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chefen förochstatsrådetTill

näringsdepartementet

förchefenbemyndigade regeringen1998majden 20beslutGenom
medutredaresärskildtillkallahandelsdepartementetoch attNärings- en

förleveranskoncessionermedgällandedet systemetuppdrag överatt se
eller någonavskaffas iböranalyseraoch systemetförsäljning omav

form permanentas.
general-juli 1998denförordnades 15bemyndigandetstödMed av

utredare.särskildLjungdirektören Lars som
civilingen-sakkunnigaförordnades1998september30Den som

verkställandeKommunförbundet,SvenskaCarl Mattssonjören
civilingenjörenElleverantörer,SverigesSamuelssondirektören Jan
departements-Kraftverksforeningen,Svenska samtThorstein Watne

handelsdepartementet.ochNärings-WidegrenKarinsekreteraren
avdelningschefenbiträdandeförordnadesdag experterSamma som
Högrell StatensOlleKonkurrensverket, juristenAnknerStig-Ame
HyresgästernasAnders Mattssonombudsmannenenergimyndighet,

kraft-svenskaAffärsverketBertil PerssonchefsjuristenRiksförbund,
byrådirektö-SERO,SöderbergChristerdirektörenverkställandenät,

departementssekreterarenKonsumentverket,Wahren samtCarinren
handelsdepartementet.ochN ärings-ZsigaAndreas

byrå-oktober 1998den 28entledigadesuppdragetFrån expertsom
SylviabyrådirektörenförordnadesochWahrenCarindirektören

entledigadesuppdragetKonsumentverket. Från expertLindell som
civil-förordnadesHögrell ochOllejuristendecember 1998den 14

Frånenergimyndighet.StatensGabrielsonAnnelieingenjören upp-
verkställande di-januari 1999entledigades den lsakkunnigdraget som

elhandelschef Ulf SävströmförordnadesochSamuelssonrektören Jan
entledigades denuppdragetFrånElleverantörer. expertSveriges som

uppdragetFrånAndreas Zsiga.departementssekreteraren19991 mars
Anneliecivilingenjörenjuli 1999den 1entledigadesexpertsom

Hyltefors Sta-Erikenhetschefen LarsförordnadesochGabrielson
energimyndighet.tens

avdelningsdirektören Svanteförordnades1998augusti27Den
förordnadesdagutredningen. SammaisekreterareEriksson att vara

biträdande sekreterare.LindahlAnnicacivilekonomen att vara
OllejuristenHeldtIrisförordnades juristen1999 samt15Den mars

denperioden 15underutredningenisekreterareHögrell marsatt vara
april 1999.till den 4denrespektive 15apriltill den 15 mars
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Utredningen har antagit LEKO-utredningen.namnet
Utredningen har den Öppen1 april 1999 avgivit delbetänkandet el-

marknad SOU 1999:44.
Experten Bertil Persson respektive Christer Söderberg harexperten

avgivit särskilda yttranden.
Härmed avlämnas utredningens slutbetänkande Småskalig elproduk-

tion mätning och debitering elforbrukningsamt SOU 1999:95.av
Utredningens arbete härmed avslutat.är

Stockholm den l september 1999

Lars Ljung

/Svante Eriksson
Annica Lindahl
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Sammanfattning

utvärderauppgiftmed1998 atttillsattesLEKO-utredningen sommaren
koncession ensamrättsådanleveranskoncession. Enmed gersystemet

förbruk-kundertillsäljaområdegeografisktvisstinom varsettatt
inomskyldighetinnebär attKoncessionen äventimvis.ning inte mäts

elanvän-allaförbrukningsändamål tillnormalaförlevereraområdet
produktionsanläggningar. Ifrån småköpaochönskarsådare attsom

skäligt.prisetskallfallenbåda vara
allakännatillregeringendecember 1998 attden 4Riksdagen gav

påkravDagens attelleverantör.bytaskall kunnahinderhushåll utan
kommerleverantörbytaför kunnasärskild timmätare attinstallera en

s.k. scha-införsIställetelanvändare.flertaletavskaffas fördärmed att
november 1999.från den lblonberäkning

konkur-förelmarknadenhelainförsschablonberäkning öppnasNär
upprätthål-längreinteleveranskoncessionssystemetkanHärmedrens.

november 1999. Motdenupphöra 1därförkommer attlas. Systemet
utredning-angivittilläggsdirektiviregeringen attbakgrund hardenna

harArbetetaktuell.längreinteutvärdera äruppgift systemetattens
inriktning.givitsdärför nyen

april 1999till den lutredningenskulletilläggsdirektivenEnligt ana-
schablonberäkning. Dettainförandetkonsekvenserolikalysera avav

Öppen 1999:44.elmarknad SOUdelbetänkandetredovisades i
skallutredningenfrågortvåtilläggsdirektiveniVidare somanges

analyserautredningenskallDels1999.septembertill den lbehandla
leveranskoncessionssyste-dåelproducentersmåförskyddbehovet av

längdmätperiodensutredningenskall övervägaDelsupphör.met om
förbrukning.faktiskpåbör baseraselräkningenochreglerasbör om

dessa frågor.behandlarslutbetänkandetföreliggandeDet nu
nedan.sammanfattasslutbetänkandetiöverväganden görsDe som

Överväganden småskalig elproduktionom

el-elproduktion,Sveriges%för 1,5stårelproduktionSmåskalig avca
levererakankraftverksådanaSmåskaligaTWh/år. ärknappt 2ler som
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effekt högst kW.1 500 Den småskaliga elproduktionen utgörsen om
främst vattenkraft och vindkraft. finnsDet 1 200 små vattenkraft-av ca
verk, producerar 1,5 TWh/år, och 400 vindkraftverk,som ca ca som
producerar 0,4 TWh/år. Till detta kommer vissa kraftvärmeverk.ca

Systemet med leveranskoncession småskalig elproduktion ettger
särskilt skydd. Således leveranskoncessionären skyldigär köpaatt
från små kraftverk belägna inom det område koncessionenärsom om-
fattar s.k. mottagningsplikt. Detta skall också ske till skäligt pris.ett

LEKO-utredningens överväganden småskalig elproduktion harom
utgått ifrån det skydd leveranskoncessionen Under utredningensger.
gång har det dock visat sig fokuseringen på småskalighet föratt är

Flera omständigheter talar nämligensnäv. för bredare perspektivatt ett
bör anläggas på frågan vilken roll elproduktion baserad på fömy-om
bara energikällor varav den småskaliga produktionen del-utgör en
mängd bör spela i energiförsörjningen.

En sådan omständighet tidsär elprisetsatt ut-senare prognoser om
veckling förtalar det framtida elpriset kommer liggaatt att avsevärt
lägre vad tidigare bedömts. Såledesän bedömer Energimyndig-som
heten elpriset kommer ligga på nivån omkringatt 20 öre/kWh framatt
till år 2010. kanDetta jämföras med 1997 års energipolitiskaatt pro-

genom vilket bl.a. inrättades investeringsstöd till småskaliggram vat-
tenlcraft och vindkraft byggde på Energikommissionens bedömning att
elpriset skulle stiga till 30 öre/kWh fram till år 2010.ca

En andra omständighet talar för bredare perspektiv böratt ettsom
anläggas flera iakttagelser gjortsär i utredningsarbetetatt som sam-

tyder på det kan finnas skälmantaget att dagens föratt ompröva gräns
småskalighet, kW.l 500 En tredje omständighet EU-gemensam-är att

regler för stöd till elproduktion baserad på förnybara energikällorma
kan komma inom några år. Frånatt EU-kommissionenspresenteras
sida tycks ambitionen dessa regler bör utgå ifrånatt stödsystemvara

skapar konkurrens mellan olika produktionsanläggningar baseradesom
på förnybara energikällor ett exempel på sådana stödsystem s.k.är

certifikat. Enligtgröna LEKO-utredningens mening det inte själv-är
klart sådana stödsystem endast böratt omfatta småskalig elproduktion,
åtminstone med den definition detta begrepp givits i Sverige.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen böratt översyn görasen
den förnybara Översynenelproduktionens förutsättningar. bör haav ett

bredare perspektiv den avgränsning tillän småskalig elproduktion som
gällt för LEKO-utredningens arbete. Syftet med böröversynen attvara

långsiktigabedöma vilka förutsättningar bör gälla för förnybar el-som
produktion, analysera vilka metodersamt att och eventuella stöd m.m.

bäst kan bidra till uppnå dessa förutsättningar.att Enligtsom utred-
ningen bör marknadsnära lösningar eftersträvas. Inriktningen på över-
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konkurrensskaparstödsystemsådandärförbör att somvarasynen
energi-förnybarapåbaseradeproduktionsanläggningarolikamellan

Därvid bör ihand prioriteras.förstacertifikat ikällor t.ex. gröna
tillmedverkaförskälfinnsdetbelysas attockså statenöversynen om

utvecklas.kanförnybarförmarknadsplatssärskildatt en
el-förnybarförförutsättningarnagjortsallmänInnan översyn aven

sökameningsfulltdet inteutredningen är attbedömerproduktion att
detförersättninglösningdefinitivochlångsiktigutveckla somen

elproduktion.småskaliggivitleveranskoncessionenskydd
små-innehavareföreslagitregeringenhar1998/99: 137 attI avprop.

underför sinavsättninggaranteradböranläggningarskaliga ges
då leverans-år 2000,utgångentillnovember 1999denperioden 1 av

dessa 14upphöra. Förtänktursprungligen attkoncessionssystemet var
etablerasskallmottagningspliktenföreslagitregeringenharmånader att

förbinder siganbudsgivamadärupphandlingsförfarande attettgenom
anbudettill ielproduktionensmåskaligadendelarellerhelaköpa enav

prisnivå.garanteradangiven
föreslagnautredningenden över-bedömasvårtDet attär avom

träda ikanregleridentaktsådanske ikan utmyrmaratt somnyasynen
1998/99:l37förslaget imånaderde 14haft redan när om-prop.som

kandennaosannolikt tadock inteDet attfattar löper är processut.
ochjanuari 2001från denkan det lfalletblivisar sigtid. sålängre Om

iochgenomföras nyttkunnat omsättas etttill dessfram översynen
Såvittlösning.ytterligare ut-behövas temporärregelverk komma att en

sådanalösning ibehovettorde temporärbedömakanredningen enav
eller år.omfattahöjdfall på sin ettett par

kan kommalösningytterligare temporärförutsättningenGivet att en
detsöka bedömapåsigkoncentreratutredningenbehövas har att omatt

skyddbehovfinnsefter år 2000 motsva-året/åren ettunder närmast av
leveranskon-till skäligt prisochmottagningspliktrande den rätt som

elproduktion.småskaligidagcessionen ger
be-mottagningsplikt börmedföreslårUtredningen systematt ett

efter årunder året/årenbehövslösning närmasthållas temporärom en
elproduktionensmåskaligadengivetoch för sig intei2000. Det attär

ochpolitiska beslutolikaeftersommottagningsplikten. Menbehöver
produktionenden småskaligaklargjortåruttalanden under attsenare

synvinkelsamhälletstorde detsågynnad ställning,bör varaurges en
organiseradformanordna någonsiktpå kortrationellt åtminstoneatt av

med hänsyn tillbl.a.produktionen.småskaliga Dettadenhantering av
600 Enantal anläggningar, 1omfattar mottag-den st.ett stortatt ca

sådanmetod förlämpligerbjudaaktör tordeningsplikt för någon enen
finns behovdetOm mot-organiserad hantering. permanent av enmer

föreslagit.utredningendenbelysas itagningsplikt bör översyn
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Utredningen föreslår vidare lösning behövsatt temporärom en un-
der året/åren efter år 2000, så börnärmast mottagningsplikten bygga på

upphandlingsmodell, motsvarande den regeringen initierat fören som
perioden den l november 1999 utgången år 2000. dettat.o.m. Förav
talar flera skäl. Ett det med hänsyn till detär korta tidsperspektivatt

gäller för utredningens överväganden krävs starka skäl för väljasom att
någon modell för mottagningsplikten den underän ärannan som nu
införande. Utredningen har inte funnit några sådana starka skälatt
föreligger. skälEtt upphandlingsmodellen liggerär väl i linjeannat att
med den utveckling konkurrensbaserade lösningar efter-mot mer som

EU-kommissionen.strävas av
Samtidigt vill utredningen betona upphandlingsmodellen inte be-att

höver statisk. Tvärtom torde erfarenheter i den pågåendegörasvara nu
upphandlingsomgången, kan leda till modellen kan utvecklasattsom
och förbättras inför eventuell upphandling. Genom upphand-atten ny
lingsmodellen innebär marknadsvärdering den småskaligaen av pro-
duktionen bidrar den också till skapa referenspris för förnybaratt ett
elproduktion. Med hjälp detta referenspris skulle marknadsplatsav en
för den småskaliga kraften kunna utvecklas, successivt skullesom

.kunna upphandlingens roll.över LEKO-utredningenta har inte analy-
hur bäst skulle kunna stimulera sådanserat utveckling.staten Menen

framgått utredningen sådan analys bör ingå i den all-attsom anser en
utredningen föreslagit.männa Upphandlingsmodellenöversyn förhind-

dock på intet marknadens aktörer kansätt utveckla andraatt formerrar
för handla med den småskaliga kraften,att finnerså lämpligt.om man

Beträffande frågan skäligt pris har utredningen svårt uttalaattom
sig det leveranskoncessionssystemetnär upphör alltjämt bör finnasom
sådana regler, eller hur skälighetsbegreppet i sådana fall bör defini-om

bl.a.Detta därför sådan bedömning påverkasatt vilka slut-eras. en av
dras i den utredningensatser föreslagit.översynsom

Utredningen har därför valt istället analysera vilkenatt ersättning
den småskaliga elproduktionen torde behöva för klara sig. Analysenatt
har utgått från frågor:två vilken ersättning torde krävas för fortvarig
drift den volym småskalig elproduktion skall byggas medav utsom
hjälp de investeringsstöd för vindkraft och småskalig vattenkraftav

inrättats 1997 års energipolitiska och vilka konse-som genom program,
kvenser torde uppstå ersättningen fortsatt ligger på dagens nivå.om

Några utgångspunktema för analysen bör kort Blandnämnas.av
har utredningen antagit långsiktig bärkraftighetannat kräveratt in-att

nehavare kraftverksmå får ersättning kostnadstäckningav en som ger
och acceptabel avkastning från verksamheten. Vidare har utredningen
valt spegla konsekvenser såvälatt avskrivningstiderna 12 år förav
vindkraft och 20 år för småskalig vattenkraft dubbelt så långasom av
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vilken avskriv-påolikaharaktörerolikaeftersomtider. Detta syn
detta slag.investeringarförgällabörningstid avsom

investeringsstödinrättadesenergipolitiskaårs1997Genom program
femmål påStödensvattenkraft.småskalig är attochvindkraftbl.a.för

småskaligfrånTWh ochmedvindkraft 0,5frånårsproduktionenökaår
TWh.med 0,25vattenkraft

torde krä-skall nåsinvesteringsstödenmedutbyggnadsmålenFör att
öre/kWh,till 25-35vindkraften uppgårförersättning casomvas en

driftstöddock detförutsätterår. Dettaavskrivningstid på 12 attmed en
alltjämtmiljöbonuss.k.idagvindkraftenöre/kWhpå 15,1 gessom
behövaersättningenvattenkraften tordesmåskaligadenutgår. För

Medtill 20 år.avskrivningstidenöre/kWh, sätts35-45uppgå till omca
15-25ersättningskravetbliravskrivningstiderlångadubbelt så ca

föröre/kWhvindkraften och 25-35miljöbonus förplusöre/kWh ca
vattenlcraften.småskaligaden

för denöre/kWhkraftverk 25småinnehavarefårdagslägetI caav
upprätthållsnivådennaOmleveranskoncessionär.tillsäljs ensom

ske, förutsattkommavindkraft fortsattutbyggnad atttorde viss aven
utbyggnads-det tveksamtutgår. Däremotalltjämt ärmiljöbonus omatt

kanheltenergipolitiskaårsvindkraft enligt 1997målet för program
vattenkraftsmåskaligöre/kWh. För tor-på 25ersättningviduppnås en

utbyggnads-uppnåotillräcklig förersättningsnivå attsådande varaen
målet.

leveranskoncessionssystemet november kommerupphör den 1När
initieratupphandling regeringenden attkraftensmåskaligaden genom

påmarknadsprisetuppgårdagslägetvillkor. Imarknadensvärderas på
småskaligadenvärderingMarknadensöre/kWh.till 10-12 avca

förkrävsden ersättninglägreblidärför änkraften torde avsevärt som
energipolitiskaårsutbyggnadsmålen i 1997uppnå program.att

elpriset kom-bedömerEnergimyndighetenbakgrund attMot attav
mark-kantill år 2010öre/kWh framnivån 20omkringliggaattmer

sådan nivåtillförväntas stigasiktlägre attheller pånadspriset inte en
uppnås.kanutbyggnadsmålen

da-utgå,stöd behövaoffentligtform utöverHärmed torde någon av
fort-förvindkraften,tillmiljöbonusinvesteringsstöd och att engens

byggaselproduktionsmåskaligvolym utdendriftvarig avsessomav
uppnås.skall kunnaenergipolitiskaårs1997 programgenom

samtligaomfattadedriftstöd ochstödsådantOm ettett somgavs
marknadspris pådagensstödet, medkostnaden förkraftverk tordesmå

avskriv-år,mkr300-400till minst ävenuppgåel, komma att omper
småskaligaför denvindkraften och 40 årförårtill 24ningstidema sätts

motsvarandeskullekraftverksmåinnehavarevattenkraften. Om gesav
med hjälpdriftstöd, störrenågrahelt ettförutsättningar utan avmen
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investeringsstöd, torde investeringsstödet behöva uppgå till 75-80 %ca
för såväl vindkraft småskalig vattenkraft.som

Utredningen har sökt bedöma vilka konsekvenser fortsattäven en
ersättning dagens skullepå nivå för de kraftverksmå idag iärsom
drift eller uppförande.under vindkraftenFör torde dagens ersättning

öre/kWh acceptabel25 avkastning för åtminstone befintligaom ge en
kraftverk storlekarnai 500-700 kW och för kraftverk under uppförande
i storlekarna 700-1000 kW, förutsatt miljöbonus alltjämt utgår. Föratt
den småskaliga vattenkraften torde ersättningsnivån öre/kWh25 leda
till och siktstagnation på något minskad produktion. Uppskattnings-en
vis kan kraftverk motsvarande årsproduktion på 0,lO-0,l5 TWhen
komma avvecklas deninom tioårsperioden.närmasteatt

Överväganden mätperiodens längd och eventuell debiteringom om
på basis faktisk förbrukningav

Elräkningen baseras idag för den överväldigande majoriteten hus-av
hållen på uppskattning elförbrukningen, dvs. det sker prelimi-en av en

debitering. eftersomDetta exakt uppgiftnär elförbrukningenen om
endast kan fås i samband med elmätaren avläses, vilket för hus-att
hållskunder sker gång år i normalfallet. Efter den årliga avläs-en per
ningen korrigeras eventuella avvikelser preliminärdebiteringen kansom
ha medfört jämfört med den faktiska förbrukningen. slutändanI betalar
elanvändaren således endast för den han faktiskt förbrukat.

Utredningen har analyserat preliminärdebiteringen bör avskaffasom
och elräkningen istället alltid bör baseras på faktisk förbrukning.om

sådanEn förändring skulle medföra fördelar.vissa Bl.a. skulle kun-
den inte vid något räkningstillfälle behöva betala för denänannat
han faktiskt förbrukat. Vidare torde avläsningar innebära vissatätare
fördelar för den schablonberäkning skall införas den 1 novembersom
1999. ökadEn uppmärksamhet på den elförbrukningen tordeegna
också öka kundens benägenhet energi.att spara

Ett avskaffande preliminärdebiteringen skulle dock medföraävenav
ökade kostnader. handlarFrämst det kostnaderna föratt måtarav-om
läsningar ökar, eftersom elmätaren måste läsas inför varje fakture-av
ringstillfälle. Om preliminärdebiteringen avskaffas finns sannolikt även
skäl sambandi med detta ställa krav påatt elförbrukningen skallatt

tydligare på elräkningen, vilket skulle medförapresenteras kost-vissa
nader. Sannolikt torde andra, i dagsläget oidentifierade,även kostnader
uppstå preliminärdebiteringen avskaffas.om

LEKO-utredningen har försökt uppskatta storleken på de fördelar
och kostnader torde uppstå preliminärdebiteringen avskaffas.som om
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kansäkerhetmed avgörautredningensådantdock inteUnderlaget attär
fin-bakgrunddennaeller Motkostnadernaöverstigerfördelarnaom

förstatsmakterna närva-rekommendera attskälinteutredningen attner
preliminärdebite-avskaffaföråtgärdersärskilda attnågrarande vidta

detunderaktörer när-elmarknadensocksåtalardetta attringen. För
ochinföra,medfullt attupptagnakommer anpassaåret attmaste vara

schablonberäkningen.till,sig
huvudsakijuli 1999fr.o.m.preliminärdebiteringenhar av-I Norge

villdetkWh/år,0008elförbrukningmed änhushållför störreskaffats
dentyder påerfarenheternanorska atthushållen. De%80säga avca

hämtafinnspreliminärdebiteringenavskaffa attmedvinsten attstörsta
fak-årgångerfyraskall minsthushållNorskaenergisparsidan. perpå

elräkningenpåförbrukning,på samtbaserat uppmättefterskottitureras
Åtgärderna tillledaelförbrukningen. antasinformationgrafisk omges

med %.5elförbrukningsinminskarhushållenatt
el-tordesåSverige,genomföras iskulleåtgärdermotsvarandeOm

dessamedförPotentialenhär. attminskaförbrukningen även spara
exaktadesslåti Norge,mindre attdocktorde änåtgärder varavara

bedöma.svårstorlek attär
potentialvilkenstuderasbörmening närmareutredningensEnligt

preliminärdebite-avskaffaenergi attförfinns att genomsparasom
baseradefakturorförsök meddärförföreslår ettUtredningen attringen.

geografisktgenomföras i avgränsatbörförbrukning ettfaktisk om-på
grafiskttydligt,påeffekterna ettanalyseras attbörSamtidigtråde. av

tillMed hänsynelräkningen.på attelförbrukningenillustrera spar-sätt
eluppvärmdabor ikunderblandfinnastordefrämstpotentialen som

med el-hushållomfattahandförstaiförsöksverksamhetenbörbostäder
till Ener-lämpligenbörförsöksverksamhetenförAnsvaret gesvänne.

Konsumentverket.medsamarbeteeventuellt igimyndigheten,
och behovet,värdet,kan attförsöksådantMed hjälp av-ett avav

elräkningensförbättraochpreliminärdebiteringen, även attskaffa av
dettakringFörbättrade kunskaperbedömas.lättareövrigt,utseende i

denutvecklingenföljautvinnaskunna atttorde aväven nogagenom
utvecklaförsök medolikafölja attochreformen,norska att uppgenom

håll i Sverige.olikapågjortstidigareelräkningen som
finnsnärvarande intefördetsåledesLEKO-utredningen attanser

avskaffaåtgärder försärskildanågravidta attstatsmakternaförskäl att
ändå börförsöksverksamhetpreliminärdebiteringen, att genom-men en

preliminärde-talar förskälflerapåpekas attbörSamtidigtföras. att
särskiltstatsmakternainteförsvinna,sikt kanpå ävenbiteringen om
och påservicekrav påkundernasskäldetta. Ettförskulle verka är att

schablon-efterdetorde ökaförbrukningfaktisk närefterfakturering
skälelleverantör. Ett ärbytafår lättare annatinförandeberäkningens att
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kostnaden för fjärravläsaatt elförbrukningenatt på sikt lär minska, vil-
ket bör leda till fler nätföretag bedömeratt investering ifjärrav-att en
läsningssystem blir lönsam. Sådana i dagsläget relativtär dyrasystem

installera, medföratt å andra sidan endast marginella merkostna-men
der för avläsningar de väl installerats.extra när
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ochuppdragUtredningensl

uppläggning

Direktivenl 1
.

uppdragursprungligaUtredningens1.1.1

med1998,septemberdenarbete 1inledde sittLEKO-utredningen upp-
leveranskoncessionssystemet.utvärderagiften att

verk-kommersiellbedrivatillståndleveranskoncession attär ettEn
Med konces-område.geografisktvisstelhandel inommedsamhet ett

består iFörpliktelsemafördelar.och attförpliktelserbådeföljersionen
pristill skäligtskyldigområdetinom är attleveranskoncessionären

förbrukningsändamålnormalaförlevereraundantag,med vissadels,
innehavarefrånköpadelsönskar,såelanvändareallatill avsom

främst ibestårFördelarna attproduktionsanläggningar.småskaliga
områdetgeografiskadetinomharleveranskoncessionären ensamrätt att

timvis.förbrukningkunder mätstillsälja vars
elmark-samband medinfördes i attLeveranskoncessionssystemet

tänktSystemetjanuari 1996.refonnerades den 1naden som envar
el-påförutsättningarnapåavvaktaniövergångslösning attfemårig

längremätning intetimviskravet pådithänutvecklatsmarknaden att
denoch förelleverantör,för bytahinder attkunde attutgöra geanses

marknad.till frisigmöjlighetelproduktionensmåskaliga att enanpassa
1998:37dir.direktivursprungligaLEKO-utredningensEnligt

analyseraochleveranskoncessionssystemetutredningenskulle överse
skulleArbetetformeller i någonavskaffas perrnanentas.det börom

tilläggsdirektiv dir.Genomnovember 1999.den lredovisas senast
meduppdragoktober i1998den lutredningen attdock1998:82 gavs

bordekunderanalysera vissa1999,februaritill denförtur, 1 un-om
elanvändningen.mätningtimvisgrundprincipenfråndantas avom
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1.1.2 Utredningens inriktningnya

I samband med beredningen propositionen Genomförandet Euro-av av
paparlamentets och rådets direktiv regler för den inreom gemensamma
marknaden för el, l997/98:159 redovisade Näringsutskottet im.m.
betänkandet Vissa elmarknadsfrågor 1998/99:NU4 sin uppfatt-som
ning LEKO-utredningensatt uppdrag borde skärpas och preciseras.
Utskottet föreslog utredningen skulleatt i uppdrag lägga framattges
förslag undantag från grundprincipenatt timvis mätningom skulleom

för vissa kunder.göras Riksdagen beslutade den 4 december 1998 i en-
lighet med Näringsutskottets förslag rslcr. 1998/99:53. Istället kom-

från den 1 november 1999 s.k. schablonberäkningmer användas föratt
de kunder undantagits från kravet på timvis mätning.som

Riksdagens beslut förändrade förutsättningarna för LEKO-utred-
ningen på genomgripande Flertaletett sätt. de frågor kring eventu-av
ella undantag från timvis mätning utredningen hade att övervägasom

i praktiken redan avgjorda.var
Mot denna bakgrund inlämnade LEKO-utredningen den 22 decem-

ber 1998 särskild skrivelse till regeringen. skrivelsenI konstatera-en
des leveranskoncessionssystemetatt inte kan upprätthållas scha-när
blonberäkning införs och hela elmarlcnaden därmed för kon-öppnas
kurrens. Riksdagens beslut sades därför innebära utredningensatt
huvuduppgift, utvärdera leveranskoncessionssystemet,att inte längre

relevant. Vidare konstaterades det inte längrevar fannsatt anledning
för utredningen lämna delbetänkandeatt denett 1 februari 1999.

skrivelsenI föreslog utredningen också inriktning utred-en ny av
ningsarbetet. utformaAtt de praktiska detaljerna kring schablon-mer
beräkningen ansågs inte LEKO-utredningens uppgift,vara utan ansva-

för detta borde enligtret utredningens mening istället läggas på Affärs-
verket svenska kraftnät i samarbete med Statens energimyndighet och
branschen. LEKO-utredningens fortsatta arbete föreslogs istället om-
fatta samlad bedömningatt göra förutsättningarna fören införaav att
schablonberäkning på basis myndigheternas arbete, utredaav samt att
vissa preciserade detalj frågor, hur skyddet fört.ex. den småskaligasom
elproduktionen bör hanteras leveranskoncessionssystemetnär upphör.

Regeringen delade i allt väsentligt LEKO-utredningens ståndpunkt-
Således Svenska kraftnät den 28 januarier. 1999 i uppdraggavs iatt

samråd med Energimyndigheten föreslå och utfonna förett system
schablonberäkning skall träda i kraft den 1 november 1999. Vidaresom

LEKO-utredningen den februari11gavs 1999 tilläggsdirektivnya

Övergripande1 bedömningar beträffande schablonavräkning och det fortsatta
utredningsarbetet avseende leveranskoncessionssystemet LEKO dnr U-17.



