltsrörelse ut

oktoberhälftenunder avgenomfördes senareIntervjuernastudien.i
verkställandeharföretagsamtligaI1998.månadnovemberunderoch

ellerordförande/kommunalrådharDessutomintervjuats.direktören
avidenti-harIntervjuernaintervjuats.energiföretagetiordförandevice intervju-påsynpunktertillfälle attberettshar geintervjuadeDefierats. undergälldedebeskrivs är somförhållandenDe somresultaten.

intervjumånaderna.
undersökningen:iingåttharföretagandeFölj

kommunerägdadelviseller avhelägdaärEnergitöretag som imed ägarenellerkommunerandraiverksamhetmedoch
kommunannan AB,EnergiAvestaAB,EnergiStockholmingårdennaI grupp AB.KraftSkellefteåochABEnergiEkeröAB,EnergiBromölla

ienergiföretagmedsamverkarenergiföretagKommunägda som
kommunerandra

ochABEnergiTrollhättanärdennafrånstudien gruppiMed
AB.EnergiUddevalla

s.k.kommunalteknik,integreradmedföretagKommunägda
superutilities

AB.MiljöochEnergiEskilstunahördenna typföretagTill av
kommunalförbundTidigare4. vänneområdet.inomkommunalförbundnågotintefinnsdagI

aktiebolagtillkommunalförbundfrånombildadesABNorrenergi
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för antal årett sedan. Norrenergi AB ingår förrepresentantsom
tidigare kommunalförbund i studien.

Intervjuerna har kompletterats med uppgifter företagens årsredovis-ur
ningar, hemsidor och dokumentation.annan

De kommunägda företagen föremålär för strukturförändringar.
Under tiden studien genomfördes har Ekerö kommun fattat beslut omsälja aktiernaatt i Ekerö Energi AB.

5.2 Intervjutemata
Hur fjärrvärmerörelsenär organiserad i kommunen Vilken utveck-
lingsstrategi har kommunen valt vad gäller

köp0
samverkan0
kommunalförbund0
horisontell integration0

Vilket är motivet till den valda utvecklingsstrategin Vilken påverkan
på val strategi har lokaliseringsprincipenav haft Hur påverkas fjärr-
värmens utvecklingsmöjligheter kommunens val utvecklings-av av
strategi

Förutsättningar för konkurrens mellan olika aktörer och mellan olika
energislag vid respektive strategival Effekter för fjärrvärmens kon-
kurrenskraft lokaliseringsprincipenav Förutsättningar för fjärr-

konkurrenskraftvärmens vid utveckling naturgasmarknadenav
Vilka effekter har skatter och avgifter på val bränsleslagav

Påverkas bränslevalet och därmed lönsamheten val företags-av av
strategi Finns behov förändringar i regler förav värmeföretagen eller i
kommunernas planerings- och föreskriftsmöjligheter

Finns skäl undanta kommunalaatt värmeföretag från lokaliserings-
principen Skulle sådantett undantag leda till för konsumenternamen
Finns det några nackdelar för kommunmedborgama vid undantagett
från lokaliseringsprincipen
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intervjuundersökningenResultat6 av

derasochföretagenBeskrivning6.1 av

verksamhet

intervju-underverksamhetÄgarförhållanden och
1998oktober-novemberperioden

Stadshusettantill 90,85 procenttidigareägdesAB avStockholm Energi
Stadshusettankommun.Stockholmsdirekttill 8,99och procentAB av

Underkommun.Stockholmstill 100 procenti sinägdesAB tur av
procent kommunens50kommunStockholmsavyttrade av1998hösten

IVOABVoimamed ImatradettillEnergi ABStockholmiaktier
Energi AB.Birkabolagetägdagemensamt

1998Under årAB.EnergiStockholmiaffärsområdeVärmen är ett
värmeverksamhetalldärverksamheteninlettsomorganisationhar aven

AB.Birka Värmebolag,till separatöverföras ettkommer att
kommun.Stockholmsidistribuerar värmeABEnergiStockholm

