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Förord

En stor del av omställningen till ett fossilfritt samhälle stavas elektrifiering. När både transporter och energiintensiv industri elektrifieras
ställs större krav på produktionen och överföringen av el. Hittills har
mycket av den allmänna debatten kretsat kring produktionen, t.ex.
frågor kring leveranssäkerheten i vind- och solkraft och hur snabbt
kärnkraften kan avvecklas. En mer brännande fråga, som i högsta
grad påverkar elektrifieringens potential att ställa om samhället,
handlar om elnätets kapacitet att föra över el från producenter till
konsumenter. I Sverige, som i många andra länder, är elnätet ett
naturligt monopol som regleras av staten. Från transmissionsnätet,
som ägs och drivs av Svenska kraftnät, förgrenar sig nätet ut till
region- och lokalnät, som ägs och drivs av både privata och offentliga, t.ex. kommunala, aktörer. Samtliga aktörer regleras av ellagen
(SFS 1997:857). Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet
och beslutar om elnätsbolagens intäktsramar i syfte att reglera prissättningen på överföringen.
I den här rapporten till ESO analyserar Lars Bergman och Bo
Diczfalusy hur det svenska elnätet regleras och vad som behöver
förändras för att säkerställa att vi även fortsättningsvis kommer att
ha elnätstjänster av hög kvalitet till rimliga priser.
Vår välfärd är i hög grad beroende av säker leverans av elektricitet
och ju mer samhället elektrifieras desto större krav ställs på överföringskapacitet. Redan nu har brister uppmärksammats i bland annat
Malmö och Stockholm. Därtill skapar allt mer intermittent och småskalig elproduktion ytterligare utmaningar för såväl elnätets fysiska
förmåga som för marknadens funktion. Infrastrukturen för överföring av el tar lång tid att förändra och det gäller därför på kort sikt
att utnyttja det befintliga nätet så väl som möjligt. I den här rapporten presenteras förslag som kan underlätta för underhåll och investe-
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ringar i elnätet. Jag hoppas att rapporten kan vara till nytta i arbetet
med säkra elleveranser, i dag och framöver.
Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp bestående
av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har letts av
Annika Sundén, ledamot i ESO:s styrelse. Som alltid i ESO-sammanhang svarar författarna själva för innehåll, slutsatser och förslag
i rapporten.
Stockholm i juni 2020
Hans Lindblad
Ordförande i ESO
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Sammanfattning

En trygg och säker tillgång till elektrisk och annan energi har haft
och kommer att ha en helt avgörande roll för utvecklingen av vårt
välstånd.
Historiskt sett har Sveriges elsystem i många avseenden utgjort
ett föredöme, både när det gäller teknisk tillförlitlighet och i fråga
om effektivitet. Under särskilt det senaste decenniet har det emellertid skett avgörande förändringar i elsystemet och i förutsättningarna
för handeln med el. Internationalisering, omreglering, ny teknik,
digitalisering och nya företagsformer har, liksom politiska beslut,
skapat en helt ny spelplan för elförsörjningen. Detta rör både elnäten
och produktionen av el.
Elnätens leveranssäkerhet och tillgängligheten till dessa har av
tradition varit hög. Under 2019 började det emellertid komma uppgifter i media om att företag och andra större kunder nekades anslutning till elnäten. Det ledde till politiska ”brandkårsutryckningar”
som tillfälligt tycks ha löst de akuta problemen.
Inom elproduktionen har det skett en snabb utbyggnad av vindkraft samtidigt som kärnkraftverk har lagts ner. Detta har lett till en
diskussion om det går att förena en stor andel vindkraft med en
fortsatt hög försörjningstrygghet.
Frågan är om den senaste tidens larmrapporter har sin grund i en
oväntat stor ökning av efterfrågan på el och elnätstjänster i några av
landets största städer, eller om det går att urskilja några mer fundamentala problem, som har att göra med själva grunderna för elmarknaden och de regelverk som omger den. Dessa frågor är temat för
denna rapport. Med andra ord: Behöver elmarknaden ett nytt regelverk?
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Ett omfattande regelverk
Elförsörjningen är ett komplext system, med många aktörer. Det
krävs särskilda tillstånd för att få anlägga och driva elnät. I mitten av
1990-talet omreglerades elmarknaden, vilket innebar att handel medoch produktion av el skildes från överföring. Genom att konkurrensutsätta handel och produktion av el skulle resurserna användas
mer effektivt och kostnaderna sänkas. Samtidigt skulle elnäten, som
är så kallade naturliga monopol, fortsatt vara reglerade med syftet att
säkerställa rimliga priser på elnätstjänster. Med tiden har ett omfattande regelverk utvecklats, både inom EU och i de enskilda länderna, och särskilda reglerings- och tillståndsmyndigheter har tillkommit.
Ökad elanvändning i framtiden
Under efterkrigstiden ökade användningen av el snabbt. I början av
1990-talet nådde den (exklusive nätförluster) nivån 130 TWh men
har därefter varit relativt konstant i intervallet 130–140 TWh. Länge
var den gängse uppfattningen att denna nivå skulle vara mer eller
mindre oförändrad under de kommande decennierna. Men på senare
tid har flera bedömare ändrat sin syn på hur elanvändningen kommer
att utvecklas. Skälet är den mycket omfattande elektrifiering av transportsektorn och delar av den elintensiva industrin som nu förväntas, samt tillkomsten av helt nya stora elanvändare, speciellt
datorhallar och batterifabriker.
Vår slutsats av det material som vi redovisat är att efterfrågan på
både el och elnätstjänster kommer att öka väsentligt under de närmaste decennierna. Det beror dels på en förväntad ökad användning av
el, dels på en ändrad geografisk fördelning av både elproduktion och
elanvändning. Detta kommer att kräva stora investeringar. Mot
denna bakgrund anser vi att det behövs en samlad analys av elnätsverksamhetens organisering och reglering som fokuserar på elnätsföretagens incitament att investera i ökad kapacitet och att göra det
i rätt tid.
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Elnätet
Elnätet är ett fysiskt sammanhängande tekniskt system som binder
samman producenter och användare av el. Detta system drivs och
utvecklas av ett stort antal skilda företag som verkar nationellt, regionalt eller lokalt. Från samhällsekonomisk synpunkt är det angeläget att dessa företag förmår koordinera sina verksamheter, både
sina investeringar och sina tariffer, så att resultatet blir ett från
samhällsekonomisk synpunkt lämpligt dimensionerat och kostnadseffektivt elnät som utvecklas i takt med efterfrågan på olika typer av
nättjänster. I dag finns inga etablerade institutioner för koordinering
av transmissionsnätets, regionnätens och lokalnätens drift och utveckling. Inför en sannolikt markant stigande efterfrågan på elnätstjänster är det angeläget att sådana institutioner etableras.
Frågan om de olika aktörernas incitament att via investeringar
underhålla och bygga ut elnätets kapacitet står i fokus för vår analys
av den framtida elmarknaden och dess regelverk. Detta gäller särskilt
eftersom brist på kapacitet i elnätet redan lett till politiska ”brandkårsutryckningar” för att säkerställa några företags anslutning till
elnätet i några av landets större städer.
Elnätsföretagen har monopol inom de geografiska områden där
de verkar och är därmed föremål för en statlig reglering med
Energimarknadsinspektionen (Ei) som ansvarig myndighet. Det
betyder att en analys av incitamenten att investera i elnätet till en
betydande del blir en analys av elnätsregleringens utformning och
tillämpning.
Men det är inte bara incitamenten att investera i elnätet, utan även
de förhållanden, främst i form av en omfattande tillståndsprocess,
som hindrar eller fördröjer sådana investeringar som bör uppmärksammas.
En ny avkastningsreglering
I en situation som den nuvarande där behovet av investeringar för
ökad kapacitet i elnäten är stort är avkastningsregleringen den viktigaste delen av regleringen av den svenska elnätsverksamheten.
Givet ägarförhållandena i den svenska elnätsbranschen, med ett allt
större inslag av privat ägande (via pensionsstiftelser och försäkringsbolag), är principen att avkastningen på elnätsföretagens kapitalbas
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ska motsvara den avkastning som fordras för att i konkurrens med
alternativa placeringar med motsvarande risk kunna attrahera kapital
för investeringar inte bara rimlig, utan också den enda långsiktigt
hållbara.
Vår bedömning är att de återkommande rättsliga tvisterna mellan
regleringsmyndigheten och elnätsföretagen tyder på att avkastningsregleringen de facto inte fungerar så som den är tänkt att fungera.
Bland annat har utfallet av de rättsliga processerna hittills inneburit
att den tillåtna reala avkastningen på elnätsföretagens så kallade
kapitalbas blivit väsentligt högre än den nivå som initialt beslutats av
Energimarknadsinspektionen.
Vi presenterar därför ett förslag till förändring av hur avkastningsregleringen tillämpas. Långsiktighet och stabilitet i bestämningen av den reala avkastning som företagen får ta ut utgör kärnan
i förslaget. Det innebär att kalkylräntan i fråga beräknas på ett annat
sätt än det som Energimarknadsinspektionen hittills har tillämpat.
Men den ”modell” som vi föreslår förutsätter också en ökad samsyn
mellan Energimarknadsinspektionen och elnätsföretagen i frågan
om vad som kan anses vara en ”rimlig” avkastning på elnätsföretagens kapitalbas.
Vi bedömer att de förändringar som vi föreslår relativt snabbt kan
genomföras i form av måttliga förändringar av det befintliga regelverket. Vi anser också att långsiktighet bör prägla synen på de inkomstfördelningsfrågor som avkastningsregleringen aktualiserar.
Med andra ord bör en ambition om låga nätavgifter i nuet inte drivas
så långt att den går ut över kvaliteten på de elnät som ska betjäna
framtida generationer.
En ny roll för nätföretagen
På den ”nya” elmarknad som nu växer fram kommer mycket att vara
annorlunda. Digital teknologi kommer att göra det möjligt för
kunderna att följa elprisutvecklingen i realtid och att anpassa sin
förbrukning därefter. Inslaget av lokal elproduktion förväntas fortsätta att öka. Även stora batterier (ellager) kan komma att spela en
roll. Detta skapar förutsättningar för en ny och mer aktiv roll för
regionala och lokala elnätsföretag. Det betyder också att elsystemets
traditionella struktur, med produktion, transmission, distribution
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och handel som i huvudsak separata delar, åtminstone delvis kan vara
på väg att lösas upp.
Med hänsyn till de långa ledtiderna i utbyggnaden av elnätets
kapacitet och den knapphetssituation som redan nu har visat sig i
flera större städer är det också sannolikt att elnätsföretagen i framtiden kommer att få hantera återkommande situationer med knapphet på kapacitet.
De förändringar av elsystemet som skett och förväntas ske ökar
systemets komplexitet i flera avseenden. En central fråga inför dessa
perspektiv är vilka uppgifter, möjligheter och skyldigheter som elnätsföretagen bör ha. Det handlar då både om utbyggnad och drift
av de lokala elnäten, men också om en eventuell roll i den övergripande nationella systemdriften. Vår uppfattning är att dessa frågor
är utomordentligt komplicerade. Det krävs därför en såväl bred som
djup analys av de tekniska, legala och ekonomiska frågor som på
olika sätt aktualiseras. Vår slutsats är därför att inga förändringar av
elnätsföretagens roll i elsystemet bör göras innan en sådan analys har
genomförts.
Detta hindrar dock inte att elnätsföretagen, inom de ramar som
gällande regler innebär, vidtar åtgärder som gör att man effektivt kan
hantera de knapphetssituationer som i kölvattnet på stigande efterfrågan på el och elnätstjänster sannolikt kommer att uppstå. De kan
på olika sätt möjliggöra för kunderna att vara mer flexibla i sin
användning av elnätet. De kan också via elnättariffen ge kunderna
incitament att utnyttja denna ökade flexibilitet. Inget av detta kräver
ändringar i regleringen av elnäten, men det faller rimligen inom Ei:s
uppdrag att via lämpliga informationsinsatser driva på en utveckling
i denna riktning.
Vindkraft och leveranssäkerhet
Elproduktionssystem med en hög andel vindkraft skiljer sig markant
från den typ av vatten- och kärnkraftsbaserade elproduktionssystem
som länge dominerat den svenska elförsörjningen. Vindkraftsproduktionen, som är beroende av vindförhållandena, kan inte planeras
och styras på samma sätt som produktionen i ”konventionella”
kraftverk.
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I den energipolitiska debatten i Sverige har frågan om möjligheten att kombinera en hög andel vindkraft med en fortsatt god
försörjningstrygghet ägnats stor uppmärksamhet. Det är en vanlig
uppfattning att vindkraftens karaktäristika motiverar, eller till och
med nödvändiggör, särskilda arrangemang för prissättning på tillgänglig produktionskapacitet (effekt) baserad på en statlig reglering
(så kallade kapacitetsmekanismer).
Vår analys leder oss till slutsatsen att det vore förhastat att i närtid
genomföra en sådan förändring av elmarknadens regelverk. När elproduktionssystemet i grunden förändras har marknadens aktörer
starka incitament att skapa både nya handelsplatser och produkter. I
det aktuella fallet med vindkraft har således marknadens aktörer
goda möjligheter att själva skapa marknader för handel med effektprodukter.
Den goda tillgången på flexibel vattenkraft i det nordiska elsystemet gör att stora svängningar i vindkraftsproduktionen under
höglasttid kan balanseras så länge som merparten av de svenska
kärnkraftverken är i drift. Det finns med andra ord tid för marknadens aktörer att utvärdera behovet av förändringar i elmarknadens
institutioner och produkter. Därmed finns det inte några skäl att i
närtid ändra på den lagstadgade delen av elmarknadens regelverk.
Forskning
Den reformering av de nationella elmarknaderna som skedde i
Europa i början av 1990-talet stöddes i hög grad av forskning i
ekonomi och energisystemanalys. ”Electricity market design” blev
snabbt ett vitalt och viktigt forskningsområde. Någon forskning av
motsvarande omfattning och kvalitet om elnätsverksamhet och
regleringen av denna finns dock inte, i alla fall inte i de nordiska
länderna. Vi anser att Energimyndigheten, som förfogar över betydande forskningsmedel, skulle kunna göra en samhällsviktig insats
genom att initiera sådan forskning.
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Reliable and consistent access to electricity and other forms of
energy has been a primary driver of prosperity in Sweden for
centuries and continues to play a key role in the development of our
country’s economic, social, and political well-being.
Historically, the electricity system in Sweden has been known for
its technical reliability and efficiency. However, over time –
particularly the past decade – major changes, including internationalization, re-regulation, technological change, digitalization, and
new forms of business, have dramatically altered the playing field for
stakeholders across the electricity system, affecting both electricity
production and national, regional, and local electricity supply networks.
The electricity networks have long been characterized by a high
security of supply, as well as safe and satisfactory access for all
customers. However, in 2019, media began reporting that several
major users were denied access to the power grid, which prompted
immediate political action to remove acute barriers to network
access. At the same time, Sweden has rolled out a rapid expansion of
wind power while closing nuclear power plants. This expansion has
fuelled an ongoing debate whether it is possible to increase reliance
on wind power, while sustaining a consistent and reliable supply of
electricity.
This report aims to discuss whether recent shortages in network
capacity were caused by unexpected surges in demand in major
cities, or by more fundamental problems, related to the institutional
structure of the electricity market and the regulations that govern
its activities. In other words: does the electricity market need a new
regulatory framework?
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A comprehensive regulatory framework
The electricity supply system has a complex structure with many
stakeholders, and is subject to extensive regulations, including special permits to establish and operate power grids. In the mid-1990s,
the electricity market was re-regulated to separate retailing and
production of electricity from transmission and distribution.
Retailing and production were exposed to competition to achieve an
efficient use of resources and a reduction in costs, while electricity
networks – which are deemed natural monopolies – remained regulated to ensure reasonable prices for electricity grid services. Over
time, both the European Union and individual member countries
have continued introducing additional regulations, including the
establishment of special regulatory and permit authorities.
Increased electricity use in the future
During the post-war period, electricity use in Sweden increased
rapidly, reaching a peak of 130 TWh in the early 1990s and then
remaining stable in the 130-140 TWh range for over two decades.
For long, the consensus across the expert community was that
electricity use would remain at this level in the decades ahead.
However, several experts have begun to adjust their projections to
reflect emerging trends that affect electricity use, such as the anticipated electrification of the transport sector and other energyintensive sectors, as well as emerging large-scale users of power,
including “server halls” and battery factories.
We project that the demand for electricity and electricity-grid
services will increase substantially in the next few decades, due to an
overall increase in electricity use as well as a shift in the geographical
spread of electricity generation and use. Meeting this increased
demand will require significant investments to maintain and expand
the capacity of the electricity grid. We believe it is critical to assess
network operators’ incentives to make these investments and to
make them in a timely manner, as part of a broader analysis of the
structure and regulations that govern electricity-grid operations. As
noted, this is especially important since lacking capacity has begun
to cause increasingly frequent shortages in supply.
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The electricity grid
The electricity grid is an interconnected technical system that
connects producers and users of electricity, and is managed by a
large number of national, regional, and local network operators.
Network operators’ ability to coordinate their operations, including
investments and tariffs, is essential for achieving an economically
well-dimensioned and cost-effective grid that evolves in tandem
with demand. Currently, there are no institutions in place for
coordinating the operations of either the transmission network or
regional and local networks. In light of the anticipated growth in
demand for electricity-grid services, it is critical that such institutions be established.
Network operators hold monopoly positions in their geographical service areas and must therefore comply with government
regulations set forth by the Energy Market Inspectorate (EMI). To
this end, the incentives to invest in the electricity grid are to a great
extent aligned with the design and application of the regulations of
the grid. Notably, however, investments are affected not only by
incentives, but also by other legal requirements and a rigorous
process for securing permits that may prevent or delay investing.
A new regulation on returns
In light of the urgent need to invest in increased capacity across our
electricity networks, the regulation on returns on invested capital
represents the most critical part of the regulatory framework governing electricity-grid operations in Sweden. With a rapidly increasing share of private ownership – via pension funds and insurance
companies – across the Swedish electricity-grid industry, the
principle that the return on network operators’ so-called capital base
should equal the return required to attract capital for investments is
both reasonable and the most sustainable in the long term.
However, as indicated by frequent legal disputes between regulatory authorities and network operators, we believe the regulation on
returns does not function as intended. Among other adverse outcomes, these disputes have inflated the permitted real rate of return
to a level well in excess of the rate determined by EMI.
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We are proposing a change to the procedures for applying the
regulation on returns. Our approach will facilitate greater stability
and consistency in the determination of the real rate of return, and
is based on an alternative way of calculating this rate than the
method currently utilized by EMI. Importantly, our approach will
require greater consensus between network operators and EMI
regarding what is a “reasonable” return.
We believe these adjustments could be implemented promptly by
making moderate adjustments to the regulations that are already in
place. We also believe that any resulting generational redistributions
of income must be assessed from a long-term perspective. The goal
of achieving low network charges today should not be pursued in a
way that jeopardizes the quality of electricity grids serving future
generations.
A new role for network operators
The emerging electricity market will be characterized by remarkable
change. Digital technology will enable customers to monitor the
real-time electricity prices and adapt their use as needed. Local
electricity generation is likely to continue expanding. Additionally,
the use of battery storage power stations may increase. These developments will lay the groundwork for a new and more active role for
regional and local network operators. They are also likely to at least
partially dissolve the vertical structure of the electricity system, in
which production, transmission, distribution, and retailing have
traditionally been separated.
Moreover, given the long lead times for expanding the capacity
of the electricity grid, network operators will likely continue to face
shortages in the future.
As the electrical system continues to change, it is becoming
increasingly complex. To this end, it is crucial to assess the evolving
responsibilities, opportunities, and obligations of network operators, as they relate to the expansion and operation of local networks
and, possibly, overall system operations. We believe that these issues
are extremely complicated. Reassessing network operators’ role
requires a comprehensive analysis of the related technical, legal, and
financial aspects. We strongly recommend that no policy decisions
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regarding the role of network operators be made prior to conducting
such an analysis.
However, a status quo should not prevent network operators
from taking action to meet surges in the demand for electricity and
electricity-grid services. The current regulatory framework lends
ample flexibility to manage peaks in demand that could otherwise
cause shortages. For instance, network operators can facilitate more
flexible use of the electricity grid and encourage customers to take
advantage of this increased flexibility by using the electricity-grid
tariff as an incentive. None of these initiatives requires modifications of existing regulations. Also, importantly, promoting and encouraging this type of work falls well within EMI’s scope of
responsibilities.
Wind power and security of supply
Electricity generation systems that are largely based on wind power
are vastly different from hydro- and nuclear power-based systems,
which have long dominated the Swedish electricity supply. Wind
power production is directly dependent on wind speed and related
conditions, and can thus not be controlled to the same extent as
production in conventional power plants.
Much of the energy policy debate in Sweden has focused on
whether increased dependence on wind power is compatible with the
need to ensure a consistent, reliable supply of electricity. A common
stance is that wind power is most efficiently implemented along with
capacity mechanisms – government-regulated pricing that rewards
the availability of production capacity to ensure that electricity
supply can meet peaks in demand.
Our analysis suggests that introducing capacity mechanisms as a
standalone regulation would be short-sighted and inefficient. The
fundamental changes to the power generation system will, in the
longer term, create strong incentives for electricity-market stakeholders – including wind power producers – to take their own lead
on developing new marketplaces and products. In other words, the
stakeholders, including wind power producers, are likely to create
the capacity markets that may be needed.
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With the ample availability of hydropower across the Nordic
electricity system, there is sufficient flexibility to offset any fluctuations in wind power production, as long as most Swedish nuclear
power plants remain in operation. Thus, decision makers have time
to assess the need for modifications to the institutional structure and
products of the electricity market – and consequently, there is no
reason to alter the regulatory framework governing the electricity
market prior to making these assessments.
Research
The restructuring of national electricity markets that took place in
the early 1990s was to a great extent supported by research in
economics. “Electricity market design” soon became a vibrant and
important area of research. Currently, there is no research of
comparable scope and quality on electricity network operation and
regulation, at least not in the Nordic countries. We believe this is an
area where the Swedish Energy Agency, which controls significant
funds earmarked for research, could make an important contribution.
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1.1

