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Förord
Denna rapport är Ei:s faktasammanställning till Energikommissionen i dess
kunskapsinhämtande fas. Syftet är att sammanställningen ska utgöra underlag till en
syntesrapport över de svenska energimarknaderna. Ei:s rapport är inriktad på överföring
och marknad för el, gas och fjärrvärme. Uppställningen följer i tillämpliga delar
dispositionen för den kommande syntesrapporten.
En av utmaningarna som energimarknaderna står inför är att skapa förutsättningarna för
nödvändiga investeringar i energisystemet för att tillgodose behoven av energi och effekt.
Ei har i det arbetet en central roll på olika sätt. För att kunna ansluta ny produktion måste
elnätet byggas ut. En ökad marknadsintegration i Europa kräver också nya
överföringsförbindelser såväl mellan Sverige och grannländerna som mellan elområdena
inom Sverige. Därtill kommer en ökad andel väderberoende kraftproduktion från vind
och sol att innebära nya utmaningar samtidigt som kravet på en hög leveranskvalitet
består. Lösningarna kan bland annat bestå i en ökad flexibilitet hos elanvändarna, nya
möjligheter att lagra energi och tydligare incitament till marknadsaktörerna. Allt detta
ställer nya krav på såväl elnätets funktion – vi behöver smarta elnät – som
marknadsmodellen för framtidens elmarknad. Arbetet som pågår inom dessa områden
och Ei:s roll i det arbetet är några av de aktuella frågor som beskrivs i rapporten.
Eskilstuna, december 2015

Anne Vadasz Nilsson
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Aktörer på el- och
naturgasmarknaderna
Nedan beskrivs kortfattat några av de viktigaste aktörerna på el- och
naturgasmarknaderna.

Gemensamma aktörer
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) har i uppdrag att på
EU-nivå bistå nationella energitillsynsmyndigheter och att vid behov samordna deras
verksamheter. ACER:s verksamhet har tre huvudområden:
•
•
•

att stödja framtagandet av gemensamma bestämmelser och initiativ,
att lämna yttranden om tioårsplaner för nätutveckling och säkerställa att dessa
stämmer med prioriteringar på EU-nivå, och
att övervaka marknaderna för grossistenergiprodukter.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tre verksamhetsområden: tillsyn och tillstånd,
regelutveckling och kundinformation. Inom området tillsyn och tillstånd ger Ei bland
annat tillstånd att bygga elledningar och bereder ansökningar om att få bygga
naturgasledningar, sätter nätföretagens intäktsramar, prövar skäligheten i
anslutningsvillkor och bedriver marknadsövervakning på grossistmarknaderna. I
huvudsak grundas Ei:s befogenheter på ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403),
men även andra lagar och regler, till exempel ett antal EU-förordningar. Inom området
regelutveckling gör Ei främst utredningar på uppdrag av regeringen, men Ei kan även på
eget initiativ föreslå regeländringar för att förbättra marknadens funktion. Inom området
kundinformation driver Ei en webbsida för prisjämförelser på elavtal, elpriskollen.se. Ei
har även en telefonlinje dit kunder kan vända sig med frågor kring slutkundsmarknaden.
Konsumenternas energimarknadsbyrå (Energimarknadsbyrån) är en oberoende 1 byrå
som ger information och vägledning till konsumenten i frågor som rör el- och
naturgasmarknaden. Rådgivningen till konsumenten är kostnadsfri. Byråns uppgift är
också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem
vidare till berörda myndigheter och företag.
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Det finns en överenskommelse mellan Ei och Energimarknadsbyrån som innebär att
byrån är nationell kontaktpunkt för el- och naturgasmarknaden.

Energimarknadsbyråns oberoende garanteras genom att de statliga organisationerna har en majoritet i byråns
styrelse. Myndigheterna i styrelsen är Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten
medan branschorganisationerna i styrelsen är Svensk Energi och Energigas Sverige.

1

6 (80)

Elmarknaden
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) är ett statligt affärsverk med flera
ansvarsområden. En viktig uppgift för Svenska kraftnät är att förvalta, driva och utveckla
det svenska stamnätet där elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala
elnäten (på de regionala och lokala näten är det sedan de övriga nätföretagen som
ansvarar för transporten) och även till utlandsförbindelserna. Eftersom det svenska
elnätet är sammankopplat med intilliggande länder sker Svenska kraftnäts verksamhet i
samarbete med övriga nordiska och baltiska stamnätsoperatörer.
Svenska kraftnät ansvarar också för att upprätthålla kraftbalansen och driftsäkerheten i
det svenska elnätet. 2 Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning
och produktion i Sverige och är certifierat som systemansvarig av Ei 3. På så sätt kan
Svenska kraftnät sägas ansvara för den kortsiktiga effekttillförseln. Svenska kraftnät
upphandlar även den så kallade effektreserven 4 inför varje vinter där förbrukare och
producenter kan sälja kapacitet för förbrukningsminskningar eller produktionsökningar.
Svenska kraftnät är också myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att
stärka landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.
Elproducenterna förser elsystemet med kraft från sina produktionsanläggningar.
Gruppen producenter är mycket skiftande och sträcker sig från några av Europas största
energibolag till privatpersoner som äger småskaliga vatten-, vind- eller
solenergianläggningar. Större producenter agerar ofta i eget namn på kraftbörserna där
de både säljer el fysiskt och prissäkrar sig finansiellt. Mindre producenter väljer ofta att
sälja sin el till en större aktörer som i sin tur kan agera på marknaden.
Börserna tillhandahåller system för fysisk och finansiell handel med
grossistenergiprodukter. De vanligaste aktörerna på börserna är producenter, elhandlare
och större förbrukare.
På Nord Pool Spot handlas el med fysisk leverans på den så kallade spotmarknaden
(dagen-före-marknaden) eller intradagmarknaden. All handel på Nord Pool Spot
resulterar i fysisk leverans. På Nasdaq Commodities kan aktörer handla finansiella
kontrakt, dessa kontrakt avräknas mot ett referenspris som beräknas dagligen på dagenföre-marknaden. Genom handel i finansiella kontrakt kan aktörer säkra sig mot
prisvariationer på upp till tio års sikt.
På grund av nya EU-regelverk kan det i framtiden bli aktuellt med fler börser än Nord
Pool Spot och Nasdaq Commodities i Norden. Börserna har genom sin centrala roll på
elmarknaden en mycket viktig uppgift att tillhandahålla system för en transparent och
pålitlig prissättning.
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Elhandlarna (i lagen elleverantörerna) köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen
Nord Pool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Elhandlaren säljer el och köper
på en fri marknad i konkurrens med andra elhandlare. På denna marknad råder fri
Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el
Lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el
4 Lag (2003:436) om effektreserv och förordning (2010:2004) om effektreserv
2
3
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prissättning och det är således upp till kunden att välja den elhandlare som erbjuder det
bästa avtalet. Samtliga svenska elhandlare (i nuläget 118 stycken) är skyldiga att
rapportera priser och villkor för de vanligaste avtalen till Ei. Elhandlare kan även handla
finansiella kontrakt för att minska risker kopplade till prisvariationer. Denna handel sker
i regel på Nasdaq Commodities.
Elnätsföretagen är de företag (i nuläget 174 stycken) som äger elnätet och ansvarar för att
elenergin transporteras från produktionsanläggningarna till elkunderna. Regionnäten
transporterar el från stamnätet till lokalnät och ibland till elanvändare med hög
användning, exempelvis industrier. Lokalnäten distribuerar elen till elanvändarna inom
ett visst område. Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad nätkoncession) att bygga
ledningar, se avsnitt 1.6. Det är Ei som ger dessa tillstånd efter prövning. Det är också Ei
som bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som elnätsföretaget får ta ut av
sina kunder, se avsnitt 1.7.
Balansansvariga har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnät. De elhandlare som
har ett balansansvar har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd el och uttagen
mängd el alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av
balansansvaret. Om en elhandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan elhandlaren låta
en annan elhandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret.
Större förbrukare är stora företag som är verksamma i elintensiva branscher, till exempel
pappersindustrin eller stålverk. Större förbrukare kan ha resurser att själva agera på
marknaderna för elkraft men en del går via andra bolag, så kallade portföljförvaltare.
Stora förbrukare kan delta i den förbrukningsminskning som ingår i effektreserven, se
Affärsverket svenska kraftnät.

Gasmarknaden
Transmissionsnätsägaren äger och driver ledningar som under högt tryck transporterar
gasen från Danmark upp genom det västsvenska naturgasnätet. Swedegas AB är
certifierad transmissionsnätsägare 5 och sköter både drift och underhåll av stamnätet samt
ser till att förbrukning och tillförsel av gas är i balans. Swedegas äger också ett mindre
gaslager som är tillgängligt för kommersiella aktörer. Lagret har också en viktig funktion
för försörjningen av skyddade kunder, bland annat hushåll, vid en försörjningskris.
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Swedegas ansvaret för att kortsiktigt balansera in- och utmatning av gas i det
västsvenska naturgassystemet, det så kallade systembalansansvaret. 6 Balanseringen av
nätet underlättas av förmågan att lagra gas i ledningarna, så kallad linepack, det är därför
inte nödvändigt att balansera momentant såsom Svenska kraftnät gör för elnätet. För att
säkerställa balanseringen tecknar Swedegas balansavtal med aktörer på gasmarknaden,
så kallade balansansvariga. De balansansvariga åtar sig att ansvara ekonomiskt för att
slutanvändarnas förbrukning motsvaras av tillförseln.

5
6

Lag (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag
21 § naturgasförordningen (2006:1043)
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I Stockholms naturgasnät fyller Gasnätet Stockholm AB motsvarande roll som Swedegas.
Stockholms gasnät har inte lika högt tryck i ledningarna som Swedegas nät, vilket gör att
de i vissa avseenden liknar distributionsnäten i sin tekniska utformning.
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ansvarar bland annat för att EU:s
gasförsörjningsförordning 7 efterlevs i Sverige. Det innebär att Energimyndigheten har ett
nationellt operativt ansvar för krishanteringen inom naturgasförsörjningen.
Energimyndigheten upprättar åtgärds- och krisplaner för att trygga
naturgasförsörjningen till skyddade kunder, vilka i huvudsak utgörs av privatkunder.
Naturgashandlarna köper gas för vidare försäljning till slutkunder. Handlare kan
antingen köpa gas från Danmark eller från biogasanläggningar. Handlarens verksamhet
bedrivs på en konkurrensutsatt marknad där kunderna oavsett var de befinner sig i nätet
har möjlighet att välja det kontrakt som passar dem bäst.
Gasnätsägarna äger och driver de ledningsnät som tar gasen från det västsvenska
transmissionsnätet till kunderna. För närvarande finns det fem sådana företag.
Distributionsnäten kopplar mot stamnätet genom en mät- och reglerstation där gasen
mäts och trycket sänks. Ett gasnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad koncession) för att
bygga och driva gasledningar, se avsnitt 2.2. Det är regeringen som beslutar om detta
tillstånd efter att Ei granskat ansökan. Det är Ei som bedömer skäligheten för de
sammanlagda intäkter som gasnätsföretaget får ta ut av sina kunder, se avsnitt 2.3.
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Balansansvariga är aktörer som har ett avtal om balansansvar med den systemansvarige,
det vill säga Swedegas. Balansansvariga ansvarar ekonomiskt för att uttag av gas i deras
uttagspunkter motsvaras av inmatningar. Eftersom import från Danmark är det enda
sättet att föra in större mängder gas till Sverige är de fyra balansansvariga också aktiva
på den danska marknaden. De balansansvariga agerar också som naturgashandlare.
Vissa balansansvariga erbjuder även sina kunder att handla gas i Tyskland för vidare
transport till Sverige.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga
naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG
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1. Elmarknaden
Sedan omregleringen av den svenska elmarknaden 1996 är handel och produktion av el
konkurrensutsatt och kunderna kan välja vilken elhandlare de vill köpa sin el från.
Elnätsverksamhet är ett naturligt monopol, vilket innebär att det inte är
samhällsekonomiskt effektivt med flera sådana verksamheter inom samma geografiska
område. Det svenska elnätet är reglerat genom att Ei ger tillstånd för att bygga och driva
ledningar, granskar nätföretagens intäkter och bedömer om de är skäliga.
Konkurrensutsättningen av elhandelsmarknaden har gett samtliga elanvändare, det vill
säga såväl hushållskunder (konsumenter) som företag, fler valmöjligheter. På dagens
elmarknad påverkas kundernas kostnad av såväl grossistmarknadens funktion (se avsnitt
1.2) och konkurrensen på slutkundsmarknaden (se avsnitt 1.3) som tarifferna på det
reglerade elnätet (se avsnitt 1.7). Utöver detta påverkas kostnaden även av politiska
beslut om ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter, elcertifikatsystemet och
utsläppshandelssystemet.

1.1

Elmarknadens organisation

Figur 1 visar schematiskt elens flöde från producent till elanvändarna.
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Figur 1. Schematisk bild över elmarknaden 8

Källa: Ei

8

TSO står för Transmission System Operator. I Sverige är det stamnätsoperatören Svenska kraftnät.
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Det finns två flöden, ett fysiskt och ett ekonomiskt. Det fysiska flödet, det vill säga
elleveransen, går från producenterna via elnätet till kunden. Det ekonomiska flödet går
från kunden till producenten via elhandlare och elbörsen (nätägarna får också betalt för
nätleveransen).
Idag finns det 118 elhandlare som säljer el till konsumenter 9, av vilka de tre största (Eon,
Fortum och Vattenfall) under 2014 hade en samlad marknadsandel på 41,1 procent räknat
i såld energimängd. Sammantaget levereras el till cirka 5,3 miljoner kunder på den
svenska elmarknaden, av vilka cirka 4,6 miljoner är konsumenter. Det finns 174
elnätsföretag som ser till att överföra elen till elanvändarna.
I Sverige finns hundratals elproducenter, varav de fyra största står för drygt 70 procent
av den el som produceras. Merparten av den el som produceras i Sverige produceras i
landets norra delar medan merparten av elkonsumtionen finns i de södra delarna.
Elområden
På grund av tekniska förhållanden uppstår ibland begränsningar i möjligheten att
överföra el mellan landets olika delar och till andra länder. Överföringsbegränsningar i
elnätet brukar benämnas flaskhalsar. Eftersom det alltid kommer att finnas flaskhalsar
och på grund av att utbud och efterfrågan av el alltid måste vara i balans behövs metoder
för att hantera de situationer då flaskhalsar uppstår. Indelning i elområden är en av de
två tillåtna metoderna för att hantera flaskhalsar inom EU. Den andra metoden är
mothandel. Utöver att hantera flaskhalsar bidrar indelningen i elområden också till att,
med hjälp av prissignaler, i viss mån styra lokalisering av ny elproduktion och
konsumtion samt att styra förstärkningar av stamnätet.
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Sverige är sedan den 1 november 2011 indelat i fyra elområden. Det nordisk-baltiska
området bildar ett sammanhängande marknadsområde och består av femton elområden,
se Figur 2. Där kan el handlas oberoende av nationsgränser så länge nätens tekniska
kapacitet att överföra el räcker till. När denna kapacitet är nådd uppstår
överföringsbegränsningar som påverkar priset i de olika elområdena. Vid
överföringsbegränsningar används en metod som innebär att marknaden delas upp, så
kallad marknadsdelning. Enkelt uttryckt innebär det att handelsområdet delas upp i
mindre områden inom vilka inga överföringsbegränsningar finns. Vilka elområden som
håller ihop och tillsammans bildar ett mindre område varierar beroende på utbud,
efterfrågan och överföringskapacitet. Detta förfarande innebär också att elområden med
produktionsöverskott kommer att få lägre priser än elområden med
produktionsunderskott när det finns överföringsbegränsningar mellan områdena. Värt
att notera är att el kommer att överföras mellan områdena så långt
överföringskapaciteten tillåter, även när det nordisk-baltiska handelsområdet delas upp i
mindre områden. 10

Antalet elhandlare som ska rapportera prisuppgifter till elpriskollen.se.
För ytterligare diskussion om elområden se Utvärdering av effekterna av elområdesindelningen (Ei R 2014:08) och
Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland (Ei R 2015:11).
9
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Figur 2. De nordisk-baltiska elområdena

Källa: Ei
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1.2

Grossistmarknaden för el i Norden och Baltikum

Grossistmarknaden är platsen där el handlas mellan producenter, elhandlare och andra
stora elanvändare. Sveriges elmarknad är direkt sammankopplad med Danmark, Norge,
Finland, Tyskland och Polen 11 (se Figur 2 samt Figur 11 i avsnitt 1.5) och indirekt med i
princip hela Europa. Inom EU utarbetas också en rad förordningar som i detalj kommer
11

Från januari 2016 även med Litauen
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att reglera funktionerna på de europeiska grossistmarknaderna. Strävan är att
marknaderna på sikt ska fungera som en enda inre marknad. Se vidare avsnitt 1.11.1 och
bilaga 2.
Grossistmarknaden består av flera delmarknader beroende på de olika tidshorisonterna
där elen handlas. Schematiskt kan dessa beskrivas enligt Figur 3. Marknaderna beskrivs
också mer detaljerat i de följande avsnitten.
Figur 3. Grossistmarknadens delmarknader

1.2.1

Dagen-före-handel
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Nord Pool Spots dagen-före handel (spotmarknaden) är marknadsplats för merparten
av den fysiska handeln med el i Norden och Baltikum. Det är här som priset för
nästkommande dygns alla timmar bestäms, det så kallade spotpriset. Handeln sker med
ett auktionsförfarande som även räknar med överföringskapaciteten i elnäten mellan de
olika elområdena, se Figur 2. Vid prisbestämningen ingår även överföringsförbindelserna
från Norden-Baltikum mot övriga europeiska länder. Ungefär 90 procent av all el som
förbrukas i Norden handlas på Nord Pool Spot medan resterande 10 procent handlas
med bilaterala avtal, det vill säga avtal direkt mellan två parter.
Marknadsprisets primära roll är att etablera jämvikt mellan utbud och efterfrågan på
marknaden. I dag samarbetar sju elbörser i nordvästra Europa om att beräkna
marknadspriser och handelsvolymer för dagen-före-handeln. Detta samarbete började i
februari 2014. Den beräkningsmetod, så kallade priskopplingsalgoritm som elbörserna
använder heter EUPHEMIA, vilket står för Pan-European Hybrid Electricity Market
Integration Algorithm. Att börserna beräknar börspriser gemensamt innebär att de
beräknar flöden över större områden så att tillgänglig produktions- och
överföringskapacitet nyttjas på bästa sätt. Börserna turas om att vara ansvarig för att
beräkna priserna. Endast en elbörs åt gången beräknar således priserna för det
gemensamma området. I tillägg till områdespriserna beräknas också referenspriser 12 som
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Referenspriset för den nordisk-baltiska marknaden kallas för systempris och förkortas ofta SYS.
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används för avräkning av finansiella kontrakt. Priskopplingen täcker cirka 75 procent av
Europas elmarknad 13.
Auktionsförfarandet på dagen-före-marknaden går till så att aktörerna lämnar in sina
köp- och säljbud till elbörsen senast kl. 12.00. Buden gäller för nästkommande dag och
varje hel timme är en egen auktion. I buden specificeras hur mycket aktören vill
köpa/sälja till vilka priser och i vilka elområden. I nästa steg, när alla buden har kommit
in, summerar elbörsen alla bud i en köpstege och en säljstege för respektive timme (Buy
och Sell i Figur 4). Som visas i Figur 4 möter köp- och säljkurvorna varandra och där de
möts bildas priset för den timmen. Alla säljbud som är lägre än det etablerade priset får
”tillslag”, det vill säga får producera och sälja sin el på marknaden den timmen. Alla
köpbud över det etablerade priset får ”tillslag” och får köpa el den aktuella timmen. Alla
aktörer som får tillslag får handla till det etablerade marknadspriset, oavsett sina initiala
bud. Senast kl. 13.00 ska elbörsen publicera priserna för nästkommande dag.
Figur 4 visar en förenklad bild som inte tar hänsyn till vilken överföringskapaciteter som
är tillgänglig mellan elområdena. I den verkliga auktionen finns även
överföringskapaciteten mellan elområdena med i beräkningen. 14
Figur 4. Schematisk bild över prisbildningen på dagen-före-marknaden

Källa: Nord Pool Spot

De börser som ingår är APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE and OTE. Dessa täcker
elmarknaderna i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och
Österrike.
14 För ytterligare information om auktionsförfarandet se http://nordpoolspot.com/TAS/Day-ahead-marketElspot/Price-calculation/
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Vad får producenterna betalt för?
Den grossistmarknadsmodell som används i Norden-Baltikum brukar benämnas energy
only-marknad. I korthet innebär det att producenterna får betalt för den energi (el) som
de levererar till kunderna. 15
I en sådan marknad finns alltså ingen separat betalning för att tillhandahålla möjligheten
att leverera el. Begreppet kapacitet definieras som förmågan att leverera effekt, där effekt
är energi per tidsenhet och mäts i watt (Joule/s). Elenergi kan i sin tur beskrivas som den
effekt som matas in eller tas ut från elsystemet över en viss tidsperiod Exempelvis så blir
en kilowatt som flödar i en timme en kilowattimme energi. Detta kan skrivas som:
Energi = Effekt * Tid
eller i siffror
100 MWh = 20 MW * 5 timmar
Det betyder att på en energy only-marknad där producenterna får betalt för den energi
som levereras, får man implicit även betalt för effekt, eftersom att energi är en funktion
av effekt och tid. Producenten får dock inte betalt för att tillhandahålla kapacitet, det vill
säga möjlighet att leverera effekt vid ett givet tillfälle.
För en producent innebär det att både fasta och rörliga kostnad måste täckas med
ersättningen från elförsäljningen. Det innebär i sin tur att kraftslag med låg
marginalkostnad, till exempel vind-, vatten- och kärnkraft (se Figur 5 i avsnitt 1.2.2),
traditionellt inte haft några större problem att täcka sina fasta kostnader då priset oftast
är högre än deras marginalkostnader. Kraftverk som endast används ett fåtal timmar per
år, exempelvis gasturbiner, har relativt högre kostnader. Eftersom det inte finns något
extra i marknadsmodellen utöver ersättningen för elförsäljningen, blir denna typ av
kraftverk för sin lönsamhet beroende av att det under tillräckligt många timmar per år
förekommer priser som är högre än deras marginalkostnader.
1.2.2