Huddinge,ifjärrvärmenätendrivsSöderenergimedavtalGenom
Stockholm gemensamt.ochSödertäljeBotkyrka,Salem,

RonnebyochOlofströmBromölla,År kommunernabildade1996
dettasåldes 80 procent1997Energi AB. avBlekingeelhandelsbolaget

avyttradesÅrsskiftet 1997/1998Syd AB.EnergiHydrotillföretag
EnergiBromöllaElnätsbolagetSyd AB.EnergiHydrotillåterstoden

ochABEnergiBirkakommun.Bromöllatill 100 procentAB ägs av
AB,FjärrvärmeBromöllatillsammansbildadeABEnergiBromölla

till 9och procentABEnergiBirka avtill 91 procentägs avsom
Energi AB.Bromölla

1994. IårABEnergiStockholmförvärvadesEnergiAvestaAB av
Efterdelar.centralafjärrvänneverksamhet i Avestasingickförvärvet
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förvärvet har utbyggnad inletts innebären 40 miljoneratt skallsom ca
investeras i kommunens fjärrvänneverksamhet. I samband med elmark-
nadsrefonnen lades fjärrvärmen och krafthandeln i Avesta Energi AB,

Stockholmett Energi AB helägt dotterbolag.av AB Avesta Elnät, ett
helägt dotterbolag, för elnäten i Avesta kommun.svarar

Stockholm Energi förvärvadeAB år 1995 15 aktierna iprocent av
Ekerö Energi AB. Ekerö Energi AB ägde i sin 0,16tur procent av
aktierna i Stockholm Energi AB. Dessa aktier inlösta.är Denu
kommunägda hetvattencentralema på Ekerö ligger i kommunens
bostadsföretag och i tekniska förvaltningen. Under hösten 1998 har ett
förslag sälja Ekerösatt aktier i Ekeröom Energi AB lagts fram. I
förslaget ingår köparen skallatt erbjuda samarbete med kommunen
angående utveckling uppvärmningssystem, s.k. närvänne.av

Skellefteå Kraft AB helägtär Skellefteå kommun. Blandav
kommunägda Skellefteåföretag är Kraft AB det Företagetstörsta. har
fyra affärsområden, Elkraft, Elnät, Vänne och Fastigheter. Under de

åren harsenaste kraftvänneverkett i Hedensbyn tagits i drift.
Hedensbyn bioenergikombinat,är ett dvs. förutom ochatt värme
produceras, torkas biopellets under värmebehovetnärsommaren är
litet. Kombinatet fick 86 miljoner kronor i stöd från NUTEK. Pellets
levereras i dag i huvudsak till kundstörre samtidigt utveck-en som
lingen småskalig marknad pågår.av en mer

Skellefteå Kraft AB har år 1997 förvärvat 100 aktierna iprocent av
Lycksele Energi AB och Lycksele Elnät AB. I Lycksele Energi AB
ingår fjärrvärmerörelse. Skellefteå Kraft AB dessutomäger kraft-
värmeverk i Malå kommun värmeverk isamt Kristineberg Lycksele
kommun och i Norsjö kommun.

Som led iett omställningen energisystemet har Energi-av
myndigheten beviljat Lycksele Energi AB medel för byggaatt en ny
biobaserad kraftvärmeanläggning i centrala Lycksele.

Eskilstuna Energi och Miljö AB till 100ägs Eskilstunaprocent av
kommun. Fj ärrvärmeverksamheten rörelsegrenär i företaget. Affärs-en
områden avfall,är och avlopp,vatten servicevärme, Företagetm.m.
har två dotterbolag, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljnings AB och
Elinstallation AB. Moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB

för elnäten. Företaget har intesvarar någon verksamhet utanför
kommungränsen.

Även Eskilstuna Energi och Miljö AB har beviljats medel från
anslaget för omställning energisystemet för utbyggnadav ettav
biobaserat kraftvärmeverk.

Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB tillsammansäger
med Lysekils Energi krafthandelsföretagetAB Fyrstads Kraft AB med
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EnergiUddevallaochABEnergiTrollhättanvardera.33,33 procent
Fjärrvärmeverksamhet är enkommun.respektivehelägdaAB är av

ientreprenadverksamhetenochelnätenmedtillsammansrörelsegren
UddevallaellerEnergi ABTrollhättanVarkenmoderbolag.respektive

kommungränsen.utanförverksamhetnågonharEnergi AB
1992och1989årenMellan1993.årbildadesNorrenergiAB

kommunalförbundgemensamtiproduktionsverksamhet ettbedrevs
iförvaltningsforrnidrevsFjärrvärmenätenförbundsdirektion.med

kommun.respektive
ochprocent67SolnakommunernaABNorrenergi ägs av

fjärr-ochfjärrvärme-bedriverFöretagetprocent.33Sundbyberg
ochtill sina värme-huvudsakielförsäljningkylaverksamhet samt

SundbybergochSolnaägarkommunematillFörutomkylakunder.
ochStockholmkommunernatillAB värmeNorrenergilevererar

Danderyd.

ochför emotHuvudargumenten6.2 -

lokaliseringsprincipenfrånundantagFör ett

frånundantagfåbörkommunernaintervjuade attFlertalet anser
dess-Defjärrvärmen.förlokaliseringsprincip anserkommunallagens

dvs. ävenenergiverksamhet, attallomfattabörundantagdettaattutom
kommunalaattDeelnäten.förbör anserundantag somgenerellt gesett

bördettaundantag att gesbegränsatfå anserbör ettenergiföretag
geografiskidvs.elnäten,förundantagetutformninglikartad som

uppnåsyftei attkommuneninomnätverksamhetföretagetstillnärhet
nätverksamhet".ändamålsenligen signöjakunnaskulleområdenatätbebyggdadei mestFöretagen

däremotglesbygdeniföretagenmedanundantagbegränsatmed ett
förochglesbygds-förinnebördolikaharnärhetgeografiskattmenar

kommer attdärförnärhetgeografiskibegreppetochstorstadsbor att
tolkningsproblem.tillleda

undantagGenerellt
skallenergiverksamhetall gesför atthuvudsakliga argumentenDe

följande:lokaliseringsprincipen ärfrånundantaggenerellt
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Fjärrvänneföretagen för0 är många och för små. Större enheter ger
skalfördelar. Därvid utnyttjas möjligheterna fördela kostnaderatt
för utveckling IT, kundregister, debiteringssystemav och tekniska
produktionssystem. Större enheter också fördel vid bränsle-ger
upphandling.
Miljöskäl. Stora anläggningar har0 i allmänhet bättre milj öprestanda.
Konkurrens vid införande eller0 utveckling värmesystem. Omav en
kommun skall införa fjärrvärme kan inte andra kommuner kon-
kurrera uppgiften genomföra dennaattom uppbyggnad. Endast
statliga eller privata företag kan delta. Ett liknande förhållande råder

kommunnär skall utveckla fjärrvärmeen eller andra värmesystem
t.ex. närvärrne. Förutom kommunensom skall genomförasom

utbyggnaden kan bara statliga eller privata företag konkurrera om
uppdraget. Uppfattningen detär behövsatt konkurrens vadänmer

för handenär i dag i dessa situationer.som
Konkurrensen slutkunden0 förär i dag. Slutkundom kansvag
antingen till flerbostadshusägare ellervara tillen småhus. Närett
t.ex. områden byggs inom kommunnya ut kan endast kom-en

fjärrvänneföretagegetmunens statliga ochsamt privata företag
konkurrera uppdraget.om
Motverka påtvingade " utfbrsäljningar0 värmeföretag. före-Detav
kommer värrneföretagatt säljs på grund denut begränsningav som
lokaliseringsprincipen vidutgör utveckling företaget. Ettav
undantag från lokaliseringsprincipen skulle motverka påtvingade
försäljningar. Medvetna utförsäljningar kan däremot önsk-vara
värda.