Inledning och bakgrund

Sverige är långt, mörkt och kallt. Vi behöver stora mängder energi
för uppvärmning, belysning, industriproduktion och transporter. En
trygg och säker tillgång till elektrisk och annan energi har haft, och
kommer att ha, en helt avgörande roll för utvecklingen av vårt välstånd.
Historiskt sett har Sveriges elsystem i många avseenden utgjort
ett föredöme, både när det gäller teknisk tillförlitlighet och i fråga
om effektivitet. Elpriserna har varit konkurrenskraftiga, leveranserna har varit säkra och systemet har fungerat väl. Grunden för
detta är främst den goda tillgången på vattenkraft och den teknologi
för produktion och långväga överföring av kraft som utvecklats i
Sverige. Den med tiden politiskt kontroversiella stora satsningen på
kärnkraft har kompletterat vattenkraften och skapat ett effektivt
kraftsystem praktiskt taget utan utsläpp av koldioxid.
Under särskilt det senaste decenniet har det emellertid skett avgörande förändringar i elsystemet och i förutsättningarna för handeln med el. Elmarknaden har internationaliserats och ny teknik och
nya företagsformer har tillkommit. Den avreglering av elmarknaderna i de nordiska länderna som inleddes på 1990-talet och avvecklingen av handelshindren (bland annat de så kallade gränstarifferna) mellan länderna har skapat en väl integrerad nordisk marknad
för el, med fri och transparent prisbildning på väl fungerande
handelsplatser för el och elprisbaserade finansiella derivat.
Digitaliseringen har, precis som på alla andra områden, gripit in
djupt i elsystemet. Politiska beslut har skapat en ny spelplan för elförsörjningen, främst genom att klimatfrågan har fått allt större
genomslag, men också till följd av satsningarna på förnybar energi.
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Till detta kommer att elmarknadens regelverk numera i viktiga delar
styrs av EU-lagstiftning.
Vi har också sett en snabb utveckling av ny teknik. Exempelvis
har vindkraftens andel av elproduktionen mer än tiodubblats under
den senaste tioårsperioden. Enligt många bedömare har vi bara sett
början på en omfattande omstrukturering av vår elförsörjning.
Utvecklingen har till stor del initierats och drivits på av politiska
beslut, men har också förstärkts av den tekniska utvecklingen. En
lång rad politiska styrmedel, i form av ekonomiskt stöd och regleringar av olika slag, har understött utvecklingen i riktning mot en
större andel förnybar energi. Den energiöverenskommelse som slöts
mellan fem riksdagspartier (S, M, MP, C och KD) i juni 2016 (och
där sedermera M och KD har frånträtt uppgörelsen) innefattade t.ex.
ett mål om att Sverige år 2040, inom ramen för vissa villkor, skulle
ha en helt och hållet förnybar elproduktion.
En fråga som rör elsystemet och elmarknaden men sällan varit i
samhällsdebattens fokus rör elnäten och tillgången till kapacitet i
överföringsnäten på olika spänningsnivåer. Under 2019 började det
emellertid komma uppgifter i media om att företag och andra större
kunder nekades anslutning till elnäten. Plötsligt uppstod en livlig
debatt i media och i politiken om orsakerna till dessa problem. Det
finns många tänkbara orsaker till de akuta problem kring nätanslutning och nätkapacitet som vi ser nu. Men frågan är om den senaste
tidens larmrapporter har sin grund i ett antal olyckliga och sammanfallande omständigheter, eller om det går att urskilja några mer
fundamentala problem, som har att göra med själva grunderna för
elmarknaden och de regelverk som omger den.
En annan fråga som, till skillnad från frågan om elnätens kapacitet, har debatterats flitigt under senare år är hur den snabba utbyggnaden av så kallad intermittent (variabel) kraft i elproduktionen, främst vindkraft men med tiden kanske också solkraft, i kombination med en utfasning av kärnkraften, kan förenas med fortsatt
hög försörjningstrygghet. Kärnfrågan i denna debatt är om Sverige
behöver vidta särskilda åtgärder för att klara elförbrukningen när den
är som allra störst, t.ex. under kalla vinterdagar.
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Syfte

Syftet med denna rapport är att, mot bakgrund av de ovan nämnda
nya förhållandena, analysera behovet av ny lagstiftning och ändringar i befintliga regelverk på elmarknaden. Vi kommer att beröra
de frågor som gäller den nationella leveranssäkerheten och behovet
av så kallade kapacitetsmekanismer. Men huvuddelen av vår rapport
ägnas åt de aspekter av elsystemet och elmarknaden som rör marknaden för elnätstjänster och regleringen av elnätsverksamheten.
Ytterst handlar vår analys och våra förslag om förutsättningarna för
att långsiktigt upprätthålla principen om att alla som vill och behöver
det får ansluta sig till elnäten.
Utöver inhemska rapporter och EU-dokument om relaterade
frågor bygger våra analyser på arbeten som nyligen publicerats i
internationella vetenskapliga tidskrifter eller presenterats vid internationella energiekonomiska konferenser.1 Därutöver har vi intervjuat en rad personer inom myndigheter, organisationer och företag
som verkar på eller på annat sätt har anknytning till marknaderna för
el och elnätstjänster. Målgruppen för vår rapport är främst politiska
beslutsfattare som har att ta ställning till behovet av ny lagstiftning
och nya regelverk på elmarknaden och inom elnätsverksamheten,
men även forskare, analytiker m.fl.
I korthet är rapporten disponerad på följande sätt. I kapitel 2
sammanfattar vi 2019 års ”anslutningskris”. Vad var det som hände
och vilka åtgärder vidtogs för att bemästra problemen? Därefter ger
vi i kapitel 3 en kort översikt av den svenska elmarknaden. Det handlar då om hur elen produceras och används, men också om elmarknadens aktörer och institutioner. I kapitel 4 diskuterar vi efterfrågan
på elnätstjänster och hur denna kan väntas utvecklas de närmaste
decennierna, varefter vi i kapitel 5 beskriver och analyserar den
svenska marknaden för elnätstjänster.
Mot denna bakgrund beskriver och analyserar vi i kapitel 6 regleringen av den svenska elnätsverksamheten. Fokus är regleringens
inverkan på incitamenten att bygga ut elnätets kapacitet i takt med
efterfrågans utveckling. Denna fråga hänger samman med den fråga
som behandlas i kapitel 7, nämligen elnätsföretagens uppgifter och
skyldigheter. Medan rapporten fram till och med kapitel 7 främst
Se Anaya och Pollitt (2016), De Vries och Verzijlbergh (2018), Grubb och Newbery (2018),
Heden (2012), Hirth (2015; 2017), Lopes och Coelho (2018), Newbery m.fl. (2018), Pollitt
och Chyong (2018) och Riesz m.fl. (2016).
1
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handlar om elnätens leveranssäkerhet handlar kapitel 8 om elproduktionens leveranssäkerhet. Fokus är på den fortsatta utbyggnaden
av vindkraft och hur denna påverkar leveranssäkerheten. I kapitel 9
gör vi några avslutande kommentarer kring de frågor som behandlas
i rapporten.
För att underlätta läsningen av enskilda kapitel har vi valt att
avrunda vissa kapitel (kapitel 4–8) med ett antal sammanfattande
slutsatser, väl medvetna om att detta i vissa fall kan skapa en känsla
av upprepning.
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2

”Anslutningskrisen” 2019

Vid flera tillfällen under senare tid har media rapporterat om att
företag eller andra större kunder nekats att få ansluta sig till elnäten.
Följande fall hör till de mest uppmärksammade:
– Elnätsföretaget Ellevio, som äger elnät i bland annat
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, meddelade under
våren 2019 att man på grund av befarad kapacitetsbrist redan
2021 kunde tvingas tacka nej till anslutning av nya elabonnenter. Enligt företaget skulle man bli tvungen att ställa större
kunder på kö. Det kan gälla bostadsprojekt, datorhallar
(”serverhallar”), tunnelbanestationer, vattenverk eller laddstolpar för elfordon.
– I Malmö väckte det stor uppmärksamhet när Pågens bagerier,
med ca 800 anställda, ungefär samtidigt anmälde att man ville
öka sin kapacitet från 85 000 ton bröd per år till 120 000 ton,
men nekades anslutning eftersom leverantören Eon inte
kunde garantera överföring av den extra el som skulle krävas.
– Från Uppsala län rapporterades i media att det under ca 200
timmar per år råder kapacitetsbrist i elnätet. Vattenfall
Eldistribution, som äger elnätet, har bland annat tvingats tacka
nej till etablering av datorhallar. Tidigare har en planerad batterifabrik i Västerås nekats anslutning av samma skäl. Den
planerade fabriken skulle kräva en elektrisk effekt på 300 MW,
vilket motsvarar hela Uppsalas anslutningseffekt.
Liknande problem har observerats i andra delar av landet. Problemen
förefaller dock vara allra störst i storstadsområdena, framför allt i
mellersta och södra Sverige. Beskeden från nätföretagen har gett
upphov till en livlig politisk debatt, både lokalt och nationellt, som
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har kretsat kring både vem som är ansvarig för de uteblivna anslutningarna och vad som borde göras.
För de berörda företagen är det självklart ett problem att bli
nekad anslutning till elnätet. Men det är inte självklart att detta också
är ett samhällsekonomiskt problem. Det är ju i allmänhet inte samhällsekonomiskt motiverat att hålla en sådan kapacitet att all efterfrågan alltid kan tillgodoses. Samtidigt är det faktiskt ett samhällsekonomiskt problem att företag nekas anslutning till elnätet. Detta
hänger samman med att tillgången till elnätet inte fördelas till högstbjudande, dvs. till verksamheter som kan skapa mest jobb och inkomster, utan enligt en ”först till kvarn”-princip. Det är fullt möjligt
att många verksamheter som redan är anslutna till elnätet skapar
betydligt mindre samhällsekonomiskt värde än företag som nekats
anslutning. Därmed är bristen på kapacitet i vissa delar av elnätet inte
bara ett problem för de direkt berörda företagen, utan också ett
samhällsekonomiskt problem.
Branschorganisationen Energiföretagen Sverige, som organiserar
bland annat merparten av nätföretagen i Sverige, har genomfört ett
projekt (”Samling för nätkapacitet”) bland sina medlemmar för att
identifiera orsakerna och ge förslag på vad som kan göras för att
undvika kapacitetsbrist. I oktober 2019 överlämnade man en rapport
med en omfattande ”bruttolista” på åtgärder som skulle kunna genomföras för att minska problemen.2 Det rörde sig både om åtgärder
för att minska behovet av effekt och åtgärder som syftade till att få
fram mer lokal kraftproduktion för att avlasta elnäten.
I november 2019 presenterade regeringen och elnätsföretagen i
Stockholms- och Malmöregionerna ett initiativ för ökade investeringar i elnäten och ökad regional tillgång till överföringskapacitet
och kraftproduktionskapacitet.3 Initiativet innehöll två huvuddelar.
Dels ett förslag som syftade till ökade investeringar i elnäten, genom
att elnätsföretagen fick möjlighet att – under vissa villkor – öka sina
intäkter genom att utnyttja outnyttjade underskott.4 Dels insatser av
de lokala elnätsägarna i Stockholm och Skåne (Ellevio AB och Eon i
Malmö) för att säkra den lokala och regionala kapaciteten i näten i
respektive region.
Energiföretagen Sverige 2019.
Pressmeddelande från Regeringskansliet 2019-11-07.
4
Ett outnyttjat underskott innebär att intäkterna från nätverksamheten hos ett företag har
understigit intäktsramen under en viss tillsynsperiod, dvs. att företaget inte till fullo har utnyttjat sin rätt till avkastning.
2
3
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Medlen för att uppnå detta var i Malmö bland annat att upphandla
lokal kraftproduktion baserad på biogas och att försöka få till stånd
en större flexibilitet i användningen av el. I Stockholm aviserades
upphandling av kraftproduktion och ett antal så kallade flexibilitetslösningar. Eon angav att dessa åtgärder innebar att alla de utbyggnadsplaner, exempelvis Pågens och Polykemis verksamheter, som
behövt läggas på is på grund av kapacitetsbrist i elnätet, nu kunde
genomföras samt att nya kunder nu kunde anslutas. Enligt Ellevio
skapades genom överenskommelsen förutsättningar för en fortsatt
utbyggnad av nya bostäder, stora infrastrukturprojekt och utbyggd
laddinfrastruktur.
Dessa så kallade storstadpaket välkomnades av många, men gav
också upphov till debatt och kritik, bland annat därför att åtgärderna
beskrevs som tillfälliga lösningar, och att avtalen inte var transparenta.5
Vår uppfattning är att de nämnda åtgärderna möjligen kommer
att bidra till att lösa de akuta problemen. Men även om så sker finns
det skäl att fråga sig varför situationen har tillåtits bli så dramatisk
och vad som kan göras för att undvika att liknande situationer
uppstår igen. Vi har genomfört samtal med ett antal personer inom
energibranschen, som har angett en rad skäl till de aktuella problemen.
– Befolkningstillväxt och urbanisering. I Stockholm och andra
storstadsområden har befolkningen vuxit kraftigt under en
följd av år utan att elnätens kapacitet ökat i motsvarande
utsträckning.
– Nya företag: I spåren av de senaste årens goda ekonomiska
tillväxt har en rad nya företag etablerat sig, i många fall med
stor påverkan på elsystemet. Det har varit vindkraftverk och
annan typ av kraftproduktion, men också stora användare
såsom datorhallar, batterifabriker, laddinfrastruktur för elfordon m.m.
– Minskad lokal elproduktion: Under den senaste tiden har flera
lokala kraftvärmeverk lagts ner, vilket har ökat behovet av
överföringskapacitet för att el ska kunna hämtas från annat
håll.
5

Se t.ex. ”All anledning till öppenhet” av Mats Nilsson, Second Opinion, 27 november 2019.
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– Tillståndsprocesserna: Det tar lång tid att planera och bygga ut
elnät. Enligt Nätkoncessionsutredningen6 kan det idag ta
mellan 5 och 10 år att ta ett nytt elnät i drift, från det att ansökan har lämnats in. Utredningen föreslår en rad åtgärder,
bland annat en bättre samordnad tillståndsprocess. Men även
om sådana åtgärder skulle innebära en förbättring så kommer
ledtiderna att vara fortsatt långa.
– Elnätsregleringen: Elnätsregleringen innebär bland annat att
alla som vill ansluta sig till elnäten har rätt att ”på skäliga
villkor” bli anslutna. I praktiken innebär denna bestämmelse
att det är ”först till kvarn” som gäller, dvs. den som frågar först
har rätt att ansluta sig först, oavsett verksamhetens art och
betydelse. Till följd av en snabb elektrifiering och många nya
aktörer har nu frågan ställts på sin spets. För även om nätägaren har skyldighet att ansluta nya kunder så är detta enlig
ellagen villkorat att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet.
– Priser och tariffer för nättjänster: Den nuvarande lagstiftningen
innebär att nätföretagen har rätt att ta ut intäkter upp till ett
på förhand angivet totalbelopp, en så kallad intäktsram. Däremot finns det inga precisa regler om hur tarifferna ska utformas. Hittills har det i stort sett funnits god kapacitet i
elnäten, vilket har inneburit att det har saknats skäl för nätföretagen att utveckla tariffer som återspeglar t.ex. trängsel
och skiftande flöden av el.
– Systemfrågorna: I takt med att nya aktörer har tillkommit, t.ex.
vindkraftverk och datorhallar, men också kunder som har
större möjlighet än tidigare att anpassa sin elförbrukning,
ställs det allt större krav på att elsystemets olika delar går i takt
med varandra. Flera av de tillfrågade är osäkra på om den
modell för elmarknaden – med ett reglerat nätmonopol och en
i övrigt fri marknad - som tillämpas i stora delar av Europa är
ändamålsenlig i förhållande till de nya krav som ställs.
Det är svårt att avgöra hur varje enskild faktor har bidragit till den
uppkomna situationen. Men mycket tyder på att det finns skäl att
analysera och se över de regelverk som styr driften av och inve6

SOU 2019:30.
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steringarna i elnäten. Dessa regelverk är också huvudämnet för
denna rapport. För att sätta regelverket i sitt sammanhang beskriver
vi emellertid först hur elmarknaden har utvecklats sedan 1900-talets
början.
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3.1

Elmarknaden och dess omvandling

Utbyggnaden av elnätet i Sverige startade kring förra sekelskiftet.
Den började småskaligt och lokalt, ofta med belysning i fokus.
Elektrifieringen av Sverige växte sedan fram organiskt, inledningsvis
med lokal elproduktion som anslöts till de lokala företagen och hushållen. De lokala elverkens och kraftverkens utbredning reglerades
genom särskilda tillstånd från staten (koncessioner). Efter hand
kompletterades elnäten med regionledningar och stamnätsledningar
med högre spänningar, vilket möjliggjorde överföring av el över
längre sträckor, sammanlagring av olika kraftslag och förbrukningar
samt gemensam frekvens- och spänningshållning.
Under 1900-talets första hälft byggdes vattenkraften ut. Parallellt
uppstod ett behov av och tekniska möjligheter för att transportera
elen till framför allt industrier. Men det fanns också tidiga prestigeprojekt. Ett pionjärprojekt var malmbanan mellan Kiruna och
Riksgränsen, som var klar år 1915 och som försörjdes med el från
Porjus kraftstation. År 1936 fördes för första gången el från
Norrland till mellersta Sverige och 1938 startades samkörning av
kraftverk i hela Sverige.
På 1940-talet togs avgörande steg mot att etablera stamnätet
(numera transmissionsnätet), dels genom att andra världskriget
påskyndade utbyggnaden av vattenkraften i norr vilket krävde ökad
överföringskapacitet, dels genom att organisatoriska åtgärder vidtogs för att samordna två uppseglande konkurrerande stamlinjeföretag. Grundtanken var att statliga Vattenfall tillsammans med de
privata kraftproducenterna skulle bygga, äga och använda de framtida stamlinjerna. År 1949 slöts ett avtal som innebar att Vattenfall
fick ta hand om driften och kraftavräkningen för alla ledningar för
högspänd överföring (spänningar över 220 000 volt), under överin-
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seende av en särskild stamlinjenämnd. Till följd av behovet att
transportera stora mängder el från vattenkraftverk i norr fick
stamnätet en tydlig nord-sydlig dimension.
Nästa stora steg i stamnätsutbyggnaden kom i samband med
kärnkraftsutbyggnaden under 1970-och 80-talen. Under perioden
1973-86 igångsattes inalles tolv kärnkraftreaktorer, med en sammanlagd effekt över 10 000 MW. I början av 1990-talet stod kärnkraften för nära halva Sveriges elproduktion. För att möta den stora
tillkommande kraftproduktionen krävdes förstärkningar av elnäten,
särskilt i södra Sverige där produktionstillskottet genom kärnkraften
tillkom.
Region- och lokalnäten byggdes ursprungligen ofta av industrin
för att föra kraft från produktionsanläggningar till industriverksamhet, men även för att få el till lokalsamhället. Regionnäten spelade en
viktig roll för att knyta de lokala elnäten till stamnätet och skapa det
synkrona7 system vi känner i dag i Sverige, Norden och stora delar
av Västeuropa.
Omregleringarna i Europa och Sverige
Under 1990-talet, när de flesta nationella el- och gasmarknader fortfarande var monopolmarknader, beslutade EU och medlemsstaterna
att successivt utsätta dessa marknader för konkurrens. Detta skedde
under trycket av den våg av avregleringar av ”nätverksindustrier”
(järnvägar, flyg, dataöverföring, vattenförsörjning m.fl.) som svepte
fram över västvärlden under slutet av 1980-talet och början av 1990talet. De första liberaliseringsdirektiven (det första ”energipaketet”)
antogs 1996 (elmarknaden) och 1998 (gasmarknaden). Ett andra
”energipaket” antogs 2003. Industriella och privata förbrukare
kunde nu fritt välja el- och gasleverantör bland en lång rad konkurrenter i EU-länderna. I april 2009 antogs ett tredje ”energipaket”
i syfte att ytterligare liberalisera den inre marknaden för el och gas.
I Sverige inleddes arbetet med att utsätta elmarknaden för
konkurrens redan i slutet av 1980-talet. Ett avgörande steg mot en
reformerad elmarknad togs 1992. Då delades affärsverket Vattenfall
upp. Drift och förvaltning av stamnätet övertogs av det nybildade
Ett elsystem som kopplas ihop med växelströmsledningar och transformatorer utgör ett
synkront nät. Det kan bara finnas en frekvens i ett synkront nät.
7
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affärsverket Svenska kraftnät, medan övrig verksamhet bolagiserades inom Vattenfallkoncernen. Sedan dess är Vattenfall ett helstatligt aktiebolag.
År 1996 omreglerades elmarknaden,8 vilket innebar att handel
och produktion av el skildes från överföring. Genom att konkurrensutsätta handel och produktion av el skulle resurserna användas
mer effektivt och kostnaderna sänkas. Elnäten skulle däremot betraktas som naturliga monopol, och fortsatt vara prisreglerade, vilket
de är än idag.
Vad används el till och hur produceras den?
Användningen av el ökade snabbt under hela efterkrigstiden och
fram till slutet av 1980-talet. Därefter har elanvändningen varit mer
eller mindre konstant, se figur 3.1 som illustrerar utvecklingen sedan
1970.
Figur 3.1

Elanvändning per sektor fr.o.m. 1970, TWh

Källa: Energiläget i siffror 2019, Energimyndigheten.

Som framgår av figuren svarade industrin i början av 1970-talet för
den största andelen av elanvändningen. Sedan dess har den andel som
avser bostäder, service m.m. stadigt ökat. Till stor del beror det på
den övergång från oljeeldning till elanvändning för bostadsuppvärmning som – i spåren av oljekriserna på 1970-talet och utbyggna8

Proposition 1996/97:136.
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den av kärnkraften – skedde, bl.a. med stöd av politiska beslut och
statliga styrmedel. På senare år har användningen av el för andra
ändamål än uppvärmning – datorer, elfordon, elektrisk utrustning
etc. – ökat snabbt.
Om förändringen i elkonsumtionens sammansättning har varit
relativt blygsam, så har situationen varit den motsatta när det gäller
elproduktionen. Som framgår av figur 3.2 har det skett närmast
dramatiska förändringar när det gäller de olika kraftslagens andel av
elproduktionen sedan 1970-talets början.
Figur 3.2

Elproduktion (netto) per kraftslag fr.o.m. 1970, TWh

Källa: Energiläget i siffror 2019, Energimyndigheten.

Sveriges elproduktion baserades i början av 1970-talet nästan uteslutande på vattenkraft. I takt med att kärnkraften byggdes ut under
perioden 1973-86 minskade vattenkraftens andel. Vattenkraften utgör idag ungefär halva vår elproduktion.
Den kanske mest betydelsefulla förändringen under senare år är
dock, åtminstone vad beträffar de problem som vi diskuterar i denna
rapport, sannolikt utbyggnaden av vindkraften. Mellan 2008 och
2017 tiodubblades produktionen av vindkraft, från knappt 2 TWh
till 17 TWh. Till stor del berodde denna ökning på subventionerna
till grön el genom det elcertifikatssystem som infördes 2003. Under
de senaste decennierna har det skett en snabb utveckling av
vindkrafttekniken, vilket lett till lägre kostnader och stimulerat den
34
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fortsatta utbyggnaden. Mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta.
Även om ökningen av den totala elproduktionen från vindkraft
har betydelse för elsystemet, så är av allt att döma antalet nya produktionsanläggningar (och därmed anslutningspunkter till elnätet)
av än större betydelse. Fler anslutningspunkter och mer varierande
elproduktion innebär, å ena sidan, att systemet blir mer komplext,
speciellt på lokal nivå. Å andra sidan innebär fler vindkraftverk en
större geografisk spridning av kraftproduktionen och därmed ökade
chanser att dåliga vindförhållanden på ett ställe kan kompenseras av
bättre förhållanden på ett annat.
Figur 3.3

Antalet vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion under
perioden 1982–2017

Källa: Energiläget i siffror 2019, Energimyndigheten.