UtredningensSOU 1999:95 uppdrag och uppläggning 17

dir. 1999:19 vilka regeringen sig dela utredningensi bedömningsäger
leveranskoncessionssystemet i dess nuvarande form be-inte kanatt

införs,hållas då schablonberäkning och utredningens ursprungligaatt
direktiv vad utvärdering leveranskoncessionssystemet därmedavavser
inte längre aktuella.är

flertal frågortilläggsdirektiven LEKO-utredningenI ettangavs som
skulle den april frågor, förstaredovisa 1 1999. Dessa i handsenast som

olika konsekvenser införandet schablon-avsåg analyseraatt av av
Öppenbehandlades utredningens delbetänkandeberäkning, i elmark-

Delbetänkandet utgjorde förnad SOU 1999:44. väsentligt underlagett
Införande schablonberäkningregeringens proposition på elmarkna-av

skall behandlasden, 1998/99:l37, vilken riksdagen börjanim.m. av
hösten.av

tilläggsdirektiven också två frågorI skall redovisasangavs som
frågor,den september 1999. Dessa vilka behandlas i detta slut-lsenast

utredningen skallbetänkande, handlar attom

föranalysera behovet skydd små elproducenter då leveranskon-0 av
dess nuvarande form upphör,cessionssystemet i samt

mätperiodens längd bör regleras och elräkningenöverväga0 omom
förbrukning lämnabör baseras på faktisk förslag på de författ-samt

kan behövas i sådant sammanhang.ningar ettsom

ursprungliga direktiven de två tilläggsdirektiven återges bila-De isamt
1-3.goma

Arbetets uppläggning1.2

LEKO-utredningen har valt i slutbetänkandet koncentrera på desigatt
två delfrågor i tilläggsdirektiven. innebär bl.a.Detta att ut-som anges
redningen haft ambition vadinte gjortsutöveratt,som som ovan, sam-
manfatta det övriga utredningsarbete bedrivits. denna bak-Motsom

slutbetänkandetgrund har utredningen valt i heller inte beskrivaatt
bakgrundsfakta kring den refonnerade elmarknaden eller leverans-om

Sådana redovisningar finnskoncessionssystemet, i utredningensm.m.
december varförskrivelse den 1998, den önskar del22 tasomav av

dit.sådan information hänvisas
harutredningsarbetet sammanträden med sakkunniga ochI experter

hållits vid sammanlagt tillfällen.13
har sedan den inledde arbete hösten ocksåUtredningen sitt 1998

inhämtat synpunkter från antal olika aktörer vid sammanlagtett ett
Bland dessa aktörer finns leveranskoncessionärer ochnittiotal möten.
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små-konkurrerande elhandelsföretag, innehavarelokala nätföretag, av
el-leverantörertillverkare ochelproduktionsanläggningar,skaliga av

myndigheter, m.fl. Utredningenintresseorganisationer,olikamätare,
Vida-Vindkraftsutredningen M 1998:05.kontakt medhar varit iäven

och myndigheter ivid ansvariga departementstudiebesök gjortsharre
general-vid EU-kommissionensFinland ochDanmark, Norge, samt

DGXVII.direktorat för energi
till slutbetänkandet inhämtadesempiriska underlagetdetMycket av

utredningens skrivelseoch finns redovisat ioch våren,under hösten av
delbetänkandet. gäller flertaletoch Dettadecember 1998 iden 22 t.ex.

konsulter.lagt på myndigheter ochutredningenuppdragde utsomav
handlatuppdrag harDessa attom

aspekter kring balansavrälcning iKraftnät analyserat vissaSvenska0
elmarknad,schablonavräknaden

myndighetens erfarenheter hurredovisatEnergimyndigheten av0
praktiken,kommit tillämpas ileveranskoncessionssystemet att

leveranskoncessio-konsekvenserna föranalyseratWaterhousePrice0
schablonberäkning,införandeekonominäremas ett avav

ÅF elmätningens fördelar,den timvisa-Energikonsult analyserat
och leveranskoncessionä-lokala nätföretagensundersökt deSIFO

avseenden,attityder i olika samt attrernas
Energikonsult i olika avseendenrespektive SyconAnalysEME ana-0

elproduktionens ekonomiska förutsättningar.småskaligalyserat den

före-delbetänkandet och detskrivelsen,Underlag för den tidigare nu
mängd litteratur ochhar utgjortsslutbetänkandetliggande även av en

litteraturför-huvudsak framgår denmaterial, iskriftligtannat avsom
delbetänkandet. Underlagslitteraturredovisades iteckning somsom

slutbetänkandets fotnoter.framgårtillkommit sedan dess av

dispositionBetänkandets1.3

disponerats på följandeframställningen harfortsattaDen sätt.
skydd föranalys behovetredovisar utredningen sinkapitel 2I avav

leveranskoncessionssystemetelproduktionen dåden småskaliga upp-
hör.

utredningen sin bedömning mätperio-kapitel redovisarI 3 av om
baseras på faktisk för-och elräkningen bördens längd bör regleras om

brukning.
förgenerella direktiv gäller utredningen.kapitel behandlas deI 4 som
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överväganden beträffande2

småskalig elproduktion

Bakgrund1

elproduktion landets totala elproduktion,Småskalig 1,5 %utgör ca av
småskaliga räknas produktionsanlägg-eller knappt TWh år. Som2 per

Ävenleverera effekt högst 500 kW. fleraningar kan 1en om omsom
närheten varandra ochanläggningar belägna iär gemensamt matarav

betraktas de enligt ellagen anlägg-in på ledningsnätet, separatasom
småskaliga anläggningarna anslutna på lokalnätsnivå.ningar. De är

främstsmåskaliga elproduktionen vattenkraft ochDen utgörs av
finns 200 små Vattenkraftverk, producerarvindkraft. Totalt 1 caca som

vindkraftverk, vilka producerasTWh år, och 400 i1,5 ca caper
kraftvärmeverk.Till detta kommer vissa0,4 TWh år.per

leveranskoncession småskalig elproduktionmedSystemet ettger
skydd. Således leveranskoncessionären skyldig köpasärskilt är att

från produktionsanläggningar belägna inom detsmåskaliga ärsom geo-
omfattar den s.k. mottagningsplikten.grafiska område koncessionen

till skäligt pris.skall också skeDetta ett
infördes elmark-Leveranskoncessionssystemet i samband med att

för dennaden refomierades den januari 1996. Motsvarande skydd1
dock funnits el-småskaliga elproduktionen har sedan 1988, då det i

den lokale eldistributören skullelagen infördes regler att mot-om vara
skulle kunnatagningspliktig och ersättningen skälighetsprövas. Ti-att

digare styrdes eldistributöremas inköp småskalig kraft allmännaav av
fram slutet 70-talet, de s.k.branschrekommendationer itogssom av

ekonomiska villkor för mindreEKOVISAM-reglerna samköming med
produktionsanläggningar till 500 kW.1upp

syfte med leVeranskoncessionssystemet innehavareEtt attvar ge av
småskaliga produktionsanläggningar möjlighet under övergångs-att en

förändradeperiod verksamheten till de villkor fri el-anpassa som en

Kraftvärmeverk mindre 500 kW marginell del den småska-1än utgör en av
liga kraftslaget vidare behandlas kapitlet.elproduktionen, varför inte i
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marknad skulle komma innebära. Systemet tänkt gälla i fematt attvar
detår, vill år 2000.säga t.o.m.

schablonberäkning införs den november kanNär l 1999 systemet
emellertid behållas.med leveranskoncession inte Enligt tilläggsdirekti-

därförskall LEKO-utredningen analysera behovet skydd förven av
elproducenter då leveranskoncessionssystemet upphör. Utredning-små

föranalys omfattar det skydd småskalig elproduktion leve-ens som
dvs. mottagningsplikt och till skäligt pris.ranskoncessionen rättger,

redovisas utredningens på detta. avsnitt beskrivskapitlet I 2.2I syn
föroch stöd gäller småskaligt producerad el.ersättningsprinciper Isom

fakta kring den småskaliga elproduk-avsnitt redovisas vissa övriga2.3
beskrivs stödformer några andra länder ochi vissationen. I avsnitt 2.4

avsnitt redovisas utredningensutvecklingstendenser inom EU. I 2.5
förslag.överväganden och

och stöd till småskaligErsättning2.2

elproduktion

och stöd kanavsnittet beskrivs de ersättningar utgå till inneha-I som
produktionsanläggningar,småskaliga nämligen ersättning frånvare av

leveranskoncessionären för levererad 2.2.1, frånersättning nätäga-
2.2.2, statligt driftstöd vindkraft,för anläggningens tillnätnyttaren

s.k. miljöbonus 2.2.3, statliga investeringsstöd till småskaligsamt
vindkraft 2.2.4.vattenkraft och

leveranskoncessionssystemetInledningsvis bör upphörsägas näratt
den kommer naturliga skälnovember 1999 någon leveranskonces-l av

den småskaligt producerade elen fin-sionär köper inte längre attsom
Vilka ersättningsregler därefter kommer försälj-gälla vidattnas. som

Övriganing småskaligt producerad framgår avsnitt 2.5.2.av av er-
sättningar och stöd beskrivs i avsnittet påverkas däremot inte attsom av
leveranskoncessionssystemet upphör.

Ersättning från leveranskoncessionären2.2.1

Innehavare leveranskoncession skyldig det finnsinteär att,av en om
särskilda skäl till undantag, köpa från småskaliga produktionsanlägg-
ningar belägna inom det geografiska område koncessionenärsom om-
fattar. bör denna mottagningspliktDet endast innebärnoteras att en
skyldighet för koncessionshavaren. Innehavare småskalig anlägg-av en
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säljamottagningsplikten, kanutnyttjaintebehöver däremotning utan
så vill.hantill någon annan om

skalltill leveranskoncessionärensäljsför denErsättningen som
Energimyndigheten. Ut-skälighetsbedömningenskälig. För svararvara

skall base-ersättningenskälighetsbedömningengångspunkten för är att
kWhgenomsnittliga intäkterleveranskoncessionärens överpå perras

mindre förbrukare,och andrahushâllskundertillförsäljningvidåret
och skäligkostnader för administrationskäligamed avdrag för m.m.

koncessionshavaren.vinstmarginal för
installeraelanvändare låterregelverk krävsnuvarandeMed att en

hanelförbrulcningentimvis mätningmöjliggörutrustning omavsom
hushålls-dyr, förrelativtutrustningDennavill byta elleverantör. är

deninfördesdet takprisinkl.krkunder högst 2 500 somgenommoms
utestängdapraktikendärför ihushållenjuli Majoriteten är1997.l av

för-dockelmarknaden, någotdelenkonkurrensutsattafrån den somav
november 1999.införs denschablonberäkning ländras när

handen innebärförhittills varitkonkurrensbristande attDen som
ersättningskonstruktiondenhöga. Medrelativthushållens elpriser är

elpro-för den småskaligainneburitleveranskoncessionssystemetsom
produktionensden småskaligamedförtsinhar detta iduktionen atttur

Enligt denmarknadspriset på el.år legatersättning under översenare
utredningen denligger såledesAnalys gjortundersökning EMEsom

levererad ibetalar förleveranskoncessionärernaersättning ge-som
öre/kWh.nomsnitt på 25ca

frånErsättning2.2.2 nätägaren

innebärakanansluten tillelproduktionsanläggning nätAtt är etten
från anlägg-Dels kan inmatningenfördelar förvissa nätägaren. av

led-inätkoncessionshavarensenergiförlusterminskademedföraningen
ansluten till lednings-anläggningenfaktumDels kan detningsnät. äratt

haavgifter för sittkoncessionshavarens nätmöjliggöra attnätet att an-
värdetledningsnät reduceras. Förkoncessionshavaresslutet till annan

fråntill ersättningelproducentendessa fördelar har nätägaren.rättav
fördelarför deskall ersättningelproducentRegeln att an-gesen

alla elprodu-generell och omfattarmedför förläggningen nätägaren är
för småska-kraftverk. Specifiktsmåinnehavareendastintecenter, av

betalarinnehavarengäller däremotproduktionsanläggningarliga att en
lokala nätföretaget.med detnättariff relationenreducerad i

2 tillsmåskaliga elproduktionendenförutsättningar förEkonomiska rapport-
1999-02-26.LEKO-utredningen
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skall försmåskalig anläggning sålunda överföringInnehavare av en
avgiften enligt nättariffenendast betala den del motsvararav somav

den årliga kostnaden för mätning och rapportering på nätkoncessions-
engångsavgift förhavarens Innehavaren skall dessutom betalanät. an-

avgift för med tillhörande insamlingsutrustningslutning mätaresamt
inmatningspunkteninstallation Regeln reduceradoch för dess i om

förenklapraktiska skäl, i syfte hante-nättariff har tillkommit attav
småskaliga elproduktionen.ringen denav

kraftverk nettoersättningfår innehavare småSammantaget av en
allmänhet ligger öre/kWh dö-från i på l-3lokalnätsägama attcasom

Analys utfört utredningen. Enligtden studie EME EME Ana-ma av
gäller anslutning småskaligalys detersättningen när vatten-avsvarar

vindkraftverk de minskade kost-kraftverk enskilda ioch stort sett mot
till följd produktionen ansluten tillnader har är nätet.nätägaren attav

Miljöbonus till vindkraften2.2.3

statligt driftstöd, forTill vindlcraftsproducenter utgår närva-ett som
rande till öre/kWh s.k. miljöbonus. Stödet gäller vind-uppgår 15,1
kraft och just småskalig vindkraft. Samtliga vindlcraft-generellt, inte

installerats dock, med något enstaka undantag,verk hittills ärsom
2.3.2.mindre kW se vidare avsnitt1 500än

kopplad till på energiskatten för el, ochMiljöbonusen nivån ärär
beslut berör dennadärmed beroende nivå. Från den januari1somav

nonnalfallet till öre/kWh, vilket1999 uppgår skatten i 15,1 därmed
också nivån på miljöbonusen. mottagningspliktige leverans-Denutgör
koncessionären kvitta miljöbonusen till inköpt vindkrafträttäger att

för försäljningden energiskatt han redovisar till sina kunder.mot av

Investeringsstöd till småskalig vattenkraft och2.2.4

vindkraft

Genom års energipolitiska inrättades femåriga1997 investe-program
ringsstöd för småskalig vattenkraft 15 investeringen för verk% av

kW och för vindkraft 15 för100 % investeringen verkstörre än av

3 schablonberäkning införs kommer innehavare små kraftverk alltjämtNär av
Påbetala reducerad nättariff. sikt skall all produktion småtimmätas. Föratt en

kraftverk kommer kostnaden för och dess installationtirnrnätare dock inte att
behöva betalas innehavaren, denna kostnad kommer istället ingå iutan attav
kostnadsunderlaget for den nättariffen.gemensamma
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investeringsstöd,kW. båda kraftslagen har dockFör200större än
vattenkraf-småskaligatidigare: för dennivåer, funnitsmed varierande

för vindkraften sedan 1991.till 1987 ochperiodenunder 1975ten
vattenkraftsmåskaligårliga produktionenmål denStödens är att av

årliga produktionenTWh, och denöka med 0,25fem skallpå år att av
med TWh.period skall öka 0,5vindkraft underlandbaserad samma

energipolitiskapåpekas 1997 årsbörsammanhangetI att program
redovisade,Energikommissionenelprisprognoserbyggde på de som

öre/kWh Enligt Ener-30 år 2010.skulle ligga på minstdvs. elprisetatt
sannoliktelpriset dockbedömningar kommergimyndighetens senaste

20105.fram tillöre/kWh åromkring 20ligga på nivånatt

kring den småskaligafaktaövrigaVissa2.3

elproduktionen

kostnadsstruktur för små-ägarförhållanden ochbl.a.beskrivsI avsnittet
vindkraft utveckladeoch 2.3.2.vattenkraft 2.3.l Merskalig reso-

lönsamhet redovi-behövs förersättningsnivåervilka somnemang om
hand avsnitt 2.5.3.dock första iisas

generelluppdelade kraftslag. EnsåledesBeskrivningama är per
dock denskäl inledningsvis,det finnsiakttagelse, nämna är attattsom

relativt koncentrerad.geografisktelproduktionensmåskaliga ärsett
vind-första hand områden med godavindkraftsproduktion i iskerT.ex.

västkusten.Gotland ochförhållanden, som
framgår den undersökninggeografiska koncentrationenDen av

utredningen hardöma SIFO:s 10 %utfört AttSIFO åt rapportav av
betydandesmåskalig elproduktionlandets lokalnätsägare mer om-av

till medan dekraftverk ansluten sina 40 %fattning fler 10 nät,än av
område.saknar småskalig elproduktion i sittnätföretagen heltlokala

hade lokala nätföretagen torde i genomsnitt 2-3Resterande 50 % caav
tillkraftverk anslutna sinasmå nät.

4 rskr. 1996/972272. Stöd infördesbet. l996/97:NU12,1996/97:84,Prop. även
kraftvänneproduktion med biobränslen.anläggningar förför investeringar i

5 Energieffektivisering i Sverige inför strategi ochSe t.ex. rapporten en-
energianvändning Energimyndigheten, juni 1999.handlingsplan rationellför

6 undersökning uppdrag LEKO-utredningenLeveranskoncession aven-
1998-11-13.
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Småskalig vattenkraft2.3.1

Vattenkrafttekniken har lång historia i Sverige, så den småska-ävenen
vattenkraften7.liga Under 1900-talets första decennier byggdes ett stort

Vattenkraftverk.antal små Under 50-, 60-, och 70-talen emellertidlades
3 anläggningar ned tekniska och/eller ekonomiska skäl.000ca av
Idag finns Vattenkraftverk drift.l 200 små i Antalet har varitca re-

lativt under det decenniet. kraftverkstabilt Dessa harsenaste en sam-
och producerarmanlagd effekt på 300-350 MW, TWh år.1,5ca ca per

uppskattade teoretiskaStatens energiverk 1984 den utbyggnadspo-
TWh/årsmåskalig vattenkraft till ytterligaretentialen för 3-4 Avca

från återuppbyggnaddetta TWh/år komma nedlagda1antogs avca
befintligakraftverk utbyggnad vid dammar foroch inte utnyttjassom

betonas dockvattenkraftändamål. I bedömningen endastrapporten att
den teoretiska potentialen, och potentialen reduceras kraftigtattavser

till älvområden frånhänsyn vissa undantagitsäven tas att vatten-om
kraftutbyggnad, till motstående intressen i övrigt och ägarför-samt att
hållanden praktiken kan påverka förutsättningarna.im.m.

19979Enligt från fördelar ägandet densig småskaligarapporten av
vattenkraften, uttryckt andel total installerad effekt, i ta-som av som
bellen nedan.

Ägande Vattenkraftverk,Tabell små andel total installeradav av
effekt

Typ Andelägareav
Lokala eldistributörer 35 %

kraftbolagStora 25 %
någonPrivatpersoner inkl enstaka samfállighet 25 %

Företag med huvudverksamhet främst bruk %15annan

framgår producerasSom tabellen relativt del den småska-storav en av
liga vattenkraften kraftverki kraftbolag eller lokalaägs storasom av

7 småskaligVad räknas vattenkraft inte självklart. kommerSomär attsom som
framgå avsnitt 2.4 har flera EU-länder vid effekt 10 MW.gränsensattav en

Sverige har dock sedan länge haftI vi förklaring1,5 MW. En för-gränsen som
medlats till utredningen etablerades1,5 MW teknisk standardår att närsom en
kraftbranschen början 70-talet sökte utvecklai lämplig turbintyp för el-av en
utvinning mindre vattendrag.ur
8 SmåSe Vattenkraftverk l984:4.rapporten
9 Elsystem med distribuerad elproduktion Elforsk Rapport 97:22, citerad
efter Sycon.
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eldistributörer. börDet dock den uppgifternanoteras att rapport som
hämtats ifrån två år gammal. bakgrundMotär många lokala el-attav
distributörer sedan dess köpts de kraftbolagen kanstora antas attupp av
kraftbolagens andel idag i tabellen och de lokalaär eldistri-större än
butöremas andel mindre.

Tabellen återger de olika andelar totalägartypemas installeradav
effekt. Om istället ifrånutgår antal kraftverk blir bildenman en annan.
De privata torde detta falli stå för 50 %, dvs. det finnsägarna änmer
många privata deras kraftverk i allmänhet små.ägare, Dennaärmen
bild bekräftas statistik förmedlats till utredningen Sverigesav som av
Energiföreningars Riksorganisation SERO. En del de anlägg-stor av
ningar privatpersoner torde for övrigt s.k.ägs mikrokraft-som av vara
verk, mindre 100 kW.än

Att döma Sycons arbete åt utredningen de småskaligautgörav
vattenkraftverken mycket heterogen skara, varje kraftverk i prin-ären
cip unikt. berorDetta på kraftverken dels har till den tek-att anpassats
nik ledande då de uppfördes, från tidigt l900-tal och fram tillsom var
idag, och dels har till det aktuella topografiska ochanpassats geogra-
fiska läget, kan skifta starkt mellan olika anläggningar. deNärsom
byggdes dock de flesta vattenkraftverken ekonomiskt motiverade,var
låt anläggningar150 under perioden 1975-1987att direktettvara gavs
investeringsstöd totalt 126 mkr.om

Enligt Sycon det också svårt precisera standardiseradeär kostna-att
der för småskalig vattenkraft. framgårSom nedanståendeav genom-
gång kan således kostnader för såväl investeringar för drift ochsom
underhåll variera kraftigt. börDet genomgången beskrivernoteras att
de verkliga kostnaderna, hänsyn till den enskilde kraftverks-utan att

kan erhålla investeringsstöd.ägaren

Investeringskostnader småskaliglör vattenkraft

Att döma den tidigare nämnda från Statens energiverkrapportenav
medför uppförande småskaligt Vattenkraftverk förstaett i hand deettav
kostnadstyper framgår nedanstående ruta.som av

m Sycon har avlämnat Ekonomiska förutsättningar för små produ-rapporterna
elektrisk kraft 1999-06-11 och Ekonomiska förutsättningarcenter för småav

producenter elektrisk kraft stöd 1999-07-08.utanav
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byggnadsarbetenKostnader för
dammar-

tunnlar, kanaler, och tubervattenvägar rännor-
kraftstationsbyggnad-

Kostnader för mekanisk och elektrisk utrustning
turbin/-regulator-
lyftanordningar-
luckor, grindar etc-
generator m.m.-
transformator-
kontrollutrustning-
övrig elektrisk utrustning-

Övriga kostnader
administration-
projektering-
vattendomstolskostnader-

under byggnadstidenräntor-

energiverks redovisas kostnadsfördelningenI Statens för 60-rapport ett
tal investeringsprojekt, avsåg befintligarenoveringmerpartenvarav av
anläggningar. Bland dessa stod byggnadsarbeten i förgenomsnitt 55 %

den totala projektkostnaden, mekanisk och elektrisk förutrustningav
%, för40 och övriga kostnader 5 %.

för utbyggnad bl.a.Enligt Sycon kostnaden beroende hurär vat-av
tendomen utformad med avseende på regleringsmöjligheterär m.m.

småskaligRena nyetableringar vattenkraft kan mycketantasav vara
dyra föridag. Kostnaderna bygga små kraftverk minskar dockatt om
det redan finns damm eller andra byggnader. Enligt Energikommissio-

de Vattenkraftverksmå byggts under tid ocksåär eta-nen som senare
blerade till sådana platser. gäller femDetta småskaligat.ex. vatten-
kraftverk kostnader analyserades kommissionen". Kostnademavars av
för byggnationema varierade dessa fall mellani 2,4 och lq/kWh,4,1
år. Enligt Sycons bedömning det också mycket svårt finna kraft-är att
verkslägen möjliggör utbyggnad till kostnad undersom en en

kr/kWh,2 år.

" Omställning energisystemet. Underlagsbilagor, del SOUl 1995:140.av
2 Kr/kWh, år "kron0r årskilowattimme" nyckeltal används vidär ettper som
investeringsbedömningar kraftverksprojekt. Måttet fås divideraattav genom
investeringskostnaden årligmed förväntad elproduktion.
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underhållskostnader småskaligDrift- föroch vattenkraft

Kostnaderna för drift och underhåll kan variera kraftigt mellan olika
förklaringanläggningar. viktig till detta anläggningamasEn varie-är

förhållanden.rande lägesspecifika detta påverkas kostnadernaUtöver
bl.a. ålder och storlek, på så vis och kraftverk tenderaratt storaav nya

och underhållskostnaderha lägre drift- gamla och små. Somänatt
framgått de kraftverken oftast kraftbolag eller lokalaägs större storaav

verkeldistributörer, medan de privatpersoner allmänhetiägs ärsom av
pekar också på drift och underhåll dammsmå. Sycon medatt av av-

kan medföra betydandebördningsanordningar kostnader, och vissai
fall för hälften de totala drift- och underhållskostnadema.stå av

kraftigt framgårkostnaderna kan variera de rörligaAtt även attav
drift underhåll femkostnaderna för och i de objekt Energikommissio-

tillanalyserade uppgick mellan och 4 öre/kWh, medanl Syconnen
underhållskostnademadrift- och i allmänhet till mellanuppgårattanger

öre/kWh.och5 8

småskaligTotal produktionskostnad för vattenkraft

såväl drift- och underhållskostnademaAtt investerings- varierarsom
innebär också varierande uppskattningar den totala produktions-att av
kostnaden kan i olika sammanhang. Enligt Energikommissionen börses

räkna med ekonomisknonnalt livslängd på 40 år. Med dennaman en
avskrivningstid uppskattades den totala produktionskostnaden för de
fem objekt kommissionen analyserade till mellan öre/kWh16 vid 2,4
kr/kWh, år och öre/kWh vid kr/kWh,28 4,1 år.

Huruvida rimlig40 år avskrivningstid dock inte givet. Såle-är ären
des efter samtal med banker finansierarSycon, små vatten-menar som
kraftsprojekt, de lån erbjuds oftast har löptid på 20 år. Medatt som en

sådan avskrivningstid bedömer Sycon det för anläggningatten en som
idag planeras torde krävas ersättning på öre/kWh vid45-50en ca

kr/kWh, för kostnaderna4 år skall täckas och acceptabel avkast-att en
ning uppnås. Sycon i kalkylen tagit hänsyn till relevantaattuppger man
kostnader, däribland skatt, försäkringar och administration,t.ex. samt
avsättning för revisioner verket.större av

har till utredningenSERO uppgivit produktionskostnaden vidatt en
avskrivningstid på och kr/kWh,20 år 4 år torde uppgå till öre/kWh.51

13 påSycon enstaka fall där kostnaden så högäven stöttatt äruppger man pass
20 öre/kWh.som
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gjorda genomgångendenbörAvslutningsvis att avovanupprepas
dentillkostnaderna, hänsynverkligadekostnader attutanavsett en-

investeringsstöd.erhållakanskilde kraftverksägaren
lönsamhetkostnader,bedömningartillåterkommerUtredningen av

2.5.3.i avsnittm.m.

Vindkraft2.3.2

80-talen.ochunder 70-vindkraft inleddespåsatsningamasvenskaDe
uppåt,kW ochsmå 55med relativtbörjatillKraftverken att menvar

till 650storlekar 1verk iIdag säljsstorlek.iökathar successivt upp
kW".600-700verk påvolymförsäljningenkW, avsermen

Utvecklingenunder 90-talet.installeratsharvindkraftverkFlertalet
årsinfördes 1991investeringsstödsärskiltsedanfart etttog genom

investeringsstö-sedan nivån påsynnerhetoch ienergipolitiska beslut,
juli 1994.infördes den lmiljöbonusensedanochdet höjdes 1993,

fanns 5090-talet. 1991snabb underrelativthar varitTillväxten ca
sammanlagd effekt på knappt 10 MWmedkWvindkraftverk 50över en

kraft-antalethadeTWh. maj 19990,01 Iproduktion påoch årlig caen
180 MW,installerad effekt på drygtmeddrygt 400,verk ökat till en

TWh.0,4årsproduktion påoch caen
utredning ioffentligundersöktesvindkraftförPotentialen av en

förområdenlämpligaskulle redovisa80-talet. Utredningenslutet av
motsvarande årspro-vindkraftverk 3 MWmedutbyggnad stora enen

Potentialen på landtilloch TWh havs.land 20TWh påduktion 10om
avståndTWh/år, beroende på minstaeller 2,9uppskattades till 6,7 om

avsedda mängdenmedan denellertill 300 500till bebyggelse sattes m,
problem.uppnåsbedömdes kunnatill havs utan

företag och organisatio-medelstoramindre ochhand detförstaI är
Enligt Syconvindlcraftverken.de svenskainstalleratköpt ochner som

nedanstående tabell.iolikaägandet mellanfördelar sig grupper som

småskalig elpro-nått läge då förhatycksTeknikutvecklingen gränsenettnu
Enligt vad utred-suboptirnal for vindkraften.blikW, börjarduktion, 5001

planeras/in-de verksåledes "nedväxling"erfarit skerningen stora som nuav
leveranskoncessionenerhålla det skyddstalleras, syftei att ger.som

5 1988:32.vindkraft SOUförLäge
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Ägande vindkraftverkTabell 2. år baserat1998, på antal verkav

Typ Andelägareav
Energiföretag 26 %
Aktiebolag bildat för vindkraftägande 24 %
Privatpersoner, företag 21 %egna
Föreningar ekonomiska-, andels-, samfállighets 15 %
Andra företag 12 %
Okänd 2 %

Vindlcraftsprojekt bedrivs foreningsformi bygger i allmänhet påsom
förmedlem tecknar sig mängd maximaltatt motsvararen en som

hans förbrukning. kraft producerasDen i dessa verk ett 60-egna som
tal går avräknaspå andelskraft till medlemmarna,nätet,ut men som
varför den kommersiellainte når den marknaden. Enligt Sycon torde ca

vindkraftsproduktionen15-20 den totala% detta slag, vilketav vara av
TWh/år.0,06-0,08motsvarar ca

Som framgått har utbyggnaden vindkraft huvudsaki skett underav
90-talet. Härmed vindkraftverken långt enhetligutgör änen mer grupp
de vattenlcraftverken.små innebär bl.a. kostnadernaDetta inteatt va-

förrierar på de små vattenkraftverken, vilket ocksåsättsamma som
framgår nedanstående genomgång kostnader. börDet noteras attav av

beskrivergenomgången de verkliga kostnaderna, hänsyn tillutan att
den enskilde kraftverksägaren kan få investeringsstöd och miljöbonus.