Dessutom förekommer handlarargument risker, roller och likasom om
behandling företag. Argumenten följande:ärav

Den aktör den ekonomiska0 tar risken bör ocksåsom ha instrument
handla. Omatt kommunerna tillåts äga energiföretag på en

avreglerad marknad då bör också kommunen själv bedöma vilka
projekt lönsamma.ärsom
Kommuner och kommunala0 energiföretag sin roll. Kommunägdavet
energiföretag kommer i de flesta fall lokalaatt tillägarevara
infrastruktur. Ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle dock

möjlighet lägga driftenatt verksamhetenge i regionala bolag.av
Lika behandling med andra offentliga0 energiföretag. Om harstaten
möjlighet driva verksamhetatt på olika håll i landet då bör också
kommunerna möjligheten.ges

De intervjuade tydligaär vad gäller alla värmelösningaratt måste ges
undantag från lokaliseringsprincipen. Situationen skulle annars, menar
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företagpellets. Dessaproducerarföretagdeförabsurdbli somman,
kommungränsen.vidpelletsförutlämningsställenordnaskulle tvingas

undantagBegränsat
dvs.undantagbegränsatför ettframför argumentintervjuadeDe som

utvidgningpåpekarkommunen avatttill ennärhetgeografiski
inne-kommunensförsyftetydligthaskalldistributionsområdet ett

förprimäradetvinstsyftet inte ärframhåller attVidarevånare. man
spekulativbedrivafår inteKommunernabolagsverksamhet.kommunal

argument.verksamhet ettår ännu
lokaliseringsprincipenfrånundantagbegränsatförFöreträdama ett

medlikhetiutformasbörvänneverksamhetförundantagdettaattanser nätverk-företagetstillnärhetgeografiskdvs.elnäten,förundantaget
nätverk-ändamålsenliguppnåsyftei attkommunen eninomsamhet

samhet.

lokaliseringsprincipenfrånundantagEmot ett

följafortsättningsvistillskälen ävenattdiskuterarintervjuadeDe
värmeomrâdetinomlokaliseringsprincipen menochkommunallagen

verkliga argument.uppbådasvårthar att
då vänne-värdefull. MenkontrollKommunmedborgamas anses

privataförfrontbredpåelmarknadsrefonnen öppnatsmedmarknaden
affärsmässighethar somföretagkommunägdaoch somaktörer

kompletteras oavsettbehöver omkontrolldennastrategi, attmananser
tillsynBehovetframtiden.ilokaliseringsprincipen avförundantag ges

monopol.verksamheten är ettmotiveras attav
diskutera-pengar"skattebetalamasmedspekulationförRiskerna

interiskernadärförvärvskulle göraföretagkommunägdades. Men att
ocksåframhåller attMantroligt.mindrepenetreradevälär anses
lika storakananläggningarutbyggnad varastoravidriskerna avt.ex.

utanför.förvärveventuelltettkommuninom somen

fram.förtintervjuadededeutvecklas argumentföljandedet somI
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6.3 Skalfördelar och miljö

jF ärrvänne och effektiva värrnerörelser

Fjärrvärme ingetär entydigt begrepp. Flertalet intervjuade har
kommenterat den tekniskaatt utvecklingen gått dithän tidigareatt

brutitsgränser dagI förekommer hetvattencentralerupp. i bostads-
företagens harägo flera kundertusen medan desom minsta kommun-
ägda kraftvänneverken bara har hundraett kunder. Multi-par
funktionella och "kombinat"system blir också allt vanligare där el-
och värrneproduktion används till produktion briketter eller pelletsav

i sin används tilltur kraftvärmeproduktion.som Den ekonomiska basen
för dessa system är utnyttja spillvännenatt under de årstidema.varma
Mot denna bakgrund använder flertalet begreppet respektivevärme
vännerörelser.

Effektiva vännelösningar kan således bestå såväl rörbundenav
värme kombinationer andra lösningar.som En effektivav värme-
lösning sammanfaller sällan med kommungränsen. Koncessions-mer

förgränser eldistributionen sammanfaller inte heller med effektiva
vänneproduktionslösningar.