Faktorer som påverkar grossistpriset på el

Ovan diskuterades hur utbud och efterfrågan tillsammans bestämmer priset på el. I
verkligheten påverkas utbud och efterfrågan i sin tur av många olika faktorer. Nedan
redogörs för några av de viktigaste.
Efterfrågan på el
Som på alla marknader med marknadsprissättning bestäms priset utifrån utbud och
efterfrågan, se Figur 5.
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Eftersom utbudet i hög grad bestäms av fysiska faktorer, såsom vilka
produktionsanläggningar som finns tillgängliga för tillfället, blir det ofta efterfrågan som
i slutändan sätter priset. Man kan dela upp vad som påverkar efterfrågan i faktorer som
påverkar efterfrågsambandet, det vill säga att vi kalla vinterdagar efterfrågar mer el än

15

Se även avsnitt 1.10.1.
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en varm sommardag, och i faktorer som påverkar hur snabbt vi justerar förbrukningen
som svar på exempelvis prisförändringar. För efterfrågans priskänslighet, se avsnitt 1.3.2.
Vad gäller efterfrågesambandet gäller generellt att ju dyrare en vara är, inklusive el,
desto mindre efterfrågar vi den varan. På liknande vis gäller att ju högre inkomst desto
högre efterfrågan på el. Denna effekt är indirekt och går via efterfrågan på elektriska
produkter. Det innebär att i takt med att inkomsten stiger i ett land eller område
förväntar man sig att efterfrågan på el ökar, eftersom efterfrågan på fler produkter som
använder el ökar. En delvis motverkande effekt är att fler och fler apparater är mer och
mer energieffektiva, det vill säga även om efterfrågan på apparater ökar så ökar inte
efterfrågan på el lika mycket som om apparaterna varit mer energislukande. När det är
kallt ute är efterfrågan på el högre än när det är varmt ute (om det inte är så varmt att det
förbrukas stora mängder luftkonditionering). De faktorer som har störst effekt på total
efterfrågan på el är således pris, inkomst och väder.
Figur 5. Utbud och efterfrågan på el i Sverige
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Produktionskällornas sammansättning
Figur 5 visar produktionskällornas bidrag till kraftbalansen tillsammans med vilka
marginalkostnader varje produktionsslag har. Svensk elproduktion har historiskt
dominerats av vattenkraft i Norrland och kärnkraft i södra Sverige. Under senare år har
vindkraftens bidrag ökat för att 2014 motsvara cirka 8 procent av Sveriges elanvändning.
Alla dessa tre produktionsslag är i ett internationellt sammanhang relativt billiga, vilket
gjort att Sverige i ett internationellt perspektiv har haft relativt låga elpriser.
En trend på både nordisk och europeisk nivå är en ökande andel väderberoende kraft, till
exempel vind- och solkraft. Dessa kraftkällor har låga marginalkostnader och får i många
fall också särskilt stöd, i Sverige genom exempelvis elcertifikatssystemet. Resultatet har
blivit lägre priser på grossistmarknaden, men också mer rörliga priser genom att
produktionen i större utsträckning påverkas av rådande väderlek. Vattenkraften får i och
med den skiftande produktionen från de väderberoende produktionsslagen en allt
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viktigare roll som balanskraft. Genom att styra mängden producerad el från de stora
vattenmagasinen i Norge och Sverige kan till exempel stora mängder vindkraft tas om
hand i södra Sverige och Danmark.
Hydrologisk balans
Vattenkraften har den egenskapen att det går att spara energi i form av vatten i stora
magasin. 16 Eftersom magasinen inte har oändlig kapacitet att lagra vatten måste
kraftproducenten, utifrån magasinens fyllnadsgrad och förväntad framtida tillrinning,
göra en bedömning om vattnet ska sparas eller om det ska användas för att producera el.
Bedömningen baseras på en analys av vattnets alternativkostnad, det vill säga den
förlorade intäkt som den alternativa användningen att producera vid ett senare tillfälle,
hade gett. Eftersom producenten vill ha kompensation för denna förlorade intäkt
prissätts el från vattenkraft idag med det alternativa pris som den kunde fått vid ett
senare tillfälle. Om producenten inte får ersättning för alternativkostnaden kommer den
inte att producera, utan istället spara vatten.
En del av produktionen kommer däremot från kraftverk med inga eller små
vattenmagasin där vattnet inte kan sparas någon längre tid. Dessutom finns för varje
kraftverk en vattendom som kan föreskriva miniminivåer på tappning, det vill säga
produktion. Den sammanlagda magasinsvolymen i Norge och Sverige medför att
vattenkraften har en avgörande roll vid prissättningen av kraft på den nordiska
marknaden.
Dagens priser påverkas också av magasinens förmåga att hålla vatten. Om tillrinningen
är så stor att magasinen inte räcker till riskerar producenterna att tvingas att släppa förbi
vatten vid sina kraftverk i stället för att låta vattnet passera de turbiner som producerar
el. Eftersom möjligheten att spara vatten är borta när magasinen är fulla finns det inte
längre någon alternativkostnad för att producera el. Vid sådana tillfällen kan
vattenkraften istället sälja elen för sin marginalkostnad, som är mycket låg.
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Vid svag hydrologisk balans är situationen den omvända. Möjligheten att lagra vatten är
stor, eftersom magasinens fyllnadsgrad är låg och producenten vill ha full täckning för
alternativkostnaden. Låg hydrologisk balans innebär också en ökad risk för knapphet och
därmed drivs priset upp. Sammantaget innebär detta att under år med svag hydrologisk
balans ökar priserna på el från vattenkraft, och omvänt under år med stark hydrologisk
balans. I allmänhet är alternativkostnaden baserad på andra kraftkällors
marginalkostnader, till exempel kolkraft. Den aktuella hydrologiska balansen är viktig
för prissättning av bland annat finansiella kontrakt som används vid exempelvis
prissäkring (terminer) på något års sikt. För längre tidshorisonter baseras terminspriserna
på en situation med normal hydrologisk balans.
Överföringskapacitet
Eftersom den nordiska marknadsmodellen är uppbyggd så att två intilliggande
elområden får samma pris så länge överföringskapaciteten mellan är tillräcklig, är
överföringskapaciteten viktig vid prissättningen i respektive område. För Sverige innebär
detta att priserna i de södra delarna som har ett underskott i produktionen är mycket
Möjligheten att lagra vatten med hänsyn till vattenmagasinens fyllnadsgrad brukar benämnas hydrologisk
balans.
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beroende av överföringskapaciteten i mellan de norra elområdena (SE1 och SE2) och de
södra (SE3 och SE4) eftersom en stor del av kraftproduktionen är belägen i de norra
delarna av Sverige 17. Utan tillräcklig överföringskapacitet riskerar priserna att stiga
kraftigt när efterfrågan är hög, särskilt i SE4. Dock medför de stora mängder vindkraft
som byggs i Danmark och Tyskland att billig kraft flödar norrut vid blåsigt väder, med
lägre priser i södra Sverige som följd.
Skatter och subventioner
Skatter och subventioner har en stor inverkan på det elpris som Sveriges elkunder
betalar. Skatter på produktion ökar produktionskostnaderna och sänker lönsamheten för
det produktionsslag som påverkas. På motsvarande sätt sänker subventioner
produktionskostnaderna och ökar lönsamheten för de produktionsslag som får
subventionen.
Elcertifikatssystemet är ett exempel på subvention som ger incitament att bygga förnybar
elproduktion, vilket inneburit stor tillförsel av vindkraft. Elcertifikatsystemet finansieras
genom en kvotplikt på elanvändarna. För elanvändarna innebär därmed
elcertifikatsystemet en tillkommande kostnad. Samtidigt ökar utbudet av ny produktion
med låg rörlig kostnad, vilket medför att priserna på grossistmarknaderna pressas nedåt,
särskilt vid blåsigt väder. För detaljerad information om elcertifikatssystemet, se
Energimyndighetens webbplats. 18
Effektskatten på kärnkraft är utformad så att det är reaktorns termiska effekt som
beskattas, det vill säga dess förmåga att producera värme, och inte dess elektriska effekt.
Skatten tas ut oavsett om reaktorn är i drift eller inte, med möjlighet till avdrag om
reaktorn inte producerat energi under en sammanhängande period om minst 90 dagar.
Vattenfalls beslut att stänga reaktorerna Ringhals 1 och 2 grundar sig enligt ett
pressmeddelande på låga elpriser i kombination med höjning av effektskatten 19 och
resulterande minskande lönsamhet.

1.3

Slutkundsmarknaden för el i Sverige
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De allra flesta kunderna handlar sin el av en elhandlare. Den så kallade
slutkundsmarknaden för el i Sverige är konkurrensutsatt och karakteriseras i dagsläget
av många aktörer och låga inträdeshinder.

För indelningen i elområden, se Figur 2.
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/
19 http://news.vattenfall.com/sv/article/laga-elpriser-och-effektskatten-bakom-beslut-om-tidig-stangning
17
18
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Figur 6. Elkostnadens beståndsdelar under 2014 för elkonsument som förbrukar 20 000 kWh/år
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För kunderna är slutkundsmarknaden viktig, eftersom det är det elpris som kunderna
möter här som är den del av den totala elkostnaden som de har inflytande över. Övriga
kostnadskomponenter (exempelvis skatter, elcertifikatkostnader 20 och elnätsavgifter) kan
kunden inte påverka på annat sätt än att minska sin elanvändning. 2014 bestod den
största delen av elkostnaden, 43 procent, av skatt och moms. Kostnaden för elhandel
utgjorde 33 procent av elkonsumentens totala kostnad för el medan kostnaden för
överföring i nätet utgjorde 24 procent, se Figur 6.
Figur 7 visar att fördelningen av den totala kostnaden för el som en villa med elvärme
betalar har varierat de senaste åren. Förklaringen till detta är att nätpriset har stigit
medan elhandelspriset har sjunkit under samma tid. Även den absoluta kostnaden för
energiskatten på el och moms har ökat något de senaste åren.
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I utvecklingen av den svenska slutkundsmarknaden arbetar Ei tillsammans med andra
tillsynsmyndigheter inom Norden men också i europeiska samarbeten.

Beträffande elcertifikat så har elhandlaren en kvotplikt. Kostnaden som elhandlaren tar ut varierar mellan
företag. Det finns inget krav på att kostnaden ska redovisas särskilt för kund, utan i många fall ingår den i
elpriset.
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Figur 7. Real förändring i fördelningen av elkostnaden för en elkonsument med 20 000 kWh/år
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1.3.1

Elhandelsavtal

De elhandelsavtal som i dag finns på marknaden kan i princip delas upp i två
huvudkategorier: fastprisavtal och rörliga avtal. Utöver den uppdelningen är också
vanligt med elhandelsavtal som erbjuder el från specifika energikällor, exempelvis vindeller vattenkraft.
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I ett fastprisavtal åtar sig elhandlaren att leverera el till ett visst pris oavsett hur
inköpspriset varierar. Det innebär att kunden i förväg vet hur mycket varje förbrukad
kilowattimme kommer att kosta. För kunder som vill ha en högre grad av förutsägbarhet
är denna typ av avtal att föredra. Ur ett systemperspektiv innebär kontraktsformen att
kunderna blir mindre benägna att vara flexibla, både i att byta avtal (eftersom de binder
upp sig) och i att flytta sin förbrukning mellan olika timmar på dygnet (eftersom de inte
direkt påverkas av prisskillnaderna på dagen-före-marknaden).
För rörliga avtal gäller i stället att priset till kund tillåts variera beroende på elhandlarens
kostnader för inköpt. För kunderna innebär det en lägre nivå av förutsägbarhet, men
samtidigt möjligheter att påverka sina kostnader genom att flytta sin förbrukning mellan
timmar med högt och lågt elpris. Incitamenten att flytta förbrukningen mellan olika
timmar är dock begränsade med de traditionella rörliga avtalen. Detta beror på att de
flesta kunder med rörligt avtal debiteras månadsvis i efterhand efter det genomsnittliga
priset som varit på dagen-före-marknaden. Sedan 2012 finns förbättrade möjligheter för
kunder att teckna elhandelsavtal som varierar timme för timme efter hur priset på dagenföre-marknaden (spotpriset) förändras, så kallade timavtal. Denna typ av avtal ger något
bättre möjligheter för kunderna att vara flexibla och påverka sin kostnad för el. Intresset
från kundernas sida har dock varit svalt och enligt Ei:s senaste uppföljning i rapporten
Uppföljning av timmätningsreformen (Ei R2014:05) hade färre än 10 000 kunder tecknat ett
sådant avtal.

20 (80)

Figur 8. Fördelning av hushållskunder per avtalstyp i december 2014
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En trend som pågått i ett antal år är att fler kunder överger fasta avtalsformer till förmån
för rörliga. Som kan ses i Figur 8 hade 2014 drygt 42 procent av kunderna rörliga avtal,
drygt 36 procent hade fasta avtal, 15 procent anvisade avtal och 7 procent hade andra
avtalsformer.
En avtalsform som diskuterats livligt under senare år är de så kallade anvisade avtalen.
Ett anvisat avtal är lite förenklat ett avtal som en slutkund får om denne inte aktivt väljer
avtalsform, exempelvis om kunden byter boende. Som regelverket ser ut är det kundens
nätföretag som ansvarar för anvisning av elavtal. Traditionellt har den typen av avtal
varit oförmånliga för kunden. För att minska andelen kunder med anvisningsavtal har Ei
i rapporten Avtal och information till anvisade kunder (Ei R2014:19) föreslagit en förändring
av dagens flyttprocess där elhandlaren blir kundens huvudsakliga kontakt vid flytt.
Förändringen innebär att kunden måste kontakta elhandlaren vid flytt för att få elen
påslagen och samtidigt välja ett elhandelsavtal. En elhandlarcentrisk flyttprocess kommer
att leda till färre kunder med anvisningsavtal, vilka därmed kan välja mer förmånliga
elhandelsavtal.
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Kundaktivitet
För att marknadsmodellen med fristående elhandlare ska fungera är det viktigt att
kunderna kan byta elavtal, och att de har valmöjligheter. Som nämndes i avsnitt 1.1 finns
det 118 elhandlare i Sverige, vilket innebär att kunderna har bra valmöjligheter ur det
perspektivet. I ett europeiskt perspektiv ligger Sverige bra till vad gäller
leverantörsbyten. Andelen kunder som bytt elhandlare har varit relativt konstant de
senaste tre åren se Figur 9. Under 2014 genomfördes totalt 552 000 leverantörsbyten,
73 000 av dessa genomfördes av företagskunder. Totalt bytte 10,4 procent av kunderna
elhandlare under 2014.
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Figur 9. Antal hushållskunder som bytt elhandlare
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Under samma period omförhandlades 1 150 739 avtal varav 10 951 företagsavtal. Även
antalet omförhandlade avtal har varit relativt oförändrat de senaste tre åren, se Figur 10.
Totalt tecknade 24,7 procent av alla hushållskunder om sitt elhandelsavtal 2014.
Figur 10. Antal hushållskunder som omförhandlat sitt elavtal
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1.3.2

Faktorer som påverkar slutkundspriset på el

Ovan diskuterades hur viktigt priset på slutkundsmarknaden är, eftersom det är det
elpris som kunderna möter här som är den del av den totala elkostnaden som de har
inflytande över. Övriga kostnadskomponenter kan kunden inte påverka på annat sätt än
genom att minska sin elanvändning.
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Grossistmarknadspriset
Elhandelsföretaget köper i de flesta fallen in den el som det säljer till slutkunderna från
grossistmarknaden. Det innebär att priset som sätts där är viktigt även på
slutkundsmarknaden. I de fall kunden tecknat ett rörligt avtal är det dagen-föremarknadens priser som är centrala. Om kunden tecknat ett fastprisavtal så kommer
elhandlaren att vilja prissäkra sin leverans, varför priserna på den finansiella
elmarknaden blir de centrala för kundens pris.
Skatter och subventioner
Skatter och subventioner har en stor inverkan på det elpris som Sveriges elkunder
betalar. För en elkonsument som förbrukar 20 000 kWh/år utgör moms och energiskatt på
el 43 procent av den totala kostnaden för elhandel (se Figur 6 i avsnitt 1.3). För företag i
tjänstesektorn är energiskatten på el lika som för konsumenter. Företag i
tillverkningsindustrin har ofta en lägre energiskatt på el på grund av deras position som
internationellt konkurrensutsatta företag.
Kundernas priskänslighet
Elasticiteten i efterfrågan, det vill säga hur priskänslig kunderna är, påverkar i hur stor
grad en prisförändring leder till förändringar i efterfrågad kvantitet. Priskänsligheten hos
de som efterfrågar el är låg, vilket visas genom de nästan vertikala efterfrågekurvorna i
Figur 5 i avsnitt 1.2.2. 21 Detta medför att när efterfrågan är hög, till exempel en kall
vinterdag, kan små kvantitetsskillnader i efterfrågan av el mellan enskilda timmar leda
till stora prisskillnader. Det omvända kan också ske under dagar med låg efterfrågan. Då
används kraftkällor som vind och vattenkraft för att täcka efterfrågan. Dessa har låga
rörliga kostnader och som kan ses i vänstra delen av Figur 5 kommer ett skift i
efterfrågan att resultera i en betydligt mindre prisförändring än när efterfrågan är hög.
I en framtid med en ökad andel väderberoende produktionsslag såsom vind- och solkraft
kommer en ökad priskänslighet hos kunderna att vara av stor betydelse. I termer av
Figur 5 innebär mer vindkraft att kvantiteten vindkraft varierar timme till timme, med
effekten att utbudskurvan förflyttas därefter. Om inte kunderna reagerar på
prisförändringarna kan effekten bli snabba prisförändringar, uppåt eller nedåt beroende
på om det blir mindre eller mer vindkraft i systemet.
1.3.3

Utvecklingen går mot en nordisk slutkundsmarknad

I syfte att ytterligare förbättra kundernas förutsättningar att byta elhandlare arbetar Ei i
samarbetsorganisationen NordREG 22 mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Med
en nordisk slutkundsmarknad kommer kundernas valmöjligheter att bli fler med ökad
samhällsnytta som målsättning.
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NordREG har samtidigt beslutat att den nordiska slutkundsmarknaden ska ha en
elhandlarcentrisk marknadsmodell. Modellen innebär att elhandlaren är den primära
kontakten för kunden vad gäller byten, flytt och fakturering. NordREG har även
rekommenderat att länderna i samband med att de inför en elhandlarcentrisk modell
21 För diskussion om priskänslighet hos elanvändare se t.ex. Sveriges plan för att uppfylla artikel 7 i
Energieffektiviseringsdirektivet, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article7_se_sweden.pdf.
22 Nordic Energy Regulators, bestående av de nationella reglermyndigheterna för el- och gasmarknaderna i
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Se vidare avsnitt 1.11.
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skapar en nationell kontaktpunkt för information, motsvarande en datahubb. Ei har i
rapporten Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden (Ei R2014:16)
föreslagit att en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb, bör införas i
Sverige för att hantera de framtida utmaningarna på elmarknaden. Tjänstehubben ska
hantera de flesta processerna på elmarknaden som exempelvis leverantörsbyte, in- och
utflytt och lagring av mätdata. Ei och Svenska kraftnät har under 2015 fått i uppdrag av
regeringen att arbeta vidare med frågan om att införa en tjänstehubb i Sverige. I Ei:s
uppdrag ingår även att arbeta vidare med tidigare förslag om att införa en
elhandlarcentrisk modell.
1.3.4

Aktivare kunder ställer funktionalitetskrav på elmätarna

För att den önskade utvecklingen mot mer aktiva elanvändare ska vara möjlig behövs
inte enbart möjlighet att byta elhandlare. Kunderna behöver även rätt förutsättningar för
att öka sin energieffektivitet och att reagera på marknadens prissignaler. För detta krävs
elavtal som gör det lönsamt för kunderna att reagera. Men det krävs också elmätare med
funktionalitet att hjälpa och informera kunderna. Forskningen har bland annat visat att
kunder reagerar mer om information och återkoppling sker i nära anslutning till
prisökningen, vilket visar på behov av snabb återkoppling på kundernas beslut om
elanvändningen. Samordningsrådet för smarta elnät har i sitt slutbetänkande Planera för
effekt! (SOU 2014:84) föreslagit att man bör förenkla för kunderna att få tillgång till
information i form av åtminstone timvisa mätvärden, för att skapa medvetenhet och
kunskap om elanvändningen. Enligt rådet kan detta leda till en mer effektiv användning
genom att stimulera till efterfrågeflexibilitet baserat på elpris och kapacitetseffektiva
elnätstariffer.
Ei publicerade sommaren 2015 en rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei
R2015:09) med förslag på vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden. Ei
konstaterade att det finns flera skäl till att funktionaliteten i mätsystem bör regleras
istället för att elnätsföretagen helt får avgöra vilken funktionalitet som är lämplig.
1.3.5

Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet är när en elkund förändrar sitt förbrukningsmönster som svar på en
signal utifrån. Förändringen kan vara ett svar på olika typer av prissignaler, exempelvis
beroende påförändringar i utbud och efterfrågan eller nättariffer, och skulle kunna
resultera i att en kund flyttar sin förbrukning till en tid på dygnet då elen är billigare.
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EU-kommissionen lyfter fram efterfrågeflexibilitet som ett viktigt verktyg i
kommunikationen rörande ny energimarknadsdesign 23 som skickades ut för konsultation
till medlemsländerna den 15 juli 2015. EU-kommissionen konstaterar att det krävs en
grundläggande förändring av elkundernas roll på marknaden där de får möjligheten att
anpassa sin energiförbrukning för att dra fördel av förändringar i tillgång och
efterfrågan. En fråga som EU-kommissionen arbetar med just nu är vilka hinder som
måste undanröjas för att få igång efterfrågeflexibiliteten.

