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Energimarknader i utveckling?

E

l- och gasmarknadsutredningens slutbetänkande
“Energimarknader i
utveckling” (SOU 2004:129)
har varit på remiss. Utredningen noterar beträffande elmarknaden.
- att elmarknadsreformen 1996
lett till att prisnivån har stigit för
samtliga konsumenter oavsett
avtalsform.
- att den svenska elproduktionen
nu är koncentrerad till tre aktörer.
- att koncentrationen utgör ett
orosmoment för marknadens
framtida funktion.
Mot bakgrund av dessa konstateranden och farhågor är
utredningens förslag till hur
konkurrens och eﬀektivitet skall

stärkas knappast övertygande.
Distributionssystemen byggdes i första hand upp av lokala
distributionsföreningar och av
kommuner och av staten genom
Vattenfall. Det var alltså konsumentintressen som stod bakom
och distributionsmonopolen var
då inget bekymmer.
Systemfelet och systemproblemen uppstår när distributionsmonopolen säljs ut till producent- och handelsintressen.
Utredningen borde ha gått djupare i analysen av denna problematik och övervägt mer långtgående åtgärder för att åter stärka
konsumentintresset.
Utredningen konstaterar att
en väl fungerande konkurrensutsatt naturgasmarknad behövs för

att dämpa prisnivån för naturgas.
Vidare att en sådan marknad inte
ﬁnns idag. Det sistnämnda kan
man hålla med om. Beträﬀande
prisnivån borde utredningen
emellertid påpekat att priset vid
introduktion fortfarande sätts i
relation till konkurrerande energislag för att nå etablering och att
detta introduktionspris kan vara
klart lägre än det pris som på sikt
krävs för att täcka kostnaden för
gas och infrastruktur.
När det gäller gasbranschens
aktörsstruktur och infrastruktur
konstaterar utredningen
- att samtliga nya avtal i Sverige
tecknats med en och samma
leverantör (Dong).
- att Regeringen nyligen beviljat
(E.ON/Sydkraft) tillstånd att

bygga ny tillförselledning från
Tyskland och att detta sannolikt
ökar konkurrensen. Utredningen
framhåller att den utgår från att
gasföretagen känner till de nya
reglerna i konkurrenslagstiftningen och att konkurrensbegränsande delar i avtalen omförhandlas. Tillsynsmyndigheten står
emellertid här inför svårigheter
eftersom man inte har insyn i
avtalen. Utredningen föreslår att
områdeskoncession bör kunna
förenas med villkor och kunna
återkallas om koncessionshavaren bryter mot naturgaslagen
eller mot föreskrifter och villkor.
Rimliga villkor när det gäller
prisnivå och leveranssäkerhet
bör då ingå.
Sven Hogfors
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