När kommunernas i energiverksamhet diskuterasengagemang detär
viktigt hela kedjan frånatt samordning avfallshanteringse till värmeav
hos slutkund. Men då olika tekniska lösningar underär uppbyggnad får
inte analysen begränsas till rörbunden energi kombinationerutan av
tekniska lösningar bör tillåtas där alla värmeslag ingår.

Att organisera fjärrvärmen på liknande elverksamheten,sätt som
dvs. skilja hantering frånnät vänneproduktion, antydsav som en
utvecklingsväg. Kommunernas uppgift skulle i sådana system attvara

och drivaäga infrastrukturen, dvs. rören, medan produktionen öppnas
för konkurrens. Modellen ifrågasätts emellertid då den reducerar den
ekonomiska lönsamheten i kraftvännen. Detta mindre önskvärtanses
eftersom kraftvännen angelägenär utveckla miljösynpunkt.att ur

Att skilja mellan och produktionnät skulle också kunna minska
investeringsbenägenheten i fjänvärmeproduktion vilket får tillavsevärt
följd projektatt med högre riskproñl, miljörelateradet.ex. åtgärder,
lcraftvännetillämpningar, biobränsle- och avfallsvärmeverk, sannolikt
försvåras eller förhindras. Med de långa avskrivningstider dessasom
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värrneproduktionenföravsättningenkrävshar,infrastrukturprojekt att
tryggad.deltill ärstor

ochstorskalighetpåfjärrvärmenäteniekonominbyggerDessutom
gradnågonsvårt attdärför attDet ärproduktionen. secentralisering av
allradeiproduktionssidan, utompåuppnåskunnaskullekonkurrensav

Sverige.inätenstörsta

företagsmåochStora

energiföretagenOmvännerörelsen.ieffektivitetenpåverkarVolym
delagstiftningen,oberoende anserutveckla avsystemenfick

ivärmenätenknytalönsamt att sammanskulledetintervjuade att vara
Även regionalasammanhängande nät.tillstäder storavåra större

modell.framlyftsvärmeföretag som
IT,produktionen.i"high-tech"inslagalltmerfårVärrneföretagen av

ocksåkrävereffektivitetenfrämjar menkundebiteringssystem m.m.
krävsutvecklingenfinansieraFöranställda. attdehoskompetenshög

på.kostnadenfördelakunder attmånga
frågaefter ikomma omriskera attvärineverkenmindre uppgesDe
effektivaskapapersonalutveckling. För attochkompetensuppbyggnad

elleringenjörerantaldvs.massa, ettkritiskenkrävssystem
miljöerSådanaproblem.löserochtillsammansarbetarekonomer som barakanskedetdärvärrneföretagenminstadeiskapainte attuppges s.k.viastödMöjligheterna attingenjör. gebehovfinns enav

inte.diskuterasdistanspåexpertsystem
flerauppnåmöjliga att omävenEffektiviseringsvinster varauppges Ävenföretag.område drivs ettstörre avinomvärmerörelser ettmindre

personal,områdenainomeffektiviseringsvinstermöjligafinnshär
Effektivi-beredskapochjour m.m.IT,kundtjänst,tjänster,finansiella

omsättningmed högreföretagiockså attliggerseringsmöjlighetema
IT.ochteknikområdetallt inomframförspetskompetensbärakan

bästföretag ärLagom stora

entydig. I ettemellertid intestorlekoptimal ärUppfattningen om
energiföretagenriktigtde storaharframhålls det,perspektiv,historiskt

000-50medmedelstorade caeffektivitet änlägrebetydligthaft en
anställda.60-80ochelkunder00070

ochinvesteringarmedförenade storaärintegrerade systemStora
deförfaktorPådrivandeteknik.storskaligtilllåsningforriskinnebär
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integrationsprojekt för närvarande pågår inomsom Stockholms-
regionen i alltär väsentligt planering utifrån de olikheter finns isom
beskattningen bränslen för fjärrvänneproduktionen.av

Stora drivssystem företagett minskarsom möjligheternaav att
skapa förutsättningar för konkurrens och mångfald på den lokala
vännemarknaden.