Som framgår av figuren fanns det år 2016 mer än 4 000 vindkraftverk
anslutna till det svenska överföringsnätet och antalet har ökat betydligt sedan dess. Som jämförelse kan nämnas att det maximalt har
funnits tolv kärnkraftverk i drift. Antalet vattenkraftverk uppgår till
ca 2 200, men huvuddelen (ca 2 000 verk) utgörs av små anläggningar
med liten effekt.
I kapitel 5 diskuterar vi hur elproduktionen och elanvändningen
kan komma att utvecklas i framtiden, och vilka konsekvenser det kan
få för elsystemet.
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Nya funktioner och institutioner

Fram till mitten av 1990-talet kan elförsörjningen sägas ha skett i
form av ett försörjningsmonopol, som omfattade både produktion
och överföring av el. I samband med omregleringen av elmarknaden
på 1990-talet uppstod det behov av ett antal nya funktioner för att
hantera den nya situationen med ett reglerat nätmonopol och fri
handel med el. Det gällde bl.a. övervakningen av priser och andra
avtalsvillkor för nätmonopolen, ansvaret för att det råder balans
mellan produktion och konsumtion av el samt tillhandahållandet av
handelsplatser för el. Flera nya institutioner – både offentliga och
privata – tillkom för att säkerställa den nya marknadens funktion. I
det följande beskrivs ansvarsförhållandena översiktligt.
Tillsyn och regelutveckling
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet med tillsynsansvar över energimarknaderna. Ei har tre verksamhetsområden:
• Tillsyn och tillstånd
• Regelutveckling
• Kundinformation
Inom området tillsyn och tillstånd ger Ei bland annat tillstånd att
bygga elledningar, beslutar om elnätsföretagens samlade intäkter,
prövar skäligheten i anslutningsvillkor och bedriver marknadsövervakning på grossistmarknaderna. I huvudsak grundas Ei:s befogenheter på ellagen (1997:857) men även på andra lagar och regler, till
exempel ett antal EU-förordningar.
Inom området regelutveckling gör Ei främst utredningar på
uppdrag av regeringen, men myndigheten kan även på eget initiativ
föreslå regeländringar för att förbättra marknadens funktionssätt. Ei
bedriver också informationsverksamhet gentemot mindre kunder.
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Systemansvar och balansansvar
Användningen av el varierar starkt, både mellan olika delar av året
och mellan olika ändamål. I figur 3.4 illustreras elanvändningen (heldragen linje) och elproduktionen veckovis sedan 2017.
Figur 3.4

Elproduktion och elanvändning per vecka mellan januari 2017
och november 2019, TWh

Det framgår av figuren att den högsta konsumtionen av el sker under
vintermånaderna, främst beroende på behovet av uppvärmning. I
själva verket varierar elbehovet inte bara mellan säsonger, utan också
inom varje dag, timme och sekund.
För att elsystemet ska leverera el med rätt frekvens och spänning
måste det hela tiden råda balans mellan produktion och förbrukning
av el. Att vädret varierar och påverkar både produktion och förbrukning är en särskild utmaning när det gäller att hålla balans i elsystemet. Det är det statliga affärsverket Svenska kraftnät (Svk) som
är systemansvarig för det svenska elsystemet. Detta innebär att man
har det yttersta ansvaret för att tillförsel och användning av el
kontinuerligt är i balans. Eftersom det svenska elnätet är samman-
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kopplat med elnäten i intilliggande länder sker Svenska kraftnäts
verksamhet i samarbete med systemoperatörerna i dessa länder.
Som en del av systemansvaret upphandlar Svenska kraftnät den så
kallade effektreserven.9 Detta sker inför varje vinter och innebär att
förbrukare och producenter mot en fast ersättning tillhandahåller
kapacitet för kortsiktiga förbrukningsminskningar eller produktionsökningar. Effektreserven syftar till att garantera elförsörjningen
också under perioderna med allra högst belastning, t.ex. kalla vinterdagar. Svenska kraftnät har myndighetsansvaret för den svenska
elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att
klara kritiska situationer.
Svenska kraftnät har alltså ansvaret för att det varje sekund råder
balans mellan inmatning och utmatning av el från nätet. Däremot
finns det ingen part som ansvarar för att det långsiktigt finns tillräckligt med produktionskapacitet för att möta förbrukningen i
landet. Dock har de företag som är balansansvariga en viktig roll för
att säkerställa tillgången på produktionskapacitet. En elleverantör är
enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som dess kunder
förbrukar. Elleverantören kan själv vara balansansvarig för sina
elleveranser eller överlåta ansvaret på ett annat företag.
Den som är balansansvarig skapar balans mellan leverans och
förbrukning genom att planera sin produktion utifrån en prognos
för förbrukningen och genom att köpa eller sälja el på till exempel
elbörsen Nord Pool. Eventuella obalanser betraktas som köp eller
försäljning av så kallad balanskraft, vilket en balansansvarig har
starka ekonomiska incitament att undvika. Ytterst kan balansansvaret därför sägas vara ett ekonomiskt ansvar, till skillnad från
systemansvaret som är ett fysiskt ansvar för elsystemets förmåga att
leverera.
Handelsplatser
I och med omregleringen av elmarknaden blev det möjligt att handla
med el, på samma sätt som för t.ex. råolja, spannmål och andra varor.
Elbörserna tillhandahåller system för fysisk och finansiell handel
med grossistenergiprodukter. De vanligaste aktörerna på börserna är
elproducenter, elhandlare och större energiförbrukare. Börserna har
9

Lag 2003:436, samt Förordning 2010:2004.
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både privata och offentliga ägare. Från och med 2020 har nya EUgemensamma regler trätt i kraft som ger flera konkurrerande elbörser möjlighet att utses till så kallad Nominated Electricity Market
Operators och kunna vara verksamma i Norden.10
På elbörsen Nord Pool handlas el med fysisk leverans på den så
kallade spotmarknaden (dagen-före-marknaden) eller intradagsmarknaden. All handel på Nord Pool resulterar i fysisk leverans. På
Nasdaq Commodites och EEX kan aktörer handla med finansiella
elkontrakt. Dessa kontrakt avräknas mot ett referenspris som
beräknas dagligen på dagen-före-marknaden. Genom handel i finansiella kontrakt kan aktörer säkra sig mot prisvariationer på upp till
tio års sikt. Dock har likviditeten på marknaden för dessa finansiella
kontrakt av olika skäl minskat kraftigt under senare år vilket bl.a.
inneburit att handeln med kontrakt med längre löptid än tre år
numera är mycket begränsad.

3.3

Aktörerna på elmarknaden

Elförsörjningen kommer till stånd genom ett samspel mellan en rad
aktörer med komplexa inbördes förhållanden vad avser såväl lagstiftning och regelverk som inbördes avtalsförhållanden. Figuren
nedan illustrerar sambanden mellan de olika aktörerna.

Se Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU i syfte att
få god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.
10
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Schematisk bild av elmarknaden

Källa: Energimarknadsinspektionen, 2016.

I det följande beskrivs översiktligt några av de viktigaste aktörerna
och deras uppgifter.11
Elproducenter
Elproducenterna förser elsystemet med kraft från sina produktionsanläggningar. Gruppen producenter är mycket skiftande och
sträcker sig från några av Europas största energibolag till privatpersoner eller ekonomiska föreningar som äger småskaliga vatten-,
vind- eller solkraftanläggningar. I tabell 3.1 anges de största elproducenterna under perioden 1996-2018.

Beskrivningen av elmarknadens aktörer, inklusive illustrationen, baseras till stor del på Ei:s
Underlagsrapport till Energikommissionen, december 2015.
11
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De största elproducenterna i Sverige 1996-2018
Produktion i Sverige, TWh

Vattenfall AB
Fortum Sverige AB
Eon Sverige AB
Uniper (Sydkraft)
Statkraft Sverige AB
Skellefteå Kraft AB
Summa
Andel av total
Total produktion

1996
71,3
25,5
26,5

2000
69,3
27,8
30,4

2004
70,4
24,0
33,9

2008
66,0
27,9
29,8
1,3
3,3
128,3

2016
63,7
23,1
1,2
23,7
5,5
3,9
121,1

2018
69,1
22,1
n/a
24,4
6,0
3,9
125,5

2,2
125,5

2,9
130,4

3,1
131,4

92,3%
136,0

91,9%
141,9

88,3%
148,8

87,9%
146,0

79,8%
151,8

79,2%
158,5

Källa: Elåret 2018. Energiföretagen Sverige.

Som framgår av tabellen domineras elproduktionen av ett fåtal ägare.
År 1996 stod fyra företag för över 90 procent av elproduktionen.
Under senare år har dock en viss spridning av ägandet skett, bland
annat till följd av utbyggnaden av vindkraft. Detta framgår av tabell
3.2, som visar hur produktionskapaciteten, uppdelad på olika kraftslag, fördelar sig.
Tabell 3.2

Krafttillgångar (MW) av olika kraftslag, 1 januari 2019

Vattenfall AB
Sydkraft AB
Fortum Sverige AB
Statkraft Sverige AB
Skellefteå Kraft AB
Stockholm Exergi AB
Eon Sverige AB
Mälarenergi AB
Jämtkraft AB
Göteborg Energi AB
Övriga
Totalt Sverige

Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft
8 030
4 937
285
1 768
2 252
0
3 062
1 332
80
1 261
0
539
849
63
314
0
0
0
0
0
163
58
0
0
212
0
99
0
0
32
1 075
0
5 894
16 315
8 614
7 406

Övrigt
Värmekraft Solkraft
402
1 198
10
1
54
629
349
383
45
286
3 652
435
7 009
435

Totalt
13 654
5 218
4 484
1 801
1 280
629
512
441
356
318
11 056
39 779

Källa: Elåret 2018. Energiföretagen Sverige.
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Som framgår av tabellen uppgick den totalt installerade elproduktionskapaciteten till knappt 40 000 MW. Innehavet av kärnkraft
fördelades på ett fåtal företag,12 medan ägandet av vindkraften var
betydligt mer spritt. Av den totala vindkraftkapaciteten ägdes mer
än tre fjärdedelar av andra företag än de traditionella kraftproducenterna. Bland ägarna fanns både pensionsstiftelser och banker, men
också privatpersoner.
Elnätsföretag
De företag (cirka 170 stycken) som äger elnäten och ansvarar för att
elen transporteras från produktionsanläggningarna till kunderna
benämns elnätsföretag. Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (nätkoncession) för att få bygga och driva ledningar. Det är
Energimarknadsinspektionen (Ei) som beviljar tillstånden och bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter som elnätsföretaget
får ta ut av sina kunder. Regleringen av näten beskrivs utförligare i
kapitel 6.
Överföringsnätet för el indelas vanligen i tre nivåer:
• Transmissionsnät (tidigare benämnt stamnät)
• Regionala elnät
• Lokala elnät
Transmissionsnätet består idag av 15 000 kilometer högspänningsledningar. Ledningarna närmast de större kraftverken är högspänningsledningar och ingår i transmissionsnätet. Här har elektriciteten
en mycket hög spänning, 400 000 Volt (400 kV) eller 230 000 volt
(230 kV).
Elektriciteten transporteras långa avstånd i transmissionsnätet
för att sedan ledas vidare i regionnätens ledningar med spänningar
från 130 kV ner till 20 kV. Innan elen förs in i regionnätet har den
transformerats – tagits ned – från spänningsnivån 220 kV eller 400
kV till regionnätens lägre nivå. Elintensiva industrier som smältverk
och pappersbruk får oftast sin el direkt från regionnätet.

Den 26 juni 2018 övertog Fortumkoncernen 47,35 procent av aktierna i Uniper SE. Vid
utgången av 2018 ägde Fortumkoncernen 49,99 procent av aktierna i Uniper SE.
12
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De lokala elnäten (eldistributionen) tar vid efter regionnäten och
transporterar elektriciteten vidare till mindre industrier, hushåll och
övriga användare. Innan elen når våra vägguttag har den stegvis
transformerats ned till 230 volt, vilket är den spänning vi har i våra
hem.
Elhandlare
Elhandlare köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen Nord
Pool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Det är dock inte
elhandlarna som ansvarar för den fysiska leveransen. I många fall
varken äger de produktionsanläggningar (kraftverk) eller bedriver
elproduktion. Elhandelsföretagen är i stället finansiella aktörer som
mot ersättning hanterar kundernas pris- och kvantitetsrisker. I den
rollen säljer och köper de el på en fri marknad i konkurrens med
andra elhandlare. På denna marknad råder fri prissättning vilket
innebär att det är upp till kunden att välja den elhandlare som erbjuder det bästa avtalet.
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 aktör som i sin tur
kan agera på marknaden.
Samtliga svenska elhandlare (drygt 100) 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.
Elkunder
Elpriset för en elkund består av ett antal olika delar: nätavgiften,
priset på den förbrukade elenergin, kostnaden för elcertifikat,
energiskatt och mervärdeskatt.
Som elkund behöver man i dag, till följd av marknadsmodellen
med åtskillnad mellan nät och handel med el, teckna två olika avtal:
ett avtal med ett elnätsföretag och ett avtal med en elhandlare. Dessa
avtal kan liknas med optioner som ger kunden rätt att, inom vissa
ramar, köpa/nyttja den el som man önskar till ett förutbestämt pris.
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För en villakund var det totala priset för el ca 1,50 kronor per
kilowattimme (kWh) år 2019.13 Av det totala priset utgjordes ca
25 procent av nätavgifter, ca 35 procent av kostnader för el och resterande ca 45 procent av skatter och avgifter. I följande figur illustreras hur de olika delarna av elpriset för en elvärmekund har förändrats
sedan början av 1970-talet.
Figur 3.6

Utveckling av elpriset för en elvärmekund 1970-2018,
1980=100

Av figuren framgår bl.a. att kundens elkostnad exklusive skatter och
certifikat (elpris plus skatt) har utvecklats i ungefär samma takt som
den allmänna prisnivån (KPI), medan skattens andel ökade kraftigt,
speciellt under 1990-talet, för att därefter vara relativt konstant. Som
nämndes ovan svarar priset på elenergi – den del av priset som en
kund kan påverka genom val av leverantör – endast för ca en tredjedel av kundens totala kostnad för el.

3.4

Regelverk och rollfördelning

1996 års elmarknadsreform hade, som tidigare nämnts, som huvudprincip att åstadkomma en ”klar boskillnad” mellan, å ena sidan,
13

SCB, Energiföretagen.
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produktion och försäljning av el och, å andra sidan, överföring av el
(nätverksamhet). Produktionen och försäljningen av el skulle ske i
konkurrens, medan nätverksamheten betraktades som ett naturligt
monopol som skulle regleras och övervakas på ett särskilt sätt. Avsikten var att härigenom skapa förutsättningar för en effektiv prisbildning på elmarknaden.14 För att genomföra reformen skapades en
helt ny lagstiftning, med syftet att skapa en tydlig (legal) åtskillnad
mellan å ena sidan nätmonopolet och å andra sidan produktionen
och handeln med el. Innehållet i lagstiftningen beskrivs utförligare i
kapitel 6.

3.5

Tillståndsprocesserna

Inledningsvis nämndes, som ett tänkbart skäl till att det inte finns
tillräckligt med överföringskapacitet i de lokala näten, att tillståndsprocesserna är krångliga och/eller drar ut på tiden.
Processen för att få tillstånd att bygga nya elnätsledningar och
stationer består av många olika moment varav en del är lagreglerade,
andra inte. Hur lång tid processen tar beror på en mängd faktorer:
storlek och omfattning på projektet, vilken typ av nätkoncession
som krävs, kontakter och avtal med markägare, alternativa lösningar,
vilken miljöpåverkan projektet innebär etc.
Det kan i dag ta lång tid, ofta omkring tio år, från det att behovet
av en transmissions- eller regionledning konstaterats tills den nya
ledningen kan tas i drift. Prövningen av ansökan om nätkoncession
tar normalt cirka två till tre år och för ledningar i stamnätet ofta
något år längre.
Den nuvarande prövningsordningen innebär att nätkoncessioner
för såväl linje som område beslutas av Ei. Det är endast anläggningar
för överföring av el som omfattas av kravet på nätkoncession. Anläggningar för produktion av el omfattas inte av tillståndet. Efter
koncessionsbeslutet vidtar en ledningsrättsprocess där markfrågor
regleras.
Frågor om bl.a. tillståndsprocessen har nyligen utretts av den
statliga Nätkoncessionsutredningen. I sitt betänkande15 lämnar utredningen en rad förslag till förändringar och förenklingar av nuva14
15

Prop. 1993/94:162.
SOU 2019:30.
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rande tillståndsprocesser. Betänkandet remissbehandlas i skrivande
stund. Frågorna om tillståndsprocedurerna berörs därför inte mer i
denna rapport. Däremot diskuteras i det följande frågan om ledtiderna, dvs. förhållandet mellan den tid som krävs för att öka ledningskapaciteten och den tid som det tar att installera och ta i drift
verksamheter med stor lokal elanvändning och/eller elproduktion.
Vår allmänna bedömning är att tillståndsprocesserna även i framtiden kommer att vara tidskrävande, även om det går att minska
ledtiderna.
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Efterfrågan på elnätstjänster

Den el som används måste produceras och transporteras från kraftverken till de slutliga användarna. Transporterna sker via transmissionsnätet, de olika regionnäten och de lokala elnäten. Som
nämnts definieras de olika typerna av elnät bland annat av vid vilken
spänningsnivå som transporten sker.16 Syftet med detta kapitel är att
redovisa och diskutera efterfrågan på elnätstjänster, dvs. efterfrågan
på de tjänster som transmissionsnätet, regionnäten och de lokala
elnäten tillhandahåller. Vi redovisar och diskuterar både nuläget och
hur efterfrågan på elnätstjänster kan väntas utvecklas under de
närmaste decennierna.
Den kapacitet (MW) som elnäten måste ha för att transportera
den el som efterfrågas beror naturligtvis på den mängd el som ska
transporteras, dvs. den totala användningen av el. Men behovet av
kapacitet i elnäten beror också på elanvändningens geografiska lokalisering, och avståndet mellan produktionskällorna och konsumtionsområdena. Om kraftverken genomgående vore lokaliserade i
närheten av konsumtionscentra och elen användes i jämn takt över
dygnet och året så skulle det inte behövas så mycket elnätskapacitet.
Behovet av kapacitet i elnäten beror emellertid inte bara på hur
mycket el som måste transporteras utan även på elanvändarnas maximala sammanlagrade effektuttag, dvs. kundkollektivets maximala
användning av el per tidsenhet (MW). Som nämnts varierar effektuttaget starkt över dygnet och året. Beroende på temperaturförhållandena under vintertid kan det också råda stora skillnader mellan
olika år.
Mot denna bakgrund ska vi i detta kapitel redovisa vår bedömning
av hur efterfrågan på elnätstjänster kan komma att utvecklas under
de närmaste decennierna.
På transmissionsnätet transporteras elen vid 220 kV eller mer, medan motsvarande
spänningsnivå för regionnäten och lokalnäten är 130 kV respektive 20 kV eller mindre.
16
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Elanvändningen i framtiden
Som framgick av figur 3.1 i kapitel 3 var den årliga elanvändningen i
Sverige 1970 ca 60 TWh. Då hade den ekonomiska tillväxten varit
snabb sedan början av 1950-talet samtidigt som en omfattande elektrifiering av samhället hade ägt rum. Detta hade gjort att elanvändningen vuxit snabbare än BNP, periodvis med 5–6 procent per år.
Den snabba ökningen av elanvändningen fortsatte ett par decennier
till, främst beroende på god ekonomisk tillväxt och den omfattande
övergången från olja till el i uppvärmningen av bostäder och lokaler
som skedde i kölvattnet av 1970-talets oljekriser och som möjliggjordes av utbyggnaden av kärnkraft. I början av 1990-talet nådde
den (exklusive nätförluster) nivån 130 TWh men har därefter varit
relativt konstant, dvs. legat i intervallet 130–140 TWh.17
I grova drag kan man säga att den samlade elanvändningen leder
till ett uttag av elektrisk effekt som under sommartid varierar mellan
10 000 MW och 15 000 MW, medan motsvarande siffror för vinterperioden ligger i intervallet 15 000–25 000 MW. Det högsta effektuttaget under senare år har varit 27 000 MW, vilket är nära taket för
den tillgängliga produktionskapaciteten18 i landet.
Under ganska lång tid har den gängse bedömningen, som nämnts,
varit att den svenska elanvändningen kommer att fortsätta att vara
konstant eller bara svagt växande i förhållande till nivån 130–140
TWh per år. Detta skulle då bero på en relativt långsam ekonomisk
tillväxt, en fortsatt krympande industrisektor, fortsatt effektivisering av elanvändningen och en mycket måttlig fortsatt elektrifiering.
Men på kort tid har flera bedömare ändrat sin syn på hur elanvändningen kommer att utvecklas. Skälet är den mycket omfattande
elektrifieringen av transportsektorn och delar av den elintensiva
industrin som nu förväntas samt tillkomsten av helt nya stora elanvändare, speciellt datorhallar och batterifabriker.
Inom ramen för projektet NEPP, North European Power
Perspectives, har man19 bland annat analyserat elanvändningens
Räknat per invånare har den svenska elanvändningen under senare år legat i intervallet
13 000–14 000 kWh per invånare, vilket är bland de högsta nivåerna i världen. Nivån är visserligen lägre än i Norge, men ungefär dubbelt så hög som i Tyskland. Den höga elförbrukningen
per capita beror på att Sverige, förutom en hög inkomstnivå, har en betydande elintensiv
industri och en omfattande användning av el för uppvärmning. Detta beror i sin tur på de goda
förutsättningarna för elproduktion till låga kostnader har gjort att de svenska elpriserna i
internationell jämförelse varit och är låga.
18
Här definierat som ”firm capacity”, dvs. tillgänglig kontrollerbar effekt.
19
Se Bruce m.fl. (2019).
17
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utveckling i ett scenario med övergång till fossilfri elproduktion,
stor andel fossilfria transporter och (delvis) fossilfria industriprocesser. Den bild som då framträder är att elanvändningen ökar kraftigt
under de närmaste 25 åren. Närmare bestämt från den nuvarande
nivån på 140 TWh per år (inklusive nätförluster) till ca 190 TWh år
2045. Exklusive nätförluster motsvarar detta 177 TWh. Samtidigt
skulle det maximala effektuttaget öka till ca 30 000 MW.
NEPP-scenariet bygger bland annat på antaganden om att en
betydande del av såväl person- som godstransporter kommer att vara
elbaserad, att utbyggnaden av datorhallar kommer att vara omfattande och att många industriprocesser, speciellt inom ståltillverkningen, kommer att ställas om från fossila bränslen till el. Exempelvis kan den så kallade HYBRIT-tekniken för stålframställning med
hjälp av vätgas, som är under utveckling vid SSAB i Luleå, komma
att leda till en ökad elanvändning med 15 TWh per år.
Den sektorsvisa utvecklingen av elanvändningen i NEPP-scenariet redovisas i tabell 4.1. Som framgår av tabellen är det transportsektorn som står för den största ökningen, från 4,0 TWh 2020 till
19,3 TWh 2045. Men även sektorerna ”Driftel”, där datorhallarna
ingår, och ”Industri” ökar kraftigt. Samtidigt växer mängden hushållsel mycket långsamt medan användningen av el för uppvärmning
minskar något.
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Elanvändningen (exklusive nätförluster) enligt NEPP:s
”Färdplanscenario”, TWh

Källa: Bruce m.fl., 2019.