23 COM(2015) 340 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Launching the public consultation process on a new energy market design

24 (80)

Tillsynsmyndigheterna i Europa 24 har också i sitt strategiarbete för energimarknadens
utveckling, Bridge 2025, identifierat efterfrågeflexibilitet som en huvudfråga att arbeta
med fram till 2025 för att nå en välfungerande energimarknad i Europa. De nordiska
tillsynsmyndigheterna har i det nordiska samarbetet uppmärksammat frågan och i vissa
frågor är det möjligt att samarbeta inom Norden för att uppnå ökad flexibilitet.
Ei har under 2015 fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar och hinder
det finns för olika elkunder att öka efterfrågeflexibilitet och därigenom öka den
samhällsekonomiska effektiviteten på elmarknaden. Syftet med projektet är att föreslå
åtgärder för att underlätta för och påskynda utvecklingen av ökad efterfrågeflexibilitet i
det svenska elsystemet. Uppdraget ska redovisas i oktober 2016.
Ei har tidigare utrett och föreslagit åtgärder för att öka efterfrågeflexibiliteten på
elmarknaden. En konkret åtgärd som genomfördes 2012 är möjligheten till timvis
mätning av elförbrukningen. Åtgärden har dock ännu inte inneburit någon större ökning
av antalet timmätta kunder, se avsnitt 1.3.1. Eftersom efterfrågeflexibilitet av de flesta ses
som en del av lösningen på de utmaningar vi ser framöver, till exempel
effektbristsituationer och hanteringen av en större andel väderberoende elproduktion, är
det viktigt att genomlysa förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet.
I uppdraget kommer Ei att titta på flexibilitet ur flera aktörsperspektiv:
elnätsperspektivet, kundperspektivet och marknadsaktörernas perspektiv där handlare
och energitjänsteföretag inkluderas. Ett ytterligare perspektiv är systemperspektivet för
att inte missa hur de olika aktörernas agerande påverkar energisystemet.

1.4

Elnätet på olika nivåer

Det svenska elnätet består av 551 000 km ledning, varav ungefär 351 000 km är jordkabel
och 200 000 km är luftledning. Elnätet kan delas in i tre nivåer: stamnät, regionnät och
lokalnät. Stamnätet transporterar el långa sträckor med höga spänningsnivåer.
Regionnäten transporterar el från stamnätet till lokalnäten och i vissa fall direkt till större
elanvändare. Lokalnäten ansluter till regionnäten och transporterar el till hushåll och
andra slutkunder. Lokal- och regionnätsföretagen ansvarar för att nivån på underhållet
av det egna nätet är tillräcklig för att garantera att leveranssäkerheten upprätthålls. 25
Stamnätet i Sverige förvaltas av Svenska kraftnät och regionnäten ägs i huvudsak av
Ellevio (f.d. Fortum), Eon och Vattenfall. Lokalnäten ägs till cirka 60 procent av Ellevio,
Eon och Vattenfall och resterande del av olika privata och kommunala aktörer.
Sammanlagt finns det 174 elnätsföretag i Sverige. Av dessa bedriver 157
lokalnätsverksamhet, 20 regionnätsverksamhet och två stamnätsverksamhet eller enbart
utlandsförbindelse 26. Fem företag har både lokalnät och regionnät 27.
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I syfte att förhindra korssubventionering mellan företag som bedriver olika typer av
elverksamhet får nätverksamhet inte bedrivas av samma juridiska person som bedriver
CEER, Council of European Energy Regulators
Se även Sveriges el- och naturgasmarknad 2014 (Ei R2015:13).
26 Svenska kraftnät och Baltic Cable
27 E.ON Elnät Sverige, Ellevio, Skellefteå Kraft Elnät, Vattenfall Eldistribution, Öresundskraft
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produktion av eller handel med el. Inom samma juridiska person ska nätverksamheten
redovisas ekonomiskt skilt från all annan verksamhet. Detta innebär att elnätsverksamhet
både måste vara både legalt och redovisningsmässigt åtskild från företag som bedriver
produktion av eller handel med el. Produktion av el får dock ske i ett elnätsföretag om
den är avsedd för att täcka nätförluster eller för att ersätta utebliven el vid elavbrott.
Utöver detta finns ett krav på att vissa nätföretag ska vara funktionellt åtskilda 28 från
företag som bedriver produktion av eller handel med el. Den funktionella åtskillnaden
gäller företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern vars samlade elnät
har minst 100 000 elanvändare.

1.5

Utlandsförbindelser

Det svenska elsystemet är tätt sammankopplat med angränsande länder, särskilt Norge,
Danmark och Finland, se Figur 11. Utlandsförbindelserna är av två typer, växelström och
likström. En växelströmsförbindelse är möjlig om de två näten är synkrona, det vill säga
att de två näten är i fas med varandra. Sverige har växelströmsförbindelser med Norge,
Danmark och Finland. En likströmsförbindelse används när näten inte är synkrona eller
när överföringen ska göras över stora avstånd, till exempel över Östersjön. Sverige har
likströmsförbindelser med Tyskland, Polen och från januari 2016 även med Litauen. Både
växel- och likströmsförbindelser finns till Finland och Danmark.
Ur marknadssynpunkt utgör Sverige fyra av totalt femton elområden i den nordiskbaltiska marknaden (se Figur 2 i avsnitt 1.1). Kraftutbyte mellan Sverige och angränsande
länder görs därför enligt marknadsmässiga förutsättningar. Elkraft inom Norden flödar
från områden med överskott till områden med underskott, oavsett om dessa områden
råkar befinna sig på två sidor om en landsgräns. Elexport är i detta avseende den kraft
som lämnar något av de svenska elområdena till ett elområde i ett annat land. Sverige
hade under 2014 en betydande elexport, cirka 15 TWh. Denna siffra är dock ett netto över
hela året, vilket innebär att trots en stor elexport kan Sverige under vissa timmar vara
beroende av elimport. I takt med att fler svårplanerade energikällor byggs ut, till exempel
sol- och vindkraft som är väderberoende, förväntas svängningarna mellan import och
export bli större.
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För att realisera ambitionen om en energiunion i Europa måste förbindelserna mellan
olika nät byggas ut. För att snabba på utvecklingen har Europeiska Kommissionen
klassat vissa projekt som särskilt viktiga, så kallade Projects of Common Interest (PCI).
Dessa projekt kan få vissa lättnader vad gäller tillståndsgivning och tillgång till EUgemensamma fonder, se avsnitt 1.11.1.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG den 13 juli 2009 om gemensamma regler
för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG.
28
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Figur 11. Det svenska stamnätet

Källa: Svenska kraftnät
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Import och export är inte bara beroende av överföringsförmågan mellan två länder, även
landets interna nät måste kunna hantera flödena. Exempel på detta finns att hämta i
överföringen mellan Norden och Tyskland. Ei har i sin rapport Överföringsbegränsningar
mellan Norden och Tyskland (Ei R2015:11) funnit att överföringskapaciteten begränsats för
att hantera interna flaskhalsar i Tyskland. Detta har enligt Ei resulterat i en reducerad
samhällsnytta.

1.6

Tillstånd

Det krävs tillstånd, så kallad nätkoncession, för att få bygga och använda elektriska
starkströmsledningar (kraftledningar). Förutsättningarna för att meddela tillstånd
framgår av ellagen (1997:857) och elförordningen (2013:208) samt miljöbalken.
Det finns två typer av nätkoncession. Nätkoncession för linje avser en kraftledning med
en i huvudsak bestämd sträckning. Nätkoncession för område är ett tillstånd att inom ett
visst geografiskt område bygga och använda kraftledningar upp till en viss bestämd
spänning.
Den som har nätkoncession för område har i princip ensamrätt att inom det området
bygga och använda kraftledningar upp till och med den högsta tillåtna spänningen för
området. För kraftledningar över den högsta tillåtna spänningsnivån krävs nätkoncession
för linje. En nätkoncession för område får inte sammanfalla med en annan nätkoncession
för område. Det krävs också särskilda skäl för att någon annan ska få nätkoncession för
linje för en kraftledning med en spänning som understiger den för området högsta
tillåtna.
Förutsättningarna för att ett tillstånd ska beviljas
För att nätkoncession ska kunna beviljas krävs att den som utövar nätverksamheten är
lämplig från allmän synpunkt. Även anläggningen som sådan ska vara lämplig från
allmän synpunkt om ansökan avser nätkoncession för linje. Lämplighetsprövningen av
anläggningen ska hindra att samhälls-ekonomiskt onödiga ledningar byggs, det vill säga
att ledningar byggs där det redan finns en tillräcklig överföringskapacitet. 29 En
nätkoncession för linje får inte heller strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
För en nätkoncession för område krävs att området utgör en lämplig enhet.
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En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Innan en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan upprättas ska nätföretaget
samråda med de som berörs av den planerade ledningen. Vid prövningen ska sedan
miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap.), allmänna och särskilda
hushållningsbestämmelser (3–4 kap.) samt miljökvalitetsnormer (5 kap. 3 §) tillämpas.
Nätföretaget ska i rimlig utsträckning skaffa sig den kunskap och vidta de
försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada
och olägenhet. Nätföretaget ska också använda bästa möjliga teknik och välja den plats
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet med nätverksamheten ska kunna uppnås
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

29

Prop. 1996/97:136 s. 123
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En nätkoncession ska förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna
intressen och enskild rätt. Tillståndet ska också förenas med de villkor för anläggningens
utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller som behövs för att i övrigt
skydda människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter.
Giltighetstiden för tillståndet
En nätkoncession ska enligt huvudregeln gälla tills vidare. Men en nätkoncession för linje
får begränsas till att gälla för en viss tid om nätföretaget begär det eller om det annars
finns särskilda skäl. Med anledning av de stora investeringar som krävs ska denna
möjlighet tillämpas restriktivt. 30
Giltighetstiden för ett tidsbegränsat tillstånd kan förlängas efter ansökan från
nätföretaget. Vid en ansökan om förlängning gör Ei en prövning av nätföretagets och
ledningens eller anläggningens lämplighet, dess förenlighet med detaljplan och
områdesbestämmelser samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Prövning och överklagan
Det är nätmyndigheten, det vill säga Ei, som prövar ansökningar om att bygga och
använda kraftledningar. Undantag gäller beträffande utlandsförbindelser, som ska
prövas av regeringen. Men även i dessa fall ska Ei bereda ansökan och i ett eget yttrande
föreslå hur regeringen ska besluta.
Innan Ei beslutar om en nätkoncession, alternativt överlämnar en ansökan om
nätkoncession för en utlandsförbindelse till regeringen för prövning, ska Ei hämta in
yttranden från Försvarsmakten och de länsstyrelser, kommuner, innehavare av
nätkoncession för område samt fastighetsägare och andra rättighetshavare som berörs av
ledningen.
Beslut i ett ärende som avser en ny nätkoncession ska meddelas inom tre år från det att
en fullständig ansökan kom in till Ei. Om en ansökan ska prövas av regeringen ska beslut
meddelas inom fem år. För ansökningar om förlängning av nätkoncession för linje ska
beslut fattas inom åtta respektive tio år från det att en fullständig ansökan kom in till Ei.
Handläggningstiden får vid ett tillfälle förlängas med den ursprungliga tidsfristens
längd.
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För de ansökningar om nätkoncession för linje som Ei har avgjort hittills under 2015 har
handläggningstiden varit cirka ett och ett halvt år. På grund av pågående och framtida
utbyggnad av det svenska elnätet förväntas tillströmningen av nya ansökningar vara
fortsatt hög under flera år framöver, bland annat för att kunna ansluta förnybar
elproduktion. Ei har dessutom knappt 300 inneliggande ansökningar om förlängning av
nätkoncession för linje som ska handläggas enligt övergångsbestämmelserna till tidigare
regelverk. Handläggningstiderna i dessa ärenden är betydligt längre.

30

Prop. 2012/13:70 s. 85
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Ei:s beslut om nätkoncession får sedan den 1 juni 2013 överklagas till mark- och
miljödomstol. 31 Om ansökan avser en så kallad stamledning, det vill säga en kraftledning
med en spänning om 220 kV eller mer, får Ei:s beslut överklagas till regeringen.
Skyldighet att ansluta andra anläggningar
Den som har en nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor ansluta elektriska
anläggningar till kraftledningen respektive kraftledningsnätet i området. Undantag från
denna anslutningsskyldighet gäller om det finns särskilda skäl. Det är främst ledningens
kapacitet som kan påverka anslutningsskyldigheten. 32
Ei kan pröva tvister om nätkoncessionshavarens anslutningsskyldighet. Beslut i ett
sådant ärende ska enligt huvudregeln fattas inom två månader från det att en ansökan
kommit in till Ei. Ei:s beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.
Huvudregeln är att anslutningar i första hand ska ske till området och inte till en ledning
som omfattas av nätkoncession för linje. 33 Den som har en nätkoncession för linje får
därför ansluta en elektrisk anläggning till kraftledningen endast efter medgivande av den
som har nätkoncession för området. Om inget medgivande fås kan Ei, om det finns
särskilda skäl, ändå meddela tillstånd för anslutningen. Anledningen är att om
anslutning till ledningar som omfattas av nätkoncession för linje skulle tillåtas i större
omfattning, skulle den ensamrätt till elöverföring som innehavaren av nätkoncession för
området har urholkas. Det skulle riskera att påverka det ekonomiska underlaget för
överföringsverksamheten och de övriga elanvändarna i området. 34 Det är alltså
samhällsekonomiska bedömningar som ska läggas till grund för denna prövning. 35
Nät som inte behöver koncession (IKN)
Huvudregeln i ellagen är att det krävs tillstånd (nätkoncession) för att bygga och
använda elektriska starkströmsledningar. Med några få undantag gäller ellagens
bestämmelser endast för de elledningar och elnät som drivs med stöd av nätkoncession.
Ett strikt krav på nätkoncession för alla starkströmsledningar skulle dock leda till
praktiska problem. Till exempel skulle de lokala nätägarna bli ansvariga för interna nät i
byggnader, alternativt skulle byggnadernas ägare behöva ha nätkoncession. Ända sedan
1902 års ellag infördes har det därför funnits bestämmelser om undantag från kravet på
nätkoncession. De nät som inte behöver koncession för att byggas och användas kallas
icke-koncessionspliktiga nät (IKN).
I nuvarande ellag har regeringen bemyndigande att besluta om undantag. Undantagen
finns i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen
(1997:857). Gemensamt för flertalet av de elnät som omfattas av undantagen är att de är
interna nät som används för egen räkning, har begränsad utbredning och är tydligt
avgränsade. Exempel på nät som är undantagna är nät inom byggnader, inom området
för en industrianläggning och inom vissa flygplatser.

Prop. 2012/13:70
Prop. 1996/97:136 s. 141
33 Prop. 1996/97:136 s. 143
34 Prop. 1996/97:136 s. 123
35 Prop. 1996/97:136 s. 143
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Konsekvensen av att ett elnät är undantaget från koncessionsplikt är att ellagen inte blir
direkt tillämplig. I flera fall är det tillåtet att ha underabonnenter i ett IKN. Dessa kunder
skyddas därmed inte av ellagens bestämmelser och saknar flertalet rättigheter som till
exempel möjligheten att byta elleverantör.

1.7

Förhandsreglering av intäktsramar för elnät

Eftersom elnätsnätverksamhet bedrivs som monopol behöver den regleras. Nedan
beskrivs hur intäkterna från elnätsverksamhet regleras genom intäktsramar.
Syfte och regelverk
Elnätsavgifterna ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
Skäligheten avser ett nätföretags totala intäkter, medan objektivitet handlar om att
företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som
nätföretaget har för just denna kategori. Företagen får därför ha olika avgifter för olika
kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder. Företagen får däremot
inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.
Figur 12. Real utveckling av nätavgifter för hushållskunder 36
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Sedan 2012 regleras intäkterna genom att Ei på förhand fastställer en ram för varje
nätföretags intäkter under en fyraårsperiod (intäktsram). Den första tillsynsperioden
löpte under perioden 2012–2015. Under 2015 har Ei fastställt ramarna för den andra
perioden 2016–2019. Förhandsregleringen infördes till följd av krav i
elmarknadsdirektivet. Tidigare skedde regleringen av intäkterna från
elnätsverksamheten genom att nätmyndigheten i efterhand granskade skäligheten för
nätföretagens avgifter. Se vidare prop. 2008/09:141.
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Medelvärdet uppräknat i 2015 års prisnivå, inte viktat.
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Förhandsregleringen avser skäligheten av ett företags totala intäkter, det vill säga de
avgifter som tas ut av kunderna. Syftet med regleringen är att nätföretagens verksamhet
ska bedrivas effektivt till låga kostnader. Den ska säkerställa att kunden får betala ett
skäligt pris för nättjänsten. Regleringen ska bidra till att ge kunderna en långsiktig
leveranssäkerhet och trygga den svenska elförsörjningen. Nätföretagen ska också få
stabila och långsiktiga villkor för sin nätverksamhet.
Intäktsramarna ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under
tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva
verksamheten (kapitalbas) (5 kap. 6 § ellagen). Kostnader för en ändamålsenlig och
effektiv drift av en nätverksamhet med likartade objektiva förutsättningar ska anses som
skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten (5 kap. 8 §). När intäktsramen bestäms
ska hänsyn tas till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten
(5 kap. 7 §).
Inför den andra tillsynsperioden, 2016–2019, har regelverket förtydligats genom mer
detaljerade regler i intäktsramsförordningen. 37 Av dessa regler framgår det bland annat
att anläggningarnas ålder ska beaktas vid bedömningen av företagets kapitalkostnader.
Vidare har den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden) lagts fast i förordning. Som
en direkt följd av energieffektiviseringsdirektivet 38 har det också införts en bestämmelse
enligt vilken hänsyn ska tas till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt
som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet (5 kap. 7 a §). Ei
har meddelat föreskrifter med mer detaljerade regler om bedömningen av kvaliteten,
effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas). 39
Om ett nätföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den
kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger
innebär det alltså att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp.
Om nätföretaget istället har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande
perioden och om överträdelsen överstiger 5 procent tillkommer ett överdebiteringstillägg
som ytterligare minskar intäktsramen (5 kap. 20–21 §§).
I ellagen finns det också regler om omprövning av intäktsramarna under och efter
tillsynsperioden, om tidpunkter för ansökan och beslut samt om periodisering av
avgifter.
De olika delarna i intäktsramen
De skäliga kostnader som företagen ska få täckning för i intäktsramarna delas in i
kapitalkostnader samt påverkbara och opåverkbara löpande kostnader. Hur de olika
delarna i intäktsramen hänger ihop framgår av Figur 13.

Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring
av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG
39 Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:5) om vad som avses med kvaliteten i
nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram,
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:6) om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av
elnätet vid fastställande av intäktsram och Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:2) om skäliga
kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag.
37
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Kapitalkostnad är kostnad för att använda kapital, i form av exempelvis elledningar och
nätstationer (kapitalbas). Kostnaden utgörs av två delar, kostnad för kapitalförslitning
(avskrivning) och kostnad för kapitalbindning (avkastning). Kapitalbasen värderas
utifrån nuanskaffningsvärde och avkastningen beräknas med en real kalkylränta före
skatt (fastställt av Ei till 4,53 procent för 2016–2019 och av kammarrätten till 6,5 procent
för 2012–2015). När kapitalkostnaderna beräknas tar Ei hänsyn till samtliga av
nätföretagets investeringar under respektive tillsynsperiod.
Figur 13. Delar i intäktsram el

Avkastningen påverkas också av dels kvaliteten i nätverksamheten, dels hur effektivt
nätet utnyttjas. Kvaliteten bedöms utifrån avbrott i överföringen. Avgörande vid
bedömningen av effektiviteten är andelen nätförluster, kostnader för överliggande och
angränsande nät, samt belastningen på nätet. Denna del kan dock endast påverka
intäktsramens storlek med 5 procent uppåt eller nedåt. Se även avsnitt 1.9.2.
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Opåverkbara kostnader är bland annat kostnader för nätförluster, abonnemang till
överliggande och angränsande nät och kostnader för myndighetsavgifter. Företagen får
full täckning för opåverkbara kostnader.
Exempel på påverkbara kostnader är kostnader för drift och underhåll samt
kundspecifika kostnader för exempelvis mätning, beräkning och rapportering. Ei
använder företagens historiska kostnader 2010–2013 som utgångspunktför att fastställa
de påverkbara kostnaderna. För att kunderna ska få del av förväntade
produktivitetsökningar innehåller regleringen ett krav på effektivisering
(effektiviseringskrav). Ei har för tillsynsperioden 2016–2019 beräknat individuella
effektiviseringskrav för varje företag. Det lägsta kravet är 1 procent per år och det högsta
1,82 procent per år.
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Domstolsprocesser
För tillsynsperioden 2012–2015 fastställde Ei 177 intäktsramar, varav 96 överklagades till
förvaltningsrätten. Överklagandena avsåg främst vad som kom att kallas
övergångsmetoden och avkastningen (kalkylräntan). Övergångsmetoden var en del i Ei:s
metod och innebar att intäktsramarna, för att bli skäliga, begränsades utifrån företagens
historiska avgifter. Denna metod underkände förvaltningsrätten och kammarrätten. När
det gäller kalkylräntan hade Ei fastställt den till 5,2 procent. Domstolen ändrade den till
6,5 procent.
Ei anser att nivån på kalkylräntan för 2012–2015 är omotiverat hög för en verksamhet
med osedvanligt låg risk och överklagade bland annat därför domarna till Högsta
förvaltningsdomstolen. Ei fick dock inte prövningstillstånd. Övergångsmetoden har
genom de ändringar i reglerna som beskrivits ovan spelat ut sin roll. Regleringen är nu
tydligare och leder till rimligare nivåer på intäktsramarna. Detta innebär också att
kommande domstolsprocesser antas bli mindre omfattande.
Även de företag som inte har överklagat Ei:s beslut har möjlighet att begära en ändring
av sina intäktsramar utifrån kammarrättens domar. 120 företag har kommit in med en
sådan begäran.
Inför tillsynsperioden 2016–2019 har Ei fattat 185 beslut om intäktsramar. Av dessa har
81 40 överklagats till förvaltningsrätten. Ei räknar med att den stora frågan i domstolarna
för denna period kommer att vara nivån på kalkylräntan.
Nivån på intäktsramarna
Figur 14 visar ansökta belopp och beslutade ramar för tillsynsperioden 2016–2019 och
ursprungliga beslut och ramar efter domstolsprocesserna för tillsynsperioden 2012–2015,
samt historiska intäkter för perioden 2010–2013. Värdena i miljarder kronor är:
•
•
•
•
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•

Beslutade ramar 2016–2019
Ansökta belopp 2016–2019
Ramar efter domstolsprocesser 2012–2015
Ursprungliga beslut 2012–2015
Historiska intäkter 2010–2013