Riskerna de mindre företagenatt skall komma efter i utvecklingen
inteär entydiga. Bl.a. mindre företag iuppges större utsträckning anlita

spetskompetensextern för sin utveckling.

Utveckla eller sälja

I undersökningen ingår kommunerett överlåtit ellerpar står isom
begrepp överlåtaatt sitt energiföretag och inte harsom egen
värmerörelse en eller flera hetvattencentraler finns i bostadsföretagets
eller den tekniska förvaltningens regi.

Motivet till försäljning värmeunderlagetav attuppges vara
kommunen saknar kompetens utvecklaegen att värmerörelse.en
Bristande finansiella också skäl.resurser anges som

6.4 Konkurrens vid förvärv eller utbyggnad

Växa förvärvgenom

Flertalet intervjuade uppfattningenär vännerörelserav att måste
växa förvärv. finansiellaDe ochgenom andra risker finnssom anser

möjliga begränsa.att Manman framhåller också risker kan iatt
förekommande fall lika vidstora utbyggnad Whemkommunenvara en

vid förvärv anläggning.som av en
Konkurrensen inom värmeområdet för Bristen påuppges vara svag.

konkurrens blir påtaglig kommunnär saknar fjänyänne skallen som
bygga fjärrvärmeföretagett eller vidareutvecklaupp eller fleraen
hetvattencentraler till värmerörelse med eller kraftvärme.en utan I
sådana situationer finns bara handfull företag kan konkurreraen som

köp eller samverkan då kommunalaom företag förhindradeär delta.att
De företag kan förvärva andra vänneföretagsom eller samarbeta med

kommun i färdär meden utvecklasom fjärrvärmeatt deär större
kraftproducentema, dvs. Vattenfall AB, Sydkraft AB, Graninge AB och
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dessasidanVidtill IVO.försäljningenefter avABEnergiBirka
VärmelandAB,EnergiGotlandsföretagprivatafåtalfinnsföretag ett

m.fl..Brikettindustri ABSvenskTäby,iTeknik AB
förlokaliseringsprincipenfrånundantagfårkommunernainteOm

påtagligt,högstelsidanpåkonkurrensenocksåinskränksVärmerörelsen
ochbådeharvanligenförsäljningtillbjudsenergiföretag utdå som

verksamhetsgrenar.vänne som
förbjudadiskuteras är attkonkurrensenstärkametod somEn att

ocksåområdei attför varaleveranskoncession ettharföretag som
område.ivärrneleverantör samma

ändamålKommunalt
deuppfattning attmenarärintervjupersoner annanDe avsom

förvärvabörägda intekommunaltdelvisellerheltenergibolag ärsom
kommunalamed detförenligtintedet ärskäletdet attandra av

försyftetydligtingetharFörvärvetverksamheten.förändamålet
kommunalförprimärtinteVinstsyftet ärinnevånare.kommunens
spekulativbedrivakommunernaintefårVidarebolagsverksamhet.
hemma-påriskermedel. De tarinnevånamasmed manverksamhet

skallföretagetändamålkommunaladetmotiverade somplan är av
uppnå.

förvärvafå laglig rätt attenergibolagen attkommunaladetillåtaAtt
medspekuleradärmedochkommuner,andraiverksamheter

dessavidkonkurrensenskäletdet attmedelkommuninnevånarnas av
detmedmotstridigtuppfattasblir somutförsäljningar svagannars
sittföretagenkommunägda150de genomändamålet. Attkommunala

sambandisågsföretagkonkurrerande resursantalet som entilltillskott
ifrån.bortserelmarknadsrefonnen,med man

samverkansformerandraochKommunalförbund

samverkansforrnkommunalförbundintervjuade att somFlertalet menar
harmedborgarnaoch"svårstyrddärmedblirkänd. Denallmäntinte är

kontroll.demokratisksvårt utövaatt
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6.5 Konkurrens fastighetsägarnaom

Konkurrenssituationen för konsumenter fjärrvärme förärav svag.
Detta beror på fjärrvärmesystematt kostsammaär varför konsumenter

gång valt fjärrvärme allmänheti bundnasom tillen är detta val under
många år. På liknande konsumenternasätt är bundna till andra
värmeförsörjningslösningar t.ex. värmepumpar. Den höga kost-som
naden för byta barriär.att system utgör Konsumenten hindras frånen

rösta med föttema"att de priset för värmetjänstenatt blir förom anser
högt eller de andra skäl missnöjdaär på grund dennaom kost-av av
nadsbarriär.