Man kan säga att efterfrågan på el drivs av de fyra faktorerna
”ekonomisk tillväxt”, ”strukturomvandling”, ”effektivisering” och
”elektrifiering”. Den utveckling som återges i figur 4.1 drivs främst
av ”elektrifiering” (transporter och industri) och ”strukturomvandling” (datorhallar) samtidigt som ”effektivisering” dämpar hushållens elanvändning och elanvändningen för uppvärmning. Men
”elektrifiering” och ”strukturomvandling” är också faktorer där
osäkerheten om den framtida utvecklingen är stor. Om de nya datorhallarna lokaliseras till andra länder än Sverige, om övergången till
elfordon i person- och godstrafiken blir blygsam och om HYBRITprojektet20 inte blir tekniskt framgångsrikt och kommersiellt konkurrenskraftigt så kan elanvändningen komma att växa mycket
långsammare än vad som är fallet i NEPP-scenariet.
Samtidigt visar detta scenario på en utveckling som kan komma
att realiseras och ha betydande konsekvenser för elnätsverksamheten. Till saken hör att otillräcklig kapacitet i elnäten sannolikt är
ett större samhällsekonomiskt problem än en viss överkapacitet.
HYBRIT-projektet är ett gemensamt projekt mellan LKAB, SSAB och Vattenfall som syftar
till att drastiskt minska stålindustrins utsläpp av koldioxid, i första hand genom att ersätta
koks som reduktionsmedel med vätgas.
20
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Inte minst kan ”först-till-kvarn” systemet för anslutning till elnätet
i en bristsituation leda till att samhällsekonomiskt värdefull ny
användning av el får stå tillbaka till förmån för mindre värdefull
elanvändning som redan är ansluten till elnätet. En liknande fråga är
hur länge en kund, som abonnerar på en viss effekt, har rätt till denna
kapacitet om den i verkligheten inte utnyttjas. Men efterfrågan på
elnättjänster beror ju inte bara på elanvändningens storlek utan även
på dess tidfördelning och, inte minst, på produktionens och elanvändningens geografiska fördelning.

4.1

Elproduktionens och elanvändningens
geografiska fördelning

Om kraftverken genomgående vore lokaliserade i närheten av användarna så skulle det, som sagt, inte behövas så mycket elnätskapacitet.
Den svenska verkligheten är dock en helt annan. Det beror på att en
mycket stor andel av elproduktionen sker i norra Norrland, medan
stora konsumtionscentra ligger i mellersta och södra Sverige. I figur
4.2 ges en översiktlig bild av elproduktionens och elanvändningens
regionala fördelning 2016, ett år då nio kärnkraftreaktorer fortfarande var i drift och svarade för ca 40 procent av den svenska
elproduktionen.
Den bild som figur 4.2 förmedlar är att en betydande del av den
el som användes i Sverige transporterades långa sträckor. Om kärnkraften avvecklas så kommer behovet av långväga transporter av el
(och därmed behovet av nätkapacitet) att bli ännu större. Avveckling
av de kvarvarande kärnkraftverken innebär nämligen att även ”Östra
Mellansverige” (Forsmark), ”Småland med öarna” (Oskarshamn)
och ”Västsverige” (Ringhals) blir underskottsområden som måste
”importera” sin el från landets norra delar eller från kringliggande
länder. Med andra ord kommer efterfrågan på transmissionsnätstjänster, inklusive efterfrågan på utlandsförbindelsernas kapacitet,
att öka. Alternativt måste de kraftverk som ska ersätta kärnkraften
och möta en ökande efterfrågan på el i hög grad lokaliseras till
mellan- och sydsverige.
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Elproduktionens och elanvändningens regionala fördelning 2016

Enligt gällande planer och förväntningar utgörs den tillkommande
kraftproduktionen i Sverige till en dominerande del av vindkraft och
till någon del av solkraft.21 Exempelvis räknar Energimyndigheten
med att vindkraftsproduktionen kommer att öka med 14 TWh per
år mellan 2017 och 2021, samtidigt som kärnkraftsproduktionen
förväntas minska med 13 TWh per år. Biobränslebaserad kraftvärmeproduktion i de större städerna kan också tillkomma, men då handlar
Frågan om den svenska kraftproduktionens framtida utveckling behandlas mer ingående i
kapitel 8.
21
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det främst om att ersätta dagens fossilbaserade kraftvärmeproduktion som är på väg att fasas ut.
Jämfört med kärnkraftverken har vindkraftverken en jämnare
fördelning över landet. Detta framgår av figur 4.3 som redovisar
installerad effekt (MW) och elproduktion (GWh) i vind- och kärnkraftverk inom de fyra elområdena 2017. Nyligen har Ringhals 2
stängts, medan Ringhals 1 ska stängas under 2020. Detta innebär att
den installerade effekten i kärnkraftverk i elområde S3 minskar med
1 730 MW jämfört med situationen 2016.
Figur 4.3

Vind- och kärnkraft i olika elområden 2017

Den fortsatta utbyggnaden av vindkraft är inte koncentrerad till
elområdena S3 och S4, utan sker i hela landet. Inte minst gäller det
Norrland, t.ex. den stora vindkraftparken i Markbygden utanför
Piteå. (Det finns dock även planer på att bygga ut havsbaserad
vindkraft, som i större utsträckning är lokaliserad till södra Sverige).
Vår bedömning är att de ökade behov av långväga transporter av el
som följer av avvecklingen av kärnkraften inte på något avgörande
sätt kommer att motverkas av utbyggnaden av vindkraft.22 Därmed
Eftersom vindförhållandena varierar kan flödet till och från områden med betydande installerad effekt i vindkraftverk växla över tid. Hur detta påverkar belastningen på transmissionsnätet är inte uppenbart men något som bör beaktas i samband med den fortsatta utbyggnaden
av vindkraften.
22
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kommer efterfrågan på kapacitet i transmissionsnätet att öka även
om efterfrågan på el skulle växa långsamt eller inte alls. Om efterfrågan på el ökar så kommer efterfrågan på elnätstjänster också att
öka, men relationen mellan efterfrågan på el och efterfrågan på
elnätstjänster beror i hög grad på hur ökningen fördelas mellan olika
delar av landet.
I figur 4.4 redovisas elanvändningen i de tre storstadsregionerna
under två valda år, 2017 och 2009. Det framgår att dessa tre regioner
svarar för ca 40 procent av den samlade elanvändningen (exklusive
nätförluster) i landet. Statistiken för tidigare år är bristfällig men tillgängliga data tyder på att storstadsregionernas elanvändning har
varit i stort sett stabil under det senaste decenniet. Detta tyder på att
de stora städernas tillväxt, i termer av inkomster, befolkning, bostäder, lokaler m.m., har balanserats av en allt effektivare användning av
el. Andra större städer, t.ex. Uppsala och Linköping, uppvisar
samma mönster.
Figur 4.4

Storstadsregionernas elanvändning 2017 och 2009 (TWh)

Det ovan redovisade NEPP-scenariet innehåller inga data om den
ökade elanvändningens regionala fördelning. Men med utgångspunkt i bland annat de resonemang som förs i rapporten kan man
ändå göra vissa allmänna bedömningar om scenariets regionala kon-
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sekvenser. När det gäller industrin kan man räkna med att de aktuella
industriprocesserna väsentligen är lokaliserade utanför storstadsområdena. Detta gäller speciellt för HYBRIT-projektet vid SSAB i
Luleå. Om det realiseras kommer det, allt annat lika, att minska
obalansen mellan produktion och användning av el i Elområde S1
(”Luleå”) och därmed minska flödet i nord-sydlig riktning i transmissionsnätet. Även inom andra traditionella industrier, t.ex. gruvnäringen, sker en snabb elektrifiering, bland annat av transporterna.23
För övriga snabbt växande användarsektorer bör man emellertid
räkna med en koncentration till storstadsområdena. Exempelvis är
det troligt att övergången till eldrivna bussar, lastbilar och personbilar blir särskilt omfattande i storstadsområdena. Till detta kommer
en fortsatt urbanisering med stor inflyttning till Stockholmsregionen och andra större städer. Också när det gäller datorhallar24
kan lokalisering i anslutning till mellanstora och stora städer vara
attraktiv till följd av tillgången på den arbetskraft som man behöver.
Samtidigt påverkas dessa lokaliseringar av andra faktorer såsom
stabila elnät, tillgång till industrimark m.m.
Konsekvenserna av denna utveckling är att efterfrågan på regionoch lokalnätens tjänster kommer att öka väsentligt. Större användare
som datorhallar kommer sannolikt att kopplas direkt till regionnät,
medan de eldrivna fordonen kopplas till lokala elnät. Vad detta
betyder för efterfrågan på elnätens kapacitet (MW) beror inte bara
på den tillkommande elanvändningens storlek och lokalisering utan
även på dess tidsprofil. Ju ojämnare tidprofilen blir, desto mer
nätkapacitet kommer att behövas.
En särskilt viktig faktor i detta sammanhang är när och hur de
eldrivna fordonen kommer att laddas. I NEPP-scenariet antas att
man tillämpar ”smart” laddning, dvs. att man laddar fordonens batterier långsamt och under tider, främst natten, då övrig elanvändning
är låg. Om man i stället i allmänhet skulle tillämpa snabbladdning vid
middagstid blir efterfrågan på nätkapacitet betydligt större. För att
närmare belysa situationen i ett växande storstadsområde har vi

Se t.ex. de så kallade färdplaner som har upprättats inom ramen för projektet Fossilfritt
Sverige, www.fossilfritt-sverige.se
24
Det bör noteras att begreppet ”datorhallar” eller ”serverhallar” inrymmer många olika typer
av verksamhet, med varierande behov av el och andra produktionsfaktorer. Det är därför svårt
att dra helt generella slutsatser om motiven för lokalisering.
23
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genomfört en mindre fallstudie avseende Stockholmsregionen.
Resultaten redovisas i följande avsnitt.

4.2

Fallstudie Stockholm

Stockholmsregionen svarar för en elanvändning om ca 20 TWh.
Under en följd av år var tillväxten relativt måttlig. Sedan början av
2000-talet har dock en ökning skett och, enligt nätföretaget Ellevio,
väntas denna utveckling fortsätta. En viktig drivkraft är befolkningsutvecklingen. Enligt RUFS 205025 förväntas regionens befolkning
öka med ca 30 procent under perioden 2010–30, från drygt 800 000
invånare till nära 1,2 miljoner. Till följd av detta väntas behovet av
bostäder öka med mellan 180 000 och 320 000, motsvarande en årlig
ökning med 9 000–16 000 bostäder.
Befolkningsökningen ställer också, utöver behovet av el för uppvärmning och belysning av nya bostäder, krav på ny elkrävande infrastruktur såsom förlängning av tunnelbanenätet, tvärbanan, vägnätet
(fläktsystemen för Förbifart Stockholm), utbyggnad av Stockholms
reningsverk, elektrifiering av Stockholms hamnar m.m.
Därutöver etableras nya industrier, i vissa fall med betydande krav
på elförsörjningen. Det gäller t.ex. datorhallar. Omställningen av
transportsektorn26 kommer att ställa krav på el för personbilar,
kollektivtrafik och godstransporter. Exempelvis räknar Ellevio med
att antalet laddplatser för elbilar kommer att tiodubblas under
perioden 2020–30, från nuvarande ca 2 000 till över 20 000
Sammantaget bedömer Ellevio att behovet av elektrisk effekt i
Stockholms stad kommer att öka med ca 30 procent mellan 2020 och
2030.27 Det totala behovet av nätkapacitet (i form av nätförstärkningar och/eller ökad nätkapacitet från transmissionsnätet) väntas
öka från nuvarande 1 525 MW till ca 2 800 MW, dvs. nästan en
fördubbling för Stockholms stad. Enligt Ellevio innebär detta att
man förväntar sig att nå det nuvarande kapacitetstaket ungefär 2024.
Hur behovet av tillkommande effekt väntas fördelas enligt Ellevio
framgår av figur 4.5.
RUFS 2030 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
Riksdagen har bestämt att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska
minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Se regeringens proposition
2016/17:146.
27
I regionen finns även Vattenfall som ägare till regionnät. De bedömer en liknande kapacitetsutveckling.
25
26
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Förväntat behov av nätkapacitet för Stockholms stad
2019-2040

Källa: Ellevio, 2019.

Av figuren framgår att den största enskilda faktorn i den förväntade
tillväxten av effektbehovet är ny infrastruktur, drivet av den starka
befolkningstillväxten, men att även faktorer som fler elbilar och
datorhallar förväntas spela en viktig roll. Till det ska läggas att den
geografiska placeringen av tillkommande aktiviteter har stor betydelse; i vissa delar av regionen finns en god tillgång på nätkapacitet,
medan andra delar redan i dag upplever begränsningar.
En annan viktig slutsats är att existensen (eller tillkomsten) av
lokal elproduktion minskar behovet av nätkapacitet för att ”importera” el till staden men även till regionen. Även det omvända gäller
självfallet, dvs. om lokal produktionskapacitet läggs ned så ökar
behovet av nätkapacitet eftersom elen då måste produceras utanför
regionen och därmed måste passera de ledningar som sätter begränsningar redan i dag. Därför är det också relevant att tala om lokal
effektbrist. Sådan brist kan avhjälpas genom åtgärder i ett eller flera
led i elförsörjningen, dvs. produktionsanläggningar (kraftverk),
överföring och användning.
Ellevio och Svenska kraftnät diskuterar också åtgärder för att öka
överföringsförmågan i nuvarande högspänningsförbindelse, bland
annat genom så kallad dynamic line rating, som innebär att den
tekniska överföringsförmågan i befintliga luftledningar kan ökas. I
sammanhanget bör framhållas att det självfallet inte råder, eller
väntas råda, brist i näten under hela året, utan det gäller i storleksordningen något eller några hundratal timmar (av årets 8 760 tim-
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mar) då belastningen är särskilt hög. Problemen accentueras under
perioder med långvarig sträng kyla.
Ellevio arbetar även med lösningar för att möjliggöra ökad flexibilitet från producent- och konsumentledet för att avlasta lokala
energisystemet när det råder nätkapacitetsbrist bland annat via ett
projekt tillsammans med Vattenfall och Svenska kraftnät för att
skapa en handelsplattform för flexibilitet. Potentiella aktörer som
kan bidra med flexibilitet är batteritillverkare, aggregatorer, fastighetsägare och kommuner. Alla nya elnätskunder över 1 MW behandlas unikt en och en för att utvärdera så ”effekteffektiva” kundanslutningar och/eller abonnemangsökningar som möjligt.

4.3

Slutsatser om efterfrågan på elnätstjänster

Vår slutsats av det material som vi redovisat är att efterfrågan på
elnätstjänster kommer att öka väsentligt under de närmaste decennierna. Detta gäller såväl för transmissionsnätet och utlandsförbindelserna som för region- och lokalnäten. Den ökade efterfrågan på
elnätstjänster drivs dels av omställningen av elproduktionssystemet,
dels av elektrifieringen av transportsektorn och tillkomsten av nya
stora elanvändare.
När det gäller elektrifieringen och tillkomsten av nya stora elanvändare är det en betydande osäkerhet om i vilken takt och med
vilken omfattning som detta kommer att ske. Frågan är då vad som
från samhällsekonomisk synpunkt är en lämplig strategi. En möjlighet är att bygga ut kapaciteten tidigt och riskera en viss överkapacitet
under ett antal år. En annan är att invänta större klarhet om efterfrågeutvecklingen innan några kapacitetshöjande investeringar genomförs. Vår bedömning är att otillräcklig kapacitet i elnäten är ett
större samhällsekonomiskt problem än ett mindre kapacitetsöverskott och förordar därför en tidig utbyggnad av de delar av elnätet
där kapacitetsproblem uppstår vid stigande efterfrågan på el.
Mot denna bakgrund måste en analys av elnätsverksamhetens
organisering och reglering fokusera på elnätsföretagens incitament
att investera i ökad kapacitet och att göra det i rätt tid. Det är
självfallet också viktigt att de investeringar som sker är de som från
samhällsekonomisk synpunkt är de mest angelägna. En viktig faktor
i detta sammanhang är utformningen av regleringen av elnätsverk-
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samhet och annan lagstiftning som påverkar denna verksamhet. Inte
minst handlar det om rollfördelningen mellan elnätsföretagen och
andra aktörer på elmarknaden. Men det har också att göra med
struktur och ägande i elnätsbranschen. I kapitel 6 ska vi beskriva och
diskutera elnätsregleringen mer ingående, men dessförinnan ska vi i
kapitel 5 beskriva och diskutera ”marknaden för elnätstjänster”.
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Marknaden för elnätstjänster

Syftet med detta kapitel är dels att beskriva den svenska marknaden
för elnätstjänster, dels att diskutera koordineringen mellan de olika
typerna av elnätsföretag. Vi kommenterar också företagsstrukturen
i elnätsbranschen.

5.1

Allmänt om det svenska elnätet

Det svenska elnätet, inklusive utlandsförbindelserna, är ett fysiskt
sammanhängande tekniskt system som binder samman de kraftverk
där elen produceras med de slutliga kunder, stora som små, där elen
konsumeras. Av delvis historiska skäl skiljer man emellertid mellan
tre typer av elnät: transmissionsnätet, regionnäten och lokalnäten.
Dessa skiljer sig från varandra bland annat med avseende på vilken
spänningsnivå som elen transporteras och nätens geografiska utsträckning.28. Man kan därför säga att det finns tre olika typer av
elnätsföretag, liksom tre olika typer av marknader för elnätstjänster:
En marknad för transmissionsnätstjänster, en handfull marknader
för regionnätstjänster och ca 170 marknader för lokalnättjänster.
Det kapital som är bundet i elnät är betydande. Således uppskattades lokalnätens värde (uttryckt som nuanskaffningsvärde)
2016 till 311 miljarder kronor medan regionnätens värde på motsvarande sätt uppskattades till 85 miljarder kronor. År 2014 uppskattades värdet av transmissionsnätet till drygt 57 miljarder kronor.
Från samhällsekonomisk synpunkt är det uppenbarligen viktigt att
detta stora kapital utnyttjas och förvaltas effektivt. Men det är också
Som nämnts infördes nya definitioner av elnät och ny terminologi i januari 2019. Det som
tidigare kallades ”stamnätet” heter nu ”transmissionsnätet”. Detta är definierat som ett högspänningsnät (minst 220 kV) som sträcker sig över hela landet och ansluter till angränsande
länder. Regionnät har inte samma geografiska utsträckning och har i allmänhet en lägre
spänningsnivå. Liksom ägare av transmissionsnät har ägare av regionnät linjekoncession.
Lokalnät är elnät för vilka ägaren har områdeskoncession.
28
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viktigt att elnätet, som är en väsentlig del av samhällets infrastruktur,
byggs ut och anpassas i takt med att efterfrågan på elnätstjänster
växer och ändrar karaktär. Med andra ord är det elnätsföretagens
gemensamma ansvar att koordinera drift och investeringar så att helheten blir ett, från samhällsekonomisk synpunkt, lämpligt dimensionerat och effektivt utnyttjat nationellt elnät.
Indelningen av elnätsverksamheten i tre nivåer är relativt ovanlig,
även om den finns i fler europeiska länder än Sverige. Det vanligaste,
och av EU rekommenderade, är att ha två nivåer, transmissionsnät
och distributionsnät.29 I de länder där man har två nivåer ägs och
drivs det som i Sverige benämns regionnät och lokalnät i allmänhet
inom ramen för vertikalt integrerade elnätsföretag. Frågan om
Sverige bör övergå till ”EU-modellen” har nyligen behandlats i en
statlig utredning,30 men dess slutsats var att den nuvarande modellen
med tre nivåer bör behållas. Vi återkommer till denna fråga i slutet
av kapitlet.

5.2

Elnät som naturliga monopol

De tre marknaderna för elnätstjänster har flera gemensamma drag.
Ett är att de omfattas av en rad lagstadgade regleringar, ett annat att
de står under tillsyn av en statlig myndighet (Energimarknadsinspektionen, Ei), ett tredje att de anläggningar som utnyttjas i företagens verksamhet har mycket lång teknisk och ekonomisk livslängd.
Det mest framträdande gemensamma draget är emellertid att de tre
typerna av elnätsföretag är och av allt att döma även i fortsättningen
bör behandlas som naturliga monopol inom de geografiska områden
där de verkar.
Definitionen av ett naturligt monopol (i detta fall för elnättjänster) är att kostnaden för att bygga och driva ett nät med en viss
kapacitet är lägre än kostnaden för att bygga och driva två eller flera
parallella nät med samma sammanlagda kapacitet. I praktiken innebär detta att naturliga monopol i allmänhet har höga fasta kostnader
och låga rörliga kostnader.31 Det är obestritt att elnätsverksamhet
Dock är det Svenska kraftnät som driver en del av de svenska regionnäten.
Se SOU 2019:30.
31
Detta innebär att marginalkostnaden är lägre än genomsnittskostnaden, vilket i sin tur
innebär att marginalkostnadsprissättning (”samhällsekonomiskt effektiva priser”) leder till
29
30
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har en sådan kostnadsstruktur, dvs. att ett företag som bedriver
elnätsverksamhet inom ett område eller längs en linje bör betraktas
som ett ”naturligt monopol”.
Men detta är också det grundläggande samhällsekonomiska motivet för att verksamheten ska vara reglerad; ett oreglerat vinstmaximerande monopolföretag väntas sätta priser som till förfång för
konsumenterna överstiger de relevanta kostnaderna. Regering och
riksdag har således beslutat att företag som bedriver elnätsverksamhet ska ha monopol inom ett område eller en sträcka, men samtidigt
vara underkastade reglering och vara förpliktade att (med vissa
undantag) ansluta alla som så önskar. I frånvaro av konkurrens
mellan flera aktörer på säljarsidan ska regleringen säkerställa dels att
verksamheten drivs kostnadseffektivt, dels att priserna så långt som
möjligt reflekterar relevanta kostnader. Regleringen innehåller en
rad olika krav och restriktioner på elnätsföretagen, men regleringens
centrala del är en så kallad intäktsram som bestäms i förväg inför
varje fyraårig tillsynsperiod. I kapitel 6 ska vi mer ingående beskriva
och diskutera den svenska elnätsregleringen.