164
176
196
160
153

Per den 15 december 2015. Av de 185 besluten har därutöver 103 vunnit laga kraft och ett är delgivet med
datum för laga kraft den 4 januari 2016.
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Figur 14. Belopp intäktsramar el 2016–2019

Intäktsramar lokal- och regionnät
Beslutade ramar 2016-2019
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1.8

Leveranskvalitet

En väl fungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och
utveckling. Eftersom teknik‐ och samhällsutveckling leder mot ett allt mer
högteknologiskt och teknikintegrerat samhälle 41 ökar också beroendet av ett tillförlitligt
elsystem. Som en följd av detta ökar även kostnaderna när elsystemet inte fungerar.
Förändringar av elkraftsystemet som påverkar leveranskvaliteten
En ökande andel väderberoende elproduktion och ökande variabilitet i konsumtionen av
el innebär tekniska utmaningar för överföringen av el. Dessa förändringar kommer att
innebära större utmaningar för nätföretagen för att tillgodose leveranskvaliteten för alla
kunder. Detta uppvägs delvis av den nya teknikutvecklingen inom smarta elnät 42 som
kommer att innebära större möjligheter att styra elsystemet, till exempel teknik som idag
prövas om självläkande nät 43. För att nätföretagen ska ta till sig och använda den nya
tekniken och för att inte kvaliteten av överföringen på el ska försämras över tiden är det
viktigt att kvaliteten i elnäten övervakas samt att kravställningarna och eventuella
incitament är tydliga och så heltäckande som möjligt.
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Leveranssäkerhet och spänningskvalitet
Begreppet leveranskvalitet innefattar leveranssäkerhet, det vill säga sannolikheten för
avbrott, samt spänningskvalitet, det vill säga varje förändring av spänningen. Avbrott
och bristande spänningskvalitet medför höga kostnader 44 för samhället. När näringsliv
och andra sektorer i samhället drabbas av elavbrott påverkas samhällsekonomin på olika

41 Analys av vad i samhällsutvecklingen som driver utvecklingen
av smarta nät - Avrapportering efter genomförande av expertseminarium 29 april 2014 - NEPP
42 Se vidare avsnitt 1.9.
43 http://www.smartgridgotland.se
44 Elöverföring av god kvalitet – Elforsk rapport 06:81; Ei:s rapport Leveranssäkerheten i elnäten 2012 (Ei R2014:04)
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sätt genom direkta och indirekta kostnader. Det kan handla om allt från att
elförsörjningen i hemmet slutar fungera till förlorade intäkter för stora industrier.
Figur 15. Leveranskvalitet

För individen kan elavbrott under vintern innebära att hemmet blir nedkylt och att
vatten‐ och värmeledningar riskerar att frysa och skadas. Tillagningen och nedfrysningen
av mat påverkas också då elspisar, mikrovågsugnar, kylar och frysar inte kan användas.
Inte heller elektrisk belysning, IP‐telefoni, IT‐system, radio eller TV kan användas. Vid
längre elavbrott kan även fjärrvärme- och vattenförsörjningen sluta att fungera.
Individens välfärd kan alltså kraftigt påverkas av elavbrott.
De största kostnaderna, räknat i monetära termer, relaterade till elavbrott och
spänningsfluktuationer uppstår i regel inom näringslivet. Tillverkningsindustrin drabbas
av kostnader kopplade till bland annat produktionsbortfall, förstörd utrustning och
skadestånd kopplade till leveranskvalitet. Vidare kan det uppstå kostnader för att
återställa data‐ och styrsystem. Handels‐ och tjänstesektorer kan också drabbas hårt
genom störningar i tele‐ och IT‐system. Även jordbruket drabbas i allt större utsträckning
i och med att verksamheten blir alltmer automatiserad.
Samhällsviktiga funktioner påverkas också av elavbrott och spänningsfluktuationer,
speciellt i de fall där reservkraft inte finns att tillgå eller är dåligt underhållen. Exempel
på sådana funktioner kan vara hälso‐ och sjukvård, vatten‐ och livsmedelsförsörjning,
tele- och datakommunikationer samt ledningsfunktioner på kommunal, regional och
central nivå. Vidare kan flyg-, väg‐ och järnvägstransporter påverkas bland annat på
grund av att ledningsfunktionerna kan gå ner.
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Verktyg för att upprätthålla en god kvalitet i överföringen av el
Det finns i huvudsak tre typer av styrmedel för att upprätthålla ett långsiktigt tillförlitligt
elnät.
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Figur 16. Styrmedel för ett tillförlitligt elnät

Minimikrav

•Antalet elavbrott får inte vara fler än 11 elavbrott för en kund under ett
kalenderår.
•Ett elavbrott får inte vara längre än 24 timmar

Incitament

•Incitament för färre elavbrott i reglering av elnätsföretagens intäkter
(selektiva incitament).
•Ersättning till kund om elavbrott varar längre än 12 timmar (kollektiva
incitament.

Informativa
styrmedel

•Rapport om leveranssäkerheten i elnäten.
•Publicering av statistik över elnätsföretagens avbrott.

Det finns ett antal minimikrav om elöverföringens kvalitet i ellagen och elförordningen.
Dessa krav styr främst mot att miniminivåer på kvaliteten för enskilda kunder ska
upprätthållas, exempelvis genom ellagens funktionskrav om att inga avbrott inom
nätägarens kontrollansvar ska överstiga 24 timmar. Ytterligare minimikrav finns i Ei:s
föreskrifter om krav på god kvalitet i elöverföringen 45, i vilken krav ställs på maximalt
antal avbrott som får förekomma per år, spänningskvalitet, utökade funktionskrav för
högre lastnivåer samt trädsäkringskrav för ledningar av stor betydelse. I de delar av
föreskriften som handlar om spänningskvalitet preciseras även ansvarsfördelningen
mellan nätägare och kund.
Det finns två typer av incitament som fungerar som ekonomiska styrmedel för en
förbättrad leveranssäkerhet: incitament på kollektiv nivå, och incitament på selektiv
kundnivå. Dessa incitament har till syfte att ge elnätföretagen drivkrafter att på egen
hand öka leveranssäkerheten och att fortlöpande underhålla och investera i sina elnät.
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På kollektiv nivå finns incitament som innebär att nivån på nätföretagens
leveranssäkerhet påverkar intäktsramarna som reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i
avgifter av sina kunder. På selektiv kundnivå finns möjligheten för kunden att få
skadestånd eller avbrottsersättning vid längre elavbrott. Kunders rätt till
avbrottsersättning och skadestånd infördes i ellagen år 2006 med ett preventivt syfte att
driva nätföretagen till att göra ledningsnäten leveranssäkra. I och med denna skyldighet
ökade elnätsföretagens incitament för att genomföra leveranssäkerhetshöjande åtgärder i
sina nät. Det har således skapats en avvägning för elnätsföretagen mellan att betala ut
ersättning till elanvändare och att investera i syfte att säkra sina elleveranser. Utöver
avbrottsersättning finns även möjlighet till andra mer generella skadestånd till kunder
som drabbats av elavbrott. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att
avbrottsersättningen i första hand syftar till att minska de långvariga avbrotten (längre
än 12 timmar) för den enskilde kunden, medan kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens
intäktsramar syftar till att upprätthålla eller förbättra medelkvaliteten inom respektive
område. Dessa ekonomiska styrmedel kompletterar därför varandra och styr mot olika

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om krav som ska vara uppfyllda
för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.
45

37 (80)

åtgärder i elnäten. Avbrottsersättning har även en reparativ funktion för drabbade
kunder.
Slutligen använder sig Ei av information genom statistik över elavbrott för att
uppmärksamma utvecklingen av leveranssäkerheten i de svenska elnäten.
Uppföljning av leveranssäkerheten i Sverige
För att mäta och analysera leveranssäkerheten i de svenska elnäten används de
avbrottsdata som elnätsföretagen årligen rapporterar in till Ei. I 2014 års data ingår
inrapporterade uppgifter från samtliga svenska elnätsföretag på lokalnäts‐ och
regionnätsnivå. Från dessa uppgifter kan en mängd nyckeltal och indikatorer beräknas.
Elnät på landsbygden drabbas i genomsnitt av både fler avbrott och längre avbrottstider
än elnät i tätorter. Även så kallade stormår (främst 2005 och 2007) har en större påverkan
på landsbygdsnät än nät i tätorter. Landsbygdsnät är generellt sett mer exponerat för
väderrelaterade störningar på grund av en hög andel oisolerade luftledningar och en låg
andel jordkabel. Dessutom är landsbygdsnäten ofta utformade så att ett enstaka fel leder
till avbrott då det ofta saknas möjligheter att överföra el från olika håll eller via parallella
ledningar.
Tabell 1. Elavbrott i lokalnäten på grund av fel i eget nät, genomsnittliga värden per kund 46
År

SAIFI, aviserade
avbrott
(avbrott/år)

SAIFI, oaviserade
avbrott
(avbrott/år)

SAIDI, aviserade
avbrott
(minuter/år)

SAIDI, oaviserade
avbrott
(minuter/år)

2003

0,19

0,90

27

118

2004

0,19

0,89

25

72

2005

0,21

1,26

32

890

2006

0,19

1,05

22

88

2007

0,31

1,49

22

307

2008

0,50

1,04

26

104

2009

0,22

0,88

20

63

2010

0,14

1,03

20

71

2011

0,19

1,31

16

174

2012

0,14

1,03

17

75

2013

0,14

1,02

18

139

2014

0,15

0,98

16

69

Källa: Ei
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Avbrottskostnaden för 2014 är inte beräknad ännu. Eftersom 2013 var ett år med många
och långa elavbrott blev det årets avbrottskostnad relativt hög, ungefär 1,3 miljarder
kronor. Detta kan jämföras med kostnaden på 800 miljoner kronor för elavbrotten under

SAIFI=System Average Interruption Frequency Index (genomsnittligt antal avbrott per kund under året (antal
avbrott/år))
SAIDI=System Average Interruption Duration Index (genomsnittlig avbrottstid per kund under året
(avbrottsminuter/år)).

46
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2012, som var ett normalår i avbrottstider och antal avbrott. De största kostnaderna från
elavbrott uppstår för handel och tjänster samt för industrier. 47

1.9

Smarta elnät

Målen för energi- och klimatpolitiken kommer att ställa nya krav på elnäten för att
möjliggöra omställningen till ett uthålligt energisystem. Det gäller framför allt integration
och balansering av mer väderberoende energikällor såsom el från sol och vind. Dessutom
kommer elanvändningen att förändras i och med en ökad användning av elfordon.
Smarta elnät, även kallade intelligenta nät, är samlingen av ny teknologi, funktioner och
regelverk på elmarknaden som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen
och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad energiförbrukning, bidrar
till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare elkunder. 48
1.9.1

Varför behövs smarta elnät?

Syftet med smarta elnät kan ses ur flera perspektiv. Ur ett tekniskt perspektiv handlar det
om att öka förmågan att hantera nya tekniska förutsättningar orsakade av bland annat
nya typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och de krav på
kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet som det innebär.
Ur ett kundperspektiv är den tydligaste nyttan av smarta elnät att de gör det möjligt att
öka kundernas inflytande genom att skapa förutsättningar för fler aktiva val på
marknaden. Det kan till exempel handla om att aktivt styra, eller låta styra, sin
förbrukning, att minska förbrukningstopparna eller att utnyttja nya produkter och
tjänster som bland annat kan bidra till ökad energieffektivisering.
Ur ett samhällsperspektiv handlar smarta elnät om att använda den energi vi har på ett
effektivt sätt och att undvika att använda energi som har en negativ inverkan på klimatet.
Om kunderna kan begränsa sin konsumtion när produktionskostnaderna är höga eller
belastningen på elnätet är högt kan utbyggnad av elnätet undvikas och konsumtion av
energi som har en negativ effekt på klimatet kan undvikas. Om kunderna kan begränsa
sin elanvändning under tider när elproduktionen är dyr, så leder det även till lägre
elpriser för kunden.
1.9.2

Vad är smarta elnät?
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Inom begreppet smarta elnät ryms tekniska lösningar som leder till ökad flexibilitet för
att utnyttja elnäten. Traditionellt har elnäten byggts baserat på empiriska, ofta fasta
dimensioneringskriterier, till exempel kriterier för termisk begränsning i ledningarna.
Dessa kriterier utgår normalt från aktuella och framtida kapacitetsbehov samt viss
säkerhetsmarginal. Användningen av ökad styr- och reglerteknik i elnäten kan
möjliggöra en ökning av överföringskapaciteten i det befintliga elnätet med bibehållen

47
48

Ei:s rapport Leveranssäkerheten i elnäten 2013 (Ei R2015:14)
Ei:s rapport Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem – Smarta mätare och intelligenta nät (Ei R2010:18)
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nivå på leveranssäkerhet. Exempel på sådana lösningar är så kallad DLR 49 (Dynamic Line
Rating) eller FACTS 50 (Flexibel Alternating Current Transmission Systems).
Samordningsrådet för smarta elnät har i sitt slutbetänkande Planera för effekt! (SOU
2014:84) lyft fram ett antal områden där smarta elnät kan bidra till att möta elsystemets
framtida utmaningar. Bland dessa områden märks incitament i förhandsregleringen,
elnätstariffer och efterfrågeflexibilitet samt energilager. Ei har utvecklat sin syn på dessa
frågor i sitt remissvar 51 på Samordningsrådets slutbetänkande.
Incitament i förhandsregleringen för ett effektivt utnyttjande av elnätet
Ei:s utgångspunkt är att marknaden så långt som möjligt ska hantera de utmaningar som
väntar med ett ökat inslag av väderberoende kraft. Trots detta kan det krävas olika
incitament i intäktsregleringen för att styra i önskad riktning. Två typer av
incitamentsregleringar brukar lyftas fram: input- och outputreglering.
Exempel på inputreglering är att detaljstyra vilken typ av anläggningar elnätsföretagen
får investera i eller att för vissa typer av anläggningar fastställa en kortare
avskrivningstid eller högre kalkylränta för att premiera denna typ av investering. Detta
är en styrning av vad elnätsföretagen använder i sin verksamhet (input).
Outputreglering definieras av att det skapas incitament kring vad nätföretagen presterar,
något som kan mätas med exempelvis en indikator. Detta är en styrning av vad
elnätsföretagen presterar i sin verksamhet (output).
För att vara teknikneutrala har Ei utgått från en outputreglering för att ta fram en
incitamentsmodell för att främja utvecklingen av en effektiv nätdrift. Målet med
incitamentsmodellen är att skapa drivkrafter för nätföretagen att agera eller investera på
ett sätt som bidrar till en effektiv nätdrift. Incitamenten avser att underlätta
omställningen av det svenska elnätet för de utmaningar som kommer med bland annat
mer oregelbunden elproduktion i systemet. Om inget incitament tas fram finns risken att
elnätsföretagen inte hanterar utmaningen på ett tekniskt tillräckligt smart eller önskvärt
sätt, utan istället väljer traditionella lösningar. Det skulle kunna resultera i ett onödigt
kostsamt och ineffektivt elnät, vilket i sin tur riskerar att leda till högre kostnader för
elanvändarna.
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Incitamentsmodellen använder sig av två indikatorer: andel nätförluster och
medellastfaktorn i gränspunkter i kombination med kostnaden för överliggande nät och
ersättning vid inmatning av el. 52 Incitamentsmodellen syftar till att elnätsföretagen ska
vidta åtgärder som främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan åtgärd kan till
exempel vara att införa tariffer som stimulerar kunderna att bidra till att kapa
effekttoppar i nätet.

49 DLR använder väderförhållanden såsom vind och temperatur för att bedöma nätets överföringskapacitet i
realtid.
50 FACTS-lösningar gör det möjligt för nätägare att med bibehållna stabilitets- och säkerhetsmarginaler i driften,
överföra mer effekt i det befintliga nätet.
51 http://www.ei.se/sv/Publikationer/remissvar-fran-ei/remissvar-2015/remissyttrande-sou-201484/
52 Ei:s rapport Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet (Ei R2015:07)
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Elnätstariffer och efterfrågeflexibilitet
Som en del av regeringsuppdraget om efterfrågeflexibilitet (se avsnitt 1.3.5) analyserar Ei
kopplingen mellan elnätstariffer och efterfrågeflexibilitet.
Prissignaler från elmarknaden överskuggas ibland av att den samlade elkostnaden till
stor del består av fasta eller icke tidsberoende kostnader såsom skatter och avgifter
inklusive nättariffer. Detta är ett viktigt skäl för att beakta utformningen av nättariffer när
man önskar stimulera till ökad efterfrågeflexibilitet. Tariffer som varierar i tid eller är
baserade på effekt kan stärka elmarknadens styrsignaler, samtidigt som de kan bidra till
ett effektivare nätutnyttjande.
Nätföretagen utformar själva sina nättariffer, under förutsättning att de inte överskrider
sina respektive intäktsramar och att nättarifferna är objektiva och icke-diskriminerande
och utformade på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en
effektiv elproduktion och elanvändning (4 kap. 1 § ellagen).
I förarbetena till ellagen 53 förklaras närmare vad som menas med objektiva och ickediskriminerande tariffer och det beskrivs även i avsnitt 1.7 ovan. Kravet på objektivitet
syftar till fördelningen av avgifterna mellan berörda kunder och kundkategorier.
Avgifterna får vara olika mellan olika kundkategorier, så länge företagets samlade
avgifter för en kundkategori reflekterar de kostnader som nätföretaget har för just denna
kategori. Inom kundkategorin ska sedan den principiella tariffutformningen vara likadan
för alla kunder, om det inte finns objektiva faktorer som talar för något annat.
Utformningen av nättariffer har möjlighet att påverka kunders förbrukningsmönster
genom att ge olika ekonomiska styrsignaler. Idag utformas majoriteten av nättarifferna
för mindre kunder som säkringstariffer, vilka består av en fast avgift baserad på
säkringsstorlek och en rörlig avgift per uttagen kWh energi. För stora kunder är
nättariffen istället beroende av effekt, oftast med en fast avgift, en avgift per kW för
abonnerad effekt och en rörlig avgift per uttagen kWh.
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En tariff som består av en fast avgift och en avgift per enhet uttagen energi (till exempel
kWh) uppmuntrar till minskad förbrukning och stimulerar således till
energieffektivisering, men inte till ändrade förbrukningsmönster. Ändrade
förbrukningsmönster och efterfrågeflexibilitet kan å andra sidan åstadkommas till
exempel genom nättariffer som baseras på effektuttag. Sådana tariffer främjar minskade
effekttoppar. Tariffer som är beroende av energi eller effekt och varierar över tid främjar
att last flyttas från utvalda tider. Ei har tidigare utrett behovet av mer detaljerade krav på
elnätsföretagens tariffstrukturer vilket resulterade i rapporten Elnätstariffer – behövs mer
regler om avgifternas utformning? (Ei R2012:14). Analysen i rapporten visar bland annat att
effekttariffer ger starkare styrning än energibaserade säkringstariffer och att det är mer
effektivt ur ett samhällsperspektiv om alla kunder har tidsdifferentierade tariffer.
Tariffer som främjar efterfrågeflexibilitet bland kunderna kan vara fördelaktiga för
nätägarna av flera anledningar. Om nätkapaciteten används mer effektivt, genom en
jämnare belastning, kan nätföretagen på lång sikt undvika investeringar och minska
kapitalkostnader. En styrning av lasten, via tariffer som stimulerar efterfrågeflexibilitet,
53

Prop. 2004/05:62 s. 268 f.
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kan också vara ett sätt för nätägaren att hantera lokala kapacitetsbegränsningar. En
eventuell utveckling mot mer lokal produktion hos förbrukarna, så kallad distribuerad
produktion, skulle också påverka belastningen på nätet.
En förutsättning för att kunna debitera kunder baserat på effekt eller tidsbaserat
energiuttag är att det finns förbrukningsdata på timnivå. Med förbrukningsdata endast
på månadsnivå, eller ännu längre intervall, blir det omöjligt att debitera kunden på andra
grunder än total förbrukad energi. Med en ökad andel timmätning för kunder öppnas
nya möjligheter för debitering och kundindelning, vilket gör det möjligt att till exempel
debitera kunder på uttagen effekt eller energi under särskilda tidsperioder. En
förutsättning för detta är att mätarna har rätt funktionalitet. Ei har gjort en utredning
avseende vilka funktionaliteter som smarta mätare bör ha, se avsnitt 1.3.4.
Energilager
Energilager är en del av den framtida lösningen för hur energisystemet kan anpassas till
mer förnybar och framförallt väderberoende elproduktion. Energilager kan ge fördelar
till flera parter, såsom producenter, elhandlare, kunder och elnätsföretag, genom ett mer
effektivt utnyttjande av nät- och produktionsresurser.
Att lagra energi för att skjuta upp försäljning av el, eller för att tidigarelägga köp av el i
förhållande till konsumtionen, är att jämställa med handel eller produktion av el.
Nätföretag får inte producera, köpa eller sälja el annat än för att täcka sina nätförluster
eller för att säkra driften vid korta elavbrott. Energilagring ska därför bedrivas av aktörer
på den konkurrensutsatta marknaden – producenter, elhandlare, energitjänsteföretag –
eller av kunden själv.
Att äga ett lager eller att hyra ut lagringsutrymme på kommersiell basis innebär dock inte
handel eller produktion av el. Elnätsföretagen är därmed inte förhindrade att bygga ett
energilager och därefter hyra ut lagringsutrymmet till andra aktörer. Verksamheten
måste dock redovisas skild från nätverksamheten, eftersom uthyrning av
lagringsutrymme inte omfattas av definitionen av nätverksamhet i 1 kap. 4 § ellagen.
Ei bedömer att rättsläget gällande ägande och uthyrning av energilager samt bedrivande
av energilagring är klart och i överensstämmelse med hur energilager bör hanteras.
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Traditionellt har energilager i Sverige främst utgjorts av vattenmagasin, i form av sjöar,
där elen kan sparas som vattenkraft. Pumpkraft är också en teknik som används för att
skapa konstgjorda vattenmagasin. Ny teknik för energilagning utvecklas hela tiden och
nedan nämns några exempel. Den kanske mest omtalade tekniken är batteritekniken som
utvecklats i snabb takt. Batterier för hushållsbruk finns nu att köpa på marknaden även
för hushåll, sedan bland annat Tesla lanserade sitt ”powerwall” under sommaren 2015.
På fjärrvärmeområdet förekommer tekniker för att spara i värme i ”termosar” i
berggrunden och på gasområdet utvecklas tekniker för att generera vätgas för att spara
energi från överskott från vindkraftsproduktion (power to gas). Den gröna vätgasen kan
användas direkt som bränsle eller så används den för att öka utbytet av biometan vid
biogasproduktion.