Vid sidan kostnaden för bytaatt vännesystem tillkommer andraav
barriärer för till flerbostadshusägare i och med det krävs bygglovatt
för byte uppvärmningssystem. Det troligtär miljöförvaltningamaav att
skulle avstyrka ansökningar byte vännesystem miljöskäl. Omom av av
bytet skulle till individuell uppvärmning med förnybaravara energi-
källor kan det dessutom svårt finna förrådsutrymmenatt för pelletsvara

Ävenoch ordnaatt dessa frågortransporter. har miljöförvaltningama
beakta.att
Småhusägare behöver inte bygglov för byta uppvärrnnings-att

Det finns ändå hindersystem. i kostnaden förett byta vännelösning.att
Medan 2 500 kronor ansågs oöverstigligt för elkunder kan kost-som
naden för byta uppvärmningssättatt från fjärrvärme till individuell
uppvärmning uppskattas till 40 000 kronor skorsten ochca om
ackumulatortank redan finns i fastigheten.

6.6 Behov tillsynav

Flertalet intervjuade framhåller det behövs någonatt form av
konsumentskydd. Skyddet motiveras med två Det gällerargument. ena
behovet enhetlighet i prisklausuler förekommer vidav m.m. som
överlåtelser vänneföretag. Bakgrunden till detta företagav är att som

för värmerörelsen i kommun i många fallsvarar kan ha sitten
huvudkontor på För inflytandeort. att överannan värrnetaxoma
förekommer det kommunerna iatt samband med överlåtelse av
värrneunderlaget lägger in olika prisregleringsklausulertyper iav
avtalet. Exempel finns på klausuler sträcker sig 20 år. Dennaöversom

prisklausulertyp kan leda till för långa bindningstiderav till priser och
andra villkor. Mångfalden klausuler framhålls motiv till behovav som



lllBilaga 2SOU 1999:5

slutkundenkonkurrensenmotivetandra avär atttillsyn. Det omav
förvissa svag.anses

lyfterskydd för konsumenternautformningen mangällerdetNär av
påreplierarenbartdärmodelldelsmodeller,tvåfram manen

Energimyndigheten ettförutomdärmodelldelsEnergimyndigheten, en
förhearingsordnaåläggs öppnaenergiföretagen attråd inrättas samt att

konsumenterna.

EnergimyndighetenTillsynModell genom

allatillsynutvecklauppdragibör attEnergimyndigheten avges
böruppgiftenanvänds. Ienergislagvilketenergiföretag oavsett som
allamellanprisjämförelserårligapubliceraochframingå taatt

ividarebörEnergimyndighetenenergislag. gesallaochenergiföretag
denliknandeochförrapportering värmeutvecklauppgift gasatt en

elnäten.fördagmyndigheten i gör

Energimyndigheten,TillsynModell genom
hearingsoch öppnakonsumentråd

uppdrag attEnergimyndighetenbörÄven tillsynförmodell gesi denna
Vidareochel,dvs.energislag, värmeochenergiföretag gas.allafölja

alladärprisjämförelserårligapubliceraochproduceramyndighetenbör
ingåvidare attuppgiften böringår. Ienergislagochenergiföretag

förrapportering värmeutvecklauppgifti attEnergimyndigheten enges
för elnäten.dagimyndigheten gördenliknandeoch gas

konsumentråd ilokaltmedkompletteras ettbörEnergimyndigheten
hyresgäströrelservillaägarorganisationer,fastighetsägarförening,vilket

kommunernakonsumentråd attdettatillskälingår. Somm.fl. anges
konsumen-börDärförfjärrvärmeanläggningar.sinasällan ägernumera