Investeringskostnader för vindkraft

Av Sycons framgårstudie investeringskostnadema till delatt största ut-
kostnad för inköp verket. de kraftverkFör byggdesgörs av av som un-

der åren 1991-1997 stod denna kostnad i genomsnitt för 85 %ca av
uppförandekostnaden. Till detta kommer kostnader för el- och telean-
slutning ca %, projekteringskostnad10 ca %3 markkostnadsamt
ca %.2

Enligt bedömningSycons investeringskostnaden sådan vind-är att
kraftverk storleksklasseni 600 kW ligger på la/kWh,3,6 år i braettca
vindläge och 4,2 kr/kWh, år medelbra.i verk storleksklass-För iettca

1 500 kW kr/kWh,Sycon 4,0 år bra vindlägei ochetten anger ca ca
4,7 kr/kWh, år i medelbra.ett

Att de mindre vindkraftverken framstår lönsamma tordesom mer
bl.a. bero på de tillverkats i serier ochstörreatt är en mera mogen pro-
dukt, och därför blir billigare. Enligt Sycon hindrar detta dock inte att
investeringar ändåi verk i vissa situationer kan föredra,större attvara
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produktion påfåexempel kanTillflera skäl. störreut enman enav
fall lättaredetVidare kan i vissaljudnivå.areal till lägre attgiven vara

landskapspåverkan.mindregrundverk, påförfå tillstånd störreett av
följdtillhärmed bli billigareanläggningkan attTotalt störresett aven

verk kanpåblir lägre. Attrelativtkringkostnadema störresatsasett
nödvändigkanvärdefull erfarenhetfåockså sätt attett omvarasomvar

till havs.vindkraftpåvillframtideni t.ex.satsaman

vindkraftunderhållskostnader förDrift- och

vind-för olikarelativt likatycksunderhållskostnadernaDrift- och vara
kostnadernatillkantendensvisslcraftverk, låt noteras attatt envara

verken.storlek påstigandemedsjunker
svenskaför drygt 300kostnaderanalyseratstudiehar siniSycon

föregåendeenligtinvesteringsstöd söktsvilkaförvindkraftsprojekt,
under-drift- ochliggerkraftverkBland dessaregler.nuvarandeeller

ochtill kW,verk 250öre/kWh föröverlag på 8hållskostnadema uppca
och uppåt.kWstorleksklassema 500verkför iöre/kWhpå 5-6ca

uppskat-Energikommissionen,siffrorMotsvarande somangavs av
öre/kWh,vindkraftverk till 5-6fördriftkostnadematade de totala ca

försäkringar.ochadministrationinklusive service,

vindkraftproduktionskostnad förTotal

vindkraftsprojekt i all-finansierarbankererbjuderEnligt Sycon som
avskrivningstidMed sådanlöptid på år.12mänhet lån med upp-enen

uppförande,underkW,verk 600det förskattar ärSycon att som nuom
vindläge ochbraöre/kWh i50-60intäkter påtorde krävas ett caca

produktions-täcka den totalaförmedelbra,öre/kWh i60-70 attett
avkastning.acceptabeluppnåkostnaden och en

räknade med 25 årsEnergikommissionenmedjämföraskanDetta att
förproduktionskostnadentotalauppskattade dendåavskrivningstid och

öre/kWhkW till 30-31och 500mellan 200vindkraftverk storlekari ca
sämre. framgåttöre/kWh Som35-36 iochbra vindläge,i ettett ca

försäkringar, där-ochadministrationför bl.a. service,ingick kostnader
eventuella reinvesteringar.förkostnaderingick inteemot

gjorda genomgångendenbörAvslutningsvis att avovanupprepas
till denhänsynkostnaderna,de verkligakostnader attutanavsett en-
milj öbonus.investeringsstöd ocherhållakanskilde kraftverksägaren

6 1995:140.del SOUUnderlagsbilagor, 1Omställning energisystemet.av
7 ibid.
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Utredningen återkommer till bedömningar kostnader, lönsamhetav
i avsnitt 2.5.3.m.m.

2.4 Stöd till förnybar elproduktion i Europa
utvecklingenoch inom EU

utveckla elproduktion baserad förnybaraAtt på energikällor är ett van-
ligt energipolitiskt mål internationellt Eftersom kostnaderna försett.
sådan elproduktion allmänheti klart högre för traditionellaär än pro-
duktionsfonner offentliga stöd till förnybar elproduktion vanligt före-är
kommande, har samtliga EU-länder sådana stöd i någon form.t.ex.

Som bakgrund till utredningens överväganden den småskaligaom
elproduktionen redogörs föri Sverige i avsnittet fyra stödtyper av som
förekommer olika europeiska länder:i ochgarantipris mottagnings-
plikt, inköpskvoter, investeringsstöd skattelättnader o.d.. Isamt av-
snittet beskrivs arbete med skapaEU:s regler föräven att gemensamma
stöd till elproduktion baseras förnybarapå energikällor.som

Vilka kraftslag stöds varierar mellan olika länder. Ambitionensom
tycks dock ofta stödnivåema efter olika kraftslags för-attvara anpassa
utsättningar klara sig på marknaden. innebärDetta teknikeratt att som
befinner långt ifrånsig marknaden, solcellssystem, oftat.ex.som ges

stöd. innebär ocksåDet storleksgränsen för vilka kraftverkmest att som
får stöd kan mellanvariera olika kraftslag och mellan olika länder, t.ex.
har flera länder för10 MW småskalig vattenkraft.gränssom

2.4.1 Stöd högre direkt ersättningsom ger

Flera länder använder metoder högre direkt ersättning till för-som ger
nybar elproduktion till övrig elproduktion. Bland dessa länder kanän

intressant skiljelinje mellan de valt stimulera utbudetnoteras atten som
garantipriser, i allmänhet kombinerat med mottagningsplikt, ochgenom

de valt istället reglera efterfrågan med hjälp inköpskvoter.attsom av

8 Eftersom avsnittet tänkt bakgrund till övervägandenaär Sverigessom om
småskaliga elproduktion behandlas dessa stöd små-i första handtyper samtav
skalig vattenkraft och vindkraft. bör dockDet liksom i Sverige,noteras att,
stöd till kring förnybar elproduktionFoU och stöd till andra förnybara energi-
källor, biobränslen, mångaförekommer i länder.t.ex.



Överväganden SOU 1999:95elproduktionsmåskaligbetráfande32

mottagningspliktochGarantipris

ochkraften,produceradeför dengaranterad ersättningmedSystem
denutbudsstimulerande ieldistnbutörema,mottagningsplikt för ärt.ex.
för-för denmarknadentillträde tillförhinder finnsingameningen att

el. Så-sälja sinvill kanproducenterallaelproduktionen,nybara som
elproduktion, iförnybartillväxtsnabbkandana syn-system avge en

högt.garantiprisetnerhet ärom
mottagningsplikt,ochgarantiprismedharflertal länderEtt system

dockDanmarkDanmark iså länge, äroch,SpanienTyskland, änt.ex.
rubrik.undervidaregång, nästaförändringar se

fall fastställsolika vissapå Ikonstruerat sätt.kanGarantipriset vara
fall kan priset,andramyndighet. Itidsperiod,det, för viss t.ex. enaven

leve-mottagningspliktigedet pris dentillkopplati Sverige, varasom
kunder.sinarantören uttar av

länderBland deländer.mellan olikavarierarErsättningsnivåema som
DanmarkDanmark.och ITysklandmärks bl.a.ersättninghögstger

svenska70hittillsvindkraftentillersättningen motsvarathart.ex. ca
hushållens elpris85 %beräknatsersättningenöre/kWh, där ex-avsom

svenskatill 45uppgåravgifter detta prisochklusive skatter ca
"miljöbonus",finansieradstatsbudgeten motsva-viaöre/kWh plus en

öre/kWh.svenskarande 32ca
och/ellermed garantiprispåpekasbörsammanhangetI att systern

eftersom iFinland eller i Norge,finns ivarkenmottagningsplikt man
medförenligastödordningar intesådana ärländerdessa att enanser

elmarknad.konkurrensutsatt

Inköpskvoter

efterfrågestyrande i så måttomed inköpskvoter att statenSystem är an-
från förnybarskall kommaelkonsumtionenandelvissatt pro-avger en

till marknadentillträdetinnebärreglerade efterfråganduktion. Den att
län-flertaletambitionen ilåtproducentema,förhelt frittinte attär vara

inköpskvoterna ivarförelproduktionen,förnybaraöka dender är att
vida.allmänhet tämligenär

endera tvåallmänhet påbygger iinköpskvotermedSystem mo-av
certifikat.eller s.k.upphandlingdeller: gröna

medIrland haroch iStorbritannien systemI även ett upp-man
lag skyl-enligtElectricity CompaniesRegionalkalladehandling. Så är

produktionsanlägg-frånde säljerkvot dendiga köpa vissatt aven
hittills fyra till-energikällor. Vidförnybarabaserade påningar ärsom

dennautgått direktivfrån regeringen90-talet harfällen under attom
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därvidkraftslagvilkamed viss samtskall öka procent,kvot somomen
denupphandlaskyldigavaritsedanhar attElbolagenskall prioriteras.

ellerproducenter,intresseradeblandmixenochmängdenstipulerade
produktion.motsvarandeförälva ansvara

förnybaradenpriskonkurrens,vissUpphandlingsforinen menger
de vinnan-ändåinnebärkostnader atthögarelativtelproduktionens sett
led kanielbolagen taprisdet nästalegatallmänhet överianbudende

bidragstatligttäcksMellanskillnaden ettkunder. somsina genomut av
avgift.särskildfinansieras engenom

producerasdenpåbyggercertifikat attmedSystem gröna som
till detelmarknadenvanligadensäljs påenergikällorförnybaramed
harcertifikattilldelas ettproducenternadär sompris attmenges,som

kostnader.högarelativtför sinadem settkompenserarvärde som
el-ellerkunderna,åläggeruppstårvärde att statenCertifikatens genom

åläggsdvs.certifikat,mängdvissköpa enhandelsföretagen, manatt en
certi-ochenergikällorförnybaramedproduceradinköpskvotviss av

skett.inköpsådantförbeviset att ettfikaten utgör
frånåtskildabedrivscertifikatmedhandelnochmedHandeln

produ-frånkommaintebehövercertifikatochdvs.varandra, samma
kon-därbörs,bedrivas påfördelmedCertifikatshandeln kan encent.

till deproduktionentillbidra styrskanprissättning attfriochkurrens
kostnader.och lägstteknikeffektivastharanläggningar som

Nederlän-bl.a.introduktion iundercertifikat ärmedSystem gröna
elmarknadendanskadenmedsambandDanmark. I attoch av-derna

den 1fr.0.m.konkurrenshandla iskall kunnakunderallaregleras
ti-garantiprismeddetsuccessivtavvecklas system2003januari som

certi-medstegvis grönaiställetinförsoch ett systernbeskrivits,digare
fömy-danskaför dendramatiskdock knappastblirFörändringenfikat.

kommeralltjämtproducenterna atteftersomelproduktionen,bara ga-
inteprissättningfrigrundpåpris. Dettahögt attrelativtranteras ett av

kommeriställetcertiñkatsmarknaden, statenpå utanrådakommer att
vilket certi-öre inomsvenska12-32motsvarandebandettatt caange

tluktuera.tillåtsfikatsprisema

o.d.skattelättnaderInvesteringsstöd2.4.2 samt

baseradelproduktionföranläggningariinvesteringartillstödAtt ges
medfinns,stödSådanavanligt.relativtenergikällorförnybarapå är

och IFinland Norge.Nederländerna,bl.a.iinriktningar,varierande

vissfördelningsnyckel,med någon9 certifikat sker t.ex.Tilldelningen enav
e.d.producerad kWh"certifikatsenhetermängd per
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Finland kan vid investeringar i vindkraftverkt.ex. stöd med högstges
40 % kostnaden. Vid investeringar i anläggningar baserade på andraav
förnybara energikällor, småskalig vattenkraft gränsent.ex. vidsätts
l MW, kan stöd utgå med högst 30 %. I finnsNorge investerings-ett
stöd för vindkraft på 25 %. Småskalig vattenkraft inte investerings-ges
stöd. Däremot all vindkraft och deär Vattenkraftverk mindreär änsom
l befriadeMW från i Norge förekommande investeringsavgift påen
7 %.

fleraI länder också elproduktion baserad på förnybara energi-ges
källor skattelättnader olika slag. Sådana regler finns, med varierandeav
inriktningar, i bl.a. Finland, Danmark, Norge och Nederländerna. I
Finland detta småskalig vattenkraftt.ex. stödett motsvararger som ca
4 svenska öre/kWh och vindkraft stöd 6 svenskaett motsvararsom ca
öre/kWh. I Norge behöver innehavare vindkraftverk inte betalaav mer

halva den s.k. elavgiften,än vilket stödett motsvararger som ca
3 svenska öre/kWh. Någon motsvarighet för småskalig vattenkraft
finns inte, låt riktigt små anläggningar högstatt 90 kW heltärvara
befriade från elavgiften den produceras används förom egetsom
bruk.

2.4.3 Utvecklingstendenser inom EU

Att utveckla förnybara energikällor sedan några år viktigtär mål förett
gemenskapens energipolitik. Bland har fastslagits förnybaraannat att
energikällor år 2010 bör ha marknadsandel på 12 % inom unionenen

helhet, jämföra med 6 % idag.attsom ca
Enligt EU-kommissionen har garantipris och mottagningsplikt hit-

tills varit den framgångsrika metoden förmest skapa snabb tillväxtatt
förnybar elproduktion. Enligt kommissionen dock nackdelär medav en

garantipris och mottagningsplikt sådana inte upphovatt tillsystem ger
konkurrens mellan olika produktionsanläggningar baserade på förny-
bara energikällor, varför kostnadspressen kan låg och teknikut-vara
vecklingen kan hämmas.

detI avseendet kommissionen stödsystem efter-attmenar styrsom
frågan, inköpskvoter, bättre, eftersomär de skapar konkurrenssom
mellan olika produktionsanläggningar baserade på förnybara energikäl-
lor, vilket incitament för teknikutveckling och sjunkande priser. Iger
framtiden bör därför enligt kommissionens mening prioritera stöd-man

2° Se Electricity from renewablet.ex. and the internal electri-energy sources
city market. Working theof European Commission 1998.paper
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för-marknadskraftemasutnyttjakanbättredettapå sättsystem som
produktionen.förkostnadernasänkamåga att

konkur-åsiktkommissionensdelar attmedlemsländernaMånga av
Ambitionenbörden sträva mot.lösningar vägrensbaserade är man

till el-stödförreglersikt skapapåocksåtycks att gemensammavara
medlemslän-låtenergikällor,förnybara attbaserad påproduktion vara

direktiv.sådantutfonnningenkring ettkunnatintederna ännu avenas
kommissio-medhaftLEKO-utredningenkontakterdedömaAtt av

dagslä-iheller intedetgårDGXVIIenergiförgeneraldirektoratnens
hurellerkommakandirektiv presenteras,attsäkert när ettsägaattget

kommadetalj kan ut.i attdet semer

överväganden förslagoch2.5

Utgångspunkter2.5.1

behovetanalyseraLEKO-utredningenskalltilläggsdirektiven avEnligt
upphör,leveranskoncessionssystemetdåelproducentersmåskydd för

deninförsschablonberäkningmedsambandske i attkommervilket att
föreslagit1998/991137iregeringenEftersomnovember 1999.l prop.

elproduktionensmåskaliga mot-ettdenövergångslösning gersomen
då2000,årutgångentillnovember 1999från den 1skyddsvarande av

harupphöra,tänktursprungligen attleveranskoncessionssystemet var
2000.efter årtideninriktats pådockanalysutredningens

leverans-utvärderaförtillsattsutredningen attbakgrundMot attav
formskydd, itill detkoncentreratsarbetetharkoncessionssystemet av

leveranskoncessionenskäligt pris,tillochmottagningsplikt gerrätt som
dock sigdet visathargångutredningensUnderelproduktion.småskalig
Fleraför omstän-sannoliktsmåskalighet snäv.ärpåfokuseringenatt

påanläggasbörperspektivbredareförnämligentalar att ettdigheter
energikällorförnybarabaserad påelproduktionrollvilkenfrågan om

spela ibördelmängdproduktionensmåskaliga utgördenvarav en
nedan.redovisasomständighetersådanaNågraenergiförsörjningen.

elprisutveckling.framtidabetrajfandeförändradeDe prognoserna0
elprisetEnergimyndighetenbedömer att2.2avsnittframgåttSom av

till år 2010,framöre/kWh20 attomkringnivånpåliggakommer att
för 1997grundtilllågEnergikommissionen,medjämföra att som

30elpris påmedräknadeenergipolitiska ettårs caprogram,
bordepå dettaförändrats sättförutsättningarna2010. Attöre/kWh år
elpro-förnybaradenpåförbetydelseharimligen stor synen
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duktionens roll i energiförsöijningen, med avseende bl.a. på om
olika stöd bör utgå, och i sådanatyper fall till vilka anläggningar.av

Osäkerheter hur småskalig elproduktion lämpligen bör definie-0 om
Flera faktorer talar för det kan finnas skälattras. att ompröva

dagens för småskalighet,gräns 1,5 MW. Som framgått avsnittav
2.3.2 börjar 1,5 MWt.ex. gränsen teknisk begränsningutgöraatt en
för vindkraften. Vidare definierar flera andra EU-länder fram-som
gått avsnitt 2.4 småskalig vattenkraft mindre 10 MW.änav som

kommandeDe EU-gemensamma reglerna för stöd till elproduktion0
baserad på förnybara energikällor. dagslägetI det svårt be-är att
döma både direktiv beträffandenär stöd till förnybarett elproduk-
tion kan komma och hur reglernaatt detaljpresenteras, i kanmer
komma Som framgåttatt avsnittut. 2.4.3 eftersträvar dockse av
EU-kommissionen marknadsnära lösningar t.ex.typ grönaav en
certifikat det enligt utredningens mening knappast givetärsom att

bör inskränka till omfatta småskalig elproduktion,att åtmins-man
med den definition dettatone begrepp givits i Sverige.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen den förnybara elproduk-att
Översynentionens förutsättningar bör böröver. ha bredareettses per-

spektiv denän avgränsning till småskalig elproduktion gällt försom
LEKO-utredningens arbete, låt översynsarbetet kan kommaattvara att
visa fokuseringen på småskalighetatt alltjämt bör behållas. Syftet med

böröversynen bedöma vilka långsiktigaatt förutsättningarvara som
bör gälla för förnybar elproduktion, analysera vilkasamt metoderatt
och eventuella stöd bäst kan bidra till uppnå dessa för-attm.m. som
utsättningar. Enligt utredningens mening bör marlmadsnära lösningar
eftersträvas. Inriktningen på bör därföröversynen sådan kon-attvara
kurrensbaserade modeller som certifikat i förstat.ex. gröna hand prio-
riteras. I böröversynen också belysas det finns skäl för statenom att
medverka till särskild marknadsplatsatt för förnybar kanen ut-
vecklas.

Innan allmän gjortsöversyn förutsättningarna för förnybaren el-av
produktion bedömer utredningen det inteatt meningsfulltär sökaatt
utveckla långsiktig och definitiv lösning ersättning fören detsom
skydd leveranskoncessionssystemet givit småskalig elproduktion.

Utredningen har svårt bedöma allmäntatt ett översynsarbete kanom
ske i sådan takt det iatt reglerutmynnar kan träda i kraft redannya som

den inär 1998/99: 137 föreslagna övergångslösningen upphörprop. vid
årsskiftet 2000/2001. Det dock inteär osannolikt det under elleratt ett

år därefter kan finnasett behov ytterligarepar lösning.temporärav en



elproduktion 37Överväganden småskaligbeträffande1999:95SOU

analy-påsigkoncentrerat attutredningenharbakgrunddennaMot
året/årenunderbörlösningeventuell uttemporärsådanhur seensera

lösningbehov temporäruppstårdetOm ett2000.efter år enavnärmast
rimligenmeningutredningensenligtdenbörperiod, sådennaunder

idagmottagningspliktbl.a.formskydd idet sompåvidarebygga av
ochnovember 1999den lfr.o.m.ochleveranskoncessionen somavges

regeringenövergångslösningdenframåt kommer attmånader14 avges
leverans-skyddtill detkoncentreratsdärförharAnalysenföreslagit.

2.5.2avsnittbehandlas imottagningsplikt somdvs.koncessionen ger,
2.5.3.prisskäligtoch

mottagningspliktFrågan2.5.2 om

förutsättning-börallmän görasöversynföreslårUtredningen att aven
sådanbedrivas ikaninteOmelproduktion. översynenförnybarförarna
2001,januarikraft den lträda ikanregleridentakt utrnynnaratt som

år.ellerunderbehövaslösning ettytterligare temporär parså kan en
kringövervägandenutredningenshandlarutgångspunkterdessaGivet

överhuvudtaget mottag-detbehövsfrågor:tvåmottagningsplikt enom
sådanaibörochefter år 2000,året/årenunder närmastningsplikt vem

period. Dessadennaundermottagningspliktenåläggaslämpligenfall
nedan.ordningochbehandlas ifrågor tur

mottagningspliktöverhuvudtagetdetBehövs en

produktions-småskaligainnehavarehar2.1avsnittframgåttSom avav
då1988,sedanför singaranterade avsättningvaritanläggningar

finnsdetmånvilkenIellagen.infördes imottagningspliktregler om
där-komelmarknadkonkurrensutsattmottagningsplikt påbehov enav

elmarknadenreformeringinför den genom-diskuteras somför avatt
1996.januarifördes den l

för denlagstiftningföreslåhadeEllagstiftningsutredningen, attsom
bestämmelserna mottag-menadeelmarknaden, attreformerade om

elmarknadsreformen,förmed principernaförenliganingsplikt inte var
konkurrensutsättas.skulleförsäljningochproduktionnämligen att av

slopas.bordereglerdessadärföransågUtredningen att

Ellagstiftningsutred-Delbetänkandenätrnonopol.2 medElkonkurrens av
1993:68.souningen
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I den fortsatta regerings- och riksdagsbehandlingen" ifrågasattes
dock denna producentkategori på kort sikt skulle kunna få avsätt-om
ning för elproduktionsin mottagningsplikten slopades. Bland annatom
framfördes flera de berörda anläggningarna hade tillkommitatt efterav
det bestämmelserna mottagningsplikt infördesatt i ellagen. Om in-om
nehavare småskaliga anläggningar skulle sälja direkt till slutkundav en

de vidare svårigheter finna godtagbaraantogs lösningar föratt att
kunden säker leverans. Dessa producentergarantera sades vanligenen

heller inte ha den organisation nödvändig för finna kunderär attsom
för sin produktion.

På kort sikt övergången till fri elmarknad bl.a. dessaantogs en av
skäl komma innebära vissa problem för den småskaliga elproduk-att
tionen. längreI tidsperspektiv den kunna hävdaett sig på denantogs
konkurrensutsatta elmarknaden, för bl.a. innehavare småattmen ge av
produktionsanläggningar möjlighet sig till den fria markna-att anpassa
den infördes med leveranskonccssion försystemet period fem år.en av

Om bedömningama gjordes inför elmarknadsreformen rik-som var
tiga borde den småskaliga elproduktionen efter år 2000 kunna klara sig

garanterad avsättning för sin el.utan Om så fallet ellerär dockär
svårt enligt utredningens mening. Olikaatt avgöra erfarenheter som
gjorts i utredningsarbetet pekar nämligen i olika riktningar.

Å sidan talar de bedömningar EME Analys i sin tillgörena rapport
utredningen för mottagningsplikten inte längre behövs.att Enligt EME
Analys bör nämligen alla producenter kunna sälja sin förutsatt pri-att

låt det pris tillär vilket allsmåskaligtset rätt, produceradatt kanvara
säljas torde lägre marknadspriset på el.änvara

Å andra sidan talar vissa omständigheter för den anpassningspro-att
till fri marknad förutskickades inför elmarknadsreforrnencess en som

inte fullt kommit till stånd bland den småskaliga elproduktionen.ut Till
exempel visar den undersökning SIFO utfört utredningen 42 %att av
de tillfrågade och elhandelsföretagennät- inte den småskaligatror att
elproduktionen skulle få avsättning dagens skydd, ochutan att ytter-
ligare 12 % tveksamma till detta.är Vidare Sycon i sin studie åtmenar
utredningen i synnerhet sådana kraftverksägareatt harinte elpro-som
duktion huvudsyssla har små möjligheter själva på mark-attsom agera
naden. Detta främst bero på bristsägs kapital,på påävenen men av-
saknad kunskap och för hitta kunder.attav resurser

Sammantaget kan LEKO-utredningen denna bakgrund inte medmot
säkerhet den småskaligaavgöra elproduktionen skulle klara sigom

mottagningsplikt.utan

22Prop. 1993/94:162, bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358. Prop.
1994/95:222, bet. 1995/96:NU1, rskr. 1995/96:2.
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elproduktionensmåskaligadenhuruvidakringosäkerhetenTrots
finnsdetLEKO-utredningenmottagningsplikt, så attbehöver menaren

året/årenundermottagningspliktmedbehållaändåskäl systemettatt
2000.efter årnärmast

uttalandenochbeslutpolitiskaolikaför dettaUtgångspunkten är att
börelproduktionensmåskaligadenklargjortårunder att engessenare

detutredningenbakgrundställning". denna attMotgynnad urmenar
siktpå kortrationellt åtminstonetordesynvinkel attsamhällets an-vara

produk-småskaligadenorganiserad hanteringformordna någon avav
anläggningarantalomfattardentill stortmed hänsyn etttionen, att

erbjudatordeaktörför någonmottagningspliktst. Encal 600 en
organiserad hantering.sådanförmetodlämplig en

givetdet inteLEKO-utredningen ärSammanfattningsvis attmenar
mottagningsplikten,behöver attelproduktionensmåskaligaden menatt

ändåanläggningarnasmåskaligadehanteringorganiserad avaven
året/årenunderbehövslösninglämplig temporärskälandra om envore

meddärförföreslårUtredningen ett systern2000. attefter årnärmast
dennabehållas underfall börsådanaaktör iför någonmottagningsplikt

börmottagningspliktbehovfinnsdetperiod. Om permanent av enmer
föreslagit.utredningenbelysas deni översyn

mottagningspliktenåläggaslämpligenVem bör

till utgångenfem år,gälla itänktLeveranskoncessionssystemet attvar
november 1999införs den lschablonberäkningår 2000. Genom attav

datum.vid dettaupphöradockkommer attsystemet
elmarknaden förstreforrneradeför denreglerdärden propositionI

gällaskulle ileveranskoncessionemaemellertid treföreslogs sades att
elproduk-småskaligadendocknäringsutskott ansågår. Riksdagens att

för-leveranskoncessionenmotsvarande vadskydd,bordetionen ettges
utvärderingvidår,ytterligare tvåväntades i även avman enomge,

efteravvecklasdet bordefinnaskulleleveranskoncessionssystemet att
åren.de tre

Öp-delbetänkandesittutredningen iföreslogbakgrunddennaMot
frånelproduktionensmåskaligaden1999:44elmarknad SOU attpen

leveranskon-sedanfem år förflutitdessoch tillsnovember 1999den 1

beslut uttalat23 års energipolitiska1997riksdagen attexempelEtt är att genom
2.2.4. Ettskall Öka se avsnittproducerad kraft annatsmåskaligtvolymen

förut-det viktigtuttalat1998/99:l37i ärregeringen attexempel attär att prop.
elproduktionen.miljövänligasmåskaliga och oftagoda för densättningarna är

24 l993/94z358.rskr.l993/94zNU22,bet.1993/94: 162,Prop.
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cessionssystemet infördes, dvs. till utgången år 2000, borde ettav ges
skydd så långt möjligt dagens. Undermotsvarar dennasom period
borde enligt utredningen någon aktör åläggas mottagningsplikt ochen
innehavare kraftverksmå garanterad ersättningav ges en motsva-som

vad de kan ha fått schablonberälmingantas interar införts denom
l november 1999, vilket utredningen bedömde till 21 öre/kWh.

delbetänkandetI prövade utredningen antal tänkbara alternativett
för mottagningsplikten, nämligen den skulle läggas påatt

Svenska kraftnät,
de lokala nätägama,
Svenska kraftnät och de lokala i kombination,nätägama
samtliga elhandelsföretag,

och övriga berördaett intressenterstaten särskilt etablerat in-av
köpsbolag, eller på
de elhandelsföretag idag leveranskoncessionärer.är0 som

Av dessa alternativ fann utredningen två möjliga,att nämligen attvar
antingen lägga mottagningsplikten på särskilt inköpsbolag,ett eller på
de företag idag leveranskoncessionärer.är Vid samlad bedöm-som en
ning för- och nackdelar fann utredningen dock inköpsbolagav att ett

föredra.attvore
I 1998/99:l37 avvisade regeringen utredningens idéprop. ettom

särskilt inköpsbolag och garantipris. Istället föreslogsett markna-att
dens aktörer skall möjlighet frivilligpå basis åtaatt sigges mottag-
ningsplikten från den 1 november 1999 utgången årt.o.m. 2000.av
Detta åtagande borde enligt regeringen initieras konkurrensupp-genom
handling där anbudsgivama förbinder sig köpa hela eller delaratt av
elproduktionen från de små producentema till i anbudet angivenen
garanterad prisnivå. dennaMot bakgrund regeringen den 8 juligav
1999 i uppdrag Svenska kraftnät initiera sådan upphandling.att en

Det faktum modell föratt mottagningsplikten under in-en ärny nu
förande innebär andra förutsättningaratt råder för de överväganden om
mottagningsplikten utredningen deti härgör sammanhanget,som än
vad gällde inför delbetänkandet.som