42 (80)

1.10 Framtida marknadsmodell
Det finns en pågående debatt kring vilket typ av elmarknad som bäst tjänar landets
intressen i framtiden och där främst två typer av marknadsmodeller är aktuella. Det rör
sig om dels så kallade energy only-marknader, där endast energi handlas, dels en modell
som även inkluderar så kallade kapacitetsmekanismer, där kapaciteten att producera
elektrisk energi handlas som komplement till handeln med energi.
Den nuvarande nordisk-baltiska marknadsmodellen ligger nära en energy onlymarknad. I praktiken så finns det dock ingen renodlad energy only-marknad, utan det
finns inslag av kapacitetsbetalningar i de flesta marknadsmodeller. Begreppen är också
breda såtillvida att det finns en lång rad olika marknadsmodeller som kan klassas in
under respektive begrepp. Det kan även finnas olika orsaker till varför till exempel
kapacitetsmekanismer införs. Ett exempel på detta är den svenska effektreserven som
Svenska kraftnät upphandlar, där kraftproducenter och förbrukare kan få betalt för att
tillhandahålla kapacitet för förbrukningsreduktioner eller produktionsökningar vid
tillfälliga efterfrågetoppar under vinterhalvåret. På andra marknader kan det vara
aktuellt med kapacitetsmekanismer för att säkerställa att tillräckligt med reservkraft finns
till marknadens förfogande.
I EU-kommissionens så kallade Target Model 54, som är tänkt att beskriva en framtida
idealmodell för Europas energimarknader, läggs tyngdpunkten på marknadskoppling
och energy only-marknader på kort sikt. Tanken är att dagliga auktioner på energi, så
kallade spot-auktioner, ger priser som ligger till grund för flödena mellan
medlemsländerna.
1.10.1 Energy only-marknad respektive kapacitetsmekanismer
I en renodlad energy only-marknad så får producenterna betalt för den energi som de
säljer på marknaden. För att marknaden ska nå jämvikt, både på kort och lång sikt
innebär det att vissa krav behöver vara uppfyllda för att marknaden ska fungera. För att
vara säker på att alltid kunna nå kortsiktig jämvikt vid en ökad andel väderberoende
kraft, såsom vind- och solkraft, krävs det att efterfrågesidan är flexibel (se även avsnitt
1.3.5 och 1.9.2) och sannolikt mycket mer flexibel än vad den är i dag. Vidare krävs att
priserna tillåts bli så höga att utbud och efterfrågan kan nå jämvikt. För långsiktig
jämvikt mellan utbud och efterfrågan behövs produktionsresurser och att investerarna
ser att de kan räkna hem en investering. Och för att det ska ske krävs att priserna på
marknaden är tillräckligt höga för att motivera investeringskostnaderna. För producenter
av topplastkapacitet, som endast producerar el ett fåtal timmar per år, innebär det att de
måste ha väldigt höga priser under de timmar de producerar om de bara ska producera
för topplast i exempelvis Sverige.
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En alternativ marknadsmodell är att säkerställa den långsiktiga jämvikten genom att ha
en särskild marknad för kapacitet. En sådan kan utformas på flera olika sätt, men
grunden är att någon bestämmer hur mycket kapacitet som marknaden behöver och att
de aktörer som tillhandahåller den kapaciteten får betalt för det även när de inte

54

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20120229_market_coupling.pdf
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producerar någon energi. I flera av modellerna får dock de producenter som får betalt för
att tillhandahålla kapacitet även sälja energi på marknaden.
Ur ett teoretiskt perspektiv brukar en renodlad energy only-marknad framhållas som den
modellen som ger störst samhällsekonomisk nytta. Som beskrivs ovan så finns det dock
inslag på marknaden som gör att den teoretiskt korrekta modellen är svår att uppnå i
verkligheten och som gör att andra alternativ framhålls som önskvärda och bättre för
samhället. Vanliga farhågor bland kritiker till energy only-marknader är att de inte
säkerställer långsiktiga investeringar i ny produktionskapacitet och att de få timmarna
med mycket höga priser inte ger tillräckliga incitament för producenter att investera i de
kraftkällor som kan producera vid just dessa tillfällen.
Ytterligare en farhåga är hur framförallt politiska interventioner, till exempel genom
subventioner och skatter, påverkar marknadsmekanismerna. Det gäller både kortsiktig
prisbildning och långsiktiga investeringsincitament, så att investeringsviljan i ny
kapacitet blir för liten. System som det svenska elcertifikatsystemet påverkar
genomsnittspriserna på marknaden nedåt samtidigt som den ökar rörligheten i priserna,
vilket medför minskade investeringsincitament totalt sett.
Kritiker till kapacitetsmarknader brukar i stället framhäva risken för överinvesteringar i
produktionskapacitet som inte är efterfrågad av marknaden och att detta sett över tid är
en dyrare lösning är en energy only-marknad med ett mindre antal timmar med höga
priser. Förespråkarna för kapacitetsmekanismer hävdar att kostnaden för bland annat
företag av de höga priserna som krävs på en energy only-marknad är större än bara
kostnaderna för energin.
1.10.2 EU-kommissionens förslag om ny energimarknadsdesign
EU-kommissionen lanserade sommaren 2015 en remiss med rubriken En ny
marknadsdesign för energimarknaderna, se vidare avsnitt 1.11.1. Remissen innehöll totalt 21
frågor under fem huvudrubriker: övergripande marknadsdesign/-funktion, stödsystem
och skatter, efterfrågeflexibilitet, governance (legala mandat för bland annat ACER och
ENTSO-E 55), samt security of supply (leveranssäkerhet). Ei bistod Miljö- och
energidepartementet inför Sveriges svar på frågeställningarna. Ei:s svar och synpunkter
på var och en av de 21 frågorna finns i bilaga 1. Sveriges svar samt ACER och CEER:s
gemensamma svar 56 stämmer i huvudsak överens med Ei:s.

1.11 Internationellt
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Ei bedriver gränsöverskridande samarbete i flera internationella samarbetsorgan. I
Europa arbetar Ei inom ramen för The European Agency for the Cooperation of Energy
Regulators, (ACER) samt Council of European Energy Regulators, (CEER). Inom Norden

55 European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E (och European Network of
Transmission System operators for Gas, ENTSOG) är de europeiska samarbetsorganen för ägare av stamnät för
el- respektive gasöverföring.
56http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Position_Papers/Position%20papers/ACER_CEER_EMD_Resp
onse.pdf
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samarbetar Ei med Finland, Norge, Danmark och Island i frågor som rör våra nordiska
energimarknader. Samarbetet sker i Nordic Energy Regulators (NordREG).
1.11.1 Europeisk nivå
Den 25 juni 2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet om den inre
marknaden för el och gas (”det tredje paketet”). Paketet syftar i allmänna drag till att
stärka och liberalisera EU:s inre marknad för energi. Ei och övriga nationella
tillsynsmyndigheters oberoende ställning stärktes samtidigt som det skapades en central
europeisk byrå för samarbete mellan dessa myndigheter – ACER. ACER tar bland annat
fram riktlinjer till bindande koder för elnäten i Europa.
Målet med den inre marknaden för energi är att uppnå en konkurrensutsatt och effektiv
europeisk el- och gasmarknad som ska leda till bättre priser och en säkrad och tryggad
energiförsörjning i Europa. Vidare stärks kundens ställning och stort fokus läggs vid
kundens rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om bland annat sin
förbrukning, hur marknaderna fungerar och vart de ska vända sig om de har klagomål.
EU-kommissionen är för närvarande starkt pådrivande vad gäller integrering av de
nationella marknaderna för att skapa en gemensam europeisk energimarknad. För
elmarknaden innebär detta en kombination av utbyggnad av överföringskapacitet och
nya metoder för att tilldela och handla den överföringskapacitet som redan finns. För att
öka utbyggnaden av överföringskapacitet lyfts ett antal projekt upp och klassas som
projekt av gemensamt intresse, benämnt Projects of Common Interest (PCI) på engelska.
PCI-projekt har ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna
tillståndsprocesser mellan länderna, men också genom regler som ger projektägarna
möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen. För perioden
2014–2020 finns 5,85 miljarder euro i den så kallade CEF-fonden som projektägarna kan
söka. Projekten ska bidra till integrering av marknaderna och öka konkurrensen samt
leda till bättre försörjningstrygghet och minska koldioxidutsläppen.
Reformer av elbörsernas ställning genom nya förordningar innebär att dominerande
elbörser kan få konkurrens i sina respektive hemområden. I denna process är de så
kallade nätkoderna väsentliga, se bilaga 2. Dessa utgörs av en lång rad EU-förordningar,
så kallade nätkoder, som i detalj reglerar funktionen på de europeiska
energimarknaderna. Exempel på sådana regler är hur tilldelning av framtida
överföringskapacitet mellan olika marknadsområden ska gå till 57 och hur kapacitet
fördelas på dagen-före- och intradagmarknaderna 58.
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Under sommaren 2015 lanserade kommissionen det så kallade sommarpaketet. Paketet
innehåller en del avsiktsförklaringar kring vad kommissionen ser som de viktigaste
aspekterna att ta tag i gällande de europeiska energimarknaderna. Kommissionen
publicerade två olika kommunikationer, så kallade white papers, rörande
energimarknaderna.
En av kommunikationerna är en remiss om ny energimarknadsdesign för att möta
konsumenternas krav, tillvarata nya kraftkällor, underlätta investeringar och samtidigt
57
58

Regleras i nätkoden Forward Capacity Allocation (FCA)
Regleras i nätkoden Capacity Allocating and Congestion Managament (CACM)
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erkänna enskilda länders oberoende i energisäkerhetsfrågor, se avsnitt 1.10.2. 59 Den
framtida marknadsdesignen bör enligt kommissionen ta vara på fördelar från
gränsöverskridande handel och att tillåta decentraliserad elproduktion samt stödja
framväxandet av nya typer av energitjänstföretag, se avsnitt 1.10.1 för en närmare
diskussion kring olika marknadstyper. 60 Remissen behandlar alla delar av
energimarknaden: effektiva priser och marknadskoppling, stödsystem, skatter,
energieffektivisering, efterfrågeflexibilitet, styrning, nätägarrollen, tariffer och börser och
leveranssäkerhet. Ei:s syn på förslaget redovisas i bilaga 1.
Den andra kommunikationen, Delivering a new deal for energy consumers, behandlar
särskilt slutkundsmarknaden 61. Meddelandet innehåller tio rekommendationer för en väl
fungerande slutkundsmarknad. Fokus handlar om att stärka kundens roll på
energimarknaden genom bland annat åtkomst till information om förbrukning, effektiva
bytesprocesser. Det är sannolikt att dessa meddelanden till vissa delar kommer att utgöra
underlag inför kommande europeisk lagstiftning under 2016.
1.11.2 Nordisk och regional nivå
Ei och dess nordiska motsvarigheter samarbetar inom ramen för organisationen
NordREG. Den största uppgiften som NordREG har just nu är att arbeta för att alla
nordiska elkonsumenter, utom Island, ska kunna handla el över nationsgränserna. För att
det ska bli möjligt behöver datasystem och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt
kan skickas mellan länderna. Dessutom behöver lagar anpassas så att de i väsentliga
delar ser likadana ut över nationsgränserna. Det ska leda till att konsumenten enkelt ska
kunna köpa el i ett annat nordiskt land och veta hur mycket det kommer att kosta. Andra
arbetsuppgifter för NordREG är att bidra till en välfungerande grossistmarknad med
konkurrenskraftiga priser, försörjningstrygghet och en effektiv reglering av
stamnätsoperatörer.
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Dessutom samarbetar Ei och de nordiska reglerarna med övriga reglermyndigheter i
NWE-regionen 62 (North-Western Europe). Ett utökat samarbete sker också mellan NWEregionen, Spanien, Portugal, Italien och Schweiz. Schweiz förhandlar med Europeiska
kommissionen om ett avtal som reglerar deras deltagande vilket innebär att de för
tillfället inte deltar i den fysiska marknadskopplingen. Syftet med samarbetet är att
uppnå ett enda system för priskoppling för all europeisk handel med el. I början av
februari 2014 lanserades dagen-före-handeln för en större del av området, som tidigare
beskrivits i avsnitt 1.2.1. Arbetet med en gemensam intradagshandel fortgår men är
försenat. Samarbetet ska successivt utvidgas till att omfatta hela EU.

59 COM(2015) 340 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Launching the public consultation process on a new energy market design
60 Kommissionens egen beskrivning av marknadsdesignfrågan finns på http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-5351_en.htm
61 COM(2015) 339 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Delivering a New Deal for Energy Consumers
62 NWE-regionen består av Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien samt de
nordiska länderna.
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Inom det nordiska området hanteras sedan ett tiotal år balansregleringen 63 gemensamt av
de nordiska systemansvariga, vilket innebär att balansregleringen hanteras som om det
nordiska synkronområdet 64 skulle vara ett enda kontrollområde. Detta sker emellertid
med bibehållet ansvar för varje nationell systemansvarig. Vidare finns en gemensam
marknad för reglerkraft, där de mest effektiva produktionsresurserna i hela Norden
används för upp- eller nedreglering.
De gemensamma principerna för balansavräkning infördes 2009. För närvarande pågår
ett arbete för att möjliggöra gemensam balansavräkning i Norden, förkortat NBS, som ett
led mot en gemensam slutkundsmarknad, se avsnitt 1.3.3. För att upprätthålla frekvensen
i systemet förbereder de systemansvariga även en gemensam marknad för automatiska
reserver. De nordiska tillsynsmyndigheterna följer utvecklingen och tar gemensamt
ställning till om förändringar ska genomföras, som därefter kan bli beslutade nationellt.
Ei tar ställning till förändringar i balansavtalet mellan Svenska kraftnät och de
balansansvariga företagen genom att granska de metoder som ligger till grund för
avtalets utformning
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De nordiska systemansvariga har sedan länge gemensamt hanterat överbelastningar
genom implicita auktioner 65 via den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Metoderna för att
beräkna tillgänglig kapacitet som kan ges till marknaden via sådana implicita auktioner
samt metoderna för hur auktionerna tillkännages ska vara offentliga. Förändringar i
metoderna ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Inom ramen för det nordiska
samarbetet inom NordREG diskuteras för närvarande om de nuvarande metoderna att
beräkna kapacitet är tillfredsställande eller om dessa bör ses över.

63 Balansregleringen sker för att rätta till frekvensavvikelser, det vill säga återställa den momentana balansen i
kraftsystemet.
64 Elsystem vars delsystem är ihopkopplade med växelströmsförbindelse och som därmed har en gemensam
frekvens.
65 Med implicita auktioner menas att överföringskapaciteten ingår i den vanliga auktionen som ligger till grund
för elpriset. Motsatsen är explicita auktioner där överföringskapacitet säljs separat från elen.
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2. Naturgasmarknaden
Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska
naturgassystemet med en ledning från Dragør i närheten av Köpenhamn till Klagshamn
utanför Malmö. Det är drygt 30 av Sveriges 290 kommuner som har tillgång till naturgas.
Det västsvenska naturgassystemet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungssund i
norr, med en förgrening in i Småland. Handeln med naturgas i det västsvenska
naturgassystemet har varit helt konkurrensutsatt sedan marknaden omreglerades 2007.
Naturgasnätsverksamhet samt lagrings- och förgasningsverksamhet som är ansluten till
ett naturgasnät är ett reglerat monopol. Numera omfattas även de isolerade stads- och
fordonsgasnäten i Stockholmsområdet av samma reglering som det västsvenska
naturgasnätet. På den svenska naturgasmarknaden finns en transmissionsnätsägare,
sex distributionsnätssägare och fyra balansansvariga.
Naturgas är i jämförelse med el en liten energikälla i Sverige. Under 2014 uppgick
naturgasförbrukningen i det västsvenska systemet till drygt 10 TWh, i jämförelse
förbrukades cirka 135 TWh el under samma period. Den enskilt största delen av
naturgasen används inom industrin. Den stod år 2013 för närmare 44 procent av
användningen, vilket motsvarar 5,4 TWh. Inom kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar
användes 4,8 TWh, det vill säga 39 procent av naturgasanvändningen. En mindre del,
0,4 TWh, motsvarande 3,5 procent av naturgasen användes för uppvärmning av
bostäder. Resterande användning, 1,7 TWh, kategoriseras som övrig
näringsverksamhet. 66

2.1

Gasnätet på olika nivåer

Naturgasverksamhet delas in i fyra olika grenar: transmission, distribution, förgasning
och lager. I transmissionsledningar transporteras gasen långa sträckor under högt tryck.
Därefter sker en tryckreducering i mät- och reglerstationer innan det lokala
distributionsnätet tar vid för transport till kund.
I syfte att förhindra korssubventionering mellan de delar som bedrivs som monopol och
de konkurrensutsatta delarna krävs en så kallad funktionell åtskillnad mellan företagen.
Detta innebär att företag som bedriver överföring, förgasning eller lagring av naturgas
inte får bedriva handel med naturgas.
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2.1.1

Det västsvenska naturgassystemet

Merparten av den naturgas som används i Sverige går genom det västsvenska
naturgassystemet. Nätet består av 620 km transmissionsledningar och cirka 2 700 km
distributionsledningar. Naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder till
Stenungsund i norr, med en förgrening in i Småland. Den enda större inmatningen till
66

Se även Sveriges el- och naturgasmarknad 2014 (Ei R2015:13).
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nätet sker genom en ledning under Öresund som är kopplad mot de danska nätet.
Genom det danska nätet är det svenska sammankopplat med det tyska nätet och resten
av kontinenten. Gasen som kommer till Sverige har sitt huvudsakliga ursprung i de
danska naturgasfälten i Nordsjön, men kan också importeras från Tyskland. Mindre
inmatning av biogas förekommer men uppgradering till naturgasstandard sker före
inmatning.
Figur 17. Det västsvenska naturgassystemet

Källa: Ei

De nätföretag som är verksamma inom det västsvenska naturgassystemet är EON Gas
Sverige AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Kraftringen Nät AB, Varberg Energi AB och
Öresundskraft AB. Swedegas äger transmissionsledningarna i det västsvenska
naturgassystemet samt ansvarar för drift och underhåll av detsamma. Övriga företag
bedriver distributionsverksamhet.
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Det finns kapacitet att årligen transportera ungefär 22 TWh naturgas i den befintliga
transmissionsledningen mellan Malmö och Göteborg. Genom en höjning av arbetstrycket
med hjälp av kompressorer kan kapaciteten ökas till cirka 30 TWh. Överföringen under
Öresund har inte några överföringsbegränsningar. De danska och svenska systemen är
därför ur en teknisk synvinkel att betrakta som ett och samma system.
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Tabell 2. Överföring av naturgas i det västsvenska naturgassystemet 67
Total energianvändning (TWh)

Produktion

Importkapacitet (TWh) totalt

2007

11,8

0

15

2008

10,3

0

15

2009

13,9

0

15

2010

18,7

0

22

2011

15,0

0

22

2012

12,9

0

22

2013

12,3

0

22

2014

10,2

0

22

Källa: Ei

Det finns inte heller någon svensk handelsplats för naturgas. De svenska
marknadsaktörer som vill handla gas gör detta på den danska gasbörsen Gaspoint
Nordic eller på de tyska börserna. På Gaspoint Nordic kan en aktör handla gas med
fysisk leverans för leverans under dagen, under morgondagen eller under kommande
helg. För att få gasen från Danmark till Sverige krävs att aktören bokar kapacitet i
ledningen (explicit allokering) under Öresund av danska tranmissionsnätsägaren
Energinet.dk. Flera svenska företag är aktiva på de danska och tyska marknaderna och
kan således föra gas från utlandet till Sverige.
Sedan den 1 juni 2013 har Swedegas ansvaret för att kortsiktigt balansera in- och
utmatning av gas i det västsvenska naturgassystemet, det så kallade
systembalansansvaret. För att säkerställa balanseringen tecknar Swedegas balansavtal
med aktörer på gasmarknaden, så kallade balansansvariga. Avtalen får dock inte ingås
innan Ei har godkänt att villkoren är objektiva och icke-diskriminerande. 68 De
balansansvariga åtar sig att ansvara ekonomiskt för att slutanvändarnas förbrukning
motsvaras av tillförseln. Det västsvenska naturgassystemet erbjuder stora möjligheter att
lagra gas i ledningarna, så kallad linepack, vilket underlättar balanseringen. Kortvariga
obalanser kan utgöra så mycket som 25 procent av en vinterdagsförbrukning utan att
nätets tekniska funktion äventyras.
Till de större förbrukarna av naturgas i Sverige hör särskilt två större kraftvärmeverk och
de petrokemiska industrierna. Kraftvärmeverkens naturgasanvändning påverkas särskilt
av förhållandet mellan temperatur, elpris och naturgaspris. Temperaturens roll kommer
av att kraftvärmeverken levererar stora energimängder i form av värme till
fjärrvärmesystemen längs städerna på västkusten samtidigt som de levererar el, som
också är temperaturberoende på grund av att vissa bostäder är eluppvärmda.
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För de petrokemiska industrierna är naturgasen inte bara en energikälla utan används
också som en insatsvara, det vill säga att naturgasen är en råvara för företagets
produkter. För de industrier som använder naturgasen som en insatsvara är

Uttryckt i övre värmevärde.
Ei:s ansvar gällande godkännande av balansavtalen skiljer sig mellan el- och naturgasmarknaden. På
elmarknaden prövar Ei endast metoderna för avtalets utformande, på naturgasmarknaden kan Ei pröva
villkoren i sig.
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gaskvaliteten särskilt viktig. Processerna är nämligen ofta beroende på en viss kemisk
sammansättning i gasen för att fungera optimalt. Även försörjningstryggheten är särskilt
viktig, eftersom ett avbrott i försörjningen innebär ett omedelbart produktionsstopp.
En terminal för flytande naturgas, så kallad LNG 69, planeras av Swedegas i Göteborgs
hamn. Terminalen planeras i ett första skede att endast tillhandahålla
bunkringsmöjligheter för sjöfart. Dock finns en planerad andra etapp där koppling mot
det västsvenska naturgassystemet kan ske. En sådan terminal skulle då kunna erbjuda en
andra inmatningspunkt för naturgas i nätet, vilket innebär en stor ökning av
försörjningstryggheten. Terminalen har status som PCI-projekt 70.
2.1.2

Naturgassystemet i Stockholmsområdet

Naturgaslagen ändrades den 1 januari 2015, så att alla naturgasnät i Sverige omfattas av
lagen. 71 Det innebär att stads- och fordonsgasnäten i Stockholm numera är reglerade på
samma sätt som det västsvenska naturgassystemet. Stockholm Gas har därför delats upp
i en reglerad verksamhet med distribution och förgasning och en icke reglerad
handelsverksamhet. Den reglerade verksamheten bedrivs av Gasnätet Stockholm AB och
handeln av Stockholm Gas AB.
Stads- och fordonsgasnäten omfattar cirka 500 respektive 40 km ledning. Näten är
separata, men sammankopplade via blandningsstationer. Gasen pumpas ut från
gasblandningsstationerna i Högdalen och Hammarby sjöstad genom högtrycksledningar
till ett antal reglerstationer, för att där sänka trycket för vidare distribution till
slutkunder. Stockholms gasnät har ingen koppling till det västsvenska naturgassystemet.
Tillförselbehovet av gas i stadsgasnätet är cirka 110 GWh/år och leveranserna till
slutkunder är cirka 80 GWh/år. Tillförselbehovet i fordonsgasnätet är cirka 220 GWh/år
och leveranserna till slutkunder ungefär lika stora. Den sammantagna överföringen av
gas i Stockholm, cirka 300 GWh, motsvarar cirka 2 procent av den gas som levereras i det
västsvenska naturgassystemet.
Naturgassystemet i Stockholmsområdet försörjs med biogas och med flytande naturgas,
även kallat LNG. Den LNG som används kommer på fartyg till en LNGmottagningsanläggning i Nynäshamn. Därifrån transporteras den med lastbil till en
förgasningsanläggning och matas in i naturgassystemet.