5.3

Marknaden för transmissionsnätstjänster

Transmissionsnätet inklusive utlandsförbindelserna ägs och drivs
som nämnts av det statliga affärsverket Svenska kraftnät som därmed
är den ende säljaren av transmissionsnätstjänster. På köparsidan
finns dels kraftproducerande företag som matar in el på transmissionsnätet, dels regionnätsföretag som matar ut el för vidare
transport till större elanvändare och lokala elnätsföretag. Gruppen
av regionnätsföretag domineras av tre stora företag: Eon Elnät
Sverige AB, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB.
Varje köpare av transmissionsnätstjänster har två avtal: ett anslutningsavtal,32 och ett ettårigt nyttjandeavtal avseende abonnemang av
en viss kapacitet (MW). Den fysiska kapaciteten att överföra el till
en viss kund kan vara större än den effekt som denne abonnerar.
Kunden betalar både en effektavgift baserad på den abonnerade
finansiella underskott. För att verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar måste företag med
denna kostnadsstruktur därför, på ett eller annat sätt, avvika från marginalkostnadsprissättning för att kunna täcka sina fasta kostnader. Detta kan exempelvis ske genom monopolprissättning, dvs. priser som är högre än de relevanta marginalkostnaderna, eller genom
marginalkostnadsprissättning kombinerat med fasta avgifter.
32
Med undantag för vissa äldre anslutningar.
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effektens storlek och en energiavgift baserad på de förluster i nätet
som kundens in- eller utmatning förorsakar. I de fall då kundens ineller utmatning minskar förlusterna i nätet är energiavgiften negativ,
medan den är positiv om förlusterna i nätet ökar till följd av kundens
in- eller utmatning. Om kunden överskrider sin abonnerade effekt
måste han betala en straffavgift.
Svenska kraftnät omfattas av samma reglering som alla regionoch lokalnätsföretag. Det betyder bland annat att Ei fastställer en
årlig intäktsram för fyra år i sänder. Som statligt affärsverk måste
Svenska kraftnät emellertid också uppfylla ett av staten fastställt
avkastningskrav. För närvarande är detta 6,0 procent på justerat eget
kapital som genomsnitt över en konjunkturcykel. Den av Ei beslutade intäktsramen baseras på anläggningarnas nuanskaffningsvärde,
vilket är betydligt högre än värdet av det justerade egna kapitalet. I
praktiken innebär detta att intäktsregleringen knappast har någon
styrande effekt på Svenska kraftnäts tariffer och investeringar.
Enligt teorin för samhällsekonomiskt effektiv prissättning av
naturliga monopol med budgetrestriktion, dvs. med krav på att uppfylla ett visst avkastningskrav, bör tariffen ha en rörlig del som
reflekterar marginalkostnaden för att leverera den aktuella produkten och en fast del som avser att säkerställa tillräckligt stora intäkter.
Svenska kraftnäts effekt- och energiavgifter passar relativt väl in i
denna modell.33 Enligt teorin kan det emellertid finnas skäl att i
tariffen också ha en del som kan beskrivas som en ”trängselavgift”,
dvs. en avgift som reflekterar de kostnader som uppstår för användare som på grund av kapacitetsbrist inte får tillgång till den aktuella
tjänsten. Någon sådan del finns emellertid inte i Svenska kraftnäts
tariffer, även om landets indelning i elområden kan ses som en metod
att prissätta kapacitetsbrist i elnätet. I mer extrema fall hanteras
kapacitetsbrist med bortkoppling.
Svenska kraftnäts uppdrag är att förvalta, driva och utveckla ett
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljövänligt transmissionsnät och
dettas förbindelser med utlandet. Detta innefattar ett krav på att
upplåta kapacitet på transmissionsnätet till de kraftproducenter och
regionnätsföretag som efterfrågar, och är beredda att betala för,
dessa tjänster. Inom ramen för detta uppdrag kan Svenska kraftnät
självständigt fatta beslut om och genomföra samhällsekonomiskt
Trots detta ska Svenska kraftnät genomföra en översyn av sina tariffer med utgångspunkt i
teorin för samhällsekonomiskt effektiv prissättning.
33
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motiverade investeringar i transmissionsnätet och utlandsförbindelserna (även om dessa investeringar givetvis måste ha erforderliga
tillstånd enligt t.ex. miljölagstiftningen). Dock måste investeringarna ligga inom en ram som slutgiltigt fastställs av riksdagen.
En fråga som i detta sammanhang är central är om Svenska
kraftnät, givet det regelverk som man arbetar inom och de avkastningskrav som måste uppfyllas, har tillräckliga incitament att öka
transmissionsnätets kapacitet i takt med en växande och/eller ändrad
lokalisering av efterfrågan på transmissionsnätstjänster. Ett förhållande som talar för att Svenska kraftnät, allt annat lika, har starkare incitament att investera än övriga elnätsföretag är att man via
Riksgälden kan lånefinansiera sina investeringar till svenska statens
upplåningsränta, dvs. en ränta som inte reflekterar den risk som
gäller för investeringar i transmissionsnät och utlandsförbindelser.
Sammantaget har Svenska kraftnät ett mycket omfattande investeringsprogram.34 För perioden 2020–29 planeras således investeringar för 60 000 miljoner kronor för att tillgodose fyra specifika
områden. Ett är att möjliggöra anslutning av en allt större mängd
vindkraftverk till transmissionsnätet. Ett annat är att förstärka utlandsförbindelserna för att på så sätt underlätta en fortsatt integration av elmarknaderna i norra Europa. Ett tredje är att förstärka
elnätet för att tillgodose ökad efterfrågan på elnätstjänster i vissa
områden, exempelvis Stockholm. Ett fjärde är att ersätta föråldrade
nätdelar, transformatorstationer m.m.
Den samlade investeringsverksamheten begränsas emellertid inte
bara av vad riksdagen kan väntas godta utan även av den, i alla fall
kortsiktigt, begränsade tillgången på relevanta reala resurser inom
anläggningsindustrin och relaterade tjänstesektorer. Det betyder att
de investeringar som görs under en viss period för t.ex. systemförstärkningar är ett resultat av dessa begränsningar och de prioriteringar mellan de nämnda fyra områdena som Svenska kraftnät gör. I
ett samhällsekonomiskt perspektiv borde dessa prioriteringar stämmas av mot bedömningar av elefterfrågans utveckling, nationellt och
regionalt, och region- och lokalnätföretagens bedömningar och
investeringsplaner. Såvitt vi har kunnat finna sker inte detta i någon
större utsträckning. Vi återkommer därför till frågan om koordineringen av elnätsverksamheten på det tre nivåerna längre fram i
rapporten.
34

Se Svenska kraftnät (2017).
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Det är två förhållanden som definierar ett regionnätsföretag. Det ena
är att företaget i fråga har koncession för en linje, alltså inte ett
område. Det andra är att leveranserna på företagets nät sker vid en
spänningsnivå i intervallet 40–130 kV. Gruppen av regionnätsföretag
domineras som nämnts av tre stora företag: Eon Elnät Sverige AB,
Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB. Dessa tre företag äger
och driver också lokala elnätsföretag som är anslutna till de egna
regionnäten. Med andra ord finns det ett visst mått av vertikal integration mellan region - och lokalnätsnivåerna i det svenska elnätet.
Regionnätsföretagens kunder är lokala elnätsföretag, större industrier samt vind- och solkraftproducenter. En ny typ av kund är
datorhallar med ett behov av effekt som i många fall överstiger det
som lokala elnätsföretag kan erbjuda. Kontraktsstrukturen är densamma som mellan regionnätsföretagen och Svenska kraftnät, dvs.
består av ett anslutningsavtal och ett nyttjandeavtal. Det sistnämnda
anger vilken effekt som kunden abonnerar och gäller för ett år i
sänder. Hur stor den abonnerade effekten är varierar förstås mellan
olika kunder, men som exempel kan nämnas att den effekt som
Ellevio i Stockholm för närvarande abonnerar hos Svenska kraftnät
är 1 525 MW. Den abonnerade effekten begränsas givetvis uppåt av
nätets fysiska kapacitet, men kan vara lägre än denna. En kund som
utnyttjar mer än den abonnerade effekten måste betala en straffavgift.
Tarifferna skiljer sig en del mellan olika regionnätsföretag, men
består genomgående av en effektavgift och en energiavgift, dvs. en
avgift baserad på den mängd elenergi som transporteras. Liksom i
transmissionsnätet är energiavgiften i allmänhet baserad på förlusterna i elnätet. I vissa fall är energiavgiften dock tidsdifferentierad,
dvs. högre under de tider då belastningen på nätet är som högst. Däremot förekommer ingen renodlad knapphetsprissättning, dvs. en
rörlig avgiftskomponent som blir positiv när utnyttjandet av nätet
närmar sig det aktuella elnätets maximala kapacitet.
Regionnätens kapacitet spelar en nyckelroll när efterfrågan på el
ökar. Investeringar i regionnäten förutsätter dels utökade koncessioner, dels att den förväntade avkastningen når upp till företagens
avkastningskrav. Vi diskuterar denna fråga mer ingående i kapitel 6.
Som nämnts är dock ledtiderna vid nyinvesteringar, inklusive tiden
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för att få nödvändiga tillstånd, upp till tio år och i vissa fall ännu
längre.

5.5

Marknaden för lokalnätstjänster

Lokala elnätsföretag har så kallade områdeskoncession och leveranserna i de lokala elnäten sker vid en spänningsnivå inom intervallet
220 V–20 kV. Innehavet av en områdeskoncession gör att företaget
i fråga kan bygga ut sitt nät utan att söka ny eller utvidgad koncession. Även om ny- och reinvesteringar i det lokala elnätet måste
underkastas miljöprövning och kan möta lokala protester är ledtiden
för sådana investeringar i allmänhet kortare än för investeringar i
transmissions- och regionnäten.
Trots att det gått mer än 20 år sedan elmarknaden avreglerades
har det inte skett någon omfattande konsolidering i elnätsbranschen.
De drygt 250 lokala elnätsföretag som fanns vid mitten av 1990-talet
har genom sammanslagningar blivit färre men är fortfarande ca 170.
Dessa skiljer sig kraftigt med avseende på storlek, men också med
avseende på associationsform och ägarstruktur. Även om merparten
av elnätsföretagen är aktiebolag förekommer också ekonomiska
föreningar. Många av de elnätsföretag som är aktiebolag är kommunala, men bland de större dominerar privat och inte sällan utländskt
ägande. De privata ägarna är till en dominerande del försäkringsbolag
och pensionsstiftelser, dvs. aktörer som vill göra långsiktiga placeringar med låg risk.
Lokalnätföretagens kunder är mindre industrier, kommunala och
privata företag och andra typer av organisationer samt hushåll. Efterfrågan på de lokala nättjänsterna hålls tillbaka av en fortgående
effektivisering av elanvändning för ”traditionella” ändamål, samtidigt som nya användningsområden, främst eldrivna fordon och
mindre datorhallar, gör att efterfrågan ökar. Balansen mellan dessa
förlopp varierar mellan olika lokala elnätsmarknader. I allmänhet
handlar det om att den samlade efterfrågan på elnätstjänster minskar
i mindre orter och ökar i de större städerna.
De lokala elnätsföretagens tariffer varierar mellan de olika företagen, men består i allmänhet av en effektdel (kr/kW abonnerad
effekt) och en energidel (öre/kWh använd el). Energiavgiften är i
allmänhet en fast avgift per kWh, dvs. en avgift som är oberoende av
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risken för kapacitetsbrist i nätet. En tariff som skulle spegla verksamhetens kostnader skulle sannolikt ha en högre effektavgift och
en lägre energiavgift. Till detta kan komma en tidsdifferentierad,
möjligen rörlig, energiavgift vars nivå bestäms av risken för kapacitetsbrist. Vi återkommer till frågan om elnätstariffernas struktur i
kapitel 7.

5.6

Några kompletterande kommentarer

Elnätet är ett fysiskt sammanhängande tekniskt system som binder
samman producenter och användare av el. Detta system drivs och
utvecklas av ett stort antal skilda företag som verkar nationellt,
regionalt eller lokalt. Från samhällsekonomisk synpunkt är det angeläget att dessa företag förmår samordna sin verksamhet, inte minst
sina investeringar, så att resultatet blir ett lämpligt dimensionerat
och kostnadseffektivt elnät som utvecklas i takt med efterfrågan på
olika typer av nättjänster. Ett viktigt element är att elnätstarifferna
på varje nivå så långt möjligt reflekterar relevanta kostnader för
kapacitet och drift av systemet.
Det finns inget som tyder på att elnätsföretagen misslyckats med
den gemensamma uppgiften att bygga ut och driva elnätet. Men det
finns inte heller någon etablerad institution för koordinering av
transmissionsnätets, regionnätens och lokalnätens drift och utveckling. Inför en sannolikt markant stigande efterfrågan på elnätstjänster
ter det sig angeläget att sådana institutioner etableras. Dock kommer
ett litet steg i denna riktning att tas under de närmaste åren då samtliga elnätsföretag åläggs att till Ei lämna in långsiktiga nätutvecklingsplaner. Med dessa som grund kan Ei då bedöma hur väl investeringarna i elnäten är koordinerade.
Frågan om elnätsbranschens företagsstruktur är inte i första hand
en regleringsfråga utan en fråga för företagens ägare. Att den
nuvarande strukturen ser ut som den gör, med ett stort antal lokala
elnätsföretag med högst varierande storlek, tyder på att det för
närvarande inte finns uppenbara skalfördelar i denna typ av verksamhet (alternativt att vissa typer av ägare kompenserar nackdelarna
med en liten skala med låga avkastningskrav). Men denna situation
kan komma att förändras om och när ny teknik och ökad lokal elproduktion gör att elnätsföretagen får nya uppgifter. Inte minst kan
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behovet av specialiserad arbetskraft skapa skalfördelar som i dag inte
finns. Vi återkommer till frågan om hur elnätsbranschens struktur
kan komma att utvecklas under de nya betingelser som växer fram.
Emellertid kan man också notera att de tre stora elnätsföretagen,
dvs. Vattenfall, Eon och Ellevio, samtliga äger och driver både
region- och lokalnät. Tillsammans har dessa tre företag ca 60–70
procent av den samlade marknaden (i termer av antalet kunder) för
lokalnätstjänster. Med andra ord finns det redan en avsevärd andel
vertikal integration inom elnätsbranschen. Detta innebär att den
svenska verkligheten inte ligger så långt från EU:s ”modell” med två
nivåer, transmission35 och distribution. Man kan också notera att ett
sätt att hantera det ovan diskuterade koordineringsproblemet är just
vertikal integration, dvs. att koordineringen mellan region- och
lokalnät sker inom ramen för ett företag.

5.7

Slutsatser om marknaden för elnätstjänster

En rad faktorer talar för att efterfrågan på elnätstjänster kommer att
öka och att detta kan leda till kapacitetsproblem. Detta gäller såväl
transmissionsnätet som vissa av region- och lokalnäten, särskilt i
landets storstadsområden. Denna process drivs primärt av förändringar i elproduktionens och elefterfrågans geografiska lokalisering.
Men den kan också komma att förstärkas av en snabbt växande
efterfrågan på el. Mot denna bakgrund är det självklart att frågan om
de olika aktörernas incitament att via investeringar underhålla och
bygga ut elnätets kapacitet måste vara i fokus för vår analys av den
framtida elmarknaden och dess regelverk. Detta gäller särskilt eftersom brist på kapacitet i elnätet redan lett till politiska ”brandkårsutryckningar” för att säkerställa ett antal företags anslutning till elnätet
i några av landets större städer.
Det är dock inte bara incitamenten att investera i elnätet som bör
uppmärksammas, utan även de förhållanden, främst i form av en
omfattande tillståndsprocess, som hindrar eller fördröjer sådana
investeringar. Men eftersom frågan om möjliga reformer av tillståndsprocessen nyligen varit föremål för en statlig utredning foku-

Om man tillämpade EU:s “modell” strikt så skulle dock stora delar av regionnäten vara
integrerade med transmissionsnätet snarare än med lokala elnät.
35
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serar vi i denna studie främst på de förhållanden som påverkar incitamenten att investera i elnätet.
Elnätsföretagen har som nämnts monopol inom de geografiska
områden där de verkar och är därmed föremål för en statlig reglering
med Energimarknadsinspektionen (Ei) som ansvarig myndighet.
Det betyder att en analys av incitamenten att investera i elnätet till
en betydande del blir en analys av elnätsregleringens utformning och
tillämpning. Det gäller inte minst den del som avser regleringen av
elnätsföretagens intäkter. Denna fråga behandlas i nästa kapitel.
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6

Regleringen av elnätsverksamhet

Syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera den svenska
regleringen av elnätsverksamhet och hur denna påverkar marknaderna för elnätstjänster. Speciellt ska vi granska regleringens inverkan på elnätsföretagens incitament att bygga ut sin kapacitet när
efterfrågan på deras tjänster växer eller på annat sätt förändras. Inledningsvis ger vi en allmän beskrivning av regleringen av den
svenska elnätsverksamheten.

6.1

Allmänt om elnätsregleringen

De grundläggande bestämmelserna på elmarknadsområdet finns i
ellagen.36 Därutöver finns även ett stort antal bestämmelser i den
unionsgemensamma elmarknadsförordningen. Lagens utgångspunkt är att alla starkströmsledningar kräver tillstånd (nätkoncession). Sådana tillstånd beviljas av Energimarknadsinspektionen (Ei).
Starkströmsledningar är alla elledningar med en spänning över några
tiotals volt. Exempelvis är en vanlig 230 voltsledning, som finns i alla
svenska hem, en starkströmsledning.
En juridisk person som bedriver nätverksamhet (det vill säga har
nätkoncession) får inte bedriva produktion av eller handel med el.
Större nätföretag med mer än 100 000 kunder ska vara organisatoriskt åtskilda från företag i samma koncern som bedriver produktion
av eller handel med el. Nätverksamhet ska dessutom ekonomiskt
redovisas skild från annan verksamhet. Man talar om att det ska vara
en ”kinesisk mur” mellan elproduktion och elnätsverksamhet liksom
mellan elnätsverksamhet och elhandel.
Den som har nätkoncession har ett antal rättigheter och
skyldigheter. Genom nätkoncessionen får nätföretaget monopol på
36
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att distribuera el antingen inom ett område, t.ex. en kommun
(nätkoncession för område) eller för en viss ledningssträcka (nätkoncession för linje). I gengäld svarar nätföretaget för drift, underhåll och utbyggnad av nätet samt att nätet är säkert, tillförlitligt och
effektivt. Den som har nätkoncession är dessutom skyldig att på
skäliga villkor överföra el för annans räkning. Detta brukar kallas
”tredjepartstillträde” (Third Party Access, TPA). Överföringen av el
ska vara av god kvalitet, vilket bland annat innebär att den ska ha en
mycket låg frekvens av avbrott och att spänningsvariationerna hålls
på en låg nivå.
Ett mycket stort antal nätkoncessioner är beviljade. Således fanns
det i juni 2018 drygt 300 nätkoncessioner för område och cirka 2 900
nätkoncessioner för linje. Dessa redovisas samlat i redovisningsenheter för varje nätnivå. Antalet redovisningsenheter för lokalnät
var 154 och antalet redovisningsenheter för region- eller transmissionsnät 78.37
Den som har fått tillstånd är också skyldig att ”på skäliga villkor”
ansluta elektriska anläggningar till ledningen. Anslutningsskyldigheten gäller för alla typer av elektriska anläggningar, exempelvis hushållsanslutningar, industrianslutningar och anslutning av elproduktionsanläggningar. Emellertid är anslutningsskyldigheten inte ovillkorlig; om det inte finns tillräckligt med kapacitet i det aktuella
elnätet för att tillgodose den ansökandes önskemål så får elnätsföretaget neka anslutning. En konsekvens av detta är den ”först till
kvarn” princip för anslutning till elnätet som vi diskuterade i kapitel
2. Eventuella tvister om nätkoncessionsinnehavarens anslutningsskyldighet prövas av Ei.
När det gäller anslutningsskyldigheten är huvudregeln att anslutningar i första hand ska ske till ett område (med områdeskoncession) och inte till en ledning (som har nätkoncession för linje). Den
som har fått en nätkoncession för en linje får därför inte ansluta en
elektrisk anläggning till kraftledningen innan han har fått medgivande av den som har nätkoncession för området. Anledningen är
att om anslutning till ledningar som omfattas av nätkoncession för
linje skulle tillåtas i större omfattning så skulle den ensamrätt till
elöverföring, som innehavaren av nätkoncession för området har,
med tiden komma att urholkas. Det skulle riskera att påverka det
ekonomiska underlaget för överföringsverksamheten och de övriga
37
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elanvändarna i området. Det är enligt lagens förarbeten samhällsekonomiska bedömningar som ska ligga till grund för denna prövning.38

6.2

Avkastningsregleringen

I ellagens femte kapitel finns bestämmelser om nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten. De innebär att Ei ska göra
en förhandsprövning av dessa. Förhandsprövningen infördes 2010
och den första (fyraåriga) så kallade tillsynsperioden började löpa
den 1 januari 2012. Reglerna ska ses mot bakgrund av bestämmelser
i EU-lagstiftningen,39 där det föreskrivs att tillsynsmyndigheterna
ska ansvara för att i förväg godkänna villkoren för anslutning och
tillträde till nationella elnät. Tidigare tillämpade Sverige en efterhandsreglering, som innebar att elnätsföretagen själva bestämde
nivån på avgifterna för överföring medan tillsynsmyndigheten i
efterhand kunde utöva tillsyn över avgifternas skälighet.
Förhandsprövningen innebär att de samlade intäkter, som ett nätföretag högst får ta ut från nätverksamheten under en tillsynsperiod
på fyra år, ska rymmas inom en viss ”intäktsram”. Denna ska täcka
”skäliga” kostnader för att bedriva nätverksamheten och ge en
”rimlig” avkastning på det kapital som krävs, den så kallade kapitalbasen.40 Den ska även ge kunderna ett rimligt pris för nättjänsten.
Intäktsramen innebär givetvis en indirekt reglering av priserna på
elnätstjänster, men lagen innehåller ingen detaljerad reglering av
prisnivåer och tariffutformning. Företagen är med andra ord fria att
inom vissa ramar utforma sina tariffer och sätta priser som de finner
lämpliga så länge som man håller sig inom intäktsramen.41
Som skäliga kostnader anses ”kostnader för en ändamålsenlig och
effektiv drift av en nätverksamhet”. Dessa kostnader består av driftskostnader, uppdelade i ”påverkbara” och ”icke påverkbara” kostnader, samt kapitalkostnader. En ”rimlig avkastning” på kapitalbasen
Prop. 1996/97:136.
Dir (EU) 2019:944. Artikel 37.6 i elmarknadsdirektivet.
40
Denna definieras som nuanskaffningsvärdet av de nät och övriga anläggningar som behövs
för att driva verksamheten, reducerat med gjorda avskrivningar.
41
Det bör dock nämnas att regeringen i oktober 2018 beslutade om en ändring i Elförordningen 2013:208. Ändringen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) får meddela
föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.
Föreskriftsrätten började gälla den 1 januari 2019. Arbetet med föreskrifterna pågår och
förväntas pågå under hela 2020.
38
39
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motsvarar den avkastning som ” …ger företagen incitament att hålla
kapitalbasen på en samhällsekonomiskt rimlig och uthållig nivå”.42
Av ellagens förarbeten sägs att en ”rimlig” avkastning motsvarar den
avkastning som fordras för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk kunna attrahera kapital för investeringar.43 Vi återkommer till frågan om vad detta i praktiken innebär
när det gäller bestämningen av den tillåtna reala avkastningen på elnätsföretagens kapitalbas.
Regleringen innehåller också incitament för företagen att hålla en
hög kvalitet, i praktiken en låg avbrottsrisk, i verksamheten. Beroende på utfallet av vissa kvalitetsindikatorer kan intäktsramen för ett
företag således höjas eller sänkas. Tanken bakom denna del av regleringen är att varje elnätsföretag antas vilja ha en så generös intäktsram som möjligt och därför har incitament att vidta de kvalitetshöjande åtgärder som göra att intäktsramen (och lönsamheten) höjs.
Emellertid har hittills bara de största och ett fåtal av de mindre
elnätsföretagen haft intäktsramar som varit bindande. Övriga elnätsföretag har av olika skäl legat en bit under och har därför knappast
haft några ekonomiska incitament att genomföra kvalitetshöjande
åtgärder för att höja respektive intäktsram. De ersättningar som
företagen måste betala sina kunder vid längre avbrott i leveranserna
torde dock fungera som incitament att genomföra kvalitetshöjande
åtgärder. Vi återkommer till frågan om regleringens effektivitet när
många av de mindre elnätsföretagen har intäkter som är lägre än den
tillåtna intäktsramen. Det måste dock framhållas att 60–70 procent
av landets företag och hushåll är kunder hos elnätsföretag som har
bindande intäktsramar.