Utredningen har koncentrerat sig på analysera huratt temporären
lösning bör ifall sådan lösning kommerut behövas från dense att 1en
januari 2001 och fram tills dess den utredningen föreslagna all-av
männa den förnybaraöversynen elproduktionen kunnat genomförasav
och iomsättas regelverk. Enligtett nytt utredningens bedömning torde
denna tidsperiod på sin höjd omfatta eller år.ett Det korta tids-ett par
perspektiv härmed gäller för övervägandena talar för det krävssom att
starka skäl för välja någonatt lösning för mottagningspliktenannan än
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medbl.a.införande.under Dettaupphandlingsmodell ärden som nu
sårimligenproduktionsanläggningarsmåinnehavaretillhänsyn att av

planeringsförutsättningar.stabilabörmöjligtlångt ges
talarupphandlingsmodellenfrångåinteskälfinnsdetFör attatt

merkonkurrens-utvecklingmed denväl i linje motliggerdenäven att
avsnittseEU-kommissioneneftersträvaslösningarbaserade avsom

upphandlingsmodellen förmarknadsanpassning är2.4.3. Vad avser
utredningensdiskuterades ilösningardeutveckladövrigt än sommer

frågaikommahand torde kunnaförstaidedelbetänkande, dvs. som
de lösningarEftersomupphandlingsmodellen.tillalternativ somsom

definieratförvägibyggerdelbetänkandet ettanalyserades i garan-
kraf-marknadsvärderinginitialaintenämligenfårtipris avsammaman

inköps-särskiltmedkanupphandling, ettvid t.ex. manten ensom ges
fåvidarekraftensäljinköpsbolagetefterhand närförrän ibolag inte er

marknaden.värde påkraftensuppfattning omen
fö-det inteLEKO-utredningenfinner attbedömningsamladVid en

upphandlings-användatalarskälstarka attnågra emotreligger ensom
efter åråret/årenunderbehövs närmastlösningmodell temporärom en
föreslårperioddennafinnas underskallmottagningsplikt2000. Om en

tillämpas.börupphandlingsmodellen fortsattdärförutredningen att
upphandlingsmodellenunderstrykautredningenvillSamtidigt att

i denerfarenhetertorde görasstatisk. Tvärtombehöverinte nuvara
kanmodellentillledakanupphandlingsomgången, attpågående som

upphandling. Genomeventuell attinförförbättrasochutvecklas nyen
småska-denmarknadsvärderinginnebärupphandlingsmodellen aven

för för-referensprisskapatillocksåbidrar den ettproduktionen attliga
mark-skullereferensprisdettahjälpMedelproduktion.nybar enav

successivtutvecklas,kraften kunnasmåskaligaför dennadsplats som
har inteLEKO-utredningenroll.upphandlingenskunnaskulle överta

utveckling,sådanstimuleraskulle kunnabästhuranalyserat staten en
allmännadenbör ingå isådan analyspåpekatdäremothar att enmen

dockförhindrarUpphandlingsmodellenföreslagit.utredningenöversyn
former förandrautvecklakanaktörer attmarknadenspå intet sätt att

lämpligt.finnerkraften, såsmåskaligadenhandla med manom

prisskäligtFrågan2.5.3 om

produktionsanläggningarsmåinnehavareregelverk harMed dagens av
enleveranskonces-tilllevererasför denersättningskäligtillrätt som

vadersättningenskallavsnitt 2.2framgått motsvarasionär. Som av
för-mindreoch andrahushållskunderleveranskoncessionären uttar av
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brukare, med avdrag för skäliga kostnader för administration ochm.m.
skälig vinst. liggerErsättningen i genomsnitt på öre/kWh.25ca

LEKO-utredningen kan svårligen uttala sig det bör finnas reglerom
skäligt förpris småskalig elproduktion efter det leverans-även attom

koncessionssystemet upphört, eller hur skälighetsbegreppet sådanaiom
fall bör definieras. detFör talar bl.a. flera de faktorer böratt av som
beaktas i sådan bedömning torde beroende vilka slutsatseren vara av

dras i den allmänna den förnybara elproduktionensöversynsom av
förutsättningar utredningen föreslagit.som

Mot denna bakgrund har LEKO-utredningen valt dettai avsnittatt
istället analysera vilken ersättningsnivå småskalig elproduktion behö-

för klara sig. Med hänsyn till kostnadsstrukturen, fram-att attver som
gått avsnitt 2.3, olika för olika små kraftverk torde denna nivåutav ser
variera beroende på hur volym småskaligt producerad kraftstor som
eftersträvas. analysen harI utredningen därför utgått från två delfrågor:

Vilken ersättningsnivå torde krävas för fortvarig drift den0 av pro-
duktionsvolym skall uppnås med hjälp de investeringsstödsom av
for småskalig vattenkraft och vindkraft inrättats 1997som genom
års energipolitiska program Denna volym för småskaligär vatten-
kraft dagens 1,5 TWh/år feminom år ytterligare 0,25 TWh/år,samt
och för vindkraft dagens 0,4 TWh/år feminom år ytterligaresamt
0,5 TWh/år.
Vilka konsekvenser torde uppstå ersättningen fortsatt ligger på0 om
dagens nivå

dennaMot bakgrund har LEKO-utredningen givit Sycon i uppdrag att
analysera hur lönsamheten för innehavare små kraftverk påverkasav av
olika ersättningsnivåer, vilken nivå torde krävas församt attsom upp-
fylla utbyggnadsmålen i 1997 års energipolitiska harSyconprogram.
bl.a. ifrånutgått uppgifter erhållits från Energimyndigheten desom om
anläggningar för vilka investeringsstöd sökts och mindre enkätun-en
dersökning Sycon gjort bland små kraftverk.ägaresom av

Nedan redogörs för vissa utgångspunkter gällt för utredningenssom
analys. Därefter behandlas de delfrågoma.två

25Denna ersättningsnivå i EME Analys till utredningen, frånrapportanges
februari 1999. Eventuellt kan ersättningen sedan dess ha sjunkit något.
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analysenutgångspunkter förVissa

småska-innehavareden ersättningbörmeningEnligt utredningens av
kostnadstäck-för klara sigbehöverproduktionsanläggningarliga att ge

verksamheten.frånacceptabel avkastningochning
påavkastningenböracceptabel avkastninglångsiktigt motsvaraEn

kompenserastatsobligationer,långainvestering,säker samthelt t.ex.en
innehavareförinnebär. Riskenverksamhetenför den risk av enen

poli-ekonomiska,bl.a.påverkasproduktionsanläggningsmåskalig av
faktorer.tekniskaochklimatologiskatiska,

påeffektividagstatsobligationer räntalångaEnligt Sycon enger
till %. Dettavärderas 3-5behövariskfaktomtordedet%. Utöver5 ca

internräntanmedtalatSyconbanker attbakgrund attmot menarsomav
tilluppgåvattenkraft börsmåskaligvindkraft ellerinvestering iför en

bankernasäkertsåbedömasskallprojektet attför8-10 % att passsom
investeringen.tilllånavilliga utär att pengar

kraftverksägarensenskildedenkanutredningenEnligt attantas
påränteläge, liggermed dagensavkastning,pålångsiktiga krav samma

föregåendeenlighet mediden internränta%nivå 8-10 somsom
finansiering.erhållaför kunnatorde krävasstycke externatt

lönsamhetskrav påkraftverksägaresenskilddocksikt kanPå kort en
anlägg-fallettorde dettasynnerhetlägre. Ikapitalinsatt omvaravara

finansieringbehovetoch/eller ärbelånadlågt externningen är nyav
tordeavkastninglägreskallkraftverksägarenlitet. accepteraFör att en

längre sikt.ökande intäkter påförvänta sigkanhandock krävas att
påliggerkapitaletdet insattapå permanentavkastningenOm enmer

avkast-understiger,kanskeellerendastnivå t.o.m.motsvarar,som
da-medavkastningendvs.statsobligationerlångapåningen t.ex. om

lång-verksamheten intetorde%på 3-5liggerränteläge varacagens
bärkraftig.siktigt

småskaliginnehavareförkrävsersättningVilken att av enensom
acceptabelochkostnadstäclcninguppnåskallproduktionsanläggning

avskrivningstidbl.a. vilkenberor påverksamhetenfrånavkastning som
till den härbanker lånmeddiskussioneranvänds. Efter typensom ger

årtill 12avskrivningstiden börSycon sättasinvesteringar attmenarav
framgåttvattenkraft.småskalig Somförvindkraft och 20 årför av-av

avslcrivningstidemaaktörerdock andrafinnssnitt 2.3 attsom anser

avkastning.26 investeringsaltemativsvärdera olikametod forInternränta är atten
nuvärdevid vilken investeringensden räntefot ärgår bestämmaMetoden attut

eller intern-internräntefotkallas för investeringensräntefotnoll.lika med Denna
investerings-årliga avkastning eller forräntningdenuttryck förochränta, somger

satsade kapitalet.på detfrågaaltemativet i ger
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bör dubbelt långa.så analysenI har utredningen därförsnarare vara
valt långtså möjligt spegla konsekvenser såväl avskrivningstideratt av
på 12 respektive 20 år dubbelt så långa tider.som av

Med hänsyn till beräkningarna påverkas vilka antagandenatt av som
bl.a. avkastningskrav och avslcrivningstid,görs och bakgrundmotom

kostnadsstrukturen kan kraftigtvariera mellanatt i synnerhet olikaav
små Vattenkraftverk, bör de resultat tabellfonni nedan redovisassom

räkneexempel. Såvitt utredningen kan bedöma dock redo-ses som ger
visningen god bild situationen i stort.en av

Ersättning torde krävas för fortvarig drift den volymsom av som
uppnåsskall års1997 energipolitiskagenom program

Som framgått de banker Sycon kontaktat internräntan förattmenar som
investering i småskalig elproduktionsanläggning bör uppgå tillen en

minst 8-10 för% finansiering skall kunna erhållas. Eftersomatt extern
den utbyggnad skall uppnås 1997 års energipolitiskasom genom pro-

knappast kan komma till stånd låneñnansiering bedömerutangram
LEKO-utredningen uppfyllande utbyggnadsmålen kräveratt ett attav
investeringarnas internränta uppgår till minst 8 %.

Av naturliga skäl det svårt exakt hur kostnadsbildenär kansägaatt
komma för alla de kraftverk tänkta byggasatt ut är attse som genom
1997 års energipolitiska För ändå söka uppskatta vilkenattprogram.
ersättningsnivå torde krävas för uppnå utbyggnadsmålen, harattsom
LEKO-utredningen antagit denna ersättningsnivå liktydigatt medär
den nivå skulle 8 % internränta för sådana kraftverk idagsom ge som

under uppförande eller planeras.är Med utgångspunkt bl.a.i de ansök-
ningar investeringsstöd finns samlade hos Energimyndighetenom som
har Sycon konstruerat antal typfall beskriver förutsättningarnaett som
för sådana anläggningar.

Utifrån dessa typfall har Sycon beräknat vilken ersättning enskilden
lcraftverksägare torde behöva för internräntan skall uppgå till 8att %.
Resultatet beräkningama visas nedan i tabell 3 för vindkraft ochav
tabell för4 småskalig vattenkraft

tabellernaI visas kravet på ersättning såväl med 12/20 års avskriv-
ning dubbelt så långa tider, med respektive investerings-samt utansom
stöd 15 % och miljöbonus till vindkraft l5,l öre/kWh.
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vindkraftinternräntaför uppnå 8 %ersättningpå3. Krav attTabell

stöd.Utanstöd.stöd UtanMedstödMed inv.vindkraft- inv.Typ o.o.av
AvskrivningAvskrivningmiüöbønus. Av-miljöbonus. Av-verk
24 årårår 12skrivning 2412 årskrivning

öre/kWhöre/kWh 43öre/kWh 5723öre/kWhuppförande 35Under
kW150-250

öre/kWhöre/kWh 42öre/kWh 5621öre/kWhuppförande 33Under
kW500-700

öre/kWhöre/kWh 34öre/kWh 46öre/kWh 15uppförande 25Under
kW700-1000

öre/kWhöre/kWh 4256öre/kWhöre/kWh 2134uppförandeUnder
kW1000-1500

framstårtabell 3enligtkW700-1000storlekemaianläggningarAtt
enligtkanstorleksklasserverk i övrigalönsammaklart änmersom

förmånligaiverk byggtsdessamedförklarasdeltill attSycon meren
storleksklass byg-dennaberäkningarna itillMed hänsynvindlägen. att

för-med vissdock siffrornabörobjektantal taslitetrelativtpå ettger
siktighet.

småskaliginternräntauppnå 8 %förersättningpå att4. KravTabell
vattenkraft

stöd. Av-stöd. Utanstöd. Av-Med UtanstödMed inv.små inv.Typ av
40 årskrivn.årskrivn. 20Avskrivn. 40 år20 årAvskrivn.vattenkraftverk

öre/kWhöre/kWh 24öre/kWh 2721öre/kWhmed 24Planerade
kr/kWh, år2,1

öre/kWhöre/kWh 31öre/kWh 37öre/kWh 2832Planerademed
kr/kWh, år3,1

öre/kWhöre/kWh 39öre/kWh 4734öre/kWh41Planerade med
kr/kWh, år4,0

nivåenligt dagensutgårinvesteringsstödkostnad. Omfrån verkligutgårAlternativen
kr/kWh, år.2,6 3,41,8,kraftverksägarenförblir värdena15 % resp.

alternativensistade tvåbörtabell 4till sägaskommentar attSom en
majori-medtordebästlcr/kWh, år överensstämma4,0respektive3,1

alternativetmedandrift eller planeras,ianläggningarde ärteten somav
2.3.1.avsnittovanligt semyckettordekr/kWh, år2,1 vara

fortvarigtordeoch 4tabellerna 3iförsta kolumnendendömaAtt av
1997 årsskall uppnåsproduktionsvolyrndrift den ener-genomsomav

påvindkraften liggerförersättningkrävagipolitiska somenprogram
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25-35 öre/kWh plus miljöbonus och för den småskaligaca vatten-
kraften på 35-45 öre/kWh, förutsatt avskrivningstidemaatt tillca sätts
12 år för vindkraften och 20 år för den småskaliga vattenkraften. Med
dubbelt så långa avskrivningstider tyder tabellerna på ersättnings-att
kravet blir 15-25 öre/kWh plus miljöbonus för vindkraften ochca ca
25-35 öre/kWh för den småskaliga vattenkraften. 3

Med hänsyn till marknadspriset på föratt närvarande ligger på ca
10-12 öre/kWh, och Energimyndigheten bedömeratt priset på långatt
sikt fram till år 2010 kan stiga till 20 öre/kWh,antas talar tabel-ca
lerna för utbyggnadsmålen enligtatt 1997 års energipolitiska program
knappast kan uppnås inte någon fonn offentligt stöd utgår,om ut-av

dagens investeringsstödöver och miljöbonus till vindlcraften. Detta
gäller avskrivningstidema 12/20 åroavsett eller 24/40 år används.om a

Om sådant stöd skulle baserasett på de ersättningsnivåer attsom,
döma tabellerna 3 och krävs för uppnå utbyggnadsmålen, ochattav

stödet skulle omfatta samtliga vindkraftverk och småskaligaom vatten-
kraftverk, så torde den totala kostnaden för stödet, med dagens mark-
nadspris el,på komma uppgå till minst 300-400 mkratt år, ävenper

avskrivningstidema till 24 respektive år".sätts 40om
Ett alternativt uppnåsätt motsvarande förutsättningaratt för inneha-

småskaliga anläggningar låta dem helt några drift-attvare av utanvore
stöd sälja sin på marknaden till det pris där iställetattsom ges, men
kompensera dem med investeringsstöd.ett större Sycon har beräknat
hur investeringsstödet i sådantstort fall måste för acceptabelattvara en
avkastning skall uppnås. dömaAtt Sycons torde, med da-rapportav

marknadspris på el, för såväl vindkraft småskaliggens vattenkraftsom
krävas investeringsstöd påett 75-80 % för investeringens intern-attca

skall uppgå tillränta 8 %.

27 årligtEtt driftstöd utgå till 0,4 0,5 TWhantas vindkraft+ och 1,5 0,25 TWh+
småskalig vattenkraft dvs. dagens volym plus den byggas utsom avses genom

års1997 energipolitiska program. Stödbehovet kWh har beräknatsper som
skillnaden mellan den ersättningsnivå utredningen bedömer nödvändig vidsom
avskrivningstidema 24/40 år: 15-25 öre/kWh tör vindkraft 25-35 öre/kWhresp.
för småskalig vattenkraft och marknadspriset på el. För beräkningen har nöd-
vändig ersättningsnivå till värdena mitt i de tvåsatts vilket innebärspannen, en
viss förenkling. Marknadspriset 10-12 öre/kWh.antas vara ca
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påliggerfortsattuppstå ersättningentordeKonsekvenser omsom
nivådagens

uppståtordekonsekvenservilkabedömasökthar omUtredningen som
Efter-öre/kWh.25nivå, dvs.dagenspåliggerfortsattersättningen ca

öre/kWhgarantipris på 21föreslogdelbetänkandet ettiutredningensom
dennadockharår 2000 även1999novemberden l t.o.m.periodenför

analysen.behandlats iersättningsnivå
denbetyda förskulleöre/kWh ut-21-25påersättningsnivåVad en

framgårenergipolitiskaårs1997ieftersträvasbyggnad programsom
alltjämtmiljöbonusoch Förutsatttabellerna 3 attovanståendedeav

fortsattvissöre/kWh ut-ersättningsnivå på 25torde dagensutgår enge
till-ersättningdennaOm ärtabelldömavindkraft,byggnad att avav

kunnaskallheltvindkraftenbeträffandeutbyggnadsmåletförräcklig att
nåstycks kunnamåletlåttveksamt, attdock omuppnås är varamera
till 21sjunkerersättningenOmår.till 24avskrivningstiden sätts

småskaligadenFörförutsättningarna.försämrasmindreelleröre/kWh
tabelldömaöre/kWh,på 25ersättning attdagenstordevattenlqaften av

utbyggnadsmålet,uppnå oavsettförotillräcklig av-omattvara
eller 40 år.till 20skrivningstiden sätts

iförutsättningarnaanläggningarvarande ärdriftbefintliga, iFör
skillnadväsentlig ärkraftslagen. Ende tvåförolikaavseendenflera

Vidareöre/kWh.15,1 ärpåmiljöbonusfårvindkraftengivetvis att en
enhetliglångt2.3,avsnittframgåttvindkraftverken, merenavsom

hardeinnebärbl.a.vilketvattenlqaftverken, attsmåskaligadeängrupp
ocksådetharsammanhangetdet härkostnadsstruktur. Ilikartaden mer

vindkraftensamlad ärfinnsinformationdenbetydelse av-omatt som
under 90-uppförtsharvindkraftverksamtligaIbättre. settstortsevärt

heltäck-Härmed finnsinvesteringsstöd.meddelfinansieratsochtalet
Energimyndigheten.samlad hosanläggningarnainformationande om

småskaligadenkring vatten-informationsamladmotsvarandeNågon
kraft-enskildadekunskapenfalldettai ärfinnskraften inte, utan om

bristfällig.relativtverken
småskaligabeträffande denverket Vat-självakrävs iEnligt Sycon

istruktureratsamlas på sätt, t.ex.uppgiftertenkraften ett enatt mera
kvan-börjasäkerhet kannågorlundameddatabas, innannationell man

haft möj-har inteLEKO-utredningenåtgärder.olikaeffektertifiera av

underöre/kWh21skulle ha legat28 ersättningenbedömdeUtredningen att
november 1999. Attden 1inte införtsschablonberäkningperioddenna om

utredningendagens beror antog attblivit lägreha attänersättningen antogs
kravetskulle ha ökatmånviss ävenhushållskundema ikonkurrensen omom

förekommit.skulle haprispressvarfor vissfunnits kvar,på timmätning en
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lighet uttömmande undersöka beståndetatt små kraftverk. Kun-mer av
skapsläget kommer dock förbättras Svenskaatt kraftnät iattgenom
samband med den pågående upphandlingen mottagningspliktennu av
för perioden den 1 november 1999 till utgången år 2000 genomförav

inventering de små produktionsanläggningama.en av
dagslägetI det dock lättare bedömaär vilka konsekvenseratt en er-

sättning på 21-25 öre/kWh skulle få för vindkraften for den små-än
skaliga vattenkraften. Med utgångspunkt i de ansökningar investe-om
ringsstöd finns samlade hos Energimyndigheten har Sycon försom
några olika storlekar vindkraftverk, antingen under uppfö-ärav som
rande eller redan i drift, beräknat hur internräntanär varierar vid ersätt-
ningsnivåema respektive21 öre/kWh25 se tabell 5 nedan. För beräk-
ningarna har förutsatts investeringsstöd och miljöbonus erhållits.att

Tabell vidIntemränta olika ersättning och avskrivningstid vindkraft

Typ vindkraft- Int. vid Int. vidränta Int.ränta vid 25 Int.ränta vidav 25ränta
verk öre/kWh.21 öre/kWh.21 öre/kWh. äre/kWh.

Avskrivn. 12 år Avskrivn. 24 år Avskrivn. år12 Avskrivn. år24
Under uppförande 1,1 % 7,3 % 3,2 % 8,9 %
150-250 kW
Under uppförande 2,0 % 7,9 % 4,1 % 9,5 %
500-700 Kw
Under uppförande 5,8 % 10,8 % 8,1 % 12,6 %
700-1000 kW
Under uppförande 1,9 % 7,9 % 4,0 % 9,4 %
1000-1500 kW
Befintliga 2,1 % 8,0 % 4,3 % 9,7 %
150-250 kW
Befintliga 6,4 % 11,2 % 8,7 % 13,0 %
500-700 kW

Att befintliga vindkraftverk enligt tabellen framstår lönsammare änsom
verk i motsvarande storleksklasser under uppförande torde ha flera
orsaker. Sycon pekar på investeringsstödett.ex. tidigareatt högrevar

idag nivånän varierade mellan 25 och 35 %, jämföra med dagensatt
15 %, och befintliga vindkraftverk lokaliseratsatt till platser med rela-
tivt bättre vindenergitillgång.sett

Som framgått utredningen den enskildeantar lcraftverksägarensatt
långsiktiga avkastningskrav, med dagens ränteläge, det kravmotsvarar
på intemränta 8-10 % banker ställer för låna tillatt utsom pengar en
investering i småskalig anläggning. Vidare utredningenen antar att
lcraftverksägarens kortsiktiga avkastningskrav kan lägre, ivara synner-
het anläggningen lågt belånadär och/eller behovetom externav ny
finansiering litet.är
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tabell för förutsatt miljöbonusbakgrund talar 5dennaMot att, att
acceptabelöre/kWh tordealltjämt ersättningsnivån 21-25utgår, ge av-

storlekarna kW ochbefintliga Verk i 500-700kastning för åtminstone
avskriv-uppförande storlekarna 700-1000 kW,för under iverk om

avskrivningstid tycksMed dubbelt så långtill år.ningstiden 12sätts
fall illustrerasavkastning uppnås i samtliga dedäremot acceptabel som

tabelli
framgått svå-Vattenkraften detsmåskaligaBeträffande den är som

öre/kWhkonsekvenser ersättning på 21-25Vilkabedömaatt enrare
dockdrift. Vissa indikationerverk idag iskulle få för de är avgessom

utredningen.Analys utförtden studie EME
Vattenkraftverkenmånga de småbl.a.AnalysEME att avuppger

öre/kWh,vid dagens pålönsamhetsgränsen ersättning 25påopererar
underhåll och investeringar skjuts påföljd bådeVilket bl.a. får till att

branschenockså till inomframtiden. Analys hänvisarEME att man
Vattenkraftverk idag ismåbedömer de l 200500 äratt somcaca av

bli nedlagda denskick de riskerar inomdrift dåligti så när-attär att
hälftenbranschens bedömning skulletioårsperioden. Enligtmaste ca av

ersättningsnivånverken kunna leva vidarede nedläggningshotade om
upprätthålls.öre/kWh25

medVattenkraftverk renoveradeshundratal småBland det drygt som
tillfanns under perioden 1987investeringsstöd 1975hjälp det somav

Enligt Analys detorde något bättre. EMEsituationen är renove-vara
riskerarskick, varför de sannolikt interade idag ianläggningarna gott
mycket.skulle sjunka relativtbli nedlagda ersättningenävenatt om

fall kankraftverksägarna i dessaAnalysDäremot EME attmenar
de lån ibetala och amorteringar påproblem med räntor togsatt som

samband med upprustningen.
innebära hotAnalys kan försämrad lönsamhetEnligt EME etten

för första hand de kraftverksägare har småverksamheten imot som
bedömning torde dettafinansiella Enligt LEKO-utredningensreserver.

Vattenkraftverkinnebära främst de små privatper-det ägsäratt som av
Verkriskerar läggas ned. detta talar också deFör attatt somsoner som

allmänhet därför tenderar hai små ochprivatpersoner ärägs att re-av
och underhållskostnader se 2.3.1.lativt högre drift- avsnittsett

främst kraftverkdet kan det ägda privatpersonerAtt ärantas att av
nedläggningshotade, och dessa Verk i allmänhet små, inne-ärär attsom

nedläggningshotade sannolikt för begränsadbär de verken ståratt en
andel den småskaliga Vattenkraftens samlade produktion. Om, somav

hälften de nedläggningshotade verken kanbranschen bedömer, av
upprätthållas,räddas ifall dagens ersättningsnivå på 25 öre/kWh kan så

kan Verk med samlad årsproduktionuppskattas 0,10-0,l5att en om
TWh avvecklas den tioårsperioden.kan komma inom närmasteatt
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Sammanfattande frågankommentarer beträffande skäligt prisom

avsnittet har utredningen sökt bedömaI vilken ersättning tordesom
krävas för möjliggöra fortvarig drift den småskaliga elproduk-att av
tionsvolym skall uppnås med hjälp de investeringsstöd för små-som av
skalig vattenkraft och vindkraft inrättats 1997 års energi-som genom
politiska Utredningen har analyserat vilka konsekvenserävenprogram.

torde uppstå fortsatt ligger dagensersättningen på nivå.som om
de utgångspunkter gällt för analysen bör bl.a.Av nämnas att ut-som

redningen för den småskaliga produktionenantagit skallatt att vara
långsiktigt bärkraftig, så krävs innehavare produktionsan-småatt av
läggningar får kostnadstäclming ochersättning acceptabelsom geren
avkastning från verksamheten. Eftersom olika aktörer har olika påsyn
vilken föravskrivningstid bör gälla investeringar detta slag harsom av
utredningen vidare så långt möjligt sökt spegla konsekvenser såvälav
avskrivningstiderna för vindkraft12 år och 20 år för småskalig vatten-
kraft dubbelt så långa tider.som av

Beträffande Vilken ersättningsnivå krävs för möjliggöraattsom
fortvarig drift produktionsvolymden skall uppnås med hjälpav som av
de investeringsstöd för vindkraft och småskalig vattenkraft inrät-som

energipolitiska1997 års kan dennasägastats ersätt-attgenom program
ning för vindkraft torde behöva tilluppgå öre/kWh plus25-35 mil-ca
jöbonus föroch småskalig vattenkraft till 35-45 öre/kWh, förutsattca

avskrivningstidema till respektive12 20 år. Med fördubbladesättsatt
avskrivningstider blir ersättningskravet 15-25 öre/kWh plus miljö-ca
bonus för vindkraft och öre/kWh25-35 för småskalig vattenkraft.ca

dagensOm ersättningsnivå 25 öre/kWh upprätthålls torde vissen
utbyggnad vindkraft fortsatt komma förutsattske, miljöbonusatt attav
alltjämt utgår. Om däremot också utbyggnadsmålet helt kan uppnås för
vindkraften tveksamt. denFör småskaliga vattenkraften tordeär mera

öre/kWhersättningsnivån 25 otillräcklig för uppnå utbyggnads-attvara
målet.

leveranskoncessionssystemetNär upphör den l november 1999
kommer den småskaliga kraften den regeringen initieradegenom av
upphandlingen värderas på marknadens villkor. Med hänsyn tillatt att
marknadspriset på idag ligger på öre/kWh10-12 kommer denca
ersättning den småskaliga elproduktionen då kan förväntas erhållasom

lägre vad torde krävas för deatt avsevärt uppnåän att ut-vara som
byggnadsmål för småskalig vattenkraft och vindkraft slagits fastsom

års energipolitiska1997 bakgrundMot Ener-attgenom program. av
gimyndigheten bedömer elpriset kommer ligga omkring nivånatt att
20 öre/kWh fram till år kan2010 marknadspriset inte heller på längre
sikt förväntas stiga till sådan nivå utbyggnadsmålen kan uppnås.atten
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driftFör fortvarig skall kunna uppnås den volym småskaligatt en av
elproduktion byggas års energipolitiska1997utavses genomsom pro-

torde således form offentligt stödnågon behöva utgå, utövergram av
och miljöbonus till vindkraften.dagens investeringsstöd

driftstödsådant stöd och omfattade samtligaOm ettett somgavs
kraftverk torde kostnaden för stödet, med dagens marknadsprissmå på

komma till mlqel, minst 300-400 år, avskriv-uppgå ävenatt per om
för vindkraftenningstidema till år och år för den småskaliga24 40sätts

vattenkraften. innehavare små kraftverk istället skulleOm mot-av ges
svarande förutsättningar helt olika driftstöd, medutan typer av men
hjälp investeringsstöd, torde investeringsstödet behövastörreettav

för såväl vindkraft småskalig vattenkraft.uppgå till 75-80 %ca som
konsekvenser tordeBeträffande vilka uppstå ersättningensom om

fortsatt dagens öre/kWh kanligger på nivå 25 i övrigt dennasägas att
ersättningsnivå och kanske några öre/kWh lägre för vindkraftenäven

förtorde acceptabel avkastning åtminstone befintliga verk ige en
storlekarna kW och för verk under uppförande storlekarna500-700 i

förutsatt miljöbonus alltjämt700-1000 kW, utgår. den småska-Föratt
liga torde dagensvattenkraften ersättningsnivå på öre/kWh leda till25

och på sikt viss minskningstagnation produktionsvolymen.en av
Uppskattningsvis kan kraftverk motsvarande årsproduktion på 0,10-en

TWh komma avvecklas inom den0,15 tioårsperiodennärmasteatt om
fortsatt ligger på öre/kWh.ersättningen 25
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alltid baseras påelräkningen3 Bör

förbrukningfaktisk

Bakgrundl

hos kund förbrukning inte timmätselförbrukningenMätning en varsav
1995:1179 mätning och rapporteringförordningskall, enligt avom

år. mätning och rapporteringgång FörÖverförd el, ske minst peren
nätkoncession.innehavarenområdeinom ett avsvarar

förallmänna avtalsvillkorenbranschen utarbetadeEnligt de inom
skallleveranskoncessionär till konsumentfrånförsäljning enenav

mätvärden ske gång året,avlästa minstdebitering grundad på om omen
skäl föreligger.inte särskilda

intervall.sker dock medelförbrukningenFaktureringen tätareav
elhandelsföretag,avseende mellan olika ifinns dettavariation iViss

månad ellermånad,det dock varjeallmänhet handlar varannanom
kvartalsvis.

endast kan fåsuppgift kundens elförbrukningEftersom exakt omen
faktureringen vid flertaletelmätaren avläses baserassamband medi att

sker prelimi-förbrukningen, dvs. dettillfällen på uppskattning enaven
ellerför kundens del kan innebära plusKorrigering,debitering.när som

lästssedanminus, sker mätarennär av.
den överväldigande majoriteteninnebär dettaSammantaget att av

flertalet faktureringstillfállen.preliminärdebiteras vid åretshushållen av
elmätaren,sker dock i normalfallet avläsninggång åretEn en avom

sambandbaserad på faktisk förbrukning erhålls.varefter faktura Ien
eventuella avvikelser preliminärdebiteringenmed detta korrigeras som

jämfört med den faktiska förbrukningen. slutändankan ha medfört I
betalar således alltid för den han faktiskt förbrukat.elanvändaren

med preliminärdebitering har kritiserats bl.a.Systemet Konsu-av
hushållen istället vid fakture-mentverket. Kritikerna Varjeattmenar

efterhand basis faktisk förbrukning.ringstillfälle bör debiteras i på av
LEKO-utredningenEnligt tilläggsdirektiven skall överväga mät-om

längd bör regleras och elräkningen bör baseras på faktiskperiodens om
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förbrukning lämna förslag på de författningar kan behövas isamt som
sådant sammanhang.ett

kapitlet beskrivs inledningsvisI på preliminärdebiteringen isynen
Finland och 3.2 tidigare svenska försökNorge med utvecklasamt att
elräkningen Därefter för3.3. redogörs vilka huvudsakliga kostnader

skulle uppstå elkundema debiterades efterhandi för faktisksom om
förbrukning vilka fördelar3.4 skulle kunna utvinnassamt som genom

sådan förändring 3.5. I avsnitt 3.6 redovisas utredningens över-en
väganden förslag.och

Förhållandena i3.2 Finland och Norge

Liksom Finlandi Sverige baseras i debiteringen på uppskattningen av
kundens elförbrukning. Mätaravläsning skall ske minst år.vartannat
Trots det relativt glesa avläsningsintervallet har det enligt de finska
tjänstemän utredningen talat med förekommitinte någon kritik mot
preliminärdebiteringen och några planer på avskaffa den tycks helleratt
inte finnas.