2.2

Tillstånd
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Det krävs tillstånd, så kallad koncession (koncession för naturgas), för att få bygga och
använda naturgasledningar. Koncession krävs också för lagrings- och
förgasningsanläggningar som är anslutna till en naturgasledning. Förutsättningarna för
att medge tillstånd framgår av naturgaslagen (2005:403) och naturgasförordningen
(2006:1043) samt miljöbalken. Tills skillnad från elnät krävs ingen koncession för

LNG är en förkortning för Liquefied Natural Gas.
PCI är en förkortning av Project of Common Interest, en EU-benämning som innebär att projektet kan söka
finansiellt stöd från EU-fonder.
71 Prop. 2013/14:74
69
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distributionsledningar för naturgas (naturgasledningar efter en mät- och reglerstation).
Det finns heller inga koncessioner för område för naturgas.
Förutsättningarna för att ett tillstånd ska beviljas
Koncession för naturgas får beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att
utöva verksamheten. Även ledningen eller anläggningen som sådan ska vara lämplig
från allmän synpunkt. Denna lämplighetsprövning syftar främst till att hindra att
samhällsekonomiskt onödiga ledningar och anläggningar byggs, det vill säga att
ledningar eller anläggningar byggs där det redan finns en tillräcklig kapacitet. 72
En koncession för naturgas får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Av
en koncession för en naturgasledning ska ledningens huvudsakliga sträckning framgå.
En ansökan om koncession för gas ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Innan
en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan upprättas ska naturgasföretaget
samråda med de som berörs av den planerade ledningen eller anläggningen. Vid
prövningen ska sedan miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap.), allmänna och
särskilda hushållningsbestämmelser (3–4 kap.) samt om miljökvalitetsnormer (5 kap. 3 §
tillämpas). Naturgasföretaget ska i rimlig utsträckning skaffa sig den kunskap och vidta
de försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada och olägenhet från verksamheten. Naturgasföretaget ska också använda bästa
möjliga teknik och välja den plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet med
verksamheten ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.
En koncession för naturgas ska förenas med de villkor som behövs för att skydda
allmänna intressen och enskild rätt. Tillståndet ska också förenas med de villkor för
ledningens eller anläggningens utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl
eller som behövs för att i övrigt skydda människors hälsa och miljön mot skador eller
olägenheter.
Giltighetstiden för tillståndet
En koncession för naturgas ska enligt huvudregeln meddelas för fyrtio år. En koncession
för naturgas får dock begränsas att gälla för en kortare tid om naturgasföretaget begär det
eller om det annars finns särskilda skäl. Med anledning av de stora investeringar som
krävs ska denna möjlighet tillämpas restriktivt. 73
Giltighetstiden för en koncession för naturgas kan förlängas efter ansökan från naturgasföretaget. Vid en ansökan om förlängning gör Ei och regeringen samma prövning av
naturgasföretagets och ledningens eller anläggningens lämplighet, dess förenlighet med
detaljplan och områdesbestämmelser samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
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Prövning
Det är regeringen som prövar ansökningar om koncession för naturgas. Ei ska först
bereda ansökan och i ett eget yttrande föreslå hur regeringen ska besluta.

72
73

Prop. 1999/2000:72 s. 88
Prop. 1999/2000:72 s. 92
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Innan Ei överlämnar en ansökan om koncession för naturgas till regeringen för prövning,
ska Ei hämta in yttranden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Försvarsmakten och de länsstyrelser, kommuner samt fastighetsägare och övriga
sakägare som berörs av ledningen eller anläggningen.
Beslut i ett ärende som avser en ny koncession för naturgas ska meddelas inom fem år
från det att en fullständig ansökan kom in till Ei. För ansökningar om förlängning av
koncession för naturgas ska beslut fattas inom tio år från det att en fullständig ansökan
kom in till Ei. Handläggningstiden får vid ett tillfälle förlängas med den ursprungliga
tidsfristens längd. Ei har under 2015 överlämnat tretton ansökningar om förlängd
koncession till regeringen. Ansökningarna kom in under 2003 respektive 2010. För
närvarande finns inga inneliggande ansökningar för beredning hos Ei.
Skyldighet att ansluta andra anläggningar
Den som har koncession för en naturgasledning är skyldig att på skäliga villkor ansluta
andra ledningar samt lagrings- och förgasningsanläggningar. Undantag gäller om en
naturgasledning saknar kapacitet, används uteslutande för egen räkning eller om det
annars finns särskilda skäl.

2.3

Förhandsreglering av intäktsramar för gasnät

Eftersom gasnätverksamheten bedrivs i monopol behöver den regleras. Nedan beskrivs
hur den nuvarande regleringen av intäkterna från gasnätsverksamhet går till.
Syfte och regelverk
Fram till 2015 reglerades intäkterna från gasnätsverksamheten genom att
tillsynsmyndigheten i efterhand granskade skäligheten för nätföretagens avgifter. Från
och med 1 januari 2015 gäller istället förhandsreglering av gasnätstarifferna. I regeringens
proposition om naturgasfrågor från februari 2013 74, föreslogs ändringar i naturgaslagen
för att införa förhandsreglering. Ett av flera skäl till förslaget var kraven som ställs i
gasmarknadsdirektivet 75. I direktivet framgår att tillsynsmyndigheten ska ansvara för att,
i förväg, fastställa eller godkänna metoder för att beräkna eller fastställa villkoren för
anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer,
Detsamma gäller villkor och tariffer för tillträde till LNG-anläggningar. Tarifferna ska
enligt direktivet utformas så att nödvändiga investeringar i näten och LNGanläggningarna kan göras på ett sätt som gör det möjligt att säkra deras funktion på
längre sikt.
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Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva den
verksamhet som omfattas av intäktsramen och ger en rimlig avkastning på det kapital
som krävs för att bedriva verksamheten. En intäktsram ska beslutas i förväg för ett
företag som bedriver överföring av naturgas eller innehar en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning. Reglerna om intäktsramar fastställdes i januari 2014 genom
förordningen (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet.

Prop. 2012/13:85
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre
marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG
74
75
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Kravet på skälighet för gasnätstariffer avser de totala intäkterna från verksamheten och
syftar till att förhindra att lednings- eller anläggningsinnehavarna utnyttjar sin
monopolställning genom att ta ut oskäliga monopolvinster. Förhandsregleringen syftar
till att naturgasverksamheten bedrivs effektivt till låga kostnader.
Naturgasföretagen ska vid utformande av avgifter för överföring av naturgas särskilt
beakta antalet anslutna kunder, deras geografiska läge, mängden överförd energi,
abonnemangskostnader för överliggande ledningar, leveranssäkerhet och ledningarnas
tryck. Ei:s tillsyn av metoderna för tariffutformning syftar till att säkerställa att tarifferna
är skäliga, objektiva och icke-diskriminerande (6 kap. 2 § naturgaslagen).
Om ett nätföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den
kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger
innebär det alltså att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp.
Om nätföretaget istället har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande
perioden och om överträdelsen överstiger 5 procent tillkommer ett överdebiteringstillägg
(6 kap. 19–20 §§).
I naturgaslagen finns det också regler om omprövning av intäktsramarna under och efter
tillsynsperioden, om tidpunkter för ansökan och beslut samt om periodisering av
avgifter.
De olika delarna i intäktsramen
Intäktsramen för gasnätsföretag består av samma delar som elnätsföretag och kan ses i
Figur 18.

EI4001, W-4.0, 2014-01-31

Figur 18. Delar i intäktsram gas
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Intäktsramens storlek beräknas med hänsyn till både kapitalbas och skäliga kostnader för
att bedriva verksamheten (se föreskrifter 76,77,78). De skäliga kostnader som företagen ska
få täckning för i intäktsramarna delas in i kapitalkostnader samt påverkbara och
opåverkbara löpande kostnader.
Kapitalkostnad är kostnad för att använda kapital, i form av exempelvis gasledningar och
mät- och reglerstationer (kapitalbas). Kostnaden utgörs av två delar, kostnad för
kapitalförslitning (avskrivning) och kostnad för kapitalbindning (avkastning).
Kapitalbasen värderas utifrån nuanskaffningsvärde och avkastningen beräknas med en
real kalkylränta före skatt som Ei har fastställt till 6,26 procent för 2015–2018. När
kapitalkostnaderna beräknas tas hänsyn till samtliga av nätföretagets investeringar under
respektive tillsynsperiod.
Opåverkbara kostnader är bland annat kostnader för abonnemang till överliggande och
angränsande nät och kostnader för myndighetsavgifter. Företagen får full täckning för
opåverkbara kostnader.
Exempel på påverkbara kostnader är kostnader för drift och underhåll samt
kundspecifika kostnader för exempelvis mätning, beräkning och rapportering. Ei
använder företagens historiska kostnader 2009–2012 som utgångspunkt för att fastställa
de påverkbara kostnaderna. För att kunderna ska få del av förväntade
produktivitetsökningar innehåller regleringen ett krav på effektivisering
(effektiviseringskrav). Ei har för tillsynsperioden 2015–2016 beräknat ett generellt
effektiviseringskrav för företagen på 1 procent per år.
Domstolsprocesser
För den första tillsynsperioden 2015–2018 fastställde Ei nio intäktsramar, varav fyra har
överklagats av gasnätsföretagen. Dessa behandlas i nuläget i förvaltningsrätten. I likhet
med domstolsprocesserna för elnätsföretagen avser överklagandena främst kalkylräntan
men även den ekonomiska livslängden på gasnätföretagens tillgångar.
Gasnätsföretag som inte har överklagat kan inte, till skillnad från elnätsföretag i samma
situation, begära ändringar av sina intäktsramar utifrån de kommande domarna när de
är fastställda.
Nivån på intäktsramarna
Inför första tillsynsperioden 2015–2018 ansökte företagen i juni 2014 om intäktsramar på
sammanlagt 7,3 miljarder kronor. Ei fattade i oktober 2014 beslut om intäktsramar på
knappt 6 miljarder kronor. De sammanslagna intäktsramarna för nuvarande
intäktsramsperiod kan ses i Figur 19, som också visar historiska intäkter för perioden
2009–2012. Den beslutade intäktsramen kan komma att påverkas av den pågående
domstolsprocessen.

Ei:s rapport Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag (Ei R2014:11)
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:5) om naturgasföretagens förslag till intäktsram och
insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek
78 Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid
beräkning av intäktsram för naturgasföretag

EI4001, W-4.0, 2014-01-31

76
77

55 (80)

Figur 19. Belopp intäktsramar gas 2015–2018
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2.4

Slutkundsmarknaden för gas i Sverige

I det västsvenska naturgassystemet finns cirka 41 000 naturgaskunder, av vilka de största
är stora industrier och kraftvärmeverk. Cirka 34 000 är hushållskunder. Under 2014
genomfördes 609 leverantörsbyten i det västsvenska naturgassystemet, varav 157 byten
genomfördes av företag, se Figur 20. Detta motsvarar en total bytesfrekvens på 0,15
procent för företag och 1,3 procent för hushållskunder.
Figur 20. Antal byten av naturgashandlare
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Källa: SCB

Kundernas totala kostnad för gas har förändrats relativt lite sedan omregleringen 2007.
Förklaringen till detta är att gashandelspriset legat på en förhållandevis jämn nivå på
cirka 30–35 öre per kWh. Även nätavgiften har legat på en stabil nivå på cirka 20–25 öre
per kWh. Däremot har skatten och momsen på naturgas ökat med cirka 10 öre sedan
2007, se Figur 21.
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Figur 21. Real förändring av de olika kostnadsposterna för hushåll med gasuppvärmning 79
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Den enskilt största kostnadsposten, 48 procent av hushållskundernas totala kostnad för
gas, utgörs av moms och energiskatt, se Figur 22.
Figur 22. Andel av totala gaskostnaden 80
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I Stockholm har stadsgasnätet cirka 70 000 kunder i Solna, Sundbyberg och Stockholm,
medan fordonsgasnätet har cirka 800 kunder inom Stockholm stad. Gasen distribueras till
spisgaskunder, restaurangkök, flerfamiljshus för uppvärmning, småhus med gasvärme,
tankstationer, bussdepåer samt till industrier med flera. Spisgaskunderna är cirka

79 Priser gällande för hushållskund som förbrukar mellan 5 500 och 55 000 kWh/år (uppvärmning och
hushållsgas)
80 Priser gällande för hushållskund som förbrukar mellan 5 500 och 55 000 kWh/år (uppvärmning och
hushållsgas)
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98 procent av det totala antalet kunder, men står endast för mindre än 7 procent av den
totala förbrukningen i de båda gasnäten.
Det finns sju aktörer 81 på den svenska slutkundsmarknaden för naturgas.
Konsumenternas energimarknadsbyrå driver sajten Gaspriskollen.se där konsumenter
kan jämföra aktuella priser på naturgas.

2.5

Internationellt

Trots att det inte finns ett formaliserat samarbete med övriga nordiska
tillsynsmyndigheter inom gasområdet pågår kontinuerliga diskussioner med den danska
tillsynsmyndigheten om hur den gemensamma marknaden kan utvecklas och på vilket
sätt försörjningstryggheten kan förbättras.
Ei har via samarbetsorganet ACER bland annat medverkat i att ta fram ramriktlinjer för
framtagning av europeiska regelverk för den inre marknaden för naturgas och lämnat
yttrande på nätkoder till ENTSOG 82.
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Se i övrigt avsnitten 1.10.2 och 1.11.1, som är relevanta även för naturgasmarknaden.
Dock är den svenska marknaden liten, vilket medför minskat handlingsutrymme vad
gäller förändringar i marknadsdesignen. Den svenska gasmarknaden är alltjämt
beroende av den danska vad gäller tillförsel och konkurrens på grossistsidan.

ApportGas, EON Försäljning Sverige, Göteborg Energi, Kraftringen Energi, Varberg Energi, Öresundskraft,
Stockholm Gas
82 European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG är det europeiska samarbetsorganet
för ägare av stamnät för gasöverföring.
81
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3. Fjärrvärmemarknaden
I ett fjärrvärmesystem sker produktionen av värme centralt genom att vatten värms upp i
en eller flera produktionsanläggningar som därefter distribueras i ett slutet
rörledningssystem, till de kunder som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmen
används främst för uppvärmning av byggnader och för varmvatten, men det
förekommer även att fjärrvärme levereras till industrier för olika processbehov.
Fjärrvärmeverksamhet har sådana stordriftsfördelar som är utmärkande för ett naturligt
monopol, vilket innebär att det i de flesta fall endast är lönsamt att ha ett rörsystem för
fjärrvärme per distributionsområde. De allra flesta företag som bedriver
fjärrvärmeverksamhet gör det integrerat, det vill säga att produktion, distribution och
handel sker inom samma företag.
Det krävs ingen koncession (tillstånd) för att bygga och använda fjärrvärmeledningar och
inte heller några tillstånd eller licenser för att driva fjärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmen
är inte heller prisreglerad. Däremot ska fjärrvärmeverksamheten särredovisas. År 2014
fanns det 190 fjärrvärmeföretag. 83

3.1

Fjärrvärmens utbyggnad och omfattning

Fjärrvärmens utbyggnad i Sverige inleddes i slutet av 1940-talet och har sedan dess
pågått kontinuerligt. Fjärrvärme utgör i dag den dominerande uppvärmningsformen på
centralorten i mer än 240 av totalt 290 kommuner i landet. Fjärrvärmen i Sverige har i
huvudsak byggts ut och utvecklats i kommunal regi, eftersom det ansågs ligga i det
kommunala allmänintresset. Fram till i början av 1980-talet bedrevs de flesta
fjärrvärmeverksamheter i kommunal förvaltningsform. I samband med
elmarknadsreformen 1996 omreglerades också fjärrvärmen då det beslöts att kommunala
fjärrvärmeföretag ska drivas på affärsmässiga grunder 84. Detta ledde till strukturella
förändringar i och med att många kommuner förändrade driften av fjärrvärme från
kommunal förvaltning till aktiebolag. En del kommuner valde också att sälja sina
verksamheter till privata aktörer. Knappt 65 procent av fjärrvärmenäten drivs idag av
kommunala bolag. Resterande dryga 35 procent av näten drivs av privata eller statliga
energikoncerner eller i kommunala förvaltningar.
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Företagen har skilda förutsättningar som påverkar produktion och leverans av värme.
Prisutvecklingen på fjärrvärme beror bland annat på vilka ägardirektiv som styr företaget
och vilken prissättningsfilosofi fjärrvärmeföretaget tillämpar. En stor andel
fjärrvärmeföretag prissätter fjärrvärmen i relation till alternativa uppvärmningsformer.
Fjärrvärmen punktbeskattas inte i kundledet, men däremot i producentledet i de fall den
produceras med fossila bränslen.

Enligt de årsrapporter som fjärrvärmeföretagen ska lämna till Ei.
38 § fjärrvärmelagen (2008:263) anger att kommunala företag enligt 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900)
som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas affärsmässigt.
83
84
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Över 90 procent av alla flerbostadshus, runt 83 procent av övriga byggnader och lokaler
förutom småhus 85 och runt 15 procent av alla småhus värms med fjärrvärme. 2014
levererades cirka 48 TWh, vilket motsvarar ungefär 50 procent av uppvärmningen totalt
sett.
Figur 23. Levererad fjärrvärme 1996–2012
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Figur 24. Fjärrvärmeföretagens samlade intäkter och kostnader
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Källa: Energimarknadsinspektionen

Offentliga lokaler, affärsbyggnader och liknande, kontorslokaler, samt industrier som använder fjärrvärme
för uppvärmning.
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Företagens omsättning för fjärrvärmeverksamhet var totalt 30,8 miljarder kronor under
2014, varav de sju största företagen står för ungefär halva omsättningen.
Fjärrvärmeföretag kan också producera el i så kallade kraftvärmeverk och dessutom ha
vissa intäkter från annan verksamhet. Dessa intäkter finns inte redovisade i Figur 24. Av
Sveriges 190 fjärrvärmeföretag har 54 gemensam produktion av el och värme 86.
Till en början var kol det dominerande bränslet, men redan under 1950-talet blev olja
huvudbränslet för produktion av fjärrvärme. Oljekriserna under 1970-talet ledde till stora
prishöjningar på bränslet. För fjärrvärmebranschen var detta problematiskt eftersom olja
så sent som 1980 var det huvudsakliga bränslet. Redan åtta år senare var andelen olja
endast 14 procent. Många fjärrvärmeföretag hade då börjat använda andra bränslen som
torv, biobränsle, spillvärme från industrin, solvärme samt produktion från
värmepumpar. I och med att koldioxidskatt och svavelskatt infördes på fossila bränslen
blev dessa bränslen än mer kostsamma och på 1990-talet byttes fossila bränslen ut främst
mot biobränslen.
Figur 25. Tillförd energi till produktion av fjärrvärme 1980–2004

Källa: Svensk Fjärrvärme
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3.2

Branschinitiativ för dialog, men ingen prisreglering

Det har under flera år framförts kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation
till kunder och andra intressenter. Kritiken är en kombination av inlåsningseffekten som
finns på värmemarknaden (investering i en fjärrvärmeanslutning är kostsam för kunden),
det faktum att fjärrvärmekunderna är hänvisade till endast en leverantör och bristen på
stabilitet och prisutvecklingens förutsägbarhet på fjärrvärmemarknaden. Regeringen har
När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en ny nyttighet – fjärrvärme. Kraftvärmen är en viktig del i
produktionen av förnybar el, eftersom den oftast produceras av biobränslen eller vid avfallsförbränning.
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sedan början av 2000-talet tillsatt ett flertal utredningar för att komma tillrätta med
problematiken. Nedan följer en kortfattad redovisning av utredningar gjorda i syfte att
stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden.
Fjärrvärmeutredningen
I december 2002 tillsatte regeringen en utredning för att se över fjärrvärmens
konkurrenssituation på värmemarknaderna. Fjärrvärmeutredningen hade bland annat i
uppdrag att:
•
•
•
•

föreslå åtgärder för att bättre skydda konsumenten mot oskälig prissättning på
fjärrvärme,
analysera lämpligheten av att en tredje part ges tillträde till ledningar som ingår i en
fjärrvärmeverksamhet,
analysera behovet av en tydligare avgränsning mellan fjärrvärmeverksamhet och
verksamhet på elmarknaden, samt
analysera om det var lämpligt att införa tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden
och, om det bedömdes lämpligt, föreslå regler för detta.