6.3

Avkastning och risk

En av de centrala frågorna i denna rapport är som nämnts frågan om
hur regleringen påverkar företagens incitament att investera i sina
anläggningar och anpassa kapaciteten i takt med att efterfrågan
växer. Ur ett investerarperspektiv handlar detta om bedömningar av
avkastning och risk. Med andra ord, vilken avkastning väntas investeringar i elnät ge och vilken risk är sådana investeringar förknip42
43

Energimarknadsinspektionen (2019).
Prop. 2008/09:141.
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pade med? Det betyder att den tillåtna avkastningen (den reala
kalkylräntan) är en central faktor i regleringen av elnätsföretag. Det
är också en parameter som rör inkomstfördelningen mellan olika
generationer. Först några ord om den frågan.
Ju högre den tillåtna reala avkastningen i nuet är, desto högre
torde den nuvarande generationens elnätsavgifter vara. Men samtidigt torde en högre tillåten real avkastning, allt annat lika, leda till
större investeringar för underhåll och utbyggnad av elnäten. Detta
skulle sannolikt leda till högre långsiktig kvalitet på elnäten, vilket
gynnar framtida generationer.44 Omvänt kan en låg tillåten avkastning i nuet leda till låga priser som gynnar den nuvarande generationen samtidigt som framtida generationer missgynnas av elnät med
låg kvalitet. Detta är en viktig aspekt på avkastningsregleringen som
bör beaktas när den reala kalkylräntan fastställs.
Vilka är då de ekonomiska risker som är förknippade med elnätsverksamhet? Den tillåtna reala avkastningen på kapitalbasen fastställs som nämnts för en fyraårsperiod i sänder. En investering i elnät
har emellertid en mycket längre livslängd än så, sannolikt 50–60 år.
Att den tillåtna reala avkastningen är känd för den kommande fyraårsperioden betyder därför ganska lite för bedömningen av den
totala avkastningen på en elnätsinvestering (även om systemet med
intäktsram nära nog garanterar att elnätsföretagen får täckning för
sina kostnader). Osäkerheten om hur stor den tillåtna reala avkastningen kommer att vara under framtida fyraårsperioder är därför en
väsentlig del av risken med en sådan investering. Till detta kommer
att de lån som företagen kan ta för att finansiera investeringar i elnät
i allmänhet har en kortare löptid än tio år, vilket innebär en låneränterisk för företagen.
En annan typ av risk kan kallas ”marknadsrisk”. Elnätsföretagen
har förvisso monopol inom sina respektive områden, men urbanisering kan leda till att antalet kunder anslutna till elnätet i ett givet
område minskar. Strukturomvandling i näringslivet kan innebära att
elintensiva industrier som är stora användare av elnätstjänster krymper eller läggs ned. Datorhallar som i ett skede innebär ökad användning av elnätet kan läggas ned eller flytta till en annan ort. Dock
innebär intäktsramen ett visst skydd mot dessa risker. Mindre
Med en högre tillåten real avkastning följer dock också en risk för investeringar som på
marginalen inte nämnvärt höjer elnätens kvalitet samt att man lockas att låta investeringar i
nya anläggningar ersätta löpande underhåll av de befintliga anläggningarna (ett fenomen som
brukas kallas ”CAPEX-bias”).
44
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bortfall av abonnenter kan ju kompenseras av högre avgifter för de
kvarvarande abonnenterna, men detta är i praktiken knappast
möjligt om det rör sig om ett mer betydande bortfall av efterfrågan.
Men utvecklingen kan också gå i motsatt riktning, Nya elintensiva verksamheter, t.ex. datorhallar, kan etableras och elektrifiering
av gods- och persontransporter kan leda till ökad efterfrågan på
elnätstjänster. Den urbanisering som gör att vissa områden krymper
befolkningsmässigt innebär samtidigt att andra områden växer.
Sammantaget betyder detta att en potentiell investerare i elnät
förvisso kan räkna med att det kommer att finnas efterfrågan på
elnätstjänster, men hur stor denna totalt kommer att vara och hur
den är fördelad geografiskt är mer osäkert. Med andra ord ter sig
investeringar för att bygga ut elnäten mer riskabla än investeringar
för att underhålla befintliga elnät.
De här nämnda och andra risker i samband med investeringar i
elnät prissätts i samband med marknadsvärderingar av publikt ägda
elnätsföretag. Den sammantagna bedömda risken kvantifieras då
med ett så kallat betavärde. Parametern beta (efter den grekiska bokstaven β) är ett mått på en viss tillgångs risk i förhållande till en fullt
diversifierad marknadsportfölj, i praktiken ett index för hela aktiebörsens utveckling. Om beta är lika med 1,0, så har tillgången i fråga
samma risk som den fullt diversifierade marknadsportföljen, medan
ett betavärde som är mindre än 1,0 indikerar att risken är lägre. Ett
betavärde som är lika med noll innebär att en investering i tillgången
i fråga är riskfri i den meningen att den har samma risk som ett index
för hela aktiemarknaden.
Vi har haft tillgång till rapporter som Grant Thornton och Ernst
& Young (som senare bytt namn till EY) lämnade till Energimarknadsinspektionen 2011 inför övergången till förhandsreglering
av elnätsverksamhet.45 Grant Thornton bedömde då att betavärdet
låg i intervallet 0,61–0,68, medan Ernst & Young bedömde att motsvarande intervall var 0,54–0,67. Med andra ord bedömde man då att
investeringar i svenska elnät har en relativt låg, men ändå positiv,
risk.46 Detta innebär att den förväntade avkastningen på investeringar i elnät enligt dessa bedömare bör vara högre än den så kallade
riskfria räntan.
Grant Thornton och Ernst & Young (EY) gjorde på Energimarknadsinspektionens uppdrag
motsvarande rapporter för tillsynsperioderna 2016-19 och 2020-23.
46
Utöver den risk som beta-värdet reflekterar räknade Grant Thornton med en positiv så
kallad särskild riskpremie.
45
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Ägarstruktur och avkastningskrav

Ägare av och potentiella investerare i elnät, t.ex. försäkringsbolag,
pensionsstiftelser och kommuner, kan ha olika avkastningskrav och
olika syn på risk. Detta hänger bland annat samman med hur investeringarna finansieras. Gemensamt är att var och en av de potentiella investerarna bedömer förväntad avkastning och risk vid investeringar i elnät i förhållande till de övriga investeringsalternativ som
man överväger. Dessa alternativ kan skilja sig väsentligt mellan olika
typer av ägare. Det betyder att ägarstrukturen inom elnätsverksamheten har betydelse för vilken avkastning som krävs för att få till
stånd för investeringar i elnät.
Som tidigare nämnts ägs transmissionsnätet helt och hållet av
staten och förvaltas av affärsverket Svenska kraftnät. Regionnäten
ägs till största delen av de tre företagen Ellevio AB, Eon Energidistribution AB och Vattenfall Eldistribution AB. Lokalnäten ägs av
cirka 170 företag av varierande storlek och ägandeformer. I stort sett
ägs hälften av region- och lokalnäten ägs av staten (via det helstatliga
bolaget Vattenfall), kommuner eller ekonomiska föreningar medan
den andra hälften ägs av privatägda bolag. Inom kretsen av privatägda bolag finns både bolag vars syfte är att generera en hög avkastning och företag (t.ex. ekonomiska föreningar) som ofta i första
hand strävar efter att hålla nere delägarnas tariffer. På motsvarande
sätt kan kommunägda elnätsföretag i många fall sträva efter att hålla
nere kommuninvånarnas elnätsavgifter, snarare än att ta ut maximalt
tillåten avkastning.
I ett investerarperspektiv finns det två problem med den nuvarande avkastningsregleringen. Det ena är att den tillåtna reala
kalkylräntan fastställs för endast fyra år i taget. Detta skapar osäkerhet om vilken avkastning som en nätinvestering med en livslängd på
50–60 år kan ha. Det andra problemet rör nivån på den tillåtna reala
kalkylräntan i förhållande till de avkastningskrav, i praktiken den
förväntade avkastningen på alternativa investeringar, som elnätsföretagens ägare har. Men i ett samhällsperspektiv finns det därtill ett
problem som rör hur den tillåtna reala kalkylräntan i praktiken
bestäms. Först några ord om den frågan.
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Bestämning av den tillåtna reala kalkylräntan: Teori och praktik
Enligt gällande bestämmelser ska Ei inför varje ny tillsynsperiod
fatta beslut om vilken real kalkylränta som ska gälla under perioden.
Man kan säga att detta är själva kärnan i regleringen av elnätsföretagen, dvs. de företag som har monopol på att överföra el längs
vissa sträckor respektive inom vissa områden. Inför tillsynsperioden
2012-15 fastställde Ei räntan i fråga till 5,20 procent. För tillsynsperioden 2016-19 beslutade Ei att räntan skulle vara 4,53 procent
och inför den innevarande tillsynsperioden, 2020-23, är motsvarande
ränta 2,16 procent. Emellertid har den tillåtna reala kalkylräntan i
praktiken blivit en annan än vad Ei beslutat. Skälet är att elnätsföretagen överklagat Ei:s beslut och vunnit framgång i de rättsliga
instanserna.
Således ändrade Kammarrätten Ei:s beslut om en real kalkylränta
på 5,20 procent 2012-15 till 6,50 procent, vilket var i linje med vad
elnätsföretagen krävt. Den ränta (4,53 procent) som Ei beslutat för
tillsynsperioden 2016-19 ändrades i Förvaltningsrätten till 5,85 procent, vilket slutligen fastställdes genom att Ei nekades prövningstillstånd i Kammarrätten. Den sålunda bestämda räntan låg återigen
nära det som elnätsföretagen krävt. När det gäller den innevarande
tillsynsperioden har en rättslig process om den tillåtna reala kalkylräntans nivå nyligen inletts och ett beslut i Förvaltningsrätten väntas
komma i slutet av 2020. Utan att föregripa utfallet av den pågående
tvisten kan man ändå konstatera att det sedan förhandsregleringens
införande 2012 varit elnätsföretagen snarare än Ei som bestämt den
tillåtna reala kalkylräntan. I ett samhällsperspektiv är det inte så som
monopolreglering ska gå till.
Vad är en rimlig nivå på den tillåtna reala kalkylräntan?
Som nämnts sägs det i ellagens förarbeten att en ”rimlig” avkastning
på elnätsföretagens kapitalbas ska motsvara den avkastning som
fordras för att, i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk, kunna attrahera kapital för investeringar. Dock är det
inte de reglerade företagens avkastning som definierar vad som är
”rimlig” avkastning. Enligt förordning 2018:1520 ska Ei i stället utgå
från en grupp jämförelseföretag som har överföring av el som sin
huvudsakliga verksamhet, är noterade på en europeisk handelsplats
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och har sitt säte i Europa. Dessutom är det noga angivet hur beräkningen av den tillåtna reala kalkylräntan ska gå till.
Denna ansats kan ses som ett sätt att ta hänsyn till att många
elnätsföretag är privatägda eller, som Vattenfall, drivs enligt huvudsakligen samma principer som privatägda företag. Samtidigt förutsätter ansatsen en betydande samsyn mellan Ei och de i Sverige verksamma elnätsföretagen om vad som är lämpliga jämförelseföretag
och därmed om vad som är en ”rimlig” nivå på den tillåtna reala
kalkylräntan. Lagen ger elnätsföretagen rätt att överklaga Ei:s beslut
om kalkylräntan. Sannolikheten för att företagen ska utnyttja denna
möjlighet och vinna framgång beror på hur långt parterna står från
varandra när det gäller synen på vad som är en ”rimlig” avkastning
på elnätsföretagens kapitalbas.
Mot denna bakgrund har vi analyserat situationen under den
innevarande tillsynsperioden. För denna har Ei som nämnts beslutat
att den tillåtna reala kalkylräntan ska vara 2,16 procent. Jämfört med
de avkastningskrav som gäller för de större elnätsföretagen i Sverige
är detta en mycket låg ränta. Som exempel kan nämnas att Eon i sin
bokslutsrapport för 2018 anger att företagets vägda kapitalkostnad
(WACC, Weigthed Average Cost of Capital) före skatt är 6,40 procent. Vid det mått på inflationsförväntningar som Ei använder
motsvarar detta en real ränta på 4,67 procent, dvs. en mer än dubbelt
så hög nivå som de 2,16 procent som beslutats av Ei. Till saken hör
att även Ei i enlighet med den nämnda förordningens krav beräknar
den reala kalkylräntan på i princip samma sätt, dvs. som en WACC.
Frågan är då hur Ei och de större elnätsföretagen kan komma till så
olika slutsatser om vad som är en lämplig nivå på den reala kalkylräntan.
Skälet till detta förefaller att vara att Eon – jämfört med Ei – utgår
från ett betydligt högre värde på ”cost of equity”, dvs. krav på avkastning på eget kapital, och därför kommer fram till ett högre värde
på den reala kalkylräntan. Detta speglar i sin tur underliggande
skillnader i värdena på olika parametrar som beskriver företagens
finansiella risker. Med andra ord har de stora elnätsföretagen i
Sverige en annan syn på dessa storheter än den som kommer till
uttryck i data för den grupp av internationella företag som Ei byggt
sina beräkningar på. Det är emellertid inte meningsfullt att här
försöka avgöra vad som är ”rätt” nivå på den reala kalkylräntan.
Problemet är ett helt annat.
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En betydande andel av de svenska elnätsföretagen har privata
ägare (eller en statlig ägare som ställer krav på avkastning på investerat kapital) och det är företagen själva som bestämmer om man vill
investera i det svenska elnätet. Det som är avgörande för om investeringar faktiskt sker är därför hur ägarna till dessa företag och den
internationella kapitalmarknadens aktörer, inte Ei, ser på avkastning
och risk vid investeringar i det svenska elnätet.47
De återkommande tvisterna mellan Ei och elnätsföretagen tyder
på att det finns en betydande brist på samsyn om vad som är en
rimlig real kalkylränta. Hittills har detta lett till rättsliga tvister med
utfall som inneburit väsentligt högre nivå på den tillåtna reala
kalkylräntan än vad Ei ursprungligen beslutade. Vad detta förhållande innebär exakt för framtida investeringar i elnätet och priserna
på elnätstjänster är det svårt att sia om. Men det ligger nära till hands
att tro att en ökad samsyn och frånvaro av rättsliga tvister på sikt
skulle gynna både elnätsföretagen och deras kunder.

6.5

En alternativ ansats

Vår analys av avkastningsregleringen leder till två observationer.
Den ena är att den av Ei fastställda företagsvisa intäktsramen hittills
varit bindande huvudsakligen för de största av de ca 170 elnätsföretagen. Med en lägre real kalkylränta kan detta förhållande komma att
ändras. Men om kalkylräntan förblir oförändrad så betyder det att
de incitament till kvalitetsförbättringar som verkar via en högre eller
lägre intäktsram sannolikt inte fyller sin avsedda funktion. I och för
sig är det inget problem att ett antal elnätsföretag har lägre intäkter
än de tillåtna. Samtidigt är det lite märkligt med en omfattande
regleringsapparat som i praktiken bara omfattar ett fåtal av
branschens företag.
Den andra observationen ska ses mot bakgrund av det nämnda
uttalandet i ellagens förarbeten om att avkastningen på elnätsföretagens kapitalbas ska motsvara den avkastning som fordras för att, i
konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk,
kunna attrahera kapital för investeringar. En rimlig tolkning av detta
uttalande är att Ei vid bestämningen av den tillåtna reala kalkylräntan
Som innehavare av nätkoncession har elnätsföretagen förvisso skyldighet att underhålla och
utveckla sina elnät. Men det är inte troligt att detta krav räcker för att få till stånd samhällsekonomiskt motiverade nätinvesteringar om elnätsföretagen anser att dessa är olönsamma.
47
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måste beakta, men självklart inte slaviskt godta, de avkastningskrav
som potentiella ägare och investerare i svenska elnät kan bedömas
ha. Det handlar då både om kalkylräntans nivå och dess förutsägbarhet. Vår bedömning är att det finns problem med den nuvarande
regleringen i båda dessa avseenden och att detta kan leda till mindre
investeringar i det svenska elnätet än vad som är önskvärt frånsamhällsekonomisk synpunkt.
Frågan är då om reglerna för avkastningsregleringen skulle kunna
tillämpas på ett annat sätt, närmare bestämt på ett sätt som skulle
säkerställa tillräckliga investeringar för underhåll och utbyggnad av
det svenska elnätet. Som bakgrund till den diskussionen ges här först
en kort beskrivning av hur Ei beräknar den tillåtna reala kalkylräntan.
Denna bestäms som nämnts som en WACC, dvs. ett vägt medelvärde av den för företaget relevanta nominella låneräntan och dess
kostnad för eget kapital. Den sistnämnda kostnaden bestäms med
hjälp av en formel som kallas CAPM, ”Capital Asset Pricing Model”.
Det värde som erhålls justeras med hänsyn till den förväntade
inflationen som i allmänhet beräknas med utgångspunkt i skillnaden
mellan nominella och reala marknadsräntor. Metoden är allmänt
använd och ett centralt verktyg i moderna finansiell analys.
De parametrar som ingår i CAPM är den ”riskfria” räntan, den så
kallade riskpremien48 och det så kallade betavärdet.49 Enligt de analyser som gjordes av Grant Thornton och Ernst & Young kan såväl
riskpremien som betavärdet förväntas vara relativt stabila över tid,
medan det värde på den riskfria räntan som används i beräkningarna
löpande bör anpassas i enlighet med marknadsutvecklingen.
Med ”riskfri” ränta menar man i praktiken räntan på en (svensk)
statsobligation med i sammanhanget relevant löptid. Med hänsyn till
att investeringar i elnät har en livslängd på 50–60 år bör den ”riskfria”
räntan avse räntan på statsobligationer med mycket lång löptid.
Emellertid är det bara statsobligationer med en återstående löptid på
upp till 10 år som anses ha en tillfredsställande likviditet. Det betyder
att det är en aktuell 10-årsränta som används som mått på den
riskfria räntan i Ei:s kalkyler.
Riskpremien definieras som skillnaden mellan den ersättning som marknaden ger för en
investering i en fullt diversifierad aktieportfölj och den riskfria räntan.
49
Betavärdet anger förhållandet mellan företaget icke diversifierbara risk och marknadsportföljens risk.
48
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Historiskt har räntan på 10-åriga statsobligationer varit ett bra
mått även på den mycket långsiktiga räntan. En tumregel baserad på
ekonomisk teori och ekonomisk-historisk empiri är att den (mycket) långa räntan är lika med takten i den reala BNP-tillväxten plus
den förväntade inflationstakten. För Sverige innebär det att den
långsiktiga räntenivån är ca 4 procent vid real BNP-tillväxt på 2 procent per år och en förväntad inflationstakt på 2 procent. Emellertid
har räntorna under senare år legat på en betydligt lägre nivå, med en
10-årsränta nära noll trots en god real BNP-tillväxt. De flesta
bedömare anser att räntan kommer att återgå till ”normala” nivåer,
men osäkerheten om när detta kommer att ske är stor.
Som nämndes ovan avgjorde Kammarrätten en tvist mellan Ei och
ett antal elnätsföretag om nivån på den tillåtna reala kalkylräntan för
tillsynsperioden 2012-15. Kammarrätten menade då att den riskfria
räntan skulle bestämmas med utgångspunkt i det ovan nämnda
långsiktiga sambandet mellan BNP-tillväxt och ränta, dvs. att den
(mycket) långa räntan är lika med takten i den långsiktiga reala BNPtillväxten plus den förväntade inflationstakten. Detta kan alternativt
uttryckas som att den långa reala räntan tenderar att vara lika med
takten i den långsiktiga reala BNP-tillväxten. Ei var av flera skäl
kritiskt till en sådan ansats och har fortsatt att beräkna den tillåtna
reala kalkylräntan på det ovan beskrivna sättet.
Vi menar dock att det finns skäl att, med en variant av den ansats
som Kammarrätten förordade som grund, etablera en reviderad
modell för avkastningsregleringen. Denna modell skulle kunna innebära att Ei dels anger ett långsiktigt riktvärde för den tillåtna reala
kalkylräntan, dels sätter detta riktvärde till takten i den långsiktiga
reala tillväxttakten i BNP plus en riskpremie. Med en förväntad
BNP-tillväxt på 2 procent per år och en riskpremie på 1,5–2,5 procent så skulle riktvärdet för den tillåtna reala kalkylräntan ligga i
intervallet 3,5–4,5 procent. Den ränta som bestäms för varje kommande tillsynsperiod skulle då vara lika med det valda riktvärdet om
inte exceptionella förhållanden skulle motivera något annat.
Målet med detta förslag är att få avkastningsregleringen att
fungera bättre än vad den hittills gjort. Närmare bestämt är avsikten
med förslaget att den ränta som Ei beslutar faktiskt (till skillnad från
idag) kommer att gälla. Förslaget bygger också på att elnätsföretagen
finner kombinationen av långsiktighet och avkastning så pass gynn-

82

2020:4

Regleringen av elnätsverksamhet

sam att de inte har anledning att överklaga Ei:s beslut. Dock kan
detaljerna i förslaget utformas på olika sätt.
Ett annat alternativ vore att även fortsättningsvis beräkna kalkylräntan som en (real) WACC, men att utgå från ett långsiktigt värde
på kostnaden för eget kapital. Detta skulle innebära att kostnaden
för lånat kapital skulle reflektera marknadsläget, medan avkastningen på eget kapital skulle vara långsiktigt förutsägbar och mer i
linje med, men inte nödvändigtvis lika med, företagens avkastningskrav.
Oavsett vilken modell som väljs bör man dock beakta att det i en
viss utsträckning finns ett utbytesförhållande mellan förutsägbarhet
och nivå på den tillåtna reala kalkylräntan; ju mer långsiktigt förutsägbar räntan är desto lägre kan den vara vid en given attraktivitet
för investeringar i elnätet.