Även i har debitering på basisNorge uppskattad förbrukning och,av
i årlig avläsningSverige, tidigare varit det nonnala. fr.o.m.Mensom en

juli 1999 gäller för hushåll med elförbrukning 8 kWh000större än per
år, avläsning skall ske fyraminst gånger år, och i vissa fallatt per sex
gånger år. samband med avläsningstillfállenaI skall kunderna ock-per
så faktureras i efterhand på basis de värdena. Därtill skalluppmättaav
fakturan tydligare med hjälp bl.a. grafiskgöras presentation el-av av
förbrukningen. Under mellanliggande månader får preliminärdebitering
ske både kunden och nätföretaget så önskar.om

Kravet fler avläsningarpå riktar sig till de norska nätföretagen. Kra-
på fakturering efterhand förstai i hand nättjänster, ocksåvet avser men

elförbrukningen i det fall nättjänster och faktureras tillsammans. Med
hänsyn till färre de10 % norska kunderna bytt elleverantöränatt av
torde fakturering nättjänster och det normala.gemensam av vara

Det enskilda nätföretaget får självt hur vill ordna deavgöra man ex-
mätaravläsningar tillkommer reformen.tra Självavläsningsom genom

dock. kunder harDe så elförbrukningaccepteras destor attsom pass
omfattas reformen, olika skäl inte klarar själva läsaattav men som av

sin mätarställning, får fortsatt debiteras basis uppskattad för-av av
brukning nätföretaget det blir orimligt dyrt ordna deatt attom anser

avläsningama påextra sätt.annat
Ett genomsnittligt norskt hushåll förbrukar 18 kWh000 år.ca per

Denna förhållandevis förbrukning hänger medstora attsamman en
mycket del hushållen har elvärme 80 %, jämförastor medattav ca
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omfattas härmed 1,6kWh år8 000MedSverige.% i25 gränsen per
hushåll reformen.miljonermiljoner 2Norges avav

visatStudier harenergi.norska reformendenSyftet med är att spara
elför-omedvetna singanskaallmänhethushållen ide norska äratt om

förbruk-baseradeelräkningar påtydligare uppmättbrukning, attmen
ökad benägen-medförvilket i sinuppmärksamheten,ökar turning en

kombi-åtgärder idet tvåbörenergi. Det ärhet poängteras attatt spara
fakturandelsenergibesparande riktning:verka i attnation antassom

ställs påkravdelsförbrukningen,avlästafaktiska, attden attpåbaseras
illustrationergrafiskamed hjälp övertydligareskallfakturan göras av

vunnitserfarenheterbakgrundMotelförbrukningen. genomsomav
åtgärder ledadessaOslo bedömsochi Stavangerförsöksverksamheter

medelförbrukning 5 %.minskar sinhushållennorskatill deatt ca
bespa-TWh år. Enhushållen 36de norskaförbrukarTotalt perca

med TWh.minskning 1,8såledesinnebärpå %ring 5 en
avgifterochkraft, skatterinkl.totala elprishushållsnorskt nät,Ett

el-Nöre/kWhK minskningVidknappt 50pågenomsnittligger i aven
ca 40-45rörliga delen prisetendast dendockförbrukningen antas av

tillbesparingHushållens totalain på.möjligNöre/kWh att sparavara
Nkr dvs.miljonerhärmed bli 700-800beräknasföljd reformen caav

bespa-Eftersom dennaNöre/kWh.med 40-45multipliceratTWh1,8
denavgifter beräknasochminskade skatterinnefattardelvisring sam-

Nkr.miljoner500-550bli något lägre,hällsekonomiska besparingen ca
kostna-ökadeår innebärmätaravläsningarfyrapå minstKravet per

kompenseraföretagen givitshardessanätföretagen. För rättder för att
deltarnätkollektivethelainnebär såledesnättarifferna. Dettasig via att

el-för lågelanvändare hardereformen,finansieringeni även somav
omfattas den.självaförbrukning för att av

tariff-detfår ingå ifaktiska kostnadendendock inteDet är som
myndig-den ansvarigaIstället harberäkningsunderlaget.grundande

vadräknatenergiverk, NVEvassdrags-heten Norges ut ansermanog
kostnadfå denabonnent.kompensationsbelopp Förrimligt attär ett per

kom-tariffer multiplicerasgrund förtill sinafår lägganätföretagetsom
nätområdetabonnenter inommed det antalpensationsbeloppet som

avläsningar.antaletökadeomfattas detav
delar:nätföretagen består tvåtillKompensationen av

valutafå värdet svensknorska ivärd 90 Försvensk krona ören.En är attca
ökas mednorska kronor och 10 %.angivelser iallabör därför ören
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följdför kostnader till tillkommandeKompensation avläsningar.0 av
avläsningama förväntas skeDe tillkommande självavläsning,genom

omfatta följande kostnadskonsekvenser:och tryckningantas av
arbetstid för inmatning/scanning,mätarkort, och retur,porto tur

för uppföljning kunder inteavskrivningar samten scanner av som
oklart ifyllda kort. Kompensationsbeloppetskickar kort/ skickar inin

1harför tillkommande själv- avläsningama beräknats till 13de ca
uppföljning insända/felak-Nlq kund och avläsning, varav avper

till Nkr.uppgifter beräknats 4tiga

Ränteeffektenför bortfallna ränteintäkter. uppstårKompensation0
reformen betalar efterhand istället förkunderna efter i att,attgenom

för-vanligt i betala del elräkningen itidigare varit Norge, en avsom
till nätföretagen, och endastskott. Räntekompensationen ges avser

nätavgiften. fasta nätavgiften, avgifter förden rörliga delen Denav
således Räntekompensationen har beräk-el, skatter ingår inte.m.m.

årz.Nkr kund ochtill 25-30nats ca per

Även fakturan skall grafiskt tydligare medför ökadekravet på görasatt
denna merkostnad dock kom-kostnader för företagen. ingenFör ges

utveckla fakturan deleftersom åtgärdenpensation, att anses vara en av
nätföretagets nonnala verksamhet.

till nätföretagentotala kompensationsbeloppet beräknas bliDet ca
Nkr år. detta dock miljoner Nlcr130 miljoner Av 45utgörsper ca av

kompensation för bortfallna ränteintäkter. del kompensatio-Denna av
lika räntebesparing förtill nätföretagen antas motsvaras stornen av en

varför effekten samhällsekonomiskt blir neutral.kunderna, Densett
utgiften för reformen härmed blitotala samhällsekonomiska 85antas ca

miljoner vilket kan jämföras med den förväntade samhällsekono-Nkr,
miska besparingen miljoner Nkr.500-550om ca

Tidigare svenska försök med3.3 att

utveckla elräkningen

Hushållning med har väsentligt energipolitisktenergi varit styrmedelett
sedan Flera syfte hushålla be-1970-talet. i med energi harattprogram
drivits. framhållitsEnergihushållning har förmotiv tim-även ettsom

informationmätning, i det den regelbundna timmätareatt som en ger

2 Således bortse ifrån åtminstonetycks i den rörliga delen el-Norge attman av
förbrukningen rimligen borde upphov till motsvarande räntekonsekvenserge

elhandelsföretagen.för
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elanvändarens förbrukning har antagits skapa förbrukningsbeteen-om
den underlättar effektiv elanvändning3.som en

Energihushållningsprogrammen har hållits statenssamman av ener-
gipolitiskt ansvariga myndighet, dvs. dagens Statens energimyndighet
eller dess föregångare Statens energiverk, sedermera NUTEK. Pro-

antalhar omfattat åtgärder, teknikupphandlingett stort t.ex.grammen
och olika informationsinsatser.

för förbättraddel energihushållning, ochSom programmenen av
ibland fristående, har flera projekt bedrivits syfte utveckla elräk-i att

projekt har allmänhet handlat kundernaningen. i inteDessa attom ge
fakturor faktisk förbrukning, förbättrabaserade på den in-utan attom
formation via elrälmingen. bakgrund iMot Norgeattsom ges av man
ställer krav fakturorna både skall baseras faktisk förbrukning,på påatt
och grafiskt tydligare, finns dock skäl i det här sammanhangetattvara

för erfarenheter från projektl.översiktligt redogöra några dessaav
inledde förStatens energiverk 1989 samarbete med Tibro Elverkett

bättre energiräkningar kunde effektivareundersöka leda tillatt om
ökadenergianvändning och medvetenhet bland kunderna derasen om

förbrukning. pågick framFörsöket till 1991, och upphov tillintegav
någon fortsättning. Under försökstiden fick elkunderl 400 Tibrosav
månadsvis hushålletsrapportering energianvändning. Försöket ut-av
gick från självavläsning och preliminär debitering elförbrukningen.av

bilaga elräkningen lämnadesSom till elrapporter bl.a. visade kun-som
dens förbrukning jämfört med andra kunder. En utvärdering visade
bl.a. kunderna blivit energimedvetna, vilket också framgickatt mer av

blandenergianvändningen dessa kunder minskade med under2 %att
försöksperioden.

Umeå började UmeåI Energi AB i samarbete med Svensk Energi
Utveckling vid årsskiftet 1989/90 försökAB med det s.k. energi-ett
brevet, vilket perrnanentades. Energibrevet metod för villa-ärsenare en

och radhusägare med elvärme följa sin el- och vattenför-ägare att upp
brukning. Vid månadsskifte läservarje själv el-sina och vatten-man av

speciellt telefonnummerringer och knappar siffrorna.in Viamätare, ett
får sedan energibrevet, med och diagram visarposten textman som

trender förbrukningen.i Energibrevet kopplatinte till debiteringen,är
kunderna preliminärdebiteras på traditionelltutan sett.

3 Se 1997/98:l59.t.ex. prop.
4 En översikt vad på områdetgjorts NUTEK-rapporternaöver Sta-som ges av
tistik räkningen bättre kontroll for kimden B 1994:6 och Hushållens-

påkrav elräkningen och encrgiinfonnation R 1996:7.annan
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omfattade vilka kom frånFörsöksverksamheten Umeå 43i personer,
personal5. torde tillFörsöksgruppens sammansättningenergibolagets en

framkom vid utvärdering försö-resultatgodadel förklara det en avsom
minskade försöksgruppen nämligenundersökningenEnligtket 1991.

under jämfört med 1989,1990med genomsnitt 6 %elanvändning isin
jämfört medunder 1990.1991och med ytterligare 5 %

feb-sedan 1991.undersökning har inte gjorts IutförliglikaNågon
medelförbrukningen för 000 aktivadock 2jämfördesruari 1999 ca

utnyttjade energibre-kunder intemed 000energibrevskunder 11 som
förbruk-jämförbara. Jämförelsen visadeövrigti attvet, varsommen

bland dekWh lägre 2 0001 300genomsnittför 1998 iningen var ca
icke-energibrevskundema.bland de 000energibrevskundema, 11än

energiförbruk-statistik kundensmedförsökEtt överatt presentera
mellangenomfördes Helsingborgiform på räkningengrafiskning i

mel-samarbeteProjektet,och oktober 1994.oktober 1993 ettsom var
EllipsData, upphovoch inteEnergi NUTEKHelsingborg AB,lan gav

fortsättning.till någon
försökskunder räkningar medfick utvaldaförsökstiden 600Under

representerade olikaform. Försökskundemagrafiskstatistik i bl.a.
fjärrvärmevillor, elvillor lä-fjärrvärmeförbrukare, samtstörregrupper:

kontrollgrupp. liknadefanns Dessaförsöksgruppgenheter. Till varje en
räkningama.förbrukningsstatistik påfick inteförsöksgruppema, men

tillsammans med elräk-försökskundema fickstatistikDen som
för innevarande och föregå-stapeldiagramomfattade bl.a.ningen som
månad. tabell vid sidanförbrukning varje Ikundensende år visade en

förbrukningsuppgiftema siffror, delsidelsstaplarna ge-angavsom
likvärdigt hus i projektet.förnomsnittsförbrukningen ett

mellan de olika försöksgnippema.Debiteringsmetodema varierade
preliminärdebiterades år.fjärrvärmekunder 12 gånger Kun-Större per

debiterades för faktisk förbrukning 12 gångerfjärrvärmevillorder i per
elvärmevillor respektive lägen-Kunder ibaserat på självavläsning.år

respektive räkningar år.preliminärdebiterades och fick 6 3heter per
visade bl.a. kundernaförsöket HelsingborgUtvärderingar i attav

för-efter den kompletterats medmed energiräkningennöjdare attvar
försöksgruppenFörhållandevis få 26 % i dockbrukningsstatistik. var

för faktisk för-beredda betala för bli debiteradeefter försöket att att
preliminärdebiteras°. Vad beträffar energibespa-förbrukning istället att

tendensden räkningen fann i utvärderingentill följdring man enav nya

5 slutrapportUmeå Energibrevet 1992-02-12.Enligt Energis rapport -
6 tillfrågades de ville ha elräkning ba-försökskundemautvärderingenI om en

kostnaden för detta skulleserad faktisk förbrukning förutsatt 3 %att vara
räkningsbeloppet.av
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till lägre förbrukning försökskundemabland jämfört med kontrollgrup-
förändringdenna inte statistiskt säkerställd.pema, men var

3.4 Kostnader uppstår elräkningensom om

skall baseras på faktisk förbrukning

framgått avsnitt 3.2 har i framför alltSom Norge kostna-tre typerav av
samband med preliminärdebiteringender uppstått i avskaffats:att

ränteeffekt till följd kunderna tidigare betalat delar el-att0 en av av
räkningen förskott,i

följdökade kostnader till elförbrukningen skallatt presenteras0 av
grafiskt på elräkningen, samt
ökade till följd flerkostnader mätaravläsningar måsteatt göras.0 av

kostnadseffekter också enligt utredningensDessa demeningär som
främst bör beaktas övervägandeni eventuellt avskaffa prelimi-attom
närdebiteringen i Sverige, låt det inte kan uteslutasatt ävenattvara
andra kostnader skulle uppstå. Kostnadseffekterna diskuteras i ochtur
ordning tilli avsnitten 3.4.1 3.4.3.

3.4. Ränteeffekter1

norska nätföretagen kompensationDe för bortfallna ränteintäkterges
till följd kunderna efter reformen betalar för faktisk förbrukning iattav
efterskott istället för tidigare varit vanligt i betalaNorge, delatt, som en

elräkningen förskott. framgåtti Som räntekompensationenav avser en-
dast den rörliga delen nätavgiften. Räntekompensationen har beräk-av

till Nkr kund25-30 och år, eller totalt miljoner45 Nkrnats ca per ca
Eftersomår. nätföretagens bortfallna ränteintäkter antas motsvarasper

lika räntebesparing för kunderna blir effekten samhällseko-storav en
nomiskt neutral.

avskaffandeEtt preliminärdebiteringen torde medföra ränte-av en
effekt i Sverige, påäven i Norge. I tillsätt iett änannat motsatsmen
Norge betalar nämligen svenska elkunder allmänheti inte i förskott.
Enligt uppgift från ElleverantörerSveriges således det vanligaste iär
Sverige betalningen elförbrukningen elräkningensatt för-t.o.m.avser
fallodatum, dvs. på förfallodagen kunden ha förbrukat vadanses som

på fakturan. Härmed skulle krav på betalningen skall ske iett attanges
efterskott och faktisk förbrukning innebärauppmätt, det jäm-attavse
fört med dagens situation tillkommer kredittid sannolikten om en
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hosrimligeneffekt uppstårräkningstillfálle. Dennamånad vid varje
elhandelsföretagen.både ochnät-

exakt Detsvårtskulle bli i Sverige säga.ränteeffekten är attHur stor
skullevilka kunderskall ske,ofta debiteringhurberor bl.a. på om-som

relevantatotala elprisetdet att tavilka delarfattas, samt ansessomav
skerdebiteringräkneexempeltill. antar atthänsyn Men ettsommanom

skullepreliminärdebiteringenavskaffandekvartal,gång ettatt avperen
böravgifterallaelvärme,harhushåll typeromfatta de samt att avsom

nätavgif-delenden rörligai Norge,bara,och intemedräknas avsom
år7.mkrtill 300uppgåtotaltränteeffektentordeten, så perca

ränteintäktemabortfallnadeeftersomdockbörDet attpoängteras
förräntetillskottmotsvarandetillupphovkanföretagenför antas ge

dessutomneutral. Omsamhällsekonomiskteffekten settkunderna blir
nätföretagen,ochprisersinasig viaelhandelsbolagen kompenserar som

denså blirnättariffema,sig via ävenkompenserai Norge, rätt attges
kunden.enskildeför denneutraleffektenprivatekonomiska

presentationgrafiskpå3.4.2 Kravet av

elförbrukningen

prelimi-avskaffandetmedparallellthar i NorgeframgåttSom avman
skall illustreraelräkningenkrav påinförtnärdebiteringen attettäven

refor-bakgrundgrafiskt Detta attpåelförbrukningen sätt. motett av
dettaeffekten iden bästaochenergi,syfte attär att avse-sparamens

grafiskochförbrukningfaktiskåtgärdernauppnåsende pre-antas om
kompensa-dock ingenföretagennorskakombineras. Desentation ges

skallfakturanpåföljd kravetkostnader tilleventuella attförtion av
dendeldettaeftersomtydligare,grafisktgöras nor-avvara enanses

verksamheten.mala
i Sve-preliminärdebiteringenavskaffande äveneventuelltOm ett av
elräk-rimligtförefaller detenergisyfte attskulle harige att sparasom

grafiskmedkombinerasbordeförbrukningfaktiskbaserade påningar
innebära ökadeskullesådan åtgärdelförbrukningen. Enpresentation av
kostnader denövervägandena. Hurbeaktas ibörkostnader, storasom

dockutredningenmedföra saknarskullepresentationengrafiska un-
bedöma.derlag för att

hushållsel.TWh inklusive7 förbrukaårligen 27tordeHushåll med elvänne ca
på totalaräkneexemplet detenkelhets skull baserasFör5 %.Räntan antas vara

oegentligt. Priset harmöjligenvilketochelskatt är sattselpriset, inkl. moms,
framgårelförbrukning, priseruppgifterUtförligaretill öre/kWh.75 m.m.om

3.5.2.avsnittav
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3.4.3 Uppskattning kostnader för fler avläsningarav

Ett där elkundema efterhandi faktureras försystern faktisk förbrukning
skulle förutsätta elförbrukningen avläses med intervallatt vadtätare än

idag sker för det flertalet elanvändare. I princip finnsstorasom tre
tänkbara metoder för utföra avläsningar:att tätare

självavläsning utförd elanvändaren,genom av
manuell avläsning utförd på plats nätföretaget eller någongenom av

på dess uppdrag, ellerannan
fjärravläsning utförd nätföretaget eller någon på0 genom av annan

dess uppdrag.

Med fjärravläsning i det här sammanhanget byggersysternavses som
på elanvändarens vanliga elmätare kompletterasatt med eller byts
mot terminal via el- eller telenätet kan kommunicera medt.ex.en som

centralt placerad dator, och på så vis på infonnationtappasen av om
elförbrukningen. Informationen kan därvid elförbrukningenavse per
timme, hittills krävts vid byte elleverantör, eller med annatsom av
tidsintervall, månad. Genom dessa fjärravläsningssystem ska-t.ex. per

kommunikationskanal till elanvändama också kan användaspas en som
för andra ändamål läsa elförbrukningen, kan deän utnyttjasatt t.ex.av
för olika larm- och övervakningstjänster. Systemen också nätföre-ger

information underlättar effektiviseringtagen nätdriften.som en av
Förutsättningarna for de olika avläsningsmetodema givetvis iär

många avseenden olikartade. Till exempel självavläsning och, i vissär
mån, manuell avläsning utförd nätföretaget metoder tordeav som vara
enkla införa, medan däremot fjärravläsningssystem kräver omfat-att

Åtande installationer. andra sidan fjärravläsningssystem hög till-ger
förlitlighet vad gäller insamling mätvärden och värdenas korrekthetav

väl i drift, medan i synnerhetnär självavläsningärsystemet är en
mindre tillförlitlig metod, eftersom vissa elanvändare torde ha svårt att
läsa själva och/eller lämnar felaktiga uppgifter.av

Även kostnadshänseende finnsi skillnader mellan de olika meto-
derna. Vilken metod lägst kostnader dock inte givet. Somärsom ger
nedanstående genomgång visar påverkas nämligen kostnadsjämförelsen
till viss del hur ofta avläsning skall ske.av

Kostnad för självavläsning

LEKO-utredningen har inte analyserat vadnärmare självavläsning
skulle kosta i Sverige, ifrånutgår de antaganden och beräk-utan att
ningar gjorts i huvudsakNorge i överförbara till svenska för-ärsom
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svåraremöjligensjälvavläsningskulleVisserligen atthållanden. vara
lägenhetsinnehavaresvenskaeftersomSverige,skala igenomföra i stor

placerade ilättåtkomligtelmätaretorde ha sinanorskaoftamindre än
preli-avskaffandeeventuelltsidanandraålägenheten. Men ett avom

elupp-skullehandforstaii Norge,liksomminärdebiteringen, avse
omständighet hatorde dennasmåhus,oftastvilkabostäder,värmda är

betydelse.mindre
självavläs-förkostnadendärförutredningen attSammantaget antar

kompen-nätforetagende norska rättbelopp äger attdetning motsvarar
och avläsning.kundkronorvaluta 15svenskmed, dvs. isig percasera

på nätföretagetplatsutfördavläsningmanuellKostnad for av

intervallmedavläsningar änmanuella tätareutförnätforetagenOm
förkostnadenbli densammaavläsningkostnadenidag torde somper

elmätama.avläsningmanuellaårliga,dagens av
LEKO-utred-kostnad hardennabl.a.uppfattningfåFör att omen

förkostnaderkringfrågor mätar-ställt vissaenkätsärskildningen i en
nedan. Företa-tabell 6nätföretag selokalatjugotaltillavläsning ett

fo-småsåvälsvarandede storavalts så representerarhar att somgen
landsbygds-/glesbygdsnät.såväloch tätorts-retag, som

arbets-inklusiveavläsning,for årligkostnaderNätföretagensTabell 6.
datasystemet,iinmatningtid, etc.resor,

Medianmed Genomsnittmed FöretagBostadstyp Företag
kostnadkostnad högstlägst

kr/kundkr/kund 30kr/kund 54kr/kund 200fler- 6Tätort:
familjshus

kr/kundkr/kund 42kr/kund 65kr/kund 250villa 8Tätort:
kr/kundkr/kund 70kr/kund 87kr/kund 35010Lands-

/glesbygd
lokala nätföretagfrånpå 17Bygger svar

respektivefinns ihushåll totaltmångatill hurMed hänsyn taget som
ligga pågenomsnittskostnadenvägdatorde den settbostadstyp grovt ca

avläsningochkundkronor60 per

gårså kraftigt inte8 kostnadema varierarangivnade företagenVarfor passav
bördocktalar forpå variationenStorlekenenkätsvaren.utläsa att manatt av

försiktighet.med visstabellens siffrorbetrakta
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Kostnad för avläsning med hjälp ljärravläsningssystemav

bakgrundMot det hittills krävts timmätning för kunna bytaatt el-attav
leverantör har diskussionen kring fjärravläsningssystem hittills handlat

timbaserade i första hand.systemom
Enligt Sveriges Elleverantörers och Svenska Kraftverksföreningens

utredning schablonavräkning från oktober 1998gemensamma om upp-
hanteringskostnademagår vid timmätning för timmätare, terminaler,

insamlingsutrustning och timmätvärden till mellan 3 000 och 5 000 la
kund och år. förklaring till kostnadernasEn storlek installa-är attper

tionerna allmänhettimmätare i inte skett på storskaligt och ratio-ettav
nellt förklaring detEn i den mängd timvärdensätt. är att storaannan

slussas avräkningssystemeti ofta feluppstår värdena kommu-närsom
frånniceras de lokala nätföretagen och vidare uppåt, och att stora re-

därför åtgår för rättelser.surser
De rättelsekostnader föregåendei stycke undviks ifallnämnssom

syftet med mätvärdesinsamlingen förstai hand bilda underlag förär att
fakturor baserade på faktisk förbrukning. dettaI fall kommuniceras
nämligen inte värdena vidare uppåt i avräkningssystemet från det lokala
nätföretaget. Samtidigt blir också antalet mätvärden skall hanterassom

mindre, eftersom nätföretaget endastavsevärt vid tillfälle behöverett
den ackumulerade förbrukningen förmäta den period faktureringen

omfattar, månad.t.ex. varannan
Sammantaget blir kostnaderna för den fjärravläsning aktuellärsom

deti här sammanhanget väsentligt lägre vid timmätning. Sålundaän vi-
de kontakter LEKO-utredningen haft med Elmaterielleverantöremassar

förening några de mätartillverkama denstörre totala kost-samt attav
naden inkl. kapital, drift och underhåll torde ligga på 200-250 kro-ca

kund och förutsattår, installationen sker storskaligt. Belop-attnor per
200-250 kronor kund och år inte påverkaspet avläs-per uppges av om

ning sker gång eller gång varje månad.t.ex. en varannan en

Kostnadsj ämförelse mellan metoderna

För jämföra de olika metodernas kostnader har utredningenatt sökt
uppskatta de totala årskostnadema vid avskaffande preliminärde-ett av
biteringen respektive vilka merkostnader metoderna i sådant fall skulle
medföra jämfört med dagens situation, då årlig avläsning skeren av
nätföretaget. Jämförelsen redovisas nedan tabelli

För förståelsen tabellen kan de tillkommandesägas ävenattav om
avläsningama skedde med självavläsning torde alltjämt årlig avläs-en
ning behöva ske manuellt nätföretaget, vilken döma LEKO-attav av
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kr/kund segenomsnitt kostar 60enkätundersökning iutredningens
fjärravläs-däremottotalkostnad". Om"självavläsningtabellkolumnen

avläs-manuellaårligadenbehovetbortfallerinstallerasningssystem av
merkostnad.fjärravläsningtabellkolumnenningen se

förmed idagjämförtmerkostnadrespektiveårskostnadTotalTabell 7.
kr/kund-intervallavläsningsmetoder ocholika