Utredningen redovisade uppdragen i ett antal betänkanden. 87 De förslag som
utredningen lämnade var huvudsakligen avsedda att förbättra kundernas ställning
genom en ökad trygghet för kunderna i sin avtalsrelation med fjärrvärmeleverantören
och resulterade 2008 i fjärrvärmelagen (2008:263).
Tredjepartstillträde
I början av 2009 tillsatte regeringen en utredning för att analysera förutsättningarna för
att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten för att skapa
förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Syftet med att närmare utreda
frågorna om en lagstadgad rätt att ansluta sig till näten var att ytterligare stärka
fjärrvärmekundernas ställning, samt att åstadkomma en effektivare värmemarknad med
lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. I april 2011 överlämnade utredningen sitt
betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44). Utredningens förslag syftade till att
skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Förslaget innebar i
korthet att produktion och distribution skulle separeras på samma sätt som el- och
naturgasverksamhet och att ett tredjepartstillträde skulle införas. Därefter skulle
kunderna kunna välja vilken leverantör man vill köpa sin värme ifrån. Distributören
skulle man dock fortfarande vara låst till på samma sätt som för el och naturgas.
Betänkandet remissbehandlades under hösten 2011.
Näringsdepartementets promemoria 2012
Efter det att betänkandet om tredjepartstillträde, Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44),
beretts bland annat genom remissförfarande, redogjorde Näringsdepartementet för ett
antal bedömningar i en departementspromemoria 88 i mars 2012. Där framgick att
departementet ansåg att förutsättningarna för en effektivt fungerande konkurrens på
fjärrvärmemarknaden var begränsade och att barriärerna för att konkurrens ska kunna
Tryggare fjärrvärmekunder- ökad transparens och åtskillnad mellan el- och fjärrvärmeverksamhet (SOU
2003:115). Skäligt pris på fjärrvärme (SOU 2004:136). Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (SOU 2005:33).
Tryggare leveranser - fjärrvärme efter konkurs (SOU 2005:63).
88 N2012/1676/E Förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för kunder och
restvärmeleverantörer.
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uppstå betydande, på såväl kort som lång sikt. Departementet konstaterade också att det
är nödvändigt att ytterligare stärka kundernas och då framförallt konsumenternas 89
ställning på fjärrvärmemarknaden.
I promemorian föreslog departementet att en prisförändringsprövning och en
likabehandlingsprincip för kunder i samma kundkategori skulle utredas av Ei. I
promemorian fick Ei också i uppdrag att föreslå ett regelverk för reglerat tillträde till
fjärrvärmenäten. Det senare uppdraget redovisades i rapporten Reglerat tillträde till
fjärrvärmenäten (Ei R2013:04). I korthet innebar Ei:s förslag att fjärrvärmeleverantören i
vissa fall ska vara skyldig att ge tillträde i minst tio år till en producent som vill ansluta
sig till nätet. Vid ett sådant reglerat tillträde betalar producenten hela
investeringskostnaden. Övriga villkor och fortsatt samarbete efter det reglerade tillträdet
specificeras från fall till fall. I maj 2013 infördes regler om reglerat tillträde i
fjärrvärmelagen.
Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip
I rapporten Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme (Ei R2013:07)
analyserade Ei tre tänkbara metoder för prisförändringsprövning.
Det första alternativet var en metod som innebar att prisförändringen för en tidsperiod
skulle förhandlas mellan fjärrvärmeleverantör och kund. Metoden skulle inledningsvis
låta leverantören och kunden förhandla utan inblandning från annan part. Ett visst stöd
skulle enligt detta alternativ kunna formaliseras, för att skapa goda förutsättningar för
förhandlingarna. Detta skulle kunna utgöras av riktlinjer och bestämmelser om hur en
förhandling ska gå till, när i tid den ska genomföras och en standardiserad
dokumentation av förhandlingen.
Alternativ två var en kostnadsbaserad metod som medgav en prisförändring som följer
leverantörens individuella kostnadsförändring. Leverantören skulle med en sådan metod
få täckning för sina kostnadsökningar. I rapporten varnade dock Ei för att risken med en
sådan modell är att framtida kostnadsökningar för fjärrvärmeverksamheten helt läggs på
kundkollektivet.
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Det tredje alternativet var en metod som genom ett index skulle medge en prisförändring
som kan följa utvecklingen av ett eller flera index. Det skulle betyda att prisökningarna
inte baseras på respektive fjärrvärmeleverantörs egna kostnadsförändringar utan på mer
generella index.
De tre metoderna jämfördes i rapporten utifrån kundernas, leverantörernas och
samhällets perspektiv för att avgöra vilken av metoderna som var mest ändamålsenlig.
Ei:s analys visade att indexmetoden sammantaget var det bästa alternativet ur ett
kundperspektiv. Ei bedömde dock att en prisförändringsprövning innehöll flera
väsentliga risker för en bristande kundtrygghet eftersom den ingående prisnivån inte
prövas. Ei ansåg inte heller att ett alternativ med en fullständig prisreglering både av
prisnivån och prisförändringen för produktion och distribution skulle komma att gagna
utvecklingen av fjärrvärmemarknaden. Ei framhöll i rapporten att det vore önskvärt att i
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En konsument är en kund som inte använder fjärrvärme i sin näringsverksamhet.
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första hand söka åstadkomma förbättrade konkurrensförhållanden istället för att införa
av en fullskalig prisreglering.
I propositionen Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (prop. 2013/14:187) gjorde regeringen
bedömningen att förslagen om prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip inte
skulle införas. Istället konstaterade regeringen att branschens initiativ Prisdialogen skulle
ges en möjlighet att komma till rätta med de problem som både regeringen och samtliga
parter i Prisdialogen identifierat som hinder för en rimlig, förutsägbar och stabil
prisutveckling på fjärrvärmemarknaden. Prisdialogens medlemmar representerar 2015
cirka 38 procent av alla kunder och 46 procent av den sålda värmen på marknaden. En
prognos för 2016 visar att mer än hälften av all leverans av fjärrvärme i Sverige kommer
att komma från leverantörer som omfattas av Prisdialogen.
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Ei fick våren 2014 i uppdrag att utvärdera Prisdialogens omfattning och kundernas
acceptans av initiativet, samt om Prisdialogen har bidragit till stabilitet och
förutsägbarhet avseende prisutvecklingen. Uppdraget delrapporterades i mars 2015. Ei
fann att det finns en stor acceptans för Prisdialogen både bland leverantörer och kunder,
även hos de kunder som valt att helt stå utanför Prisdialogen. Det finns dock en
osäkerhet bland annat avseende hur och på vilket sätt ägarna till småhus representeras i
Prisdialogen och om branschinitiativet i slutänden ger ett tillräckligt skydd för kunderna
på fjärrvärmemarknaden. Vidare fann Ei det oklart om Prisdialogen har en återhållande
effekt på prisförändringar, eftersom marknaden inte är konkurrensutsatt. Uppdraget ska
slutrapporteras den 31 mars 2016.
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Bilaga 1: Ei:s ståndpunkter gällande
ny marknadsdesign
Sammanställning av frågor om marknadsdesign från den slutliga versionen om
marknadsdesign, publicerad juli 2015.

Fråga 1-10, under rubriken “2. Delivering the new Electricity
market for the European Union”
Fråga 1
Frågan lyder: Would prices which reflect actual scarcity (in terms of time and location) be an
important ingredient to the future market design? Would this also include the need for
prices to reflect scarcity of available transmission capacity?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Ei anser att effektiva priser är sådana priser som reflekterar knapphet (tid och
lokalisering) och att de är centrala i en framtida marknadsdesign. Både vad gäller att
säkerställa en effektiv hantering av efterfråga och utbud (dispatch) och för att kunna
hantera knapphet i tillgänglig överföringskapacitet. Saknas en prissignal för knapphet
finns risken att kunder förbrukar el som de inte hade valt att förbruka om de direkt
betalat hela kostnaden. Rätt prissignaler är också en förutsättning för att de investeringar,
innovationer och utvecklingar som krävs för framtidens säkra, flexibla och
energieffektiva system ska bli verklighet. Tydliga prissignaler ger kunder möjlighet att
sänka sina elkostnad och också ta del av smarta energilösningar som kan utvecklas vid
rätt marknadsförutsättningar.
För att få till stånd tydliga prissignaler på marknaden behövs en väl fungerande
kortsiktig grossistmarknad och en tydlig koppling mellan grossistmarknad och
slutkundsmarknad. Det nordiska systemet, där största delen av produktionen (>90% för
Sverige) handlas över Nord Pool Spot, möjliggör att en signal om knapphet kan föras
vidare till kunderna. Budområden är ett sätt att tydliggöra knapphet i
överföringskapacitet. Frågan har därför en nära koppling till hur de kortsiktiga
marknaderna fungerar och hur ”effektiva” budområdena är. I nuläget är exempelvis inte
flaskhalshantering (congestion management) harmoniserat i Europa och en sådan
harmonisering är en förutsättning för att vi ska få välfungerande marknader och effektiva
priser som reflekterar knapphet.
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Ovanstående innebär att alla ingripanden i marknaden som kan tänkas påverka priser
och/eller budbeteenden bör undvikas i största möjliga mån.
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Fråga 2
Frågan lyder: Which challenges and opportunities could arise from prices which reflect
actual scarcity? How can the challenges be addressed? Could these prices make capacity
mechanisms redundant?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Korrekta prissignaler ger investerare möjlighet att fatta rätt investeringsbeslut och
kunder möjlighet att anpassa sin elförbrukning beroende på hur stor tillgång och
efterfrågan som finns. Kunden kan välja att använda el vid tidpunkter med lågt pris och
därigenom sänka sina elkostnader. Kunden kan välja att använda mindre el då priset är
högt och därigenom minska risken för höga elkostnader. Detta möjliggör för en marknad
för smarta energiavtal och energitjänster. Korrekta prissignaler är därigenom ett viktigt
verktyg för att åstadkomma flexibilitet och energieffektivitet. Saknas till exempel tydliga
prissignaler är risken att efterfrågan på, och därmed marknaden för, för smartare elavtal
och tjänster inte tar fart.
Generellt kan sägas att effektiva knapphetspriser sannolikt inte bara skulle påverka den
allmänna elprisnivån utan även öka prisvolatiliteten. En ökning av prisvolatiliteten skulle
påverka både investerare och kunder men också stimulera utvecklingen av olika typer av
prissäkringsmarknader exempelvis terminsmarknader. Volatila priser skapar också
möjligheter för utveckling av förbrukarflexibilitet och flexibla avtals- och kontraktstyper.
På marknadsnivå kan resultatet av ett system där det saknas effektiva prissignaler bli att
samhället som stort betalar mer för elen än vad som skulle vara samhällsekonomiskt
effektivt.
Trots att korrekta prissignaler förväntas ge en totalt sett lägre kostnad för systemet som
helhet kan det vara en utmaning och läroprocess att ha effektiva priser. Det kommer att
uppstå tillfällen med höga priser då det kan vara en politisk utmaning att undvika att
agera på marknaden. Samtidigt kommer det att vara centralt att avstå från att ingripa i
sådant som riskerar att påverkar marknadens funktion på ett negativt sätt.
Priser som reflekterar knapphet sänder rätt signaler till investerare och kunder och
marknader med effektiva knapphetspriser minskar behovet av kapacitetsmekanismer.
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Fråga 3
Frågan lyder: Progress in aligning the fragmented balancing markets remains slow; should
the EU try to accelerate the process, if need be through legal measures?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Det är en förutsättning att balansmarknaderna harmoniseras för att vi ska få en
gemensam europeisk välfungerande elmarknad med likartade spelregler och
investeringsincitament. En ökad harmonisering är också en förutsättning för ett närmare
utbyte av balanskraft på ett marknadsmässigt sätt mellan budområden och regioner. EU
bör därför påskynda arbetet med att harmonisera balansmarknaderna. Det är viktigt att
ta tillvara erfarenheter från de pilotprojekt som genomförts på olika håll, bland annat
mellan Norge och Sverige.
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Innan ny lagstiftning införs bör man avvakta att balanskoden antas och implementeras
för att få en klar bild av vad som ytterligare behöver göras för att harmonisera
balansmarknaderna.
Fråga 4
Frågan lyder: What can be done to provide for the smooth implementation of the agreed EU
wide intraday platform?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Den nuvarande formen för hur arbetet med genomförandet sker har inte fungerat.
Genomförandet av XBID är i sig komplext av många skäl och har blivit kraftigt försenat.
Till grund för fördröjningarna ligger såväl kommersiella som tekniska hinder.
Processen hittills kan tjäna som ett exempel på att det i längden är olämpligt att börserna
har ett så stort inflytande på marknadskopplingen och den struktur som byggs kring
denna. Ei anser att det vore mer ändamålsenligt att bygga strukturen kring en central
MCO 90-organisation (till skillnad från dagens roterande funktion), vilken möjliggör en
tydligare ansvars- och rollfördelning och dessutom lägger tillrätta för en sund och
varaktig konkurrenssituation mellan börserna (NEMO:s). Därför välkomnar Ei den
översyn av MCO-funktionen som har inkluderats i CACM.
Utvecklingen av en MCO-organisation som på objektiva grunder etablerar systemet och
ger alla godkända börser (NEMO:s) lika tillgång till kapaciteterna är i
intradagmarknaden än mer angelägen än i dagen-före-marknaden. Dagen-föremarknaden har inte samma utsatthet för varierande uppkoppling och datahastighet
mellan olika börser.
Fråga 5
Frågan lyder: Are long-term contracts between generators and consumers required to
provide investment certainty for new generation capacity? What barriers, if any, prevent such
long-term hedging products from emerging? Is there any role for the public sector in
enabling markets for long term contracts?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
I Sverige och i de länder som har välfungerande finansiella marknader finns det inget
behov av att särskilt främja långsiktiga avtal mellan aktörer och särskilt inte mellan
producenter och kunder. De aktörer som kan tänkas vilja ingå långa avtal med varandra
är såklart fria att ändå göra det.
En utgångspunkt för den långsiktiga finansiella marknadens funktion och utveckling är
en likvid och effektiv marknad, framför allt de kortsiktiga marknaderna (short term
market), som tillåts ge uttryck för den kortsiktiga balansen mellan utbud och efterfrågan.
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Sammanfattningsvis har effektiva, likvida och konkurrenskraftiga marknader en
väsentligt större betydelse för investeringsbeslut och för utvecklingen av välfungerande

MCO = Market Coupling Operator. Denna roll utförs idag som en funktion, för vilken ansvaret roterar mellan
de i marknadskopplingen deltagande börserna. Ei har förordat att den roterande ordningen ersätts med en
varaktig och från börserna oberoende MCO-organisation (på engelska entity).

90
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hedgingmarknader än att det finns särskilda långsiktiga avtal mellan just producenter
och kunder.
Fråga 6
Frågan lyder: To what extent do you think that the divergence of taxes and charges91 levied
on electricity in different Member States creates distortions in terms of directing
investments efficiently or hamper the free flow of energy?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Generellt kan man säga att skillnader i skatter och avgifter mellan länder påverkar
investeringsflödena och kan verka marknadssnedvridande.
Vid fortsatt harmonisering/regionalisering av energimarknaderna som sådana eller
stödsystem för förnybar energi, kan vi se tydliga exempel i historien på hur bland annat
skatter och undantagsmöjligheter från dessa har styrt investeringar i annan riktning än
övriga marknadsvillkor indikerat. Ett sådant exempel är när möjligheten till
elskattebefrielse för kunder i Sverige som etablerat egen produktion, gav svenska
förbrukare ett mycket kraftigt incitament att investera inom ramen för
elcertifikatsystemet, vilket deras norska motsvarigheter saknade.
Fråga 7
Frågan lyder: What needs to be done to allow investment in renewables to be increasingly
driven by market signals?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Majoriteten av den produktionskapacitet som finns idag har utvecklats/stimulerats med
hjälp av olika typer av stödsystem. Särskilt gäller detta den förnybara produktionskapacitet som finns. Även om ett stödsystem i sig kan vara ”marknadsbaserat” i den
meningen att det är marknaden som sätter priset och avgör hur stort stödet ska bli,
uppstår alltid en problematik när en väsentlig del av produktionskapaciteten uppbär en
alternativ intäkt vid sidan av den ordinarie marknaden.
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Om investeringar i förnybar energi ska drivas av marknadssignaler i kontinuerligt större
utsträckning är det centralt att se över de stödsystem som nu finns för att hitta vägar att
fasa ut dessa. Det kommer fortsatt att finnas stödsystem men för vissa teknologier kan en
utfasning vara aktuell om teknologin exempelvis har utvecklats från att vara ”i sin linda”
till att bli ”mogen”. I tillägg kan det finnas ett värde i att se över designen av stödsystem
för nya teknologier som kan behöva visst stöd. Det kommer oavsett att vara av stor vikt
att fokusera på att kontinuerligt säkerställa effektiva och likvida marknader.

These may be part of general taxation (VAT, excise duties) or specific levies to support targeted energy and/or
climate policies.
91
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Fråga 8
Frågan lyder: Which obstacles, if any, would you see to fully integrating renewable energy
generators into the market, including into the balancing and intraday markets, as well as
regarding dispatch based on the merit order?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Framförallt är det viktigt att de marknadsarrangemang/villkor som finns är ickediskriminerande, att de reflekterar marginalkostnader och att de inte skapar incitament
för marknadssnedvridande effekter.
Alla typer av producenter bör bära samma typ av ansvar, exempelvis balansansvar.
Dessutom vill vi nämna att olika typer av prioritetsordningar (priority dispatch/must
run) skapar särskilda fördelar till producenter av förnybart som är inte är
marknadsmässiga.
För många producenter av förnybart gäller att deras prognoser är som mest ”korrekta” så
nära realtid som möjligt vilket gör att tillgången till välfungerande och likvida
marknader är central.
De flesta producenter av förnybart får finansiella tillskott genom någon typ av
stödsystem, vilket gör att deras utveckling också drivs av andra signaler än
marknadssignaler
Sammanfattning av möjliga åtgärder för att underlätta full integration av förnybar energi:
•
•
•
•

Introducera samma ansvar för alla typer av producenter
Säkerställ tillgång till effektiva och likvida marknader
Ta bort prioriteringsordningar som gäller RES producenter specifikt
Begränsa finansiella stödsystem och vara särskilt försiktig med direkta
investeringsstöd

Fråga 9
Frågan lyder: Should there be a more coordinated approach across Member States for
renewables support schemes? What are the main barriers to regional support schemes and
how could these barriers be removed (e.g. through legislation)?
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Ei:s svar/synpunkter på frågan
Se ovan kommentarer i svaret i fråga 8 och 9 kring marknadsvillkor och förutsättningar.
Likartade villkor för producenter av förnybart inom EU förutsätter koordinering och
harmonisering av stödsystem. Ytterst handlar detta om att politiskt våga utsätta de
nationella målen för t ex andel förnybar produktion i energimixen för marknadskrafterna
och låta dessa styra allokering. Då behövs åtminstone regionala eller transnationella mål i
stället för nationella. Vi anser att det behövs regionala mål.
Fråga 10
Frågan lyder: Where do you see the main obstacles that should be tackled to kick-start
demand- response (e.g. sufficient flexible prices, removing (regulatory) barriers for
aggregators / customers, lack of access to smart home technologies, no obligation to offer

70 (80)

the possibility for end customers to participate in the balancing market through a demand
response scheme, etc.)?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
På en framtida marknad med en hög andel förnybar och variabel elproduktion kommer
det att bli allt viktigare att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser, det vill säga flexibel
produktion, lagring och efterfrågeflexibilitet. Målet bör alltså vara att utveckla
marknaden så att alla former av flexibilitet värderas likvärdigt inom samtliga
marknadssegment (dagen-före, intra-dag, reglerkraftmarknaden, systemtjänster). En
ökad flexibilitet kommer också att behövas för att underlätta en effektiv nätdrift. Här kan
flexibiliteten bidra till att hantera flaskhalsar, minska nätförluster och undvika eller
senarelägga kostsamma nätinvesteringar. Behovet av efterfrågeflexibilitet bör således
omfatta såväl elhandeln som nätdrift. Var olika flexibilitetsresurser tas tillvara mest
effektivt skiljer sig i väsentlig grad mellan olika medlemsstater och att tillämpa en
unionsgemensam modell för samtliga flexibilitetsresurser är därför knappast lämpligt.
Det är också viktigt att en långsiktigt stabil marknad för efterfrågeflexibilitet utvecklas i
takt med att behoven av (och därmed värderingen av) flexibla resurser växer. En sådan
jämn spelplan är att föredra framför en ”kick-start” som bygger på särskilt förmånliga
marknadsregler för efterfrågeflexibilitet, samtidigt som de långsiktiga kommersiella
förutsättningarna är oklara.
Den viktigaste förutsättningen för ökad efterfrågeflexibilitet i elhandeln är att elens
varierande värde över tiden slår igenom på slutkundsmarknaden och att
prisvariationerna är tillräckligt höga för att motivera en tillräckligt stor andel av
kunderna att anpassa sitt förbrukningsmönster. Ny smart teknik som smarta hem kan
bidra till att denna anpassning blir enklare för kunden samtidigt som andra nyttor som
bättre säkerhet och komfort kan bidra till att öka kundernas intresse, men det är inte på
tekniksidan det huvudsakliga problemet ligger. Istället handlar det om att skapa
tillräckliga incitament för marknadsaktörerna i hela värdekedjan att utveckla
affärsmodeller och kunderbjudanden som gör det attraktivt för kunderna att reagera på
prissignaler (eller andra signaler som speglar kundernas intressen) och anpassa sin
förbrukning. En mer priskänslig förbrukning förbättrar marknadens funktion, bidrar till
att minska prisvolatilitet på grossistmarknaden samtidigt som risken för att enskilda
producenter ska kunna utöva marknadsmakt minskar under extrema höglasttimmar.
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Första steget i att förstärka incitamenten för marknadsaktörerna är att avskaffa alla
former av prisreglering och pristak på både grossist- och slutkundsmarknaden så att
både producenter och kunder exponeras för transparenta och korrekta prissignaler.
Ytterligare en förutsättning för detta är förbrukningsmätning med tillräcklig upplösning
vilket gör utrullning av smarta mätare till en nyckelfråga. Genom att kunden enkelt får
tillgång till information bidrar smarta mätare till att kunderna kan bli aktiva aktörer på
marknaden. Smarta mätare möjliggör dessutom större variation av de avtal som kan
erbjudas av såväl nätägare som de konkurrensutsatta aktörerna.
Prissignaler från elmarknaden riskerar i vissa situationer att överskuggas av att den
samlade elkostnaden till stor del består av fasta eller icke tidsberoende kostnader såsom
skatter och vissa nättariffer. Detta är ytterligare ett skäl att beakta utformningen av
nättariffer när man önskar stimulera till ökad efterfrågeflexibilitet. Tariffer som varierar i
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tid eller är baserade på effekt kan stärka elmarknadens styrsignaler, samtidigt som de
kan bidra till ett effektivare nätutnyttjande.
Ett andra steg handlar om att skapa förutsättningar för samtliga flexibilitetsresurser
(hushåll, industrier, lagring, producenter) att delta på kortsiktiga marknader såsom intradag och balanskraftmarknaden. Detta kan göras genom att anpassa tidsintervall, krav på
minsta budstorlek och andra formella regler som kan utgöra hinder för
efterfrågeflexibilitet att delta på samma villkor som produktion. Nya aktörer som
aggregatorer kan här komma att spela en viktig roll. De förändringar som görs måste
dock alltid utgå ifrån höga krav på tillförlitlighet och driftssäkerhet där alla aktörer ska
ha tydliga incitament att minimera sina obalanser. Förändringar i regelverket bör heller
inte medföra oönskade marknadsförändringar, såsom en förflyttning av stora delar av
handeln till balansmarknaden, vilket kan medföra en mindre stabil prisbildning och ett
långsiktigt minskat förtroende för marknaden.
En avgörande faktor för ökad efterfrågeflexibilitet är också att kunderna får tillgång till
relevant information på ett enkelt sätt. Kunder behöver till exempel informeras om
tillgången på och potentialen för utrustning som gör att de kan automatisera sin
förbrukning, till exempel genom styrmekanismer som automatiserar användningen av t
ex vitvaror och värmepumpar. Dessa styrmekanismer kan direkt svara på tariff- och
prissignaler. Generellt anser kunderna att elmarknaden är svår att förstå och många
kunder har ett lågt engagemang för sin elanvändning. Detta är ett hinder för ökad
efterfrågeflexibilitet som inte bör underskattas.