Upp-bostadsorganisationema.taxegranskningenstöd i avterna ges
bör attalla kommuner,finnas iskall sam-råd, varadettaförgiften som

taxefrågor.råda i
taxejämförelserpublicerarEnergimyndighetenmedsamband attI

varjehearings" iordna öppnaåläggasenergiföretagen attskall
delta.inbjudsallmänhetochråden,därkommun press
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Inget skydd avlägsna barriärer-

Bland de intervjuade förekommer uppfattningen konsumenternaatt inte
behöver ytterligare skydd. ställetI betonar de barriärerattman som
finns hindrar konsumenterna från byta fjärrvärmesystematt och därför
bör undanröj as.

Kommunernas planmonopol bör luckras så fastighetsägarenattupp
kan få valfrihet själv väljaatt uppvännningssystem. Vidare framhåller

kommunernasatt ochvärme- energiplanerman måste väg-ges en
ledande och till förstatus kommunens interna planerings-vara egna

Praktiskt innebär sådan åtgärdprocess. länsstyrelsemasatt tillsynen
den kommunalaöver energiplaneringen bort i alla delartas kon-utom

cessionsprövningen.
Fjärrvänneföretagens leveransåtagande på vissa haorteruppges

utsträckts så fjärrvärmecentralenatt även i fastigheten leveran-ägs av
Därmedtören. blir kostnaden för kunden byta uppvärmningsformatt

obetydlig förutsatt den gamla anläggningenatt vanligen oljepanna och
tank behålles.

Avgiftsjämförelser upplevs problematiska för fjärrvänneföretagsom
sluter individuella avtal, där tjänsten intesom enbart består värmeav

två i väggenrör diversifreratutangenom ett produktsortimentav mer
bestående energiservice inklusive kyla,värme, el, service, komfort-av
garantier, övervakning, telefontjänster, Internet, miljömärkning Ietc. en
sådan produktprofilering, med så olika innehåll och kvalitet, detär
svårt rättvisa prisjämförelser.att göra

Fjärrvärmen har starka miljöinslag och skall och säkertryggvara en
uppvärmningsfonn med stabila och konkurrenskraftiga priser uppges
det. deFör kommunala energiföretagen lyfts detta många gånger fram

särskilt starkt kommunaltett ändamål tillsom skillnad från de privata
och statliga fjärrvärmeföretagen i första hand prioriterar vinst-som
intresset. därmedAtt enbart fokusera på prisjämförelser kan inte, menar

rättvisande.man, vara
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devägande attsåfaktorer tungtärnågraframkommithar inteDet som
fjärr-förlokaliseringsprincipenfrånundantagförhindraskulle ett

vännen.
framkommitskäldesammanfattningsvistalarundantag somFör ett

nämligenundersökningeni
utvecklingvidstordriftsfördelar avdra nyttamöjligheterna att av0

miljöochverksamhet
värmesystemutvecklingochinförandevid avkonkurrensenatt0

stärkasbehöver
såvälgälleridag. Dettaslutkunden ärkonkurrensen svagatt om0

småhus.flerbostadshustill somägare
frånundantagenframhållasdet attbörskäldessasidanVid av

dedåbetydelsebegränsadfåreljestellagenilokaliseringsprincipen
elnätsåvälinnefattarförsäljningtillbjuds utenergiföretagflesta som

energi-allÄven förskälet talardet attfjärrvärrneverksamhet.som
villkor.likabörverksamhet ges

frånundantaggällervadfattasslutligenbeslutvilketOavsett som
värmeföretagen över-tillsyn överfråganbörlokaliseringsprincipen, om

talarökarföretagprivataandelenförhållandet attdetminstIntevägas.
densaknarmonopol typPrivata avinförs.funktionsådanför att en

sina ägare.hamonopol förutsättsoffentligatillsyn genomsom
ochråd öppnamyndighetbåde samtmedtillsynsmodellDen

inslag.positivamångaharfört framintervjuadedehearings som
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