FjärravläsnFjärravläsnManuellManuellSjälvavläsn.Självavläsnintervall
merkost.t0t.kost.avläsnavläsnmerkost.t0t.kost.för

merkost.t0t.kost.avläsn.
200-250-60200-250603460l5453l5+6O3Var3:e

140-190180240105månad
60200-250200-2506060 575 61560 5155Varannan + -

140-190300360135månad
200-250 60200-2501160601215l 115Varje 11 + -

140-19066072016560 225månad

behäftadetabelli 7kostnadsuppskattningama ärbetonasbörDet att
slutsatser:ändå på vissa intressantapekartabellenmed osäkerhet. Men

relativttillbilligast,klartframstår ävensjälvavläsning uppsom0
metoddennadockbörår. Det attavläsningarmånga upprepasper

bo-och vissakunder ianvända för vissa typerkan svår att avvara
lägenheter.alltframförstäder

skulleexempelvispreliminärdebiteringenavskaffandeOm ett av0
kansåkvartalsvis fakturering,dvs.år,avläsningarfyrabygga på per

avläsningarför ytterligaremerkostnadermedföradetta omantas
utnyttjas.självavläsningkund och år,kronor ävenminst 45 omper

förkostnader,ytterligaretillkomma attdock t.ex.tordeTill detta
dettakrav ställs påfakturor,tydligaregrafiskt,framställa om

medföratordeåravläsningar attytterligarefåtalRedan ett ma-per0
metod.konkurrenskraftignätbolaget intenuell avläsning är enav

antal avläs-oberoendekostnaderFjärravläsningssystemens är av0
Härmeddiskuteras.intervall härdemedåtminstoneningar som

fler avläsningarkonkurrenskraftigalltmermetodblir denna som
avläsningarmanuellaytterligarejämfört medoch göraattgörs,

snabbt lönsam.ganskadenframstår som

privatekonomiskt9 samhälls- ochbådebliränteeffektenkanDäremot antas
neutral.
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3.5 Vad skulle uppnås om

preliminärdebiteringen avskaffades

3.5. Inledningl

avskaffande preliminärdebiteringenEtt mätperiodertätareav genom
torde främst medföra fördelar:tre typer av

kvaliteten schablonberäkningeni kan förbättras,att
kunden vid varje räkningstillfålle endast betalar för den hanatt

faktiskt förbrukat, samt
ökad uppmärksamhet på den elförbrulcningen kan ökaatt0 en egna

kundens benägenhet energi.att spara

Redan bör framhållasinledningsvis LEKO-utredningen saknaratt un-
derlag för säkert storleken dessa fördelar, och utred-avgöraatt attav
ningen därmed heller inte kan bedöma fördelarna överstiger deom
kostnader i enlighet med vad i 3.4 ofrånkomli-avsnittsagtssom som

preliminärdebiteringenuppstår avskaffas.gen om
erfarenheterna talar förDe norska de vinsterna medatt största att

avskaffa finnspreliminärdebiteringen hämta energisparsidan.påatt
bakgrund detta huvuddelenMot avsnittet se vidare 3.5.2ägnasav av

åt söka uppskatta hur energibesparing avskaffande preli-att stor ett av
minärdebiteringen medförakan i Sverige.antas

Om de övriga fördelarna kan dock kort följande. kvalitetenAttsägas
schablonberäkningen påverkas hur ofta insamlingeni mätvärdenav av

sker framgår kraftnätsSvenska och Energimyndighetens slutrapportav
från arbetet med fram modell för schablonberäkning". Enligtatt ta en
myndigheterna skulle mätvärdesinsamling idag då den förtätare änen
konsumenter sker gång normalfalletår i medföra störreen per nog-
grarmhet både för elkunderna kollektiv och för övriga aktörersom som
berörs avräkningen.av

I dock myndigheterna försökinga kvantifieragör hurrapporten att
mycket bättre avräkningen skulle bli mätvärdesinsamlingenpass om

skedde oftare gång varförår, LEKO-utredningenän har svårt atten per
uppskatta värdet på denna fördel. Samtidigt kan dock denna fördel
knappast korrekt värderas förrän den schablonberäkning införs densom

° börDet dock syftet med den norskapoängteras reformen helt tycksatt vara
energi, varför säkertvi inte kan i åsätterNorge deatt säga öv-spara om man

riga fördelar här något värde.nämnssom
l Schablonavräkning förslag till modell. Slutrapport 1999-05-01.-
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baserat på årlig mätaravläsning varit i drift underl november 1999 en
någon tid.

avskaffande preliminärdebiteringen skulle innebäraAtt attett av
räkningstillfêille endast betalar för den el han faktisktkunden vid varje

olika första hand förts framförbrukat i varianter, idetär argument som,
Därvid har ocksåkritiserats i massmedia.preliminärdebiteringennär

enskilda kunder drabbats mycketfall därlyfts fram enstaka storaav
efterhand korrigerats.preliminärdebiteringen iefterkrav när

fall media tillbedöma har de speglats ikanutredningenSåvitt som
regleraderegelverket tidigare inte inter-del uppkommit attstor genom

varför kunde skeavläsningmätaravläsningar,vallet mellan två mera
regelverket skärptes den 1 januariår. Genomsällan gångän attperen

risken fördenna möjlighet. Härmed tordelängrefinns dock inte1998
ha redu-efterkrav skall uppkommamedsituation avsevärtstoraatt en

utifrån de fall lyfts framskälfinns därför knappastDet attcerats. som
värdetenskild elanvändare skullevarjemassmedia attanta att anseav

förbrukning de kostnaderbaserad faktiskfaktura på störreär änav en
medför.ofrånkomligenmätaravläsningarökat antalettsom

energibesparingPotential för3.5.2

förvalt öka antalet mätaravläsningarframgått har i NorgeSom attman
kWh/år. Avsiktenelförbrukning överstiger 8 000hushåll med somen

dels baseras den faktiska förbruk-fakturor påmed reformen är att som
illustrerar elförbrukningen skallgrafisktningen, dels på tydligt, sättett

på förbrukning, vilket öka be-uppmärksam sinkunden antasgöra mer
förväntas dessa åtgärder leda tillenergi. Norgenägenheten Iatt spara

minskar elförbrukning med %.hushållen sin 5att
motsvarande åtgärder leda till energibesparingSannolikt skulle en

LEKO-utredningens mening kan dockSverige. Enligtiäven sparpo-
framför allt skäl.tentialen bli mindre i Sverige i Norge, tvåänantas av

bostäder mindreandelen eluppvärmda långt i SverigeDet ärär attena
jämförasvenska hushåll har elvärme, medi 25 %Norgeän attav

80 % i Norge.
talar för sparpotentialen kan mindreandra skälet iDet att varasom

klart högre de norska. Såledesde svenska elprisemaSverige är änär att
elvärme öre/kWh inkl.betalar svenskt hushåll med totalt 75 nät,ett ca

Z betalningsvilja relativt låg det tidigarestöd för kundernasVisst äratt ges av
Utredningen har dock haft möjlighetrefererade Helsingborgsförsöket. inte att

enskilde kimden åsätter faktura base-undersöka vilket värde den nyttan av en
pårad faktisk förbrukning.

-

_
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kraft skatter, medan norskt hushåll, överfört till svenskoch olika ett
betalar öre/kWh. högre svenska elpriserna kanvaluta, totalt 55 Deca

med högre norska hus-innebära svenska hushåll elvärme i grad änatt
tidstariffelanvändning, viahåll sökt effektivisera sin t.ex. attgenom

installeratill lågpristid ellerelförbrukningen värme-attstyra genom
pump.

indi-finns tydligsparpotential NågonsvårtHur är säga.attstor som
försökenrefererade svenskade i avsnitt 3.3kation heller inte avges

visade försöken iinformation. Såledeselräkningensmed förbättraatt
förbrukningsstatistikutveckladvilka byggde påTibro,Umeå respektive

kraftig drygt påpå relativt 10 %preliminärdebitering,fortsatt enmen
personalhämtades energibolagetsförsöksgruppenlåttvå år, att urvara

energibesparingseffekt.år Däremotpå tvårespektive mindre 2 %en
utvecklad förbruknings-byggde påHelsingsborgsförsöket,visade som

förbrukning, påbaserade på faktisk intefall fakturorstatistik och i vissa
besparingseffekt.säkerställdstatistisktnågon

energisparpotential finnsbedöma vilkenkorrektkunnaFör att som
sannolikt, liksompreliminärdebiteringen krävsavskaffandevid ett av

genomfördesreformen iför skedde innan Norge,övrigt att man genom-
faktisk förbrukningmed fakturor baserade påförsökför ytterligare

norskageografiskt område. bakgrund deMotinom avgränsatett av
finnas skäl betydelsendärvid också analyseraerfarenheterna torde att

elförbrukningen grafiskt.elräkningen illustrerapåattav
möjliga storlekbild energisparpotentialensändåFör att avge en

hjälp räkneexempel tabell nedan.denna med i 8 Motuppskattas ettav
har följande antaganden förvad tidigare gjortsbakgrund sagtsav som

räkneexemplet:

dentorde finnas i används för uppvärmningSparpotentialen som0
uppgifter redovisas 1996/97:84döma iprop.bostäder. Att av somav

till Energikommissionens betän-respektive underlagsbilaga 10i
SOU 1995:140 idagkande Omställning energisystemet är caav

lägenheter eluppvännda.småhus respektive 200 000700 000 ca
TWh/år för uppvärinningsändamäl.Tillsammans förbrukar de 23ca

till högre elpriser det osannoliktMed hänsyn bl.a. Sveriges inteär0
grad norska sökt effektiviserahushåll i högre redansvenska änatt

detta skäl kan sparpotentialenelanvändning, isin Av antas att
eluppvännda bostäder mindre motsvarande norskasvenska, iär än

därföri räknar utredningen med sparalternativenexemplet 1 % re-
spektive %.3
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minskad elförbrukning det åtminstone kort siktVid på endastär0 en
dömaden delen det totala elpriset går påverka.rörliga Attattsomav

sammanställning och elhandelspriserEnergimyndighetens nät-avav
genomsnittliga totala elprisetden 1999 det 75,5januaril är öreper

Utifrån myndighetens sammanställ-villavärmekund.kWh förper en
rörliga delenräkneexemplet den genomsnittligahar förning av

el-enligt följande; el: 24,2 9,8totalpriset beräknats öre, nät: öre,
pålägg på detdvs. 25skatt: 12,315,1 öre, procentsöre, samt moms:

den rörliga delenkWh. Totalt uppgårrörliga beloppettotala avper
härmed tillvillakund med elvärme 61fördet totala elpriset caen

exemplet.användsöre/kWh, vilket i

Även hushållet härmed minskar med 61för det enskildautgiften0 om
beräkningen samhällets totalakWh, så börför sparadvarjeöre av
elskatt och vilkainkluderaenergisparpotential inte utgör camoms

beräkningexemplet bygger på. Iöre/kWhde 6127 en avsomav
värderas tillbör sparad kWh såledessparpotentialen varjeden totala

34 öre.

resultatet tabell 8 nedan.Med antaganden blir idessa som

energisparpotential för hushåll med elvärmeUppskattadTabell 8.

Utgiftsminsk-Total tialEn ergisparpoten iergisparpoten- en
hushålltial TWh kronor ningi per
kr/årTWh öre/kWhAlt. TWh 0,23 34 1551 1 % 23 ca

mkrTWh 800,23 ca
kr/årTWh 34 öre/kWh 465Alt. 23 TWh 0,692 3 % ca

mkrTWh0,69 230ca

avskaffande preliminärdebiteringensadesI avsnitt 3.4 att ett avom
fyra avläsningar år, dvs. kvartalsvis fakture-skulle bygga påt.ex. per

medföra merkostnader för ytterligare avläs-ring, så kan detta antas
kundkronor och år, självavläsningningar minst 45 även omom per

omfattasTotalt för de 000 elanvändare räkne-utnyttjas. 900 som av
mlcr.således detta fall bliexemplet skulle kostnaden i minst 40 Detta

3 ifrånskull exemplet dels kan ha minskatFör enkelhets bortses i prisernaatt
lägenhetskundersedan den januari 1999, dels med elvärme sannolikt be-1 att

talar högre elpris.ett
torde dock tillkomma ytterligare kostnader, för framställaDet t.ex. att gra-

krav ställs på detta.fiskt, tydligare fakturor, om
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energisparpotentialenuppskattade totalatabell 8den ikan ställas mot
mkr.respektive 230mkr80alternativenför de två caom ca

ikostnadsuppskattningamajämförelse medMed typ avannanen
tordetill %energisparpotentialen uppgår 1kanavsnitt 3.4 sägas att om

sparpotential på %3medanbli lönsamt,kunnaälvavläsningendast en
lönsamma.3.4.4i avsnittdiskuterasmetoderdeallakan göra som

Överväganden förslagoch3.6

LEKO-utredningen mätpe-skall övervägatilläggsdirektivenEnligt om
faktiskpåbör baseraselräkningenochregleraslängd börriodens om

Nedanavskaffas.börpreliminärdebiteringendvs.förbrukning, re-om
detta.påutredningensdovisas syn

prelimi-avskaffandeförutsätterförståkan ettutredningenSåvitt av
ställs påkravdelsavläses oftare,elmätarnadels attnärdebiteringen att

förvärdenaanvända deelhandelsföretagen uppmättasåväl attnät- som
verkligen ba-elräkningenförvissa sigvill attOmdebitering. omman

till-nämligen intetorde detförbrukningfaktiskpå uppmätt, varaseras
nätföretagen.ställa krav påhandförstaii Norge,räckligt att, som

ofrånkomligeninnebärpreliminärdebiteringenavskaffandeEtt av
flerdethand handlarförstaavseenden. I attvissakostnader iökade om

samtidigtkravi Norge,Menmåstemätaravläsningar göras. om, som
elräkningen,tydligare påskallelförbrukningenställs på presenterasatt

detta.kostnader föruppstår vissasåillustrationer,grafiskat.ex. genom
kostnaderoidentifierade,dagslägetandra, itordeSannolikt även upp-

medför vissapreliminärdebiteringen ränte-ävenavskaffandestå. Ett av
privatekonomisktsamhälls-såväldocktordeeffekter. Dessa somvara

neutrala.
dags-värdera iexaktkostnaderna går inteökadedepå attStorleken

kostnadenuppskattaåtminstonedock försöktharläget. Utredningen att
Sålunda kankrävs.mätaravläsningar ettfor ytterligarede somsom

skullepreliminärdebiteringenavskaffandeexempel ettattsägas avom
tordefakturering, såkvartalsvisdvs.år,avläsningarbygga fyrapå per

förmerkostnadermedförabedömningutredningensdetta enligt
och år,kundkronor45 ävenminstavläsningarytterligare omperom

avläsningama.tillkommandefor deutnyttjassjälvavläsning
baseradeselräkningenrealiserastvivelskullefördelarVissa utan om
räknings-vid någotskulle kunden inteSåledesförbrukning.faktiskpå

de två sparalter-i5 elförbrukningen,påpekasbörsammanhangetI att somom
ocksåså minskarTWh,TWh 0,69med 0,23 statensminskarnativen, resp.

mkr.190mkrskatteintäkter med 60 resp.
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tillfälle behöva betala för den han faktiskt förbrukat. Vidareänannat
torde avläsningar innebära fördelar förvissa den schablonberäk-tätare
ning novemberskall införas den l 1999. ökad uppmärksamhetEnsom
på den elförbrukningen torde också öka kundens benägenhet attegna

energi.spara
underlag för säkertdagsläget saknas dock storlekenI avgöraatt av

kan därfördessa fördelar. LEKO-utredningen inte bedöma förde-om
larna kostnader ofrånkomligen vidöverstiger de uppstår ettsom av-

preliminärdebiteringen.skaffande av
svårigheterna bedöma storleken på synnerhetbakgrund iMot attav

fördelarna, kostnaderna, avskaffande prelimi-påäven ettsom avmen
finner utredningenskulle innebära, inte skälnärdebiteringen att re-

forstatsmakterna vidta några särskilda åtgärderkommendera att att
sådan förändring regel-avskaffa preliminärdebiteringen. För att en av

bör vidtas talar också det faktum elmark-verket för närvarande inte att
det kommernadens aktörer under åtminstone åretnärmaste att vara

ochfullt med införa, sig till, schablonberäkningen.upptagna att anpassa
Även på fördelarna med avskaffa prelimi-storleken attom

svårbedömd kan denärdebiteringen vinsterna finnsstörstaär antas att
döma erfarenheterhämta på energisparsidan, från därNorgeatt att av

julipreliminärdebiteringen fr.0.m. 1999 i huvudsak avskaffats för hus-
håll elförbrukning kWh/år.med 8 000 norska kunderDessastörre än
skall år faktureras efterskott baseratminst fyra gånger i på uppmättper
elförbrukning, elräkningen grafisk informationpå elför-samt ges om

Åtgärderna ledabrukningen. till hushållen minskar elför-sinantas att
brukning med %.5

LEKO-utredningens kanEnligt mening motsvarandeantas att om
åtgärder genomförs i så skullei Sverige, detta leda tillNorgesom en
energibesparingseffekt här. Besparingspotentialen torde dockäven vara
mindre låt dess exakta storleki Norge, svår bedöma.än äratt attvara

Enligt utredningens mening bör potentialen för energiatt spara ge-
preliminärdebiteringenavskaffande studeras Detett närmare.nom av

finns därför anledning genomföra försöksverksamhet med faktu-att en
baserade faktisk förbrukningpå i geografiskt område.avgränsatettror

effekternaSamtidigt bör analyseras på tydligt, grafisktäven att ettav
illustrera elförbrukningen på elräkningen. Med hänsyn tillsätt att spar-

potentialen främst torde finnas bland kunder bor eluppvärmdaisom
försöksverksamhet förstabostäder bör i hand omfatta hushåll meden

elvänne. för försöksverksamhetenAnsvaret bör lämpligen till Ener-ges
gimyndigheten, eventuellt samarbetei med Konsumentverket.

Med hjälp försöksverksamhetsådan kan värdet, och behovet,av en
avskaffa preliminärdebiteringen, och förbättra elräk-ävenatt attav av

ningens utseende lättare bedömas.i övrigt, Förbättrade kunskaper kring
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utvecklingenföljautvinnastorde kunnadetta attäven avgenom noga
medförsökfölja de att ut-ochreformen,norska attden uppgenom

Sverige.olika håll ipåtidigare gjortsveckla elräkningen som
förskälfinnsnärvarande intedet försåledesUtredningen attanser

avskaffa prelimi-försärskilda åtgärdervidta några attstatsmakterna att
genomföras.ändå börförsöksverksamhetnärdebiteringen, att enmen

preliminärdebiteringentalar förskälflerapåpekas attbörSamtidigt att
verkaskullesärskiltstatsmakternainteförsvinna,sikt kanpå även om

faktureringochpå servicekravkundernasskäldetta.för Ett är att
schablonbe-efterdeökakommatorde närförbrukning attfaktiskefter

skälEtt ärelleverantör.bytalättare annatfårinförande atträkningens
pris,minska ilärpå siktelförbrukningenijärravläsaför attatt systemen

lönsam.investeringsådanfinnernätföretagflerleda tillbörvilket att en
dags-det isåledesLEKO-utredningen attSammanfattningsvis anser

krav påvad gällerregelverket mät-kompletteraskälfinnsinteläget att
förbrukning.faktiskpåbör baseraselräkningenpåeller kravperiod att

övrigtiutvecklingenochförsöksverksamheten,skisseradeDen ovan
förändringarsådanafårinförande, visaschablonberäkningensefter om

genomföras.sikt börändå på
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Generella direktiv gäller för4 som

utredningen

skallursprungliga direktiv dir. 1998:37Enligt LEKO-utredningens
direktiv till samtliga kommittéer ochiutredningen beakta vad sägssom

konsekvenser dir.regionalpolitiskaredovisasärskilda utredare attom
jämställd-dir. 1994:23, redovisaoffentliga åtaganden1992:50, pröva

förredovisa effekterdir. 1994:124hetspolitiska konsekvenser samt
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.förbrottsligheten och det

generella direk-hur utredningen behandlat dekapitlet redogörs förI
omfattar utredningsarbetet.Redogörelsen helagällt för arbetet.tiv som

förslag både från delbetänkandetochSåledes behandlas resonemang
Öppen föreliggande slutbetän-1999:44 och detelmarknad SOU nu
kandet.

förslagenRegionalpolitiska konsekvenser av

särskilda belysaEnligt skall kommittéer och utredaredir. 1992:50 re-
förslag. skall särskilt be-konsekvenser sina Därvidgionalpolitiska av

offentligapåverkar sysselsättningen och den servi-aktas hur förslagen
hur planerade förändringari olika delar landet, samt taxor,avcen av

påverkar de ekonomiska förutsättningarnaavgifter, skatter och bidrag
olika delar landet.för kommuner, näringsliv och privatpersoner i av

analyserades olika konsekvenserutredningens delbetänkandeI av
införandet förslag lämnades kanschablonberäkning. Två deav somav

ha haft regionalpolitisk betydelse. berörde fråganviss Detsägas ena om
byte borde belastas med avgift. Utredningen föreslogelleverantörav en

skulle få fyra avgiftsfria byten kalenderår, ochvarje kund göraatt per
för byten därutöver skulle ha avgiftnätägaren rättatt att utta en av

kunden. kunder utanför tätortsornråden skulleFör inte missgynnasatt
förordade utredningen avgiftens storlek borde enhetlig för helaatt vara
landet. före-Med hänsyn till regeringen iprop. 1998/992137 iställetatt
slog elleverantör skall kostnadsfria föralla byten kundenatt av vara
finns knappast skäl här belysa de regionalpolitiska konse-närmareatt
kvenserna utredningens förslag.av
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delbetänkandets förslag hade regionalpolitiskandra vissDet somav
periodensmåskalig elproduktion underbetydelse hanteringenavsåg av

denna periodutgången år 2000. Förden november 19991 t.0.m. av
inköpsbolagändamåletför inrättatföreslog LEKO-utredningen att ett

innehavare småskaligamottagningsplikt ochborde åläggas att an-av
vad demotsvaradegaranterad ersättningbordeläggningar somenges

novemberinförts denschablonberäkning inte lfåttkunde haantas om
bedömde till öre/kWh.21vilket utredningen1999,

emellertid utredningensavvisade regeringen1998/99: 137I prop.
fram-Enligt utredningens meninginköpsbolag.särskiltförslag ettom

regionalpolitiskabelysa demeningsfullt härstår det därför inte attsom
förslag.dettakonsekvenserna av

öre/kWh kangarantipris på 21förslaget sägasBeträffande attettom
tordetänkt gällaförslagdelbetänkandetsmånaderunder de 14 attvar

tillräckligha varitbedömningutredningensersättningsnivå enligtdenna
skulle ha kunnat "övervint-anläggningarnade småför att merparten av

till följdregionalpolitiska konsekvenser,betydande negativara". Några
prioriterade områden,regionalpolitisktkraftverk iavveckling småav av

uppstå.kommittorde därmed hainte att
slutbetänkandet saknarföreliggandedetlämnas iförslagDe nusom

regionalpolitiska konsekvenser.kan bedömasåvitt utredningen

åtagandenoffentligaPrövning av

särskildaför hur kommittéer ochriktlinjerinnehållerDir. 1994:23 utre-
Riktlinjer läm-offentliga åtaganden.skallförutsättningslöstdare pröva

skall analyseras,genomförd verksamheteffekternaför huräven avnas
finansieras.utredningsförslag skallhurliksom för redovisningen av
utvärdera leve-uppgiftursprungligaLEKO-utredningens attvar

avskaffas ellerdet borde ioch analyseraranskoncessionssystemet om
skulle utrednings-Med dessa utgångspunkternågon form permanentas.

planer givits inriktning iutredningens initialaarbetet enligt en som
efterlysesförutsättningslösa iden prövningmycket påminde somom

med hänsynframstod också naturligsådandir. 1994:23. En ansats som
leverans-tillsatts för utvärderatill objekt utredningenhela det attatt

kan betraktas offentligt åtagan-koncessionssystemet rimligen ettsom
under begränsadmed hjälpde, deni meningen systemetatt staten av en

och inneha-elförbrukning inte timvistid elanvändaregivit mätsvars
särskilt skydd.elproduktionsanläggningar Attsmåskaliga ettvare av

förändra bedöm-offentligt finansiering torde intedetta skydd krävtinte
avseende.ningen dettai
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riksdagens beslut från den decemberGenom 4 1998, i förläng-som
till schablonberäkning införsningen kommer leda den latt att novem-

förutsättningarnaber förändrades dock för utredningen på1999, ett
konstaterats i såväl LEKO-utredningensgenomgripande Som sär-sätt.
december 1998/99:l37skilda skrivelse den 1998 iprop. kan22 somav

inte upprätthållas schablonberäkningleveranskoncessionssystemet när
införs. därför upphöra den novemberkommer l 1999.Systemet att per

19 till utredningen uttalade där-tilläggsdirektiv dir. 1999: regeringenI
uppdraget utvärdera leveranskonces-februari 1999för den 1l att att

aktuellt. Istället skulle utredningen förstaiinte längresionssystemet var
införandet schablonberäkning.olika konsekvenserhand analysera av av

utredningsuppdragets förändrade inriktning, ochbakgrundMot av
åtagandet leveranskoncessionssyste-offentligamed hänsyn till detatt

har utredningen inteden november 1999,upphöra 1met kommer att
efterfrågas dir.genomföra de analyser ifunnit meningsfulltdet att som

framför allt punkt, den små-har utredningen påVisserligen1994:23. en
föreliggan-såväl idelbetänkandet i detskaliga elproduktionen, som nu

offentligt underförordat fortsatt åtagandede slutbetänkandet ett en
fallutredningen har dock i detta valtbegränsad tidsperiod. Men även

åtagandet,ingående prövning det offentligainte någongöraatt avmer
skäl utvecklas nedan.av som

småskaligaföreslog utredningen innehavaredelbetänkandetI att av
den novemberunder perioden 1999produktionsanläggningar 1 t.o.m.

garanterad för el,borde avsättning sinutgången år 2000 ges genomav
inköpsbolag skulle åläggasför ändamålet inrättat mottagnings-att ett

kraftverkföreslog utredningen innehavare småplikt. Vidare att av
driftstöd form öre/kWh.borde särskilt i garantipris på 21ettett avges

finansierasföreslog stödet skulle ompriorite-Utredningen att genom
anslagsramar energiområdet eller,nuvarande inomringar inom om

fördetta omöjligt, tillfällig avgift inrättadesvisade sig än-attgenom en
damålet. Samtidigt poängterades i delbetänkandet med den ersätt-att
ningskonstruktion leveranskoncessionen inneburit för småskaligsom
elproduktion, redan kostnad motsvarande vad stödetså existerar en

kostnad finansieratskunde uppgå till. har dockDenna attantas genom
förbrukare betalathushållskunder och andra mindre högre elpriser än

vad de skulle gjort de handlat sin i konkurrens. Vad utredningenom
kostnaden istället bordeförordade således synliggörasatt attgenomvar

det föreslagna stödet finansierades statsbudgeten.via
förslagdelbetänkandets mottagningsplikt och garantipris inteAtt om

föregicks förutsättningslös det offentliga åtagandetprövningav en av
berodde första hand den småskaliga elproduktionen införi på att re-J
formeringen elmarknaden praktiken utlovats skydd motsvarandei ettav
vad leveranskoncessionen förväntades ända till utgången år 2000.ge avl
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Riksdagens näringsutskott hade nämligen uttalat bet. 1993/94:NU22
den elproduktionen skullesmåskaliga sådant skydd i fem år,att ettges

leveranskoncessionssystemetvid utvärdering skulleäven avom man en
efterfinna det borde avvecklas år.treatt

föreslårdet föreliggande slutbetänkandet utredningenI att ennu
fortsatt bör finnas behov uppstårmottagningsplikt temporärom enav

efter Mottagningsplikten före-året/åren år 2000.lösning under närmast
upphandlingsmodell, motsvarande denpåslås sådana fall byggai en

för perioden den november 1999initierat lregeringen t.0.m. ut-som
dylikt lämnasförslag garantipris ellerNågotgången år 2000. omav

slutbetänkandet.däremot inte i
för året/årenförslag mottagningspliktslutbetänkandetsAtt om en

föregåtts förutsättningslös prövningefter år 2000 intenärmast avav en
olikaframför allt två skäl.åtagandet har Detdet offentliga är attena

denår klargjort små-och uttalanden underpolitiska beslut attsenare
gynnad ställning. Således har riksda-börskaliga elproduktionen ges en

uttalat volymen småska-energipolitiska beslutårs1997 attgen genom
1998/99:öka. Vidare har regeringen i 137producerad kraft skallligt prop.