6.6

Slutsatser om regleringen av elnätsverksamhet

I en situation som den nuvarande där behovet av investeringar för
ökad kapacitet i elnäten är stort är avkastningsregleringen den viktigaste delen av regleringen av den svenska elnätsverksamheten. Vi
menar att den enda hållbara principen är att avkastningen på elnätsföretagens kapitalbas ska motsvara den avkastning som fordras för
att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk
kunna attrahera kapital för investeringar. Vår bedömning är att de
återkommande tvisterna mellan Ei och elnätsföretagen tyder på att
avkastningsregleringen som den de facto fungerar inte lever upp till
denna princip. En konsekvens av detta är att den tillåtna reala kalkylräntan efter domstolsbeslut kommit att spegla elnätsföretagens krav
snarare än Ei:s beslut.
Vi har därför presenterat förslag till förändring av hur avkastningsregleringen tillämpas. Som redovisats ovan är långsiktighet och
stabilitet i bestämningen av den reala kalkylräntan kärnan i förslaget
och målet att få avkastningsregleringen att fungera bättre än den
hittills gjort. Förslaget innebär att räntan i fråga beräknas på ett
annat sätt än det som Ei hittills tillämpat. Men såvitt vi förstår är det
en förändring som kan göras inom ramen för den befintliga lag-
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stiftningen.50 Vi anser också att långsiktighet bör prägla synen på de
frågor om inkomstfördelning mellan generationer som avkastningsregleringen aktualiserar. Med andra ord bör en önskan om låga
nätavgifter i nuet inte drivas så långt att den går ut över kvaliteten på
de elnät som ska betjäna framtida generationer.

Närmare bestämt genom ändringar i den förordning som reglerar hur Ei ska beräkna den
tillåtna reala kalkylräntan.
50
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Syftet med detta kapitel är att mot bakgrund av elsystemets pågående och framtida förändringar diskutera elnätsföretagens uppgifter, möjligheter och utmaningar. Den övergripande frågan är om
de nya förutsättningarna för elnätsföretagens verksamhet motiverar
förändringar i elmarknadens regelverk och i så fall vilka förändringar
som bör komma i fråga.

7.1

Bakgrund

När elmarknaden omreglerades i mitten av 1990-talet hade elsystemet en enkel vertikal struktur bestående av fyra delar med ensartade
uppgifter: produktion, transmission, distribution (region- och lokalnät) och handel. Omregleringen innebar att de fyra delarna på olika
sätt separerades och att segmenten ”produktion” och ”handel” öppnades för konkurrens. Samtidigt ålades transmissions- och distributionsföretagen att öppna sina nät för överföring av el på ickediskriminerande villkor. Utöver rollen att förvalta och driva transmissionsnätet och utlandsförbindelserna fick Svenska kraftnät uppgiften att vara systemoperatör, dvs. att säkerställa kontinuerlig
balans mellan produktion och användning av el (med beaktande av
överföringsförluster) och därmed hålla spänning och frekvens på
målsatta nivåer.
En viktig del i, och i praktiken en förutsättning för, denna
”modell” var att de lokala elnätsföretagen hade en mycket passiv roll.
Närmare bestämt var uppgiften att med hög leveranssäkerhet överföra den el som kunderna inom området efterfrågade från överliggande elnät till de slutliga konsumenterna. Med andra ord ingick
det inte i elnätsföretagens uppgift att, utöver vad som elnätstariffens
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utformning kunde åstadkomma, styra efterfrågans nivå och tidfördelning. Därmed kunde man inte ersätta eller senarelägga kapacitetshöjande investeringar i elnäten med tekniska eller beteendepåverkande åtgärder på användarsidan.
Skälet till detta förhållande hade med den tillgängliga teknologin
att göra. En konsekvens av systemets tekniska utformning var således att användarna inte kunde informeras om, och därmed inte
kunde reagera på, elpriserna i realtid. I stället hade kunderna, inom
vida ramar, rätt och möjlighet att till ett givet pris använda den el
som de önskade utan hänsyn till det aktuella läget på elmarknaden
och i elnätet. Efterfrågan på el var därför i stort sett oberoende av
kortsiktiga variationer i marknadspriset (i grosshandelsledet) på el.
Vid tiden för elmarknadens omreglering fanns inte heller någon
lokal eller regional elproduktion av större betydelse.
På den ”nya” elmarknad som nu växer fram kommer emellertid
mycket att vara annorlunda. En av många förändringar är att digital
teknologi gör det möjligt för kunderna att följa elprisutvecklingen i
realtid och att anpassa sin användning därefter. En annan är att
inslaget av lokal elproduktion har ökat och förväntas fortsätta att
öka. Hittills har det mest rört sig om vindkraft och kraftvärme, men
på sikt kan även stora batterier (ellager) spela en roll. Denna utveckling har initierat en diskussion om en ny och mer aktiv roll för
regionala och lokala elnätsföretag, eventuellt även en roll som regional/lokal systemoperatör.
En annan förändring hänger samman med den ökning av efterfrågan på elnätstjänster, särskilt i större städer, som diskuterades i
kapitel 5. Med hänsyn till de långa ledtiderna i utbyggnaden av elnätets kapacitet och den knapphetssituation som redan nu har visat
sig i flera större städer är det sannolikt att elnätsföretagen i framtiden kommer att få hantera återkommande situationer med knapphet på kapacitet. Detta kommer att ställa nya krav på elnätstariffernas utformning men kan också komma att motivera förändringar i
elnätsföretagens uppgifter och befogenheter.

7.2

Elnätsföretag och lokal systemdrift

I den engelskspråkiga litteraturen brukar ett region- eller lokalnätföretag kallas ”Distribution System Operator” (DSO), detta trots
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att företagens roll i elsystemet varit ganska passiv (och kanske borde
kallas Distribution Network Operator, DNO). I ljuset av de ovan
beskrivna förändringarna i förutsättningarna för elnätsföretagens
verksamhet förs det emellertid nu en ganska intensiv diskussion i
den energiekonomiska litteraturen om och i så fall hur elnätsföretagens uppdrag ska utvidgas. Med andra ord: vad ska rollen som
DSO innehålla?
Här är det lämpligt att föra diskussionen i två steg. Det första rör
frågan om elnätsföretagens roll när det gäller avvägningar mellan, å
ena sidan, kapacitetshöjande investeringar i elnätet och, å andra
sidan, efterfrågedämpande åtgärder på användarsidan. I litteraturen
kallas de sistnämnda åtgärderna ”non-wires measures”. Det andra
rör frågan om elnätsföretagen ska fungera som lokala systemoperatörer, dvs. vara lokala motsvarigheter till Svenska kraftnät. Vi diskuterar de två stegen i tur och ordning.
Bara ”wires” eller både ”wires” och ”non-wires”?
I detta steg är kärnfrågan i vilken utsträckning som elnätsföretagen
ska ha möjligheter, och kanske skyldigheter, att avväga kapacitetshöjande åtgärder i elnätet mot åtgärder på användarsidan (”nonwires measures”). Eftersom kapacitetsbristen i allmänhet bara gäller
under korta perioder med hög belastning på elnätet är de åtgärder
som kan komma i fråga främst sådana som förskjuter elanvändningen i tiden utan att nödvändigtvis minska densamma. Med andra
ord är det åtgärder som har karaktären av så kallad laststyrning.
En viktig fråga i sammanhanget är om en utvidgning av elnätsföretagens roll till att även omfatta lokal laststyrning kan ske utan
att gränsen mellan monopolistisk (reglerad) nätverksamhet och
konkurrensutsatt elhandel blir oklar. Enligt gällande regler får ett
nätföretag hjälpa kunderna med information om och anskaffning av
utrustning för flexibilitet i deras elanvändning. Men detta får inte
innehålla något moment av handel med el. Dock får ett elnätsföretag
bilda ett separat bolag som, utan att handla med el, på olika sätt kan
hjälpa kunderna att styra sin elanvändning och därmed sitt utnyttjande av elnätet. Ett sådant bolag omfattas inte av monopolregleringen.
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En nära relaterad fråga är om elnätsföretagen ska tillåtas äga lokal
produktionskapacitet. Det skulle kunna vara kraftverk, men också
ellager i form av t.ex. stora batterier. Med tillgång till denna typ av
resurser kan elnätsföretaget i en situation med kapacitetsbrist i ett
överliggande nät ersätta ”import” via detta med lokal produktion.
Enligt gällande lagstiftning i Sverige, och EU som helhet, är detta
emellertid inte tillåtet. Vår uppfattning är att det är angeläget att
bibehålla en klar gräns mellan elnätsverksamhet och elproduktion,
dvs. att elnätsföretag inte heller i fortsättningen bör tillåtas äga och
själv driva elproduktionsanläggningar. Huruvida de gällande bestämmelserna även utesluter organiserat samarbete, t.ex. långsiktiga
bilaterala kontrakt, mellan lokala producenter och ett lokalt elnätsföretag är oklart. På den punkten menar vi emellertid att sådant samarbete borde vara tillåtet.
Elnätsföretag som lokala systemoperatörer
Det som kallas ”elmarknaden” är i själva verket en sekvens av marknader för var och en av årets 8 760 timmar. Denna sekvens illustreras
av nedanstående figur.
Figur 7.1

Elmarknaden

Långt innan en viss timme kan marknadens aktörer ingå bilaterala
kontrakt om fysisk leverans av el under denna timme. Men de kan
också handla med finansiella kontrakt, så kallade ”forwards” eller
”futures”, för att säkra sina inköps- eller försäljningspriser för el som
levereras den aktuella timmen. På ”dagen-före” marknaden sker en
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omfattande handel som leder fram till en produktions- och användningsplan för timmen i fråga. Denna plan kan sedan, i ljuset av ny
information, justeras genom transaktioner på intra-dag-marknaden.
En timme innan den aktuella timmen avbryts handeln och systemoperatören tar över ansvaret för att produktions- och användningsplaner är i balans. Eventuella obalanser i marknadsaktörernas
planer elimineras via köp eller försäljning av reglerkraft. Ytterligare
justeringar kan göras under själva timmen för att säkerställa kontinuerlig balans mellan produktion och användning med hänsyn till
de begränsningar i transmissionsnätet som kan uppstå.
I denna ”modell” är i princip alla produktionsanläggningar anslutna till transmissionsnätet och alla aktörer (producenter, större
industrier och elhandlare) antingen är eller företräds av en aktör som
är ”balansansvarig” (”Balance Responsible Party”). Antalet balansansvariga aktörer på den svenska elmarknaden är ca 30 stycken.
Sammantaget innebär detta system att handeln mellan ett begränsat
antal parter på organiserade marknader för timvisa elleveranser
lägger grunden för en produktions- och transmissionsplan som
under systemoperatörens, dvs. Svenska kraftnäts, överinseende realiseras under den aktuella timmen. I denna modell är region- och
lokalnätsföretagen passiva parter vars roll är begränsad till att
överföra den el som produceras från transmissionsnätet51 till de
slutliga användarna.
I den nya elmarknad som håller på att växa fram finns det en
betydande mängd produktion, främst vindkraft, som ansluts till
regionnät och i vissa fall till lokala elnät. Med tiden kan ellager
anslutna till region- eller lokalnät komma att svara för användning
av el under vissa timmar och produktion under andra. Till detta
kommer att digital teknik öppnar möjligheter för ökad kortsiktig
flexibilitet i elanvändningen. Sammantaget innebär detta att elsystemet och rollen som systemoperatör blir mer komplex.
I två artiklar i tidskriften The Energy Journal har Scott P. Burger
m.fl. ingående analyserat frågan om elnätsföretagens roll i hanteringen av denna komplexitet.52 För att renodla problemställningen
skisserar författarna fyra alternativa modeller för koordineringen
mellan den lokala och den systemövergripande nivån, dvs. i praktiAtt vissa mindre produktionsanläggningar är anslutna till regionnät saknar i detta sammanhang betydelse.
52
Se Burger m.fl. (2019).
51
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ken samspelet mellan elnätsföretagen och systemoperatören. Det är
underförstått att man tänker sig ett elnät med två nivåer: En
lokal/regional nivå som sköts av ett vertikalt integrerat regionnätsoch lokalnätsföretag, och en nationell nivå som sköts av en nationell
systemoperatör. De förra kallas DSO och den senare BA (för Bulk
system Authority).
En av modellerna kallas ”Enhanced BA Model”. Den innebär att
systemoperatören förblir ensam ansvarig för att balansera systemet
i realtid, men med skillnaden att man nu måste ta hänsyn till såväl
lokal produktion som lokala nätbegränsningar. Författarna kommenterar denna modell på följande sätt:
Enhanced BA models would effectively resemble an expanded version
of the market clearing and system operation models in place in the U.S.
and Europe today, but with one or two orders of magnitude greater
number of network branches, users and decisions.

De konstaterar också att den mjukvara och de algoritmer som för
närvarande används inte räcker till för att sköta driften av ett system
med denna komplexitet.
En alternativ modell kallas ”Enhanced DSO model”. Den innebär
att det lokala elnätsföretaget, baserat på information från BA om de
förväntade flödena på transmissionsnätet, utformar en plan för lokal
produktion och användning med beaktande av lokala nätbegränsningar. Denna plan kommuniceras till BA och efter en iterativ
process mellan DSO och BA blir detta en del av BA:s plan för hela
systemet. BA har då kunnat dra nytta av DSO:s kunskap om lokala
förhållanden.
Det finns två relaterade problem med denna modell. Det ena är
att BA måste kommunicera med ett ganska stort antal DSO, vilket
kan vara tidsödande och komplext. Det andra är att det fokus på
lokala förhållanden som ligger i denna modell kan leda till suboptimering i ett övergripande systemperspektiv.
Burger m.fl. drar inte någon definitiv slutsats om vilken modell
som är att föredra, men antyder att det måste bli någon form av
hybrid av de två nämnda modellerna. Gemensamt för alla modellerna
är att de pekar på de utmaningar för systemdriften som förändringen
av elsystemet innebär. Samtidigt innebär de alla uppgifter och befogenheter för lokala elnätsföretag som sträcker sig långt utanför
nuvarande ordning.
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Vår sammanfattande bedömning är att frågan om elnätsföretagens roll i den nya elmarknaden är mycket komplicerad och kräver
en mer ingående analys än vad som är möjligt inom ramen för detta
projekt. Till saken hör att frågan med all sannolikhet kommer att
analyseras på EU-nivån och inom ramen för europeiska sammanslutningar som ACER (Agency for the Cooperation of Energy
Regulators) och ENTSO-E (European Network of Transmission
System Operators for Electricity).

7.3

Elnätsföretagen och hantering av brist på
kapacitet i elnäten

Den andra frågan som i hög grad rör elnätsföretagen är den förväntade ökningen av efterfrågan på el och den därmed sammanhängande ökade efterfrågan på elnätstjänster. En del av denna fråga
gäller elnätsföretagens incitament att göra kapacitetshöjande investeringar, liksom deras incitament och möjligheter att genom flexibilitetshöjande åtgärder hålla tillbaka efterfrågan. Men det som kan
väntas driva användarna att begränsa sin efterfrågan på nätkapacitet
under topplastperioder är om sådana åtgärder är privatekonomiskt
lönsamma, vilket i sin tur förutsätter tidsdifferentierade priser på
nätutnyttjande. Detsamma gäller för investeringar och utnyttjande
av lokal produktion och lokal ellager.
Om man utesluter nya överenskommelser av det slag som träffades mellan regeringen och några företag under hösten 2019 innebär
detta att en ökad frekvens av perioder med hotande knapphet på
elnätskapacitet måste mötas med högre priser under dessa perioder.
Närmare bestämt priser som stimulerar ökad lokal produktion
och/eller tidsmässig förskjutning av användningen till perioder med
tillräcklig nätkapacitet. Dessa priser kan komma till stånd på flera
olika sätt (som kan kombineras).
Ett är att utveckla elnätsföretagens tariffer så att de också innehåller en trängselkomponent.53 En enkel variant är en tariff med tidsdifferentierade priser, dvs. högre priser under de tider på dygnet då
efterfrågan erfarenhetsmässigt är störst. En mer avancerad variant är
en tariff med en ”dynamisk” trängselkomponent. Det sistnämnda
Enligt ellagen måste dock priset på elnätstjänster vara detsamma inom hela det område som
koncessionen avser. Man kan med andra ord inte införa en trängselavgift som bara avser
elnätsanvändningen inom en del av det aktuella området.
53
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förutsätter teknologi som gör att trängselavgiften kan bestämmas
och kommuniceras till användarna när belastningen på nätet närmar
sig en kritisk nivå, liksom att användarna har tillgång till teknik som
kan styra användningen och reagera på signaler om en positiv trängselavgift i realtid. För att systemet ska vara effektivt måste det ge
incitament både till minskad användning och ökad lokal produktion
under perioder med hotande brist på nätkapacitet. Detta förutsätter
i sin tur att lokal elproduktion får en rabatt i form av en negativ
trängselavgift under perioder med hotande brist på nätkapacitet.
Ett annat alternativ är att skapa lokala så kallade flexibilitetsmarknader i det lokala nätföretagets regi. Det innebär att nätföretaget upphandlar kontrakt med olika kunder om tillfällig begränsning
av dessas utnyttjande av elnätet. Försök med marknader för flexibilitet testas för närvarande bland annat inom ramen för ett projekt
benämnt CoordiNet.
Ett tredje alternativ är att öka antalet elområden, dvs. områden
som vid kapacitetsbrist i anslutande elnät får egna priser på el.54 Ett
förslag i denna riktning som förts fram i den allmänna debatten är
att göra Stockholm till ett eget elområde. Detta skulle innebära att,
under de tider då skillnaden mellan lokal produktion och lokal användning överstiger kapaciteten i de nät som används för att
”importera” el till Stockholm, skulle priset på el stiga till den nivå
som krävs för att skapa lokal jämvikt mellan tillgång och efterfrågan
på el.
Om dessa perioder skulle bli vanligen återkommande, och de
lokala priserna tillräckligt höga, så skulle elanvändarna ha incitament
att skaffa den utrustning och kompetens som krävs för att förskjuta
sin elanvändning till perioder med lägre priser. På motsvarande sätt
skulle det skapas incitament till ökad lokal elproduktion. Inte minst
skulle det skapas incitament att via nätinvesteringar öka ”importkapaciteten” till Stockholm och andra storstadsområden.
Enligt uppgift pågår ett projekt i Ei:s regi om utveckling av elnätsföretagens tariffer. Dock känner vi inte till vilka frågor som behandlas i projektet och när det ska vara färdigt. När det gäller landets
indelning i elområden är det en fråga för Svenska kraftnät. Dock är
det sannolikt bara de tre storstadsområdena som skulle kunna bli
En mycket långtgående variant på utökat antal elområden är övergång till nodprissättning,
dvs. att i princip ha en marknad för el i varje enskild nod i elsystemet. Modeller med nodprissättning tillämpas i vissa delar av USA.
54
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egna elområden. Med andra ord är det för flertalet elnätsföretag en
utvecklad tariff som måste användas för att stimulera flexibilitet på
användarsidan och/eller lokal produktion.

7.4

Slutsatser om elnätsföretagens roll på den nya
elmarknaden

De förändringar av elsystemet som skett och förväntas ske framöver
ökar systemets komplexitet i flera avseenden. En central fråga inför
dessa perspektiv är vilka uppgifter, möjligheter och skyldigheter som
elnätsföretagen bör ha. Det handlar då både om utbyggnad och drift
av de lokala elnäten, men också om en eventuell roll i den övergripande nationella systemdriften i realtid.
En viktig pusselbit när det gäller elnätsföretagens roll är den nya
EU-lagstiftningen. EU-kommissionen lade den 20 november 2016
fram lagstiftningspaketet Ren energi för alla i Europa. I paketet ingår
förslag till ett direktiv och tre förordningar som ersätter tidigare
gällande rättsakter. Regeringen gav den 14 februari 2019 Ei i uppdrag
att analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra den nya
lagstiftningen. I februari 2020 överlämnade Ei rapporten Ren energi
inom EU (Ei R2020:02) till regeringen. Rapporten remissbehandlas
för närvarande. Ei:s rapport är omfattande (ca 700 sidor) och innehåller detaljerade förslag inom en rad av de områden som vi diskuterar ovan. Till följd av materialets omfattning och det faktum att
regering och riksdag ännu inte tagit ställning till förslagen, har vi i
denna rapport avstått från att kommentera de enskilda förslagen.
En första slutsats av vår analys – något som också illustreras av
omfattningen av den föreslagna nya EU-lagstiftningen – är att frågan
om nätföretagens uppgifter är utomordentligt komplicerad. Det
krävs helt enkelt en såväl bred som djup analys av de tekniska, legala
och ekonomiska frågor som på olika sätt aktualiseras. Grundfrågan
i en sådan analys är hur skiljelinjen mellan monopolverksamhet och
konkurrensutsatt ska dras. Går det att – legalt och praktiskt – finna
en ordning som innebär att nätföretagen själva ges möjlighet att göra
avvägningar mellan kapacitetshöjande investeringar och efterfrågedämpande åtgärder, utan att det påverkar konkurrensen negativt?
Kan nätföretagen ges ökade befogenheter när det gäller att planera
och genomföra laststyrning på lokal nivå (DSO), utan att de själva
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äger och driver elproduktionsanläggningar? Med andra ord – är det
möjligt att finna effektiva former för att förena nuvarande modell –
där elnätsföretaget har ett legalt monopol – med de nya förutsättningarna med mer intermittent kraft och mer oregelbundna och
komplicerade flöden av el?
I det sammanhanget kan det också finnas skäl att se över ”först
till kvarn”-principen, dvs. att den som redan är ansluten eller som
begär anslutning till elnätet har rätt till det så länge det finns ledig
kapacitet, oavsett verksamhetens art och betydelse. Som vi diskuterat tidigare kan denna princip bidra till att samhällsviktig verksamhet
inte får möjlighet till anslutning.
En sådan analys rymmer komplicerade legala överväganden eftersom nätföretagens uppgifter till stor del styrs av gemensam EU-lagstiftning, där tendensen för närvarande är att begränsa nätföretagens
uppgifter. Men en analys måste också omfatta en rad tekniska, ekonomiska och praktiska frågor, i många fall av detaljerad natur. Hur
ska t.ex. gränsdragningen mellan lokalt och nationellt systemansvar
konkret utformas? Inom (exakt) vilka gränser har nätföretagen rätt
att producera och leverera el? Det återstår också att se om de nya
EU-bestämmelserna, som ska vara på plats i alla medlemsländer den
1 januari 2021, visar sig vara ändamålsenliga i den nya elmarknad som
nu växer fram.
Mot den angivna bakgrunden anser vi att inga ytterligare förändringar av elnätsföretagens roll i elsystemet bör göras innan den
breda och djupa analys som vi föreslår har genomförts.
Detta hindrar dock inte att elnätsföretagen, inom de ramar som
gällande regler innebär, vidtar åtgärder som gör att man effektivt kan
hantera de knapphetssituationer som, i kölvattnet på stigande efterfrågan på el och elnätstjänster, sannolikt kommer att uppstå. Det är
framför allt två typer av åtgärder som aktualiseras. Den ena är att på
olika sätt möjliggöra för kunderna att vara mer flexibla i sin användning av elnätet. Den andra är att via elnättariffen ge kunderna incitament att utnyttja denna ökade flexibilitet. Ingen av dessa frågor är
direkt knutna till regleringen, men det faller rimligen inom Ei:s
uppdrag att via lämpliga informationsinsatser driva på en utveckling
i denna riktning.
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8

Leveranssäkerheten i ett system
med hög andel vindkraft

Leveranssäkerhet är en faktor av central betydelse för elförsörjningen. Såväl hushåll som många företag och offentliga verksamheter är beroende av en säker leverans av el och även korta avbrott i
eltillförseln kan åstadkomma betydande skador. Hög leveranssäkerhet förutsätter dels att det finns tillräckligt mycket produktionskapacitet för att kontinuerligt kunna tillgodose efterfrågan, dels
att elnäten har tillräcklig kapacitet för att transportera elen till de
slutliga användarna.
I föregående kapitel har vi fokuserat på elnäten och regleringen
av elnätsverksamheten. Syftet med detta kapitel är att belysa och
diskutera vindkraftsutbyggnadens och den ökande efterfrågans konsekvenser för elproduktionens leveranssäkerhet. Kärnfrågan är om
den ökande andelen vindkraft motiverar förändringar i det regelverk
som omger elproduktionssystemet och elmarknaden.