Fråga 11-16, under rubriken ”3. Stepping up regional cooperation
in an integrated electricity system”
Fråga 11
Frågan lyder: While electricity markets are coupled within the EU and linked to its
neighbours, system operation is still carried out by national Transmission System Operators
(TSOs). Regional Security Coordination Initiatives ("RSCIs") such as CORESO or TSC have a
purely advisory role today. Should the RSCIs be gradually strengthened also including
decision making responsibilities when necessary? Is the current national responsibility for
system security an obstacle to cross-border cooperation? Would a regional responsibility for
system security be better suited to the realities of the integrated market?
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Ei:s svar/synpunkter på frågan
Ska de regionala center (RSCI) som nätkoderna (driftkoderna) föreslår inte bara vara
rådgivande utan även så småningom ges mer makt och även hantera driftuppgifter (det
vill säga ta över driften i vissa fall?)?
Driftsäkerhet och försörjningstrygghet kommer först när det kommer till styrning av
transmissionsnäten. Vi ser inte att det är en särskild fördel att ha en viss lösning (som till
exempel RSCI), utan vi kan vara öppna. Men metoden för ett utökat regionalt samarbete
ska utvecklas efter att TSO:erna har utrett hur det kan göras så att försörjningstrygghet
och driftsäkerhet hanteras på bästa sätt och så att samarbetet görs på ett frivilligt och
effektivt sätt. Vi anser att det fungerat väl hittills på den nordiska marknaden med
samarbete som en första väg, men som ett andra steg kan andra åtgärder behövas. Vi
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anser att departementet, Ei och Svenska kraftnät bör vara överens i frågan eftersom det i
ett senare skede kommer att handla om lagstiftning.
Fråga 12
Frågan lyder: Fragmented national regulatory oversight seems to be inefficient for
harmonised parts of the electricity system (e.g. market coupling). Would you see benefits in
strengthening ACER's role?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Ett antal nya instanser har grundats som del av genomförandet av det tredje paketet (det
vill säga efter inrättandet av Byrån och dess huvudsakliga ansvarsområden som beskrivs
i förordningen vid inrättandet). Dessa instanser får avgörande funktioner eller
monopolfunktioner att utföra på den gemensamma energimarknaden. Även om normala
konkurrensregler kommer att gälla för dessa instanser behöver en lämplig reglerad
tillsyn av dem säkerställas. För närvarande gäller detta nominerade
elmarknadsoperatörer (NEMO:er), regionala TSO-samarbetsorgan och potentiella
europeiska el- och gaskapacitetsinstanser för tilldelning, till exempel PRISMA European
Capacity Platform.
Instanser med viktiga EU-funktioner, som inte är naturliga monopol, är som nämnts
ovan föremål för normala konkurrensregler, även i de fall när de har en dominerande
ställning. Emellertid kan konkurrensrätten vara mindre effektiv när det bara finns en
aktör på den relevanta marknaden. Därför anser Ei att ett regelverk med ramar för deras
verksamhet kan övervägas och att ACER kan få en roll i de fall där
konkurrenslagstiftningen inte är effektiv och där det inte finns några förutsägbara
utsikter om att konkurrens kommer att utvecklas.
Ei anser därför att det finns ett värde i att stärka ACER:s roll vad gäller tillsyn av
exempelvis de nämnda aktörerna. Dock kräver en stärkning av ACER:s roll i så fall också
att ACER:s interna kapacitet stärks både kompetensmässigt och övergripande
resursmässigt.
När det gäller att stärka ACER:s roll i övrigt, ser vi ett värde av ett förstärkt ACER
framför allt vad gäller tillsyn av processer som riskerar att gå utöver nationella reglerares
enskilda jurisdiktion. För att detta ska fungera krävs också tydligt definierade och
avgränsade mandat för ACER.
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Ei anser slutligen att subsidiaritetsprincipen fortfarande ska vara grunden och att det är
rimligt att nuvarande ordning som föreslås i CACM med nationella beslut efter en
koordinerade process får möjlighet att prövas och utvärderas innan regelverket ändras.
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Fråga 13
Frågan lyder: Would you see benefits in strengthening the role of the ENTSOs? How could
this best be achieved? What regulatory oversight is needed?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Egentligen ser vi inget direkt behov av att stärka ENTSOs men eftersom de har fått en del
nya uppgifter via exempelvis nätkoderna kan tillsyn i det avseendet vara fördelaktigt.
Det är dock viktigt att hålla isär exempelvis ENTSO-E:s nätkodsarbete och deras
lobbyverksamhet. Exempelvis skulle ACER kunna ha den rollen givet att det sker en
förstärkning av ACER:s kompetens och resurser för att de ska kunna klara det
uppdraget. En nationell TSO står ju under tillsyn av den nationella tillsynsmyndigheten.
Fråga 14
Frågan lyder: What should be the future role and governance rules for distribution system
operators? How should access to metring data be adapted (data handling and ensuring data
privacy etc.) in light of market and technological developments? Are additional provisions on
management of and access by the relevant parties (end-customers, distribution system
operators, transmission system operators, suppliers, third party service providers and
regulators) to the metering data required?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Vad gäller DSO:s generella roll instämmer vi helt i EU-kommissionens uppfattning att
DSO-rollen ska fokusera på att vara en neutral marknadsfacilitator vilket också är grundbudskapet i CEER:s nyligen publicerade rapport om den framtida DSO-rollen 92. CEER
konstaterar att distributionsföretagen har en mycket viktig roll på en framtida Europeisk
elmarknad, samtidigt som de i princip inte bör utföra sådana uppgifter som kan
genomföras av aktörer på den konkurrensutsatta elmarknaden. Utgångspunkten bör vara
att ju fler uppgifter ett distributionsföretag har som ligger nära ”marknaden” desto större
ska i så fall kraven på övervakning vara. CEER framhåller också att kraven på åtskillnad
bör vara högre i sådana situationer.
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Liksom CEER vill vi också understryka att rollerna ser olika ut i olika medlemsländer och
att förutsättningarna för att bedriva distributionsverksamhet skiljer sig åt i betydande
omfattning. Av detta skäl bör styrning och tillsyn över distributionsföretagen i första
hand hanteras på medlemsstatsnivå samtidigt som det är viktigt att de nationella
tillsynsmyndigheternas roll breddas för att hantera framtida marknadsförändringar.
Styrsystemet på EU nivå bör i första hand fokusera på övergripande principer om att
främja konkurrens samtidigt som vissa regelförändringar på gemenskapsnivå kan
behövas för att garantera lika villkor på en allt mer integrerad slutkundsmarknad, till
exempel vad gäller de-minimi regler för åtskillnad och hantering av data.
Vad gäller tillgång till och hantering av data instämmer Ei i EU-kommissionens slutsats
att kunden alltid ska ha full kontroll över sina mätdata. Den som ansvarar för
mätdatadatahantering (antingen det är distributionsföretaget, en gemensam hubb eller en
tredje part) måste alltid kunna garantera datasäkerhet och skydda kundernas personliga
integritet. Den som ansvarar för mätdatadatahantering måste också underlätta tillgång
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/CrossSectoral/Tab1/C15-DSO-16-03_DSO%20Conclusions_13%20July%202015.pdf
92
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till mätdata för tredje part (energitjänsteföretag etc.), som kunden gett sitt tillstånd till.
Genom att Sverige avser att introducera en gemensam hubb för datahantering kommer
en neutral tillgång till mätdata för alla kundens leverantörer (elleverantör, aggregatorer,
energitjänsteföretag etc.) att kunna garanteras.
När det gäller behovet av ytterligare krav på hantering av mätdata och hur detta kan
påverka konkurrensen är det slutligen viktigt att skilja mellan datainsamling och
datahantering. Ägande, underhåll och utbyte av mätare åligger i Sverige distributionsföretagen och enligt Ei:s uppfattning har detta ingen negativ effekt på konkurrensen utan
bidrar snarare till rationell hantering och låga kostnader för kunden. Hantering och
processande av data för andra ändamål än fakturering är dock en betydligt mer känslig
fråga och det är just av detta skäl som Sverige kommer att satsa på en hubb-lösning som
bygger på en elhandlarcentrisk modell.
Fråga 15
Frågan lyder: Shall there be a European approach to distribution tariffs? If yes, what aspects
should be covered; for example tariff structure and/or, tariff components (fixed, capacity vs.
energy, timely or locational differentiation) and treatment of self-generation?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Frågan handlar om distributionstariffen. Distributionstariffen kan ha komponenter som
tidtariff, effekttariff, fast del och rörlig del. Vi anser att tariffer bör stimulera till
effektivitet (det vill säga vara kostnadsreflekterande) och utformas så att de enkelt kan
anpassas i takt med utveckling av marknaden. Vi ser endast några få skäl till
harmonisering när det gäller uttagstariffer (distributionstariff). Kostnadsreflekterande
tariffer bör rimligen konstrueras efter samma principer, men med skillnader i nivå
beroende på verksamhetsvillkor. När det gäller inmatningstariffer (distributions- och
transmissionstariff) kan det finnas skäl för harmonisering, framförallt av konkurrensskäl.
På en regional marknad (till exempel Norden) blir inmatningstariffen ett styrmedel. En
tariff bör också ge en rättvis fördelning mellan hur olika grupper, t ex olika kunder,
prosumenter och producenter, betalar för nättjänst så att inte en grupp tar en
oproportionerligt stor del.
Frågan om hur tariffer för prosumenter/mikroproduktion bör utformas, för att säkerställa
att det är enkelt, bekvämt och tydligt vad som gäller för en prosumenet kan med fördel
behandlas inom CEER där medlemmarna kan utbyta bästa sätt att hantera frågorna. Vi
anser att kundaktivitet bör uppmuntras, såsom t ex mikroproduktion och flexibel
elanvändning. Det ska vara enkelt för kunden att vara aktiv på marknaden samtidigt som
alla grupper bör bär sin andel av de gemensamma kostnaderna för systemet.
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Vi anser inte att Sverige bör driva frågan om harmonisering av tariffer, varken vad gäller
anslutningsavgift eller distributionstariff. Vi anser att det finns ett visst behov av att
harmonisera inmatningstariffer för distributions- och transmissionsnät. Vi anser inte att
frågan är väsentlig för Sverige, men inte heller att det helt går att bortse från den.
Fråga 16
Frågan lyder: As power exchanges are an integral part of market coupling – should
governance rules for power exchanges be considered?
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Ei:s svar/synpunkter på frågan
Det är nödvändigt att det införs ett harmoniserat regelverk för de börser som deltar i
marknadskopplingarna. Det är också nödvändigt att det finns en part som utövar tillsyn
över att börserna följer regelverket. På sikt är det eventuellt också önskvärt att minska
börsernas inflytande i marknadskopplingsprocessen.

Fråga 17-21, under rubriken “4. A European dimension to security
of supply”
Fråga 17
Frågan lyder: Is there a need for a harmonised methodology to assess power system
adequacy?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
För att uppnå en gemensam elmarknad inom EU är det viktigt att systemtillräckligheten
beräknas på samma sätt i alla länder och system. Om detta inte görs kommer
beräkningarna av systemtillräckligheten inte kunna jämföras med varandra och kravet på
systemtillräckligheten kommer att skilja sig åt mellan länderna. Detta i sin tur ökar risken
för icke-koordinerade nationella initiativ om exempelvis kapacitetsmarknader.
Fråga 18
Frågan lyder: What would be the appropriate geographic scope of a harmonised adequacy
methodology and assessment (e.g. EU-wide, regional or national as well as neighbouring
countries)?
Ei:s svar/synpunkter på frågan
Systemtillräckligheten bör harmoniseras på EU-nivå. Det kan vara lämpligt att i ett första
steg harmonisera systemtillräckligheten på regional nivå. Oavsett om man harmoniserar
systemtillräckligheten på EU-nivå eller på regional nivå är det viktigt att man tittar på
och tar lärdom av de regioner där detta redan införts och där det fungerar väl, till
exempel i Norden.
Fråga 19
Frågan lyder: Would an alignment of the currently different system adequacy standards
across the EU be useful to build an efficient single market?
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Ei:s svar/synpunkter på frågan
För att uppnå en effektiv gemensam europeisk elmarknad bör man harmonisera
systemtillräckligheten på EU-nivå. En likriktning av beräkningarna kan vara ett steg på
vägen mot att anta harmoniserade beräkningar på EU-nivå. Ett bättre sätt att uppnå detta
är dock att som ett första steg harmonisera beräkningarna på regional nivå.
Fråga 20
Frågan lyder: Would there be a benefit in a common European framework for cross-border
participation in capacity mechanisms? If yes, what should be the elements of such a
framework? Would there be benefit in providing reference models for capacity
mechanisms? If so, what should they look like?
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Ei:s svar/synpunkter på frågan
Det finns inte skäl att införa kapacitetsmekanismer. Om sådana ändå skulle införas är det
självklart att det finns anledning att ha ett gemensamt europeiskt regelverk för
gränsöverskridande deltagande.
Om och endast om man godkänner nationella kapacitetsmekanismer (CRM), vilket i sig
är tveksamt, så är det nödvändigt ur konkurrenssynpunkt att sådana mekanismer också
är öppna för gränsöverskridande deltagande. För att detta ska fungera är en första
förutsättning att den indelning av budområden som gäller för CRM inte bygger på
nationella gränser utan på var de faktiska flaskhalsarna i systemet finns. Med en sådan
indelning av budområden bör anläggningar som är synkront anslutna inom ett
växelströms-nät och som ligger inom det budområde som saknar tillräcklig kapacitet
kunna delta på lika villkor oberoende av nationsgränser. För likströms-förbindelser och
sjökablar är förhållandena annorlunda eftersom tillhandahållande av den efterfrågade
effekten är beroende av driftsförhållandena på kabeln (firmness). För sådana situationer
krävs ett särskilt regelverk. I dessa situationer, som är specifika och komplicerade, kan
referensmodeller vara till nytta.
Fråga 21
Frågan lyder: Should the decision to introduce capacity mechanisms be based on a
harmonised methodology to assess power system adequacy?
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Ei:s svar/synpunkter på frågan
Det finns inte skäl att införa kapacitetsmekanismer. Om sådana ända skulle införas är det
självklart att de ska finnas ett harmoniserat regelverk för detta.
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Bilaga 2: Nätkoder och
kommissionsriktlinjer
EU:s medlemsstater har beslutat om att skapa en gemensam inre marknad för el och gas,
se avsnitt 1.11.1. Detta ska öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar energi försörjning
och stärka konkurrensen på el och gasmarknaderna till nytta för Europas energikunder.
Sedan flera år tillbaka finns också gemensamma rättsligt bindande regler som sätter de
gemensamma spelreglerna för gränsöverskridande handel med el och gas mellan
medlemsstaterna. Ännu mer detaljerade rättsligt bindande regler håller nu på att
förhandlas fram och beslutas i form av nätföreskrifter (nätkoder) och
kommissionsriktlinjer (riktlinjer). Det nya regelverket kommer att påverka svenska
elproducenter, elnätsföretag, elhandlare, tillverkare av utrustning samt
energikonsumenter.
Steg 1 – Europeiska kommissionen identifierar och prioriterar
Första steget i processen är att Europeiska kommissionen identifierar och prioriterar
inom vilka områden som nätkoder (EU-gemensamma nätföreskrifter) ska tas fram. Detta
styrs av de områdena som är angivna i artikel 8.6 i respektive förordning 714/2009 för el
och 715/2009 för gas. Syftet med prioriteringen är att se till att arbetet med att ta fram
nätkoder görs i den ordning som ger mest effekt, och är det bästa valet utifrån de resurser
som krävs.
När Europeiska kommissionen är klar med prioriteringslistan tar ACER fram riktlinjer
(så kallade Framework Guidelines, FG på engelska) i samarbete med alla medlemsstaters
tillsynsmyndigheter.
Innan ACER beslutar om en ramriktlinje för en nätkod erbjuds möjlighet till
medinflytande, och remissynpunkter samlas in muntligt och skriftligt från olika
intresseorganisationer inom EU. Det betyder att svenska aktörer och intressenter har
möjlighet att lämna synpunkter, och bör ta möjligheten att vara med och påverka.
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Steg 2 – ENTSO bereder
När ramriktlinjerna är beslutade författar det europeiska nätverket av systemansvariga,
ENTSO (ENTSO-E för el och ENTSOG för gas) 93 ett förslag till nätkod. Detta görs i ett
samarbete med alla europeiska stamnätsföretag, TSO (så kallade Transmission System
Operator på engelska). Systemoperatör i Sverige är Svenska kraftnät.

93 European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E och European Network of
Transmission System operators for Gas, ENTSOG är de europeiska samarbetsorganen för ägare av stamnät för
el- respektive gasöverföring.
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I det här steget är det också viktigt med medinflytande och därför inhämtas synpunkter
både muntligt och skriftligt från olika intressenter inom EU, på samma sätt som gäller för
utformningen av ramriktlinjer.
Steg 3 – ACER granskar
När ENTSO-E respektive ENTSOG är klar med ett förslag till nätkod ska ACER granska
den förslagna nätkoden och bedöma om nätkoden är i linje med ACER:s ramriktlinje.
I det här steget lämnar ACER ett positivt eller negativt yttrande. Om ACER tycker att
nätkoden ska ändras måste ACER redovisa på vilket sätt man anser att nätkoden ska
ändras.
Steg 4 – Revidering efter ACER:s granskning
Efter det kan ENTSO-E respektive ENTSOG justera nätkoden för att sedan låta ACER ta
ställning till nätkoden på nytt. Om ACER inte har några invändningar på den justerade
nätkoden föreslår ACER till Europeiska kommissionen att nätkoden ska antas.
Steg 5 – Förberedande lagstiftningsprocess mellan Europeiska kommissionen,
medlemsstaterna, ACER och ENTSO-E
När ACER lämnar ett positivt yttrande till Europeiska kommission, är det
kommissionens uppgift att se till att nätkoden blir juridiskt bindande som en EUförordningar. Det innebär att medlemsstaterna inte behöver genomföra nätkoden i den
nationella lagstiftningen utan den gäller direkt. Nätkoden blir alltså direkt gällande i
Sverige, vilket i vissa fall kan innebära att helt nya regler ska tillämpas på
energimarknaderna för svenska aktörer och myndigheter.
De förslag till nätkoder som utarbetats av ENTSO-E respektive ENTSOG går till
kommittéförfarande.
Steg 6 – Kommittén gör slutförande av nätkod och beslut om antagande av nätkod
Kommittéförfarande är medlemsstaternas process för att anta en nätkod. Under denna
process kan nätkoden ändras.
Steg 7 – Godkännande av Parlamentet/Rådet
När kommittéförfarandet är avslutat lämnar Europeiska kommissionen förslaget till
nätkod till Europeiska parlamentet och rådet. Parlamentet och rådet har 4-6 månader på
sig att antingen anta eller förkasta förslaget till nätkod.
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Steg 8 – Nätkoden har trätt i kraft
Därefter antar Europeiska kommissionen nätkoden vid ett kommissionsbeslutsmöte.
Sedan publiceras nätkoden i Europeiska unionens tidning (EUT). Nätkoden träder ikraft
20 dagar efter publicering.

EI4001, W-4.0, 2014-01-31

79 (80)

80 (80)

Bilaga 3: Förteckning över Ei-rapporter
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Följande av Ei:s rapporter nämns i texten. Samtliga rapporter finns på www.ei.se.
Ei R2010:18

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem – Smarta mätare och
intelligenta nät

Ei R2012:14

Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2013:04

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ei R2013:07

Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme

Ei R2014:04

Leveranssäkerheten i elnäten 2012

Ei R2014:05

Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:11

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för
naturgasföretag

Ei R2014:16

Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:19

Avtal och information till anvisade kunder

Ei R2015:07

Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet

Ei R2015:09

Funktionskrav på framtidens elmätare

Ei R2015:11

Överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland

Ei R2015:13

Sveriges el- och naturgasmarknad 2014

Ei R2015:14

Leveranssäkerheten i elnäten 2013
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