för den småskaligaförutsättningarna godaviktigtuttalat det ärär attatt
har också iLEKO-miljövänliga elproduktionen. Regeringenoch ofta

direktiv dir. 1998:37 angivit den små-ursprungligautredningens att
villkor.tillförsäkras rimliga ekonomiskaskaliga elproduktionen bör

islutbetänkandet avstått frånskälet till utredningenandraDet attatt
dir.förutsättningslös prövning i 1994:23sådan ärgöra attsom angesen

den förnybara elproduk-utredningen föreslår allmän översynatt en av
fråga för sådanbör vidtas. väsentligtionens förutsättningar En över-en

eventuellt finns behov fortsatt offentligttorde det ettavsyn vara om
föreslagnaområde. avvaktan på den utredningenåtagande på detta I av

slutbetänkandets förslag mottagningsplikt ocksåöversynen omavser
endast efter år dvs. den tid eventuellt kanåret/åren 2000,närmast som
krävas föreslagna kunnat genomföras och itills den översynen omsättas

regelverkett nytt

effekterJämställdhetspolitiska

Enligt skall alla förslag läggs fram kommittéerdir. 1994:124 som av
föregås analysoch särskilda utredare och innehålla redo-av en av en

jämställdhetspolitiska effekterna. kommittén ellervisning de Omav
analys och redovisningutredaren bedömer sådan inte kan görasatt en

följd utredningsuppdragetspå meningsfullt till ellersätt ämnetsett av
ochkaraktär, skall detta särskilt motiveras.anges
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redovisats ide förslagbedöma har intekanutredningenSåvitt som
effekterslutbetänkandet någraföreliggandedetdelbetänkandet och nu

detframstårutredningens meningjämställdhetssynpunkt. Enligtfrån
redo-analys ellerföreta någonförsökameningsfulltdärför inte attsom

effekter.sådanavisning av

arbetetbrottsförebyggandeför detochbrottslighetenEffekter för

deutredare skallsärskildaochkommittéerdir. 1996:49I att geanges
utredningsverk-uppmärksamhet iökadfrågornabrottsförebyggande

analysskall föregåsframläggsförslagsamheten. Alla avenavsom
och för detbrottslighetenföreffekternaredovisningoch innehålla aven

bedömerutredarenkommittén ellerarbetet. Om attbrottsförebyggande
meningsfulltpåkan sättredovisning inteoch göras ettsådan analysen

dettaskallkaraktär,ellerutredningsuppdragets ämnetsföljdtill av
motiveras.särskiltochanges

föreffekterrimligensaknarredovisatutredningenförslagDe
harUtredningenarbetet.brottsförebyggandedetoch förbrottsligheten

effekter.sådanaeller redovisaanalyserasökafråndärför avstått att
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yttrandenSärskilda

yttrande BertilSärskilt Perssonexpertenav

utredningsdirektiv 1998:37ursprungliga dir.regeringensI nämns som
förslagbehandlas utredningen och därfrågor skallnågra de avsomav

ekonomiskadetskall lämnas, frågan bärtill reglering an-om vem som
saknasdå balansansvarigför den konsumentenuttassvaret som av

påfrånskall kunna kopplas bortoch frågan konsumenten nätetom
för-hänvisades till deHärvidlaggrund ingen har balansansvaret.attav

tillKraftnät skrivelselämnades Svenska itill lösningarslag re-som av
olämp-påtalades särskilt detden skrivelseni februari 1997. Igeringen

enskildedenskulle den skall krävaKraftnätliga Svenskai att vara som
konsumeradbetalning försaknar balansansvari påelkonsumenten gsom

el.
Scha-slutrapportenergimyndighetsKraftnäts och StatensSvenskaI

lagteknisk lösningmodell presenteradesförslag tillblonavräkning en-
innebarproblemet. Förslaget i 6 §lagförslaget6 och § i§ 6a attav

leve-föruttagspunkt skulle bli avgörandeförbalansansvaret att etten
balansansvariggenomfört. Intill dessrantörsbyte skulle en nyanses

balans-ochske från den elleverantörskulle elleveransenfinns anses
Bortkopplingsproblematikenför leveransen.dittills ståttansvarig som

behandlades i 6a
propositionpresenterades i regeringenslagförslagDet som

frågor. Avemellertid lösning dessainnebär ingen1998/99:l37 mo-av
finna lösning.heller avsiktenframgår det inte varittivtexten attatt en

kommerfrågan fortfarandealltså konstateraskanDet attatt vara
ellagen.föreslagna ändringarna igodtar deriksdagenolöst även om

emellertid varitfrågan. hadeberört Dethar inteUtredningen närmare
frågandet olyckligtskett. Enligt min meningså ännuönskvärt är attatt

tillfredsställande lösning.fåttinte en
det lagförslagmed utgångspunkt imöjlig lösning, presente-En som

sådan anvis-införa1998/99:137, skulle kunnai att envararas prop.
för elanvändarelagförslagets kap gällerningsplikt enligt 8 8 § somsom
saknas.for det fall balansansvarigsaknar elleverantör, även
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Särskilt yttrande Christer Söderbergexpertenav

LEKO-utredningen har haft utreda övergången till schablonberäk-att
ning för kunder med måttliga effektuttag villkor och behovsamt av
fortsatt skydd för små elproducenter vid avveckling leveranskon-en av
cessionssystemet.

förstaDen uppgiften har tidskrävandevarit och den tid funnitssom
till den andra uppgiften, de små elproducentema, därföröver har va-

rit möjlig genomföra på tillfredsställande har ocksåDettaatt ett sätt.
angivits i slutbetänkandet där föreslår fortsatt medutredningman en en

för desituationen små elproducentema. delar denöversyn Jagav upp-
fattningen.

andra delarI utredningen har jag avvikande eller delvis avvi-av
kande uppfattningar förhållande tilli de slutsatser LEKO-utredarna
drar, vilket framgår detta särskilda yttrande.av

Detta särskilda yttrande synpunkter vad till-på inteävenger som
räckligt hunnit beaktas i LEKO-utredningens slutbetänkande börmen
behandlas i kommande situationen för elproducen-småöversynen av
ter.

småskaligProduktionskostnader i elproduktion

tycks reglerDet inte råda entydiga för beräkning produktionskost-av
nader Därför florerarinom energisektorn. antal värden förett stort

anläggningstyp beroende på ochgjort beräkningen påsamma vem som
vilka förutsättningar väljs. Valet kalkylränta avskrivnings-ochsom av
tid har produktionskostnadeninverkan påstörst ävenmen noggrann-
heten drifts- ochi beräkningen administrationskostnader kanav ge

specifika driftskostnadernaavvikelser. mindreDe blir högrestora en
produktionsanläggning är.

sig Analys eller informationVare EME SYCON har lämnat sådan
deras beräkningsmodeller kunnat följas. Sannolikt kostnaderhar inteatt

för skatter, avgifter, arrenden och arbete medräknats.eget
SERO ställer också tveksam produktionskostnadersig till de som

dessa konsulter och har därför redo-till LEKO-utredningenpresenterat
visat beräkningar produktionskostnader.egna av

Även det kan skilja något mellan olika produktionsfonner vind,om
bio så tycks produktionskostnadema kring öre/kWh.ligga 50vatten,

Denna nivå med vad LEKO-utredningen kom-överensstämmer även
fram till vid tillämpningen den kortare de två avskrivnings-mer av av

tider används i utredningen.som
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kanangelägetutredningenfortsattaför den attytterstDet är man
förproduktionskostnaderberäkningsmodell för nya an-om enenas

värderingdetangelägetdetLikasåläggningar. görsattär pro-aven
iåldersklasser,olikaiäldre anläggningarduktionskostnadema för syn-

vattenkraft.småskalignerhet
realistisk be-stödbehovetbedömningenför ärförutsättningEn enav

produktionskostnaderna.räkning av

elproduktionfrån småskaligkraftmottagningsplikt förBehov av

detbedömdeselmarknadeninför reformeringenutredningsarbetetI av
mottagningsplikthävda sigfå svårtskulleelproducenter utansmå attatt

leveranskoncessions-infördesdärförB1.a.ersättning.skäligoch en
skulleutgångperiodensoch innanfem årperiod påundersystemet en

denpåkunnaskulleelproducentersmåbedömautredning ageraomen
skulleskyddfortsattformnågonelmarlmaden ellerreformerade avom

uppdrag.dettahafårLEKO-utredningen ävennödvändigt. ansesvara
elproduktionsmåskaligbedömningensiniSYCON attrapportgör

någotAnalys lämnarmottagningsplikt. EMEklara sigkan utan en
föravsättningfådet gårdärbedömning attmodifierad attantarman

dåsigdet Detprisetbara rörmarknaden rätta.kraft på ärsmåskalig om
13skullevilketmarknadsprisnormalt motsvaraunder2 caettöreca

åren. Endeskulle 15 närmastemarknadspriset öreöre/kWh vara caom
uppfatt-regeringensmedkanersättningsnivå överensstämmasådan

alternativ.därförtordeochnivå"rimlig ettning varaom
mottagningspliktbehövs ävendetbedömningenocksåSERO attgör

detelmarknaden görregler påskapasdettill dessframtideni att som
iproducentersmåförmöjligt att agera.

minstvilket inteaktörernaför detillNuvarande regler storaär
enhetertillelhandelsföretag störresammanslagningarmärks på alla av

elmarknaden.reformeradedenpåkonkurrensenutslagna ibliför att
fortsattbehovet mot-osäkerhetLEKO-utredarnasdelar inteJag avom

tagningsplikt.

produceradsmåskaligtMottagare av

denförmottagningspliktigaleveranskoncessionäremaSedan 1996 är
frånsettgodtagbartfungerat attharelproduktionen. Dettasmåskaliga

mellanskilt sighar avsevärtskälig ersättningvaduppfattningen ärsom
prövningsärendenantaletkoncessionärer. Detoch storaproducenter

kanmeningsskiljaktigheternatillanledningarnapå detta. Envisar av

19-15964
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de olika budskap lämnades i samband med övergången tillvara som
den reformerade elmarknaden. Leveranskoncessionärema fick budska-

marknadsmässigtpet att på avmonopoliserad marknad ochagera en
producentema deras villkor inte skulle försämras.att har ofta lettDetta
till skillnader bedömningari och skapatstora avsevärd irritation mellan
parterna. iDet torde med detta bakgrund svårt få leveranskonces-attsom vara l

1sionärerna på frivillig basis äta sig köpa kraft frånatt små elprodu-att l
till rimliga villkor. Dencenter Svenska Kraftnät initierade Iav an- l

budsupphandlingen torde uppfattning marknadspriset på små-ge en om
skalig kraft, detta förfaringssätt ingen säkerhet för framtidenmen ger

Ävenoch kan enbart betraktas möjlig tillfällig lösning. densom en om
initierade upphandlingen skulle peka på rimlig ersättningsnivånu en

kan marknaden något år helt andra nivåer och den priskänsligaom ge
småskaliga produktionen skulle därmed sakna den säkerhet ärsom en
förutsättning för långsiktiga investeringar.

För skapa stabilitet och säkerställa energimålen uppfylls böratt att
istället for mottagande småskalig kraft läggas på Svenskaansvaret av
Kraftnät i sin eventuellt kan organisera denna uppgift i dot-tur ettsom
terbolag. På detta kan reglera de villkor krävs försätt staten attsom

ismåskalig elproduktion ska uppnå de produktionsmålen ochuppsatta é
de villkor uppställdes vid övergångenatt till den reformerade el-som

marknaden uppfylls.
På detta får också insyn i och samlatsätt denstaten ett grepp om

småskaliga elproduktionen skaffar sig erfarenheter försäljningsamt av
relativt kvantiteter småskaligt producerad kraft på marknadenstora iav

den mån Svenska Kraftnät inte kan eller önskar använda inköpt för
täcka ledningsförluster. Finansiering stödet bör skeatt egna av genom

höjning stamnätsavgiften vilket kan ganska flexibelt beroendegörasav
på den skicklighet detmed vilken statliga bolaget lyckas sälja den små-
skaliga elen på marknaden.

4marknadsreglemaNär på sikt föranpassade småskalig förnybarär
elproduktion kan privatisera och sälja detta inköps- och försälj-staten
ningsbolag. Under övergångsperiod har2000-12-31 SEROt.o.m.en
bedömt garanterad ersättning till producenten skaatt 26en vara
öre/kWh exkl. nätersättning vilket skulle behov höjamotsvara ett att
starrmätsavgiften 0,2 öre/kWh.ca

För nå energimålen och få ersättningsnivå bättreatt överens-en som
med produktionskostnademastämmer behöver höjasersättningen ytter-

ligare sannolikt kommer marknadspriserna öka varföräven attmen en
höjning stamnätsavgiften från år 2001 torde bli begränsad.av

Elkunderna får på den avreglerade elmarknaden sänkning el-en av
priset på öre/kWh5-7 ca 10 % det totala priset fårav men genom

ä
l

,,,,
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öre/kWhstamnätsavgiften kostnadsökning på 0,2-0,4höjningen enav
elpriset.det totalaca 0,5 % av

principstamnätsavgiften ifinansieringen vialösningEn somav
till elanvändningelkunder relation sindrabbar alla i överensstämmer

skallsolidariskthar alla elkonsumentermed deockså intentioner EU att
förnybar energi.bidra till introduktionen merav

kraftersättningOrsaker till sjunkande

denpåuttalade små elproducenterEnergikommissionenBl. att re-a.
villkor tidigare. Manskulle fåformerade elmarknaden ut-sämre än

nybygg-tillvillkoren skulle stimuleraekonomiskaockså detalade att
nad.

Övergången underocksåreformerade elmarknadentill den gav
leverans-frånnågot högre ersättningoförändrad ersättning,1996 i stort

1997forförsämrad ersättningnågotkoncessionären nätnyttan.men en
öre/kWhgenomsnitt 26leveranskoncessionären ifrånersättningenvar
ochytterligare någothade sjunkitförersättningen nätnytta varmen

öre/kWh.1,5-2
vilkettakpris på entimmesmätaregenomfördes beslutet1997 om
underfortsattutveckling harsjunka något. Dennaprisnivånfick att

leveranskonces-frånersättningsnivån1999augustioch 1999. I1998 är
schablonberäkning,ändringen,den andraeftersom22sionären öreca

hushållstariffer.sänktamärkas iredan börjat
tillbidragitalltsåharleveranskoncessionssystemetändringar iTvå

nuvarande kost-Bidragande tillhushållskunder.försjunkande elpriser
sjunkande rå-dehushållskunder har givetvisförnadssänkningar även

in-haftde någonbedömerSERO störrekraftpriserna varit attmen
skullegenomförtsändringarnanämndade två tro-verkan. Hade ovan

ganska liten.hushållskunder varitförprissänkningenligen
varitharfaktor för kraftersättningenprissänkandeYtterligare en

höja leve-prövningsärende 1998beslut iEnergimyndighetens attett
dettatill öre/kWh,vinstmarginal 2,5 attranskoncessionärens trots enca

visatLEKO-utredningentillWaterhouseutförd Price attutredning av
varitför leveranskoncessionäremavinstmarginalenden genomsnittliga

LEKO-utredningen.uppgift har inte redovisats iöre/kWh.1,5 Denna

produktionsmålennåförVad behövs att

inuvarande stagnationkan fåfaktorerhuvudsakligenDet är tre som
upphöra.produktionstillväxten att
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lånsiktiga energipolitiska Spelregler0
ersättningsnivå i paritet med produktionskostnadema0 en

enklare tillståndsgivning för nybyggnad0

Den småskaliga marknadens tilltro till energipolitiken f.n. mycketär
låg. Alltför många ändringar har genomförts under 1990-talet och de
flesta har varit till nackdel för de små elproducentema. tiderI av en
osäker framtid väljer avvakta med sinaatt investeringar.man

Ersättningsnivåema har med nuvarande regelsystem sjunkit i stället
för tidigare stiga.att Det differensen tillgör produktionskostna-attsom
dema har ökat och benägenheten hos investerarna täcka in framtidaatt
prisökningar kalkyleni minskar.

I och med införandet miljöbalken har tillståndsprocessen försvå-av
och fördyrats. Detta gällerrats i synnerhet vind- och vattenkraft. Detta

betydande hinderutgör för dessaett produktionsslag och översynen av
regelverket för tillståndsgivning till små produktionsanläggningar bör
genomföras.

I de länder där ersättningsnivån varit hög och tillståndsprocessen
nonnal har småskalig elproduktion fått betydande uppsving.ett Detta
gäller företrädesvis Tyskland, Danmark, Portugal och Spanien. För
vindkraften har uppsvinget kraftigtvarit frånsett Danmark harmen

vattenkraftenäven utvecklats hyggligt i dessa länder. Tyskland och
Danmark har stimulans hemmamarknaden blivit världs-genom av
ledande i Vindkraftteknik och tillverkningskapacitet lyckats sänkasamt
produktionskostnadema högst Detta faktumavsevärt. denmotsäger tes

EU-kommissionen framför och redovisas isom LEKO-utred-som
ningen höga ersättningar minskaratt incitamentet sänka produk-att
tionskostnadema.

För nå energimålen det SERO:s bedömningatt är villkoren måsteatt
förbättras avseende de nämnda faktorerna vilka hin-tre utgör ettovan
der för den fortsatta utvecklingen.

Synpunkter på framtida kraftersättning

Elmarknaden i kraftig turbulensär efter avregleringen och marknads-
reglema storskalighet och de har god ekonomisk uthål-gynnar som en
lighet.

Små elproducenter har mycket svårt hävda dennasig på marknadatt
efter övergångsperiod och viss anpassning reglernamen på el-en av

marknaden bör de små producentema ha förutsättningarstörre att
kunna klara sig. Denna övergångsperiod bör år dvs. fram tilltrevara
utgången år 2002. Under denna period bör förav staten ta ansvaret ett
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och28blir 26,elproduktion så ersättningentill småskaliggarantipris att
bör dessutomMiljöbonus2002.2000, 2001öre/kWh för åren30 resp

densådock differentieraskanproduktionsformer. attDentill allautgå
de förstanybyggnad ochefterförsta 10 årenunder demedutgår 125 %

mil-påövrigt 85 %. Kravupprustning/modemisering, iefterfem åren
uppställas.börmiljöbonuserhålladrift förjöanpassad att

viktningkan detgmndersättningen övervägasdet gällerNär enom
förersättninghögrefår något attanläggningarnade minstaså att en

driftskostnader.specifikahögretäcka sina någotkunna
kraftensmåskaligaförsäljning denochköporganiserabörStaten av

och2002-12-31tillegentligen 99-11-01treårsperiodenunderbåde
pri-sannoliktinköpsbolagethand kanefterdensammaefteräven men

små-för denfinnsstabil marknadförutsättningundervatiseras att en
elproduktionen.skaliga

måsteproducerad elenergismåskaligtkvoterbörStaten somavange
säljaskankvoterforsäljningsvolym. Dessaelleverantöremasingå i som

producentema.certifikatfristående av
påbörfinansieringstatligmed lämpligtillsammansåtgärderDessa

produktions-ochkraftintäktermellanbalansåstadkommakunnasikt
kostnader.

kraftproduktionsmåskaligförGränsen

kW500vid 1gåri Sverigeproduktionsanläggningarför småGränsen
elpro-småskaligstödåtgärder förför mångaocksåoch den gränsutgör

in-låg imycketoch1970-taletunder ärtillkomduktion. Denna gräns
jämförelse.ternationell

utvecklingenlåg föralltförockså motsvarasig attvisarDen varanu
medöverensstämmelseoch bättreproduktionstekniksmåskaliginom en

eftersträvas.EU-länder börövriga
enhetligafinns ettEU-länder gränserövrigaheller inom ge-men

höjningsåledes utredasbordekW. Det000nomsnittsvärde 5är enom
kW.till 0005svenskaden gränsenav

Finansiering

finansieringsfrå-villkorenekonomiskadeutredning upptarI omen
plats.viktiggorna en

återbetalningstidkrav påpå finansiärernaspekasSYCON:sI rapport
anläggningen.påavskrivningstidenekonomiskadenvilket också ger

viafinansieringharelmarknadenpåförändringartill allaMed hänsyn
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banker blivit svårare eftersom banker och andra finansieringsinstitut
de ekonomiskaatt villkoren blivitanser och därmedsämre har

möjligheterna för låntagaren betala ochatt ränta amorteringar för-
Storasämrats. anläggningar kan finansieras på obligationsmarknaden

eller via investeringsbanker och får där fördelaktiga villkor. För att
åstadkomma motsvarande villkor för små produktionsanläggningar
borde utredas motsvarighet till den tidigare vattenkraftlånefon-om en
den kunde skapas energilånefond för små produktionsanlägg-som en
ningar. skulleDå den allt dominerande i produktionskostnaden,posten
kapitalkostnaden, kunna reduceras och produktionskostnaden sänkas.

Speciella förhållanden småskaligkring vattenkraft

Små Vattenkraftverk skiljer frånsig övriga småskaliga produktionsfor-
dels för beståndet har högatt genomsnittsålder delsmer därfören att

anläggningarna uppvisar heterogen bild både avseende storlek ochen
utförande. Det svårt hittaär typiska småatt Vattenkraftverk.

förhållandeEtt speciellt för dennaär tillståndsgiv-ärsom grupp
ningen med vattendom.

Det innebär också produktionsanläggningenatt läggs ned kvar-om
står reglera dammen i enlighetansvaret att med vattendomen. 1997 till-
kom dessutom strikt för dammägaren. Det innebär denneansvar att är
ansvarig för skador till tredje oberoende vilken orsak för-man av som
orsakade skadan. Vill kraftstationsägare riva damm inteuten en som
längre har någon kommersiell användning krävs vattendom och därmed
sannolikt höga ersättningsanspråk från sakägare.

Det därför angelägetär speciell uppmärksamhetatt de småägnas
vattenkraftverkens situation och de ekonomiska villkorenatt kan moti-

dammar kanäven ochatt behållas.rustasvera

Speciella förhållanden för havsbaserad vindkraft

Tidigare leveranskoncessionsområden omfattar bara landområden.
Vindkraft till havs faller därför utanför alla regler knutna tillärsom
leveranskoncession. sambandI med Svenska Kraftnät enligtatt SERO:s
tidigare förslag får allöverta mottagningsplikt för småskaligensamma
elproduktion, det lämpligtär förhållandena för havsbaseradatt vind-
kraft också uppmärksammas så denna inordnasäven underatt vissa
regelverk.
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skälighetPrövning villkorensav

deförfinnasfortsättningsvisbörprövadefå villkorenRätten ävenatt
elproducentema.små

Sammanfattning

utfommingenförslagläggamöjligtdetbedömerJag är attatt omnu
2001-01-01.frånelproduktionsanläggningarsmåtillersättningenav

Åtskilliga beslutaböroch regeringen över-olöstafrågor är ännu enom
så-elproducenter. Förför småvillkorenekonomiska attde engeavsyn

småtillför ersättningentillräcklig tid bördan ansvarettastatenöversyn
med2002årövergångsperiodförlängdunderelproducenter t.0.m.en

sådanförslag. Enoch SERO:s Över-enligt mittgaranterad ersättningen
skapandetillståndsgivning, stat-förinnefatta reglerbör även av ensyn

försituationenden speciellautredningenergilånefond ochlig omen
vattenkraft.småskalig

föreffektgränsemaangelägetockså översyngöraDet attär aven
beräkningsmodellennorrneringproduktionsanläggningar. Ensmå av

relevantasamtligaochframarbetasproduktionskostnader börför pos-
definieras.administrationskostnader bördrifts- ochiter

förhål-medarbetaalltför kort tidgivitsharLEKO-utredningen att
detbedömeroch jagelproduktionen attsmåskaligadenkringlandena

kostnadsbildklarlägga derasför samtutredningarytterligarebehövs att
liksomutvecklingtekniskmiljö ochsysselsättning,påpåverkanderas
fram ihåller påderegler med växaattvårasynkroniseraför att som

EU.
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Kommittédirektiv

Översyn leveranskoncessionssystemet, mm.av

1998:37Dir.
1998.majregeringssammanträde den 20vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

gällandedetuppdragmed övertillkallas attutredaresärskildEn se
analyseraochför försäljningleveranskoncessionermed avsystemet

formeller i någonavskaffas permanentas.börsystemetom
elkund-skydd förfortsattbehovetingår övervägauppdragetI att av

sådanaelproducenterför småoch samt att,förbrukninglitenmed omer
Utredarenregleringar.lämpligaföreslånödvändigt,skydd bedöms vara

koncessions-tillanknytningmedfrågorvissabehandlaskall också
mottagningspliktförreglernautformningendäribland avsystemet, av

förschablonmätninganvändalämplighetenelproducenter, attfrån små
balansansvar-regleringenfrågorvissakundkategoriervissa samt avom

elmarknaden.pået

Bakgrund

Ellagstiftningen

elmarknadenförregelverk1995höstenbeslötRiksdagen ett nyttatt
bet.l994/95z222,prop.januari 1996kraft den 1skulle träda i

föränd-omfattandeinnebarBeslutet1995/96:2.rskr.1995/96:NU1,
elek-bestämmelserinnefattande vissa1,l902:7llageniringar oms.

lag,infördes vidarebeslutetGenomellagen.triska anläggningar en ny
med el,handel1994:618lagen m.m.om

förslagmed regeringensenligheti attriksdagenbeslötjuni 1997I
nätföre-kostnadergälla för deskallkronorhögst 2 500tak på somett
förelforbrulming tim-med lågenskild konsumentfår debiteratagen en

bet.1996/97:85,propinstallationoch dessmätutrustningregistrerande
1996/97:266.rskr.1996/97:NUl1,

ochellagenbestämmelserna ioktober 1997beslöt iRiksdagen att
ellagtillförasskullemed el,handellagen en nysammanm.m.om
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prop 1996/972136, bet 1997/98:NU3, rskr. 1997/98:27. Det materiella
innehållet i den ellagen baseras huvudsaki på den från år 1996nya
gällande ellagstiftningen. Vissa ändringar och kompletteringar lag-av
stiftningen har dock gjorts utifrån förslag Ellagstiftningsutredningensi
slutbetänkande ellagNy SOU 1995:108, Elbörsutredningens betän-
kande Regler för handel med SOU 1996:49 och betänkandet från
Utredningen konsumentskydd vid leverans el, Konsumentskyddom av
på elmarknaden SOU 1996:104. Ellagen 1997:857 trädde i kraft den
ljanuari 1998.

Utvecklingen på elmarknadema i Europa

Elmarknadema i de nordiska länderna har under 1990-talet genomgått
betydande strukturella förändringar. I Norge, Sverige och Finland har
elmarknadema omreglerats på sådant elnäten harsätt ochett att öppnats
konkurrens har införts i produktions- och försäljningsleden. Omregler-
ingama har genomförts i olika takt. I Danmark har ellagstiftningen änd-

från den l januari vilket1998, innebärrats viss öppning elmark-en av
naden. Det finns norsk-svensk elmarknad, på vilkennu en gemensam

finska ochäven danska aktörer deltar.större Principerna för elsamar-
betet mellan de nordiska länderna slogs fast de nordiska energi-av
ministrarna i uttalande år 1995.ett gemensamt

Syftet med elmarknadsreformerna har varit effektivisera produk-att
tionen och distributionen ökad kostnadspress ochav genom en en
ökad handel över gränserna.

Utvecklingen och effektivare elmarknaderöppnaremot i Norden har
föregått den omstruktureringsprocess dei flestaägersom nu rum
industriländer. I Europeiska unionen trädde direktivett om gemen-

regler för den inre marknaden för i kraft den februari19 1997samma
direktiv 96/92/EG. I USA, Australien och Nya Zeeland pågår omreg-
leringar elmarknadema och i förberedsJapan också sådanav en om-
strukturering.

EG:s elmarknadsdirektiv innebär bl.a. krav på medlemsstat-ett att
gradvis skall sina elmarknader föröppna konkurrens. Detta kanerna

ske efter olika principer, mellan vilka medlemsstaterna kan välja.
Direktivet skall genomföras i medlemsstaternas nationella lagstift-

ningar inom två frånår det det trädde i kraft. I svenskatt lagstiftning
bedöms detta inte komma kräva några ändringar eller komplett-att
eringar, förutom regler skall införas offentliggörandeatt nätta-om av
riffer. En proposition med förslag till sådan komplettering beräknasen
föreläggas riksdagen inom kort.
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vadelmarknadema snabbare änEU-länder planerarFlera öppnaatt
likapågåroch SpanienNederländernadirektivet. Ikrävs enligt ensom

skandinaviska länd-detidigare iomstruktureringgenomgripande som
föröppningregeringenförberederTyskland störreOckså i enerna.

Storbritan-elmarknadsdirektivet. Ienligtkrävsvadkonkurrens än som
denpåkonkurrensinslagenförstärkamedarbetepågårnien attett av

marknaden.i relativttidigareredan öppna
l förlagstiftningenochmedarbetetfortsatta överdet attI anpassase

elmarkna-målövergripandel det attbörelsektomsvenska ettden vara
fördel-kan draelkundersvenska nyttasåorganiserasskallden att av

elkundersvenskabörSamtidigtländer.andramedelhandelmedi arna

i
mark-bristandemedfrån länderinfluenserprishöjandefrånskyddas

el-avseende påmedömsesidigheten ärnadsfunktioner, t.ex. svagom
öppenhet.marknademas

l

leveranskoncessionmedSystemet

tillför leveranskoncessionsärskildLeveranskoncession är aven
mätningtimviskrav pånätkoncessionförområde utankunder inom ett

leverans-finnasområdevarjeskall inomelanvändningen. Det enav
förbruknings-för normalalevereraskyldigkoncessionär attärsom

elleveran-önskar bytaområdet intekunder inomtill allaändamål som
omfat-Leveransskyldighetenfå elprisetKunden har prövat.rätt atttör.

fjärr-därområdeuppvärmningsändamål inomför ettdock intetar
distribuerad.bliellerdistribueras attellervärme naturgas avses

innehav-leverantörfrån änköpaönskarkundDen annanensom
månadersåområdet kanför göraleveranskoncessionen sexaren av

från någonköpselenOmkoncessionshavaren.anmälan tillefter annan
kundendenmätningtimviskrävsleveranskoncessionärenän somav

förbrukar.
elpro-frånskyldig köpaleveranskoncessionärenVidare attär en

kan levereraochområdetfinns inomduktionsanläggning ensomsom
möjlighetharelproducentersmå attkW. Dessahögst l 500effekt om

prövad.koncessionshavarenfrånersättningenskäligheten ifå
också reglerinnefattarleveranskoncessionBestämmelserna omom

ändringochleveranskoncessionöverlåtelseochmeddelande avav
leveransområde.förgränserna

iförsta gångenföreslogs förleveranskoncessionmedSystemet
föreslogskonkurrens. Detmed iHandel1993/942162 som enprop.

elmarknadenpåförutsättningarnaavvaktan påiövergångslösning atta
kanlängremätning intetimviskravet pådithänutvecklatshar att anses

m
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hinder för små kunderutgöra byta leverantör. Leveranskoncessionenatt
skulle därför meddelas för tid längst år.treen av

Energikommissionen föreslog i delbetänkandet elmarknadNy SOU
1995: 14 med leveranskoncessioner skulle förlängasatt tillsystemet att
gälla i fem frånår det lagstiftningen trädde i kraft. Den utvärderingatt

skulle godi tid före utgången koncessions-systemet, görasav som av
tiden, borde särskilt beakta de små konsumenternas och producentemas
villkor.