8.1

Ett elproduktionssystem i omvandling

I det inledande kapitlet konstaterade vi att det kraftsystem, dominerat av ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft, som växte fram
under 1970- och 1980-talen var driftsäkert och i stort sett utan utsläpp av koldioxid. Kärnkraften stod för baskraften, medan vattenkraften, med sin stora flexibilitet, kunde balansera variationerna i
efterfrågan. Den osäkerhet som kraftföretagen hade att hantera var
främst på efterfrågesidan; med en växande andel elvärme kunde
variationer i temperatur under vintertid leda till oväntade förändringar i elanvändningen. Men med den goda tillgången på vattenkraft
kunde även dessa variationer utan större problem balanseras.
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Dessa för landets elförsörjning gynnsamma förhållanden fortsatte att gälla fram till åren omkring 2010 då en stor omvandling av
det svenska elproduktionssystemet började bli tydlig. De två kärnkraftverken i Barsebäck stängdes 1999 respektive 2005. De första
investeringarna i vindkraft gjordes redan under 1970-talet, men det
var först 2007 som vindkraftverkens produktion nådde 1 TWh. Därefter har utvecklingen gått snabbt. En kärnkraftsreaktor i
Oskarshamn stängdes 2015 och en andra 2017, medan två reaktorer
i Ringhals enligt gällande planer ska vara stängda före utgången av
2020. Parallellt med detta har det skett en mycket snabb utbyggnad
av vindkraft. Som framgår av tabell 8.1 producerade vindkraftverken
drygt 17 TWh år 2017, vilket motsvarade nära 11 procent av den
svenska elproduktionen det året.
Tabell 8.1 innehåller också en bedömning av den svenska elproduktionen 2045. Enligt denna bedömning, som gjorts av
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators
for Electricity), förväntas såväl kärnkraften som den fossilbaserade
elproduktionen då vara avvecklad, medan betydande mängder
vattenkraft, solkraft och, framför allt, vindkraft har tillförts. Med
andra ord förväntas en närmast total omvandling av det svenska
elproduktionssystemet ske under de närmaste 25 åren. Som framgår
av tabell 8.2 gäller detta i allt väsentligt även för hela Norden, dvs.
för hela den integrerade elmarknad som Sverige är en del av.
Tabell 8.1

Produktion av el i Sverige 2017 och 2045
2017

Vattenkraft
Kärnkraft
Fossilbaserad kraft
Biomassa, torv, avfall
Vindkraft
Solkraft
Summa exkl. förluster

TWh
63,9
63
2,7
12,2
17,3
0
159,1

Källa: ENTSO-E och Bergman och Le Coq, 2019.

96

2045
%
40,2
39,3
1,7
7,7
10,9
0
100,0

TWh
68,4
0,0
0,0
17,1
48,1
6,3
139,9

%
48,8
0,0
0,0
12,2
34,4
4,5
100,0
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Tabell 8.2
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Produktion av el i Norden 2017 och 2045
2017

Vattenkraft
Kärnkraft
Fossilbaserad kraft
Biomassa, torv, avfall
Vindkraft
Solkraft
Summa

TWh
220,6
84,6
26,4
30,2
39,5
0,8
402,1

2045
%
54,9
21,0
6,6
7,5
9,8
0,2
100,0

TWh
223,2
18,3
4,3
42,0
144,3
21,5
453,4

%
49,2
4,0
0,9
9,3
31,8
4,7
100,0

Källa: ENTSO-E, Bergman och Le Coq, 2019.

De bedömningar av situationen år 2045 som redovisas i de ovanstående tabellerna speglar den syn på elefterfrågans utveckling som
fanns för 4–5 år sedan. Om man räknar med att 8 procent av den el
som produceras försvinner som nätförluster skulle de 139,9 TWh
som enligt tabell 8.1 produceras 2045 tillgodose en efterfrågan på
knappt 129 TWh. Detta är väsentligt mindre än de ca 175 TWh som
många bedömare av den svenska elanvändningens utveckling nu
räknar med. Om man antar att merparten av den ”extra” produktion
som den ökade efterfrågan kräver ska komma från vind- och solkraftverk så kommer dessa kraftslag att då svara för mer än 60 procent av den svenska elproduktionen. Frågan är vad detta innebär för
leveranssäkerheten i den svenska elförsörjningen.

8.2

Vindkraft och leveranssäkerhet

Vindkraft har några särdrag som gör att ett elproduktionssystem
med en hög andel vindkraft skiljer sig markant från den typ av
vatten- och kärnkraftsbaserade elproduktionssystem som länge dominerat den svenska elförsörjningen. Ett av dessa särdrag är att
vindkraftsproduktionen, som ju är beroende av vindförhållandena,
inte kan planeras och styras på samma som produktionen i ”konventionella” kraftverk som t.ex. vatten- och kärnkraftverk. Liksom i
solkraftverk är produktionen i vindkraftverk ”intermittent”.
För att belysa hur en väsentligt ökad andel vindkraft påverkar
elproduktionssystemet redovisas driftdata för januari 2017 i figur 8.1
och resultatet av en modellsimulering av motsvarande förhållanden
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2045 i figur 8.2. Den sistnämnda figuren bygger på de data som
redovisades i tabell 8.1 och som innebär att vind- och solkraft svarar
för ungefär 40 procent av den svenska elproduktionen år 2045.
Under januari månad är emellertid produktionen av solkraft mycket
liten, varför figuren kan sägas illustrera vindkraftens inverkan på
elsystemet. Efterfrågan representeras av den svarta linjen och avser
efterfrågad effekt (MW), dvs. den momentana efterfrågan på el. Med
”Other” avses el från kraftvärmeverk. Det förutsätts att den produktion som överstiger efterfrågan kan exporteras.
År 2017 fanns det fortfarande en betydande mängd kärnkraft i
drift. Som framgår av figur 8.1 användes kärnkraftverken för att i
jämn takt producera ca 9 000 MW baskraft, medan vattenkraften
användes för att balansera efterfrågans och vindkraftsproduktionens
variationer. Dock var vindkraftsproduktionen 2017 fortfarande
ganska låg, knappt 11 procent av årsproduktionen. Med en väsentligt
högre andel vindkraft blir dock situationen en annan, vilket
illustreras av figur 8.2.
Figur 8.1

Produktion och användning av el i januari 2017, MW

Källa: Bergman och Le Coq, 2019.
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Figur 8.2

Leveranssäkerheten i ett system med hög andel vindkraft

Prognoserad produktion och användning av el i januari 2045,
MW

Källa: Bergman och Le Coq, 2019.

Enligt förutsättningarna för kalkylen kommer all kärnkraft i Sverige
att vara avvecklad år 2045, samtidigt som det beräknas finnas en
mycket betydande kapacitet i vindkraftverk. Det betyder att vattenkraften svarar för både produktion av baskraft och av den el som
krävs för att balansera vindkraftens och efterfrågans variationer.
Som framgår av figuren är vindkraftverkens produktion så låg som
ca 1 500 MW vissa timmar och så hög som nära 20 000 MW andra
timmar. Samtidigt är produktionen av baskraft, dvs. den el som produceras i jämn och obruten takt, så låg som ca 5 000 MW (jämfört
med 9 000 MW i januari 2017).
I och för sig är det inte problematiskt att vindkraftsproduktionen
varierar och att dessa variationer inte kan förutses förrän någon
timme innan kraften ska levereras. Med modern digital teknik kan
den flexibilitet som finns hos användarna aktiveras, vilket gör att
efterfrågan på el kan dämpas om det finns risk för brist på kapacitet.
Däremot är det ett problem att perioderna med låg respektive hög
vindkraftsproduktion kan sträcka sig över flera dygn. Den flexibilitet som finns hos användarna kan hålla tillbaka efterfrågan någon
eller några timmar, men inte flera dagar.
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Det betyder att variationerna i vindkraftsproduktionen under
vinterperioden måste kunna balanseras med ökad produktion i andra
kraftslag. Sverige är lyckligt lottat med den stora tillgången på
vattenkraft, men det finns en gräns för hur stora variationer i vindkraftsproduktion som den tillgängliga vattenkraften kan balansera.
Med en hög andel vindkraft i produktionssystemet är det därför
sannolikt att det behövs en inte obetydlig kapacitet i kraftverk som
kan leverera toppeffekt, dvs. som med kort varsel kan leverera el när
det finns risk för brist på tillgänglig effekt i vatten-, vind- och
kraftvärmeverk. Det handlar då om gasturbiner, baserade på olja eller
biogas, med förhållandevis låga kapitalkostnader och relativt höga
driftskostnader, dvs. anläggningar som kan vara lönsamma även vid
ett lågt antal drifttimmar per år.
Men behovet av toppeffekt aktualiserar ett annat av vindkraftens
särdrag, nämligen att vindkraftverken i stort sett saknar rörliga
produktionskostnader. Så snart det blåser kommer vindkraften därför att kunna producera el till en lägre kostnad än alla ”konventionella” kraftslag. Detta innebär att ökad vindkraftsproduktion leder till
kortare årliga drifttider i konventionella kraftverk, inklusive kraftverk avsedda för produktion av toppeffekt. Med kortare drifttider
följer sämre lönsamhet om inte priset på el är tillräckligt mycket
högre under de perioder då kraftverken i fråga är i drift. Om dessa
drifttider blir mycket korta så måste elpriserna under dessa perioder
vara väldigt höga.
Detta förhållande har lett till en omfattande diskussion, i Sverige
och på många andra håll i världen, om risken för lägre leveranssäkerhet som följd av ökad andel vindkraft i elsystemet.55 Det är
främst två argument som brukas föras fram. Det ena är att de eventuellt mycket höga elpriserna under perioder med hotande kapacitetsbrist inte skulle vara ”politiskt acceptabla” och därför aldrig realiseras. Därmed skulle investeringar i toppeffekt inte vara lönsamma
och därför inte komma till stånd, vilket skulle hota leveranssäkerheten. Det andra argumentet är att investeringar i toppeffekt, som är
beroende av mycket höga elpriser under vissa korta perioder,
kommer att betraktas som mycket riskfyllda och därför inte komma
till stånd.
Vi återkommer till dessa argument och de förslag till lösningar på
problemet med (eventuellt) försämrad leveranssäkerhet som förts
55

Se Svenska kraftnät (2015).
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fram. Dessförinnan ska vi kort redovisa och diskutera den svenska
så kallade effektbalansen och de risker för brist på kapacitet under
höglastperioder som ökad efterfrågan på el, fortsatt utbyggnad av
vindkraft och avveckling av kärnkraft kan medföra. Dock finns det
skäl att uppmärksamma även en annan aspekt av en omfattande
utbyggnad av vindkraften, nämligen den mycket stora elproduktion
som vindkraft med installerad effekt på 20 000 MW eller mer kan
generera under perioder med mycket vind i stora delar av landet.
Dessa kvantiteter kan vara tillräckligt stora för att pressa marknadspriserna på el till mycket låga nivåer under ett betydande antal
timmar,56 särskilt i S1 (”Luleå”) där en stor utbyggnad av vindkraft
för närvarande pågår. Detta underminerar vindkraftens lönsamhet
och väcker frågor om hur omfattande utbyggnaden av vindkraft till
slut bli.

8.3

Effektbalansen

För att spänning och frekvens ska hållas inom målsatta snäva intervall måste produktion och användning av el kontinuerligt vara i
balans. Man kan därför säga att elförsörjningen har två dimensioner.
Den ena är att tillförseln av el under en viss period, t.ex. ett år, måste
vara lika stor som användningen av el under denna period. Det handlar då om elenergi som mäts med MWh (eller någon multipel av
denna storhet, t.ex. TWh). Den andra dimensionen är att tillförseln
varje sekund måste vara lika med användningen av el. Då handlar det
om effekt som mäts med MW (eller någon multipel därav). ”Effektbalansen” visar vilken effekt som maximalt efterfrågas och vilken
kapacitet som är tillgänglig för att tillgodose denna efterfrågan. I
tabell 8.3 redovisas en effektbalans för Sverige säsongen 2018/2019.
Som framgår av tabellen är det för vissa kraftslag en betydande
skillnad mellan installerad och tillgänglig effekt. När det gäller vattenkraft är det vissa restriktioner på tömning av vattenmagasin som
begränsar den tillgängliga effekten, medan skillnaderna för kärnkraft, kondenskraft och kraftvärme reflekterar historiska värden på
tillgänglighet under vinterperioden. Den låga andelen tillgänglig
effekt i gasturbiner beror på att en betydande del av den installerade
Redan vid nuvarande nivå på landets vindkraftskapacitet har det (i februari 2020) varit
timmar då marknadspriset på el varit noll.
56
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effekten har handlats upp av Svenska kraftnät och placerats i störningsreserven, dvs. den reserv som endast får användas vid hotande
momentana störningar i kraftproduktionen.
När det gäller vindkraft är den enligt Svenska kraftnät förväntade
tillgängliga effekten under den tid på vintern när efterfrågan på effekt är som högst endast 9 procent av den installerade effekten. Motsvarande siffra för solkraft är 0 procent.
Tabell 8.3

Installerad och tillgänglig effekt i Sverige 2018/19

Vattenkraft
Kärnkraft
Vindkraft
Gasturbiner
Kondenskraft (fossilbaserad)
Kraftvärme (biomassa, avfall)
Solkraft
Summa
Effektreserv

Installerad effekt, MW
16 301
8 586
7 506
1 577
1 433
4 969
460
40 832

Tillgänglig effekt, MW
13 400
7 727
676
190
822
1 924
0
26 279
750

Källa: Svenska kraftnät, Regeringskansliet.

Den förväntade maximala effektefterfrågan mellan november 2018
och mars 2019 var 26 700 MW. Om det skulle bli en 10-årsvinter57
skulle siffran vara 27 800 MW medan en 20-årsvinter skulle leda till
en maximal effektefterfrågan på 28 300 MW. Med andra ord var
kapacitetssituationen i det svenska elsystemet ansträngd redan under
säsongen 2018–19. Dock fanns det goda möjligheter att komplettera
den inhemska produktionen med import och till detta kom effektreserven på 750 MW. Utfallet blev sådant att effektreserven inte
behövde aktiveras.
Emellertid är det flera faktorer som gör att effektbalansen kommer att försvagas såväl under de närmaste åren som på längre sikt.
Innan slutet av innevarande år kommer både reaktorn Ringhals 2
med en installerad effekt på 865 MW och reaktorn Ringhals 1 med
lika stor installerad effekt att vara stängda. Givet att gällande planer
för avveckling av de återstående kärnkraftverken fullföljs går mängden tillgänglig effekt i kärnkraftverk mot noll under de närmaste 15–
Med en 10-årsvinter (20-årsvinter) avses en vinter som, baserat på historiska data, kan
förväntas inträffa en gång per 10:e (20:e) år.
57
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20 åren. Om efterfrågan på el växer i den utsträckning som diskuterades i kapitel 4 kan den maximala effektefterfrågan inom ett par
decennier växa till 30 000 MW eller mer. Eftersom det underskott på
tillgänglig effekt som då uppstår knappast kan täckas av import
måste den inhemska produktionskapaciteten byggas ut.
Den förväntade stora utbyggnaden av vind- och solkraft kan
förväntas täcka efterfrågan på elenergi (MWh). Däremot ger den
tillkommande vindkraften mycket begränsade bidrag till effektbalansen, medan tillkommande solkraft inte ger några bidrag alls.
För att säkerställa en hög leveranssäkerhet i eltillförseln kommer det
således att behövas utbyggnad av inhemska ”konventionella” kraftverk för toppeffekt. Frågan är då om man, givet elmarknadens nuvarande organisation och regelverk, och sannolikheten för perioder
med mycket låga elpriser kan räkna med att en sådan utbyggnad
kommer till stånd.

8.4

Kapacitetsmekanism eller marknadslösning?

Liksom övriga elmarknader i Europa är den nordiska elmarknaden
en så kallad energy-only marknad (EOM). Det betyder att producenterna får betalt för den elenergi (MWh) som de levererar, inte för
den kapacitet (MW) som de håller tillgänglig. Den bakomliggande
tanken är att producenterna har ekonomiska incitament att ha så
mycket kapacitet, egen eller kontrakterad, tillgänglig att de kan fullfölja sina åtagande att leverera el. Med en ökande andel intermittent
kraft är det emellertid sannolikt att någon form av betalning för
tillgänglig effekt måste komma till stånd för att säkerställa fortsatt
hög leveranssäkerhet. Frågan är då genom vilken typ av mekanism
som sådana betalningar kan komma att ske.
Kapacitetsmekanismer
Ett alternativ är att introducera en så kallad kapacitetsmekanism.
Detta är en samlingsbeteckning på flera typer av åtgärdspaket som
har två saker gemensamt. Den ena är att elproducenter och större
användare av el får ersättning (SEK/MW) för den kapacitet som man
på kort varsel kan ställa till förfogande, genom ökad produktion eller
genom minskad användning av el. Den andra är att systemoperatö-
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ren, eventuellt som följd av en lagreglering, föreskriver att det ska
finnas en viss mängd tillgänglig kapacitet (MW) under perioden med
hög efterfrågan på el.
Den effektreserv som sedan ett antal år finns i Sverige är en typ
av kapacitetsmekanism, ofta kallad ”strategisk reserv”. Den svenska
effektreserven är lagstadgad (SFS 2003:436) och består av kraftverk
som mot betalning av Svenska kraftnät under ett visst antal år ska
hållas tillgängliga för produktion när Svenska kraftnät anser att kapacitetssituationen så kräver.58 I övrigt står kraftverken i fråga stilla,
vilket innebär att systemet i praktiken går ut på att skapa en av
Svenska kraftnät finansierad överkapacitet. Systemet är i princip
tillfälligt, men har vid flera tillfällen förlängts, senast fram till mars
2025. För säsongen 2019–20, som omfattade perioden 16 november–
15 mars, ingick 562 MW produktionskapacitet och 190 MW utfästelser om minskad användning. På grund av nya EU-regler kommer
emellertid förbrukningsminskning fortsättningsvis inte att ingå i
effektreserven.
En annan typ av kapacitetsmekanism, som för närvarande finns
på plats i Storbritannien, är kapacitetsauktioner (”capacity
auctions”). Systemet innebär att systemoperatören via en auktion
handlar upp en viss mängd kapacitet som ska vara tillgänglig under
angivna framtida perioder. Såväl producenter som större konsumenter och operatörer av ellager kan delta i auktionen. Denna inleds med
ett pris per enhet kapacitet (MW) som är så högt att angivna bud
överstiger den mängd kapacitet som man vill handla upp. Därefter
sänks priset steg för steg till den nivå där avgivna bud är lika med den
av systemoperatören önskade mängden kapacitet.
Alla ”vinnande” bud ersätts med priset i det marginella budet. På
detta sätt minimerar systemoperatören kostnaden för den upphandlade kapaciteten. Alla accepterade bud innebär alltså en förpliktelse
att hålla den aktuella kapaciteten tillgänglig under den angivna
perioden, men inget hindrar att kapaciteten i fråga används på
”normalt” sätt under hela året. Vidare får alla som avgivit vinnande
bud en intäkt per enhet tillgänglig kapacitet (MW) som inte är
beroende av hur mycket el som kapaciteten i fråga producerar.
Ett tredje alternativ är ”kapacitetsbetalningar” (”capacity payments”), som är ett system som tillämpas i Italien, Spanien och
Systemet bygger således på en reglering av hur mycket kapacitet som krävs för att säkerställa
en hög leveranssäkerhet.
58
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Portugal. Det innebär att systemoperatören betalar producenterna
ett givet fast pris per enhet kapacitet (MW) som de håller tillgänglig
under en framtida tidsperiod. Nivån på detta pris sätts så att det ger
producenter, större konsumenter och operatörer av ellager incitament att hålla den samlade tillgängliga kapaciteten på en förutbestämd önskvärd nivå.
Gemensamt för dessa tre alternativ är att de inte bara innebär en
viss reglering av elmarknaden, utan också subventionering av de av
marknadens aktörer som kan hålla kapacitet tillgänglig. Subventionerna finansieras på olika sätt, men det vanligaste torde vara ett tillägg
på transmissionsavgifterna. Med andra ord rör det sig då inte om en
subvention via statens budget, utan bidrag som finansieras via högre
nätavgifter för elkonsumenterna. Men det finns också kapacitetsmekanismer utan inslag av subventioner.
En sådan är på plats i Frankrike och kan kallas ”kapacitetsförpliktelse” (”capacity obligation”). Systemet innebär att elhandlare
och större konsumenter av el är förpliktade att kontraktera en
mängd kapacitet som med en föreskriven marginal överstiger den
bedömda framtida efterfrågan på effekt. Detta kan ske via bilaterala
avtal med producenter, men det skulle också kunna ske via handel
med standardiserade kapacitetscertifikat. Kostnaden för dessa bilaterala avtal eller standardiserade certifikat bärs ytterst av elkonsumenterna.
Den som mot betalning utfärdar ett kapacitetscertifikat avseende
en given mängd effekt (MW) är förpliktigad att hålla denna tillgänglig under en i förväg angiven period. Liksom i fallet med
bilaterala avtal får den som tillhandahåller kapacitet en intäkt per
enhet effekt (MW) som inte är beroende av hur mycket el som
kapaciteten i fråga producerar. Men till skillnad från ”strategiska
reserver” och ”kapacitetsauktioner” innehåller detta system inga betalningar från systemoperatören till marknadsaktörer.
En annan variant utan inslag av subventioner, som för närvarande
är på plats i Irland, kan kallas för ”tillförlitlighetsoptioner”
(”reliability options”). Systemet innebär att varje elhandlare måste
köpa en viss typ av option i en mängd som avgörs av den effektefterfrågan som handlarens kontrakt med sina kunder väntas ge upphov till. Dessa optioner ger innehavaren rätt att utnyttja en given
mängd kapacitet närhelst marknadspriset på el överstiger en nivå
som i optionen definierats som ”strike price”.
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Den som utfärdar optionen har två skyldigheter. Den ena är att
hålla en viss mängd kapacitet tillgänglig under den angivna perioden.
Den andra är att ersätta innehavaren av optionen med skillnaden
mellan marknadspriset och ”strike price” för den kvantitet som optionen gäller för. Det som köparen av optionen betalar är för utfärdaren således en intäkt per enhet effekt (MW) som inte är beroende av hur mycket el som kapaciteten i fråga producerar.
”Marknadslösning”
De olika varianter av kapacitetsmekanismer som har beskrivits torde
alla kunna säkerställa fortsatt hög leveranssäkerhet i elproduktionen.
Men med en kapacitetsmekanism kommer också problem och
kostnader. Det kanske viktigaste är att en kapacitetsmekanism kan