1994/952222I proposition föreslog regeringen den vilande ellag-att
stiftningen med förändringarvissa skulle träda krafti den l januari|

l 1996. frågaI leveranskoncessionssystemets giltighetstid och utvär-om
deringen följde regeringen Energikommissionens forslag.systemet| av

betonadeRegeringen det viktigt mål för elrefonnen stärkaäratt ett attg
elkundemas ställning, och regeringen avsåg följa utveck-att att nogal

I lingen på elmarknaden. sadesI propositionen vidare utvecklingenatt
l för de små kunderna, och deras möjligheter förändringarutnyttja deatt

reformen innebär, särskilt bör beaktas. Systemet med leverans-r som
j koncession, främsta syfte skapa trygghet för små elkunderär attvars

vid till denövergången lagstiftningen, bör utvärderas i god tid förer nyaj utgången femårigaden koncessionsperioden. Härigenom skapasav
f underlag för prövning med leveranskoncession ochsystemeten av om
l bör avvecklas förändraseller för tillgodose de små elkun-systemet att

demas och elproducentemas behov. viktigtEtt inslag i utvärderingenç
bör enligt propositionen bedöma hur kostnaderna för mätningattvara
har utvecklats liksom faktorerövriga kan ha betydelse för de småsom
elanvändamas möjligheter dra de förhållandena.att nytta av nya

Den juli1 1997 trädde den tidigare nämnda regeln tak påettom
högst kronor för2 500 timregistrerande mätutrustning i kraft.

denI ellagen, trädde kraft deni 1 januari har1998, elhand-nya som
elslagens bestämmelser leveranskoncession förts huvudsakiöverom
oförändrade och samlats i särskilt kapitel. förändringEn har gjorts,ett

innebär priset på levererad från eller inköpt innehavareattsom av av
leveranskoncession kan på nätrnyndighetens initiativ,prövas dvs.eget
inte tidigare endast på begäran kund missnöjd medärsom av en som
leveransvillkoren.
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Uppdraget

elkundermindreSkydd för

berättigande harfortsattaleveranskoncessionssystemets avFrågan om
anlitamöjligheterelkundemas attmindredeenbarttillknutitsmånga

timvispåKravetleveranskoncessionären.elleverantör änannanen
elpris-få lägreelanvändarnaförhinder atthar då ettmätning setts som

före-harelkundermindreallaförschablonmätningfortsattoch ener,
språkats.

elmark-påUtvecklingenikonstaterar rapportenNätmyndigheten
förändratharjuli 1997dentakprisregeln linförandetnaden 1997 att av

årUnderpåtagligt sätt.påleverantörsbyten ettförförutsättningarna
ellerhushållpåexempelenstakaendastdet avfanns grupper1996

tillövergåhöll påellertillövergått attelanvändareandra små som
undersökningEnligtelleverantör.byta somkunnaförtimmätning enatt

leveranskonces-flestadedåhade1997genomföra årlätmyndigheten
Elhandelsbolagleverantörsbyte.anmälningartagitsionärer emot om

Fleraelvänne.medvillakundertilldirektmarknadsföra sigbörjathar
konsument-påsäljaplanerarellersälja attbörjatbensinbolag har

ramavtaltecknatharm.fl.Riksförbund,VillaägamasHSB,marknaden.
tecknamöjlighetmedlemmarna att en-elhandelsföretag,med gersom

villkor.fördelaktigatillelleveranseravtalskilda om
in-främstsåledeselkundermindre ärkonkurrensenökandeDen om

villa-elanvändningförhållandevis stormedkunderriktad mot en
etc.näringsverksamheter,jordbruksfastigheter,med elvärme,kunder

och bo-villaägareexempelviselanvändaremindreeller avgrupper
stadsrättsföreningar.

leveranskon-1994/952222proposition attunderströk iRegeringen
elkundersmåförtrygghetskapasyftefrämsta är attcessionssystemets

därförskallUtredaren sär-lagstiftningen.till denvid övergången nya
fortsattfinnsdetundersöka ettpåutvärderingsin attinriktaskilt om

vilja el-beräknaskanskälolika inteelkunderförskyddsbehov avsom
mark-konkurrensutsattadenpåupphandlinghanterakunnaler aven

ekono-vilka denförlägenhetskunder,kansådannaden. En varagrupp
villakunderförlägre änelpris avsevärtlägre ärmiska vinsten ettav

förhandlasvårtdet kanvilka attförochmed elvärrne, ensammavara
upphand-betydandekrävasocksåkan ettelpris. Detlägretillsig ett

formikostnaderinnebärvilketelkundema,mindredeförlingsarbete
redu-Dettainformation.skaffa frammedoch besvär atttidsåtgångav

skulle in-elleverantörbytakunnamöjlighetenfördel attden somcerar
kan intekonkurrenshandla imöjligheten att ome-nebära. Den nya

elkunder.för allalätthanterligberäknasdelbart vara
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Om utredaren finner fortsatt skydd föratt vissa kundgrupperett är
önskvärt skall utredaren utarbeta förslag till lämpligett reglering.en

Skydd småför elproducenter

Småskalig elproduktion, dvs. elproduktionsanläggningar kan le-som
effekt högst kW,1 500 stöds såväl direkt invest-verera en om genom

erings- och driftsstöd indirekt avgiftsbefiielse. Till bio-som genom
bränslebaserade kraftvärmeanläggningar, vindkraftverk och småskalig
vattenkraft kan investeringsstöd utgå, och till vindkraft betalas dess-

driftsstöd i form energiskattelindringutom ett den s.k. miljöbo-av
nusen. Mindre elproduktionsanläggningar behöver inte betala annan
nätavgift för inmatning engångsavgiñen förän anslutning och denav
del nättariffen kostnaden för mätning ochmotsvararav rapporte-som
ring. Leveranskoncessionären i området skyldig köpa denär att som
levereras från små elproducenter inom området.

Regeringen gjorde i proposition l994/95z222 bedömningen denatt
reducerade nättariff för elproducentersmå föreslogs där, kombi-isom
nation med bestämmelsen köpskyldighet för innehavaren leve-om av
ranskoncession, innebar den småskaliga elproduktionenatt likaettgavs

skydd tidigare.gott som
NUTEK redovisar i Utvecklingen på elmarknaden 1997 bedöm-

ningen de ekonomiska villkoren för den småskaligaatt elproduktionen
har försämrats. Anledningarna till detta bl.a. leveranskoncession-är att

och nätföretag konkurrensskälärer inte villiga betalaär att änav mer
nödvändigt för sina elinköp respektive regionnätstariffernas utform-att
ning har ändrats på ofördelaktigt försätt mångaett är små elpro-som
ducenter.

NUTEK pekar samtidigt på koncentrationen småskaligatt elpro-av
duktion, främst vindkraft, i vissa delar landet har skapat problem förav
såväl nätkoncessionären leveranskoncessionären i dessa områden.som
Det kan befaras elkundema i områdena kommeratt få betala såvälatt

högre elpris högreett nättariff de skulle ha gjortän medsom en en
mindre omfattande etablering småskalig elproduktion. Ett annatav pro-
blem, också lyfts fram, den legalaär för stödatt tillgränsen små-som
skaliga elproduktionsanläggningar 1 500 kW kan motverka fortsatten
utveckling och effektivarestörre vindkraftverk.mot

Utredaren skall vid sin utvärdering med leveranskon-systemetav
cession särskilt granska den småskaliga elproduktionens förutsätt-
ningar. Den småskaliga elproduktionen bör tillförsälcras rimliga eko-
nomiska villkor. Utredaren skall i samband dänned beakta utvecklingen
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förnybarafrånelproduktiontillEUstöd inomförreglernaochav
energikällor.

le-stöddetutnyttjamöjlighetharelproducenter attMindre somnu
ocksåkaninnebär, närmottagningspliktveranskoncessionärens men

val-sådantill andra. Ensäljaväljafördelaktigtekonomiskt attdet är
elhandels-förkostnaderhögremedförakanelproducentemaförfrihet
antalsmå-finnsdetsärskilt stortmottagningsplikt, ettmedföretag om

ifrågasättasdärförkanområden. Detföretagensielproducenterskaliga
gäl-detvalfrihettotal närmedgesskallelproducentemade små enom

ocksåkanElkundemamottagningsplikt.medutnyttja systemetler att
leveranskoncession-lämnaförelmarknadenför attregelverketutnyttja

obalansalltså närfinnselmarknaden. Detpåfrittoch köpa enären
ochleveranskoncessionärerförskyldigheterochrättighetergällerdet

sådanfrågananalyseraskallUtredarenelproducenter. om enmindre
sikt.längreupprätthålla påändamålsenligobalans attär

el-småskaligförstödsystemtillförslagskall lämnaUtredaren ett
teknik-tillskall bidrastödetskallutgångspunkt attproduktion. En vara

baserad påenergiteknikkonkurrenskraften förstärkaochutvecklingen
skälfinnsdet attbedömerutredaren attenergislag. Omförnybara

mindrefrånförmottagningspliktpåbaseratärifrån systernett som
styrmedel föralternativalämnasförslagställetskall ielproducenter om

miljöpåverkan.med lågelproduktionsmåskaligfrämjaatt

schablonmätningochmätningTimvis

utnyttjasmåkunderförhinder attharmätning ettpå settsKraven som
kostnad-skallEnligt ellageninnebär.elhandelmöjligheterde öppenen

enskilda kon-dendebiterasinstallationdessochmätutrustningfören
Af-ochNUTEK1995decemberuppdrog iRegeringensumenten.

åstad-föråtgärderföreslåochutreda attkraftnätsvenskafärsverket att
el-Friföreslog iMyndigheterna rapportenbilligakomma mätsystem.

ochhushållskundertillelleveranseravräkningenallaförmarknad att av
timvisgrundas påskall mät-inteelförbrukningmed lågkunderandra

schablonavräkning.typkurvors.k.med hjälpberäknasning, utan av
mindreförschablonmätningtillkomplementföreslogstakprisEtt som
kunderför detröskeleffekterundvikadettamedSyftetelkunder. attvar

schablonmätning.förovanförligger gränsenstraxsom
innebärellagenregel iregeringenföreslog1997 somI en nymars

nätfö-kostnaderför degällaskallkronor500högst 2tak på somettatt
förelförbrukningmed lågkonsumentenskilddebiterafårretagen en

beslöt iRiksdageninstallation.dessochmätutrustningtimregistrerande
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enlighet med regeringens förslag prop 1996/97:85, bet. 1996/97:NU11,
rskr. 1996/972266. Lagändringen trädde i kraft den julil 1997.

I propositionen underströk regeringen kravet på timvisatt mätning
också tillgodoser behovet effektivt utnyttjandeett elsystemet.av av
Regeringen påpekade vidare utvecklingen har varit snabbatt både när
det gäller teknik för mätning och kommunikation mätinformation.av
Det takpris för timregistrerande mätutrustning regeringen föreslog,som
och riksdagen beslutade borde kunna sänkas i takt med densom attom,
tekniska utvecklingen leder till sänkta kostnader och därmed säkerställa

fortsatt prispress på mätutrustning.en
Regeringen framförde vidare, med hänvisning också till skrivelseen

från Svenska kraftnät den nationella balansavräkningen januariom
1997, ställningstagande till schablonmätningatt ett bör övervägas ytt-
erligare. Viktiga krav vid införande med schablonmätningett systemav

enligt propositionenär kan säkerställa effektivatt elanvänd-man en
ning, effektivt utnyttjande elsystemetett och Väl fungerandeav en
handel.

Utredaren skall i detta sammanhang analysera effekterna för el-
marknadens funktionssätt, bl.a. det gäller balansansvaretnär och de
ekonomiska konsekvenserna för de leverantörer har leveranskon-som
cession.

Som beskrivits har regeln takpris på mätutrustningett på-ovan om
tagligt förändrat förutsättningarna för leverantörsbyten. Inlåsningen

elkunderna inte längre lika starktär motiv förett bort kravet påav att ta
timvis mätning och införa med schablonmätning.ett systern kanDet
dock rättviseskäl, konkurrensskäl eller kostnadsskäl finnas anled-av
ning frångå kravet på timvis mätning för kunderatt med låg elanvänd-
ning, dvs. lägenhetskunder och liknande. viktigEn del i utredarens ut-
värdering analysera behovet och konsekvensernaär att undantaattav
kunder med låg elanvändning från gmndprincipen timvis mätning.om

Övriga frågor

Utredaren skall granska ytterligare antal frågor i sambandett med ut-
formningen för skydd förett mindre elförbrukaresystem och småav
elproducenter.

I proposition 1993/94:l62 Handel med i konkurrens framförde
regeringen följande i samband med förslaget inrättaatt ett systemom
med leveranskoncession. finnsDet inte anledning befara det inteatt att
skulle finnas tillräckligt många elleverantörer intresseradeär attsom av
få leveranskoncession. Eftersom det inom varje leveransornråde be-
döms komma finnas antal kunderatt ett intestort önskar byta leve-som
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det troligt det kommer finnas ekonomiskt värderantör är iatt att ett att
ha den till leverans till dessa kunder leveranskon-ensamrätt som
cessionen medför.

fortsatt utveckling med sjunkandeEn mätkostnader och allt fler el-
kunder väljer lämna leveranskoncessionären kan ändra de eko-attsom

för leveranskoncessionssystemet.nomiska förutsättningarna På samma
kan växande småskalig elproduktion inom områden ökavissasätt en

leveranskoncessionärernas kostnader. utredarensI utvärdering skall det
därför leveranskoncessionssystemet,också ingå analysera elleratt om
det eventuellt föreslås i stället, kan beräknas iävensystem attnya som

ekonomisk bas detframtiden ha så god kan kommersielltatten vara en
uppgift handha det. Om utredaren lämnar förslag kon-intressant att om

stöd till småskalig elproduktion,sumentskydd respektive inte inne-som
kommersiella verksamheter, skall detfattas regleringi ävenen av

förslag fi-finansieringsbehovet belysas, och lämnas hurframtida om
utformas.nansieringen skall

ellerfortsatt med leveranskoncession någotFrågan systemettom
meddetta hänger vidare denskyddssystem ersätter sammansom

för elleveranser. det nuvarandenationella balansavräkningen I systemet
balansansvarig för elkunderleveranskoncessionären sinaär gentemot

de kunder önskar lämna koncessionärenSvenska lcraftnät, och som
balansansvarigt företag. Skullemåste teckna kontrakt med ett annat

föreslås upphöra, eller medleveranskoncessionssystemet ersättasatt
för konsumentskydd, skall utredaren förslagnågot i sittannat system

balansansvaret för de nuvarande kunderna hos leve-också redovisa hur
ranskoncessionärema skall organiseras.

frågor balansansvaret skall utredarensamband med dessaI rörsom
frågor och lämna förslag till reglering.behandla ytterligare några

februari skrivelse tillSvenska kraftnät har den 1997 i Närings- och5 en
bl.a. elkonsumenthandelsdepartmentet pekat på köper sinatt en som

från leveranskoncessionär skyldig till detän är att atten annan en se
finns balansansvarig hans gällernågon i uttagspunkt. Vadärsom som

uppfyllerkonsumenten inte denna skyldighet dock reglerat.inteärom
med nuvarande regler felKonsumenten kan ha gjort något bliutan att

balansansvarig. fråganDå uppstår bär det ekonom-utan om vem som
iska för den konsumenten, och fråganävenansvaret tas utsom av

kopplaskonsumenten skall kunna bort från grundpånätet attom av
har Svenska kraftnät haringen balansansvaret. lämnat förslag till lös-

ningar bör övervägas.som
frågorUtredaren skall vidare behandla de med anknytning till leve-

ranskoncessionssystemet och behovet skydd för elkunder och småav
elproducenter kan komma aktualiserasi övrigt i utrednings-attsom
arbetet.
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utredningsarbetet skall utredaren följaI utvecklingen Nordeni och
utvecklingeninom och beakta EG-reglema på elområdetEU samtav

hur motsvarande lagstiftning utformas i andra länder, särskilt inom
området.

Ovrigt

Utredaren skall den november 1999 redovisa sitt arbete ochlsenast
lagstiftning.lämna förslag till ny

vad direktiv till kommittéer ochUtredaren skall beakta isägssom
regionalpolitiska konsekvenser dir.redovisasärskilda utredare attom

särskilda utredaresamtliga kommittéer ochdirektiv till1992:50 isamt
jämställdhets-1994:23, redovisaåtaganden dir.offentligaprövaatt

och redovisa effekter för brotts-dir. 1994:124politiska konsekvenser
dir. 1996:49.brottsförebyggande arbetetligheten och för det
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l
Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen N 1998:03 for översyn
leveranskoncessionssystemet,av m.m.

Dir. 1998:82
Beslut vid regeringssammanträde den oktoberl 1998.

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen 1998:03 förN med leveranskonces-översyn systemetav
tilläggsdirektivsioner, uppdrag med förtur analys-attges genomm.m.,

behovet och konsekvenserna undanta kunder med låg elför-attera av
brukning från grundprincipen timvis mätning elanvändningen.om av

Bakgrund

bemyndigade denRegeringen 20 maj 1998 dir. 1998:37 chefen for
handelsdepartementetNärings- och tillkalla särskild utredare medatt en

uppdrag det gällande med leveranskoncessioner föröveratt systemetse
försäljning el. Utredaren skall redovisa sitt arbete den lsenastav nov-
ember 1999.

Enligt utredningens direktiv viktig del utredarens utvärd-är en av
ering analysera behovet och konsekvenserna undanta kunderatt attav
med låg elanvändning från grundprincipen timvis mätning. Kravetom
på timvis mätning har hinder för kunder med låg förbruk-setts ettsom

möjligheterning utnyttja de elhandel innebär. Av rättvise-öppenatt en
skäl, konkurrensskäl och kostnadsskäl kan det finnas anledning att
frångå kravet på timvis mätning för kunder med låg elanvändning, dvs.
lägenhetskunder och liknande.

elbranschenInom pågår Svenska Kraftverksföreningen ochgenom
förSveriges Elleverantörer närvarande utredning hur ett systemen av

med schablonavräkning kan införas. Enligt vad regeringen har erfarit
kommer denna utredning bli färdig under hösten 1998.att

sambandI med kritiken avseende kravet på timvis harmätning
framförts det nuvarande regelverket inte främjar kostnadseffektivatt en
och snabb installation för timvis mätning.mätareav
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Utredningsuppdraget

Det angeläget det lättare för kunder med låg elförbrukningär göraatt
de möjligheter elhandelutnyttja kan innebära. Utredarenatt öppenen

skall fråganmed förtur behandla undantag från grundprincipenettom
timvis mätning för kunder med låg elförbrukning. Utredaren skallom

det möjligt lämna förslag sådant undantagöverväga är att ett ettom om
innan uppdraget har slutförts.i övrigt

sådant förslag undantag skall innehållaEtt lämplig avgräns-om en
ning omfattasde elkunder undantaget. förEn utgångspunktav som av
utredaren skall undantaget skall gälla hushåll elförbruk-attvara vars
ning enbart s.k. hushållsel andra kundkategorier medutgörs samtav
elförbrukning på motsvarande nivå. Utredaren skall undersökaäven
behovet andra avgränsningar.av

Utredaren skall vidare föreslå tidpunkt för ikraftträdandeetten av
eventuella regeländringar på området. detta sammanhang skallI utred-

beakta eventuella behov teknisk och administrativ anpassningaren av
hos bl.a. nätforetagelföretag, och Affársverket svenska kraftnät till ett

undantar de föreslagna kundkategoriema från grundprin-system som
cipen timvis mätning.om

Utredaren skall vidare analysera det finns skäl vidta åtgärderattom
för åstadkommasnabbt allmän och kostnadseffektiv installationatt en

föreslåtimmätare och eventuella kompletterande regler kanav som
behövas för detta.

Utredaren skall informera detsig arbete genomförs inomom som nu
elbranschen frågan.i

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren skall den februaril 1999 till redovisaregeringen sinasenast
resultat fråga fråni undantag giundprincipen timvis förmätningom om
kunder elförbrukningmed låg eventuella förslag till åtgärder församt

snabbare och kostnadseffektiv installation för timvismätareen mer av
mätning.
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Kommittédirektiv

utredningen N 1998:03 förTilläggsdirektiv till översyn
1everanskoncessionssystemet, m.m.av

Dir. 1999:19
februariregeringssammanträde den 1999.Beslut vid ll

Sammanfattning uppdragetav

1998:03 för leveranskoncessionssystemet,Utredningen N översyn av
leveranskoncessionsutredningen tilläggsdirektiv iges genomm.m.

behandla frågor sammanhänger meduppdrag med förtur vissaatt som
för schablonavräkning elleveranser.införandet ett system avav

ändras också tidpunkten för utredarensdetta tilläggsdirektivGenom
till septembertill regeringen den 1999.slutliga redovisning 1

Bakgrund

för utvärderingbeslutat direktivhar den 20 maj 1998Regeringen om
leveranskoncessioner och bemyndigat näringsmini-medsystemetav

Utredaren skallsärskild utredare dir. 1998:37.tillkallastern att en
den novemberredovisa arbete 1 1999.sitt senast

tilläggsdirektiv dir.har den oktober 1998Regeringen l genom
förtur behovet ochutredaren med analysera1998:82 uppdragit att
med låg elförbrukning frånkonsekvenserna undanta kunderattav

elanvändningen. Enligt dessagrundprincipen timvis mätning avom
det möjligt lämna förslagdirektiv skall utredaren överväga är att ettom

uppdraget i övrigt har slutförts. Resultatetsådant undantag innanettom
redovisas till den februari 1999.i denna fråga skall regeringen lsenast
beredning 1997/98:l59 Genomförandetsamband medI avav prop.

och rådets direktiv regler for denEuropaparlamentets om gemensamma
redovisade Näringsutskottet betänkandetinre marknaden för el, im.m.,

elmarknadsfrågor ställningstagande be-1998/99:NU4 följandeVissa
träffande frågan Leveranskoncessionsutredningentimvis mätning.om

fram förslag undantag från grundprinci-uppdrag läggai attatt omges
skall för kunder med säkringsabonne-timvis mätning göras ettpen om

sikt bör timmätarkravet kunna slopas förhögst På25 A. ävenmang om
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övriga mindre förbrukare med sälcringsabonnemang högst 63 A.ett om
Uppsägningstiden bör månad. Vid byte elleverantörinte överstiga en av
bör administrationsavgift eller liknande konsu-inte någon tas ut av

kraft möjligtbestämmelserna bör träda i såDe snartmenten. somnya
riks-och den november Regeringen bör återkomma till1 1999.senast

frågan.dagen under med förslag i Arbetet med devåren 1999 ett cent-
rala frågeställningar gällande bl.a. effekterna på leveranskoncessions-

och utformningen schablonkurvor börbalansansvaret medsystemet, av
bedrivas slutförhänsyn till tidplanen parallellt med utredningen sittatt

arbete och lägger fram proposition.regeringen en
Riksdagen beslutade den december enlighet med4 1998 i Närings-

utskottets rslcr. 1998/99:53.förslag
riksdagens ställningstagandeMed anledning har leveranskonces-av

sionsutredningen skrivelse den december framfört sini 22 1998 påsyn
arbetsläget och hur det fortsatta utredningsarbetet bör bedrivas. Utred-

flera de frågorningens bedömning den har i uppdragär att attav som
besvara februari avgjordatill den 1999 riksdagens ställ-l är genom

och leveranskoncessionssystemet nuvarande formningstagande i sinatt
novemberinte kan bestå efter den 1 1999. Utredningen anför också att
utredningendet meningsfullt avlämnar delbetänkande deninte är att ett

februari1 1999.
för införande för schablonavrälcningDen tidplan ett systemav som

riksdagen beslutat kräver det praktiska förberedelsearbetet inledsattom
förslaghar därför på leveranskoncessions-ut-Regeringensnarast. av

uppdragit Affársverketredningen den januari i år svenska kraftnät28
samråd med StatensSvenska kraftnät i energimyndighet föreslåatt

och för schablonavrälcningutforma elleveranser skallsystemett av som
träda november 1999. delari kraft den De uppdraget1 av som avser

eller kräverkrav lagstiftning i övrigtpå ändrad riksdagens ställningsta-
gande skall redovisas den 1999. Arbetet skall bedrivas ilsenast mars

företrädaresamarbete med för inom elförsörjningen ochföretagennära
leveranskoncessionsutredningen. har dock långt detUppdraget så är
möjligt gjorts oberoende återstående arbetsuppgifter.utredningensav

Utredningsuppdraget

Det regelverket på elmarknaden har inneburit konkurrens handelninya
med el, vilket skapar förutsättningar för ökad och kostnads-pris-en

elförsörjningeni och ökad valfrihet för elkunderna. Det ärpress en an-
geläget samtliga kunder möjlighet de fördelarutnyttjaatt attges som en

elhandel kan innebära.öppen



Bilaga 3 103

gäller år 2000.leveranskoncessionerbeviljadeSamtliga idag t.o.m.
bedömning leve-leveranskoncessionsutredningensdelarRegeringen att

dåform kan behållasdess nuvarande inteiranskoncessionssystemet
direktiv vadursprungligainförs. Utredningenssehablonavräkning avser

längre ak-därmed inteleveranskoncessionssystemetutvärdering ärav
fram förslag till hurkraftnät ingårtill Svenskatuellt. uppdragetI att ta
huvudsak vad gällerbör genomföras, iregelverktillövergången ett nytt

balansavräkning.balansansvar ochschablonvärden,rapportering av
identifiera behovet eventuellaocksåkraftnät skallSvenska över-av

författningsändringarsammanhang.detta Degångsbestämmelser i som
föreslå, kan innebärakraftnät harSvenskabehövs, och väsent-attsom

fore koncessionstidensleveranskoncessionäremaförförändringarliga
praktiskaLeveranskoncessionsutredningen bör analysera deutgång.

detta.konsekvensernaoch juridiska av
nätföretagenmed hartimvis mätningnuvarandeInom system en

för kunder torde in-schablonavräkning vissaInförandetnyckelroll. av
ökadearbetsuppgifter och månvidgade i vissnebära ökat ävenansvar,

till Svenska kraftnät ingåruppdragetför nätföretagen. Ikostnader att
behövs för preciseraförfattningarföreslå kompletteringarde attsomav

schablonavräkning. Vidarevidgade vidden lokala nätägarcns ansvar
gällande be-förändringar vissabehovetingår övervägaatt av nuav

roll i detochsyfte tydliggörastämmelser i nätägarcnsatt nyaanpassa
systemet.

kostnader ifå administrativakan förväntas vissaNätforetagen sam-
dessa kost-Utredningen bör hurleverantörsbyten.band med överväga

regelverk förförslaget påverkar gällandeochnader skall hanteras om
längdmätperiodensutredningennätföretagen. Vidare bör överväga om

förbrukningfaktiskelräkningen bör baseras påochbör regleras om
sådantkan behövasde författningar ilämna förslag på ettsamt som

Svenska kraftnät bedriverskall det arbetesammanhang. Härvid som
leveranskoncessionsutredningens ställningsta-förunderlagutgöra ett

gande.
har antal elför-nuvarande kravet på timvis mätningdeGenom ett

förnätföretaget för kostnader föravgift till utrustningbrukare erlagt
till sådanbör ägandeUtredarentimvis mätning. överväga utrust-om

tilloch dessa kunder skallbör på särskiltning hanteras rättsätt gesom
form.någonekonomisk kompensation i
fortsatta arbete analysera beho-viktig del utredningensEn är attav

för elproducenter då leveranskoncessionssystemet iskydd småvet av
upphör. Vad därvid bör behandlas framgårdess nuvarande form som

ursprungliga direktiv dir. 1998:37. Vid be-utredningensnärmare av
förslag till Övergångsbestämmelser iockså lämnahov skall utredningen
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samband det nuvarande regelverket ändras, för tillförsäkramed att att
elproducenter det skydd bedöms nödvändigt.små som

kraftproduktion finnsdet gäller småskalig ellagen 1997:857När i
särskilda regler för anslutning till elnäten och överföring el. B1.a. harav

förinnehavare den nätkoncession område inom vilket kraftverketav
kraftproducenten.ligger förpliktelser regler harvissa Dessagentemot

skapats syfte bl.a. främja utvecklingen kraftproduktion från för-i att av
berörs direkt de förändringarnybara energikällor. Reglerna inte iav

kan förutses. har dockleveranskoncessionssystemet Detsom upp-
för område, liksom område för leve-märksammats nätkoncessioneratt

vanligen sträcker längre till strandlinjen.ranskoncessioner, inte sig än
exempelvis havsbaserad vindkraftkan således ifrågasättasDet om om-

fattas regler. Vid utredningensdessa övervägandengynnsamma omav
elproducenter bör dessa förhållandenbehovet skydd till små beaktas.av

leveranskoncessionssystemet i dess nuvarande form upphör kanNär
finnas kunder kan komma sakna avtaldet risk vissa medatt att enen

elleverantör. skall behovet skydd för dessaUtredningen överväga av
kunder. synpunkter framförts Konsumentverket i dessDe sär-avsom
skilda yttrande till leveranskoncessionsutredningen bör iövervägas
detta sammanhang.

Också gällande bestämmelser leverans-vad övriga inomavser nu
koncessionssystemet bör utredningen analysera konsekvenserna detav
förändrade och vid behov föreslå åtgärder.regelverket En utgångs-
punkt den ellagen föreskrivna åtskillnaden mellanbör iattvara pro-
duktion handel med och överföring skall kvarstå.och av

Tidplan, arbetsformer m.m.

Utredningen skall den april redovisa sina övervägandenl 1999senast
rörande de frågor har direkt koppling till införandet scha-ensom av
blonavräkning, förslaginbegripet eventuella till reglering. Vid detta
tillfälle också redovisaskall utredningen samlad bedömning väg-en av

utredningens och förslagval och konsekvenser myndigheternas be-av
träffande utformning för schablonavrälming.systemav

återstående frågor, dvs. huvudsak förVad gäller i skyddet mindre
elproducenter övriga konsekvenser sammanhänger medsamt attsom
leveranskoncessionssystemet i dess nuvarande form upphör, skall ut-
redningen den september redovisal 1999 sina övervägandensenast
och förslag till kompletterandevid behov lämna regler.

Näringsdepartementet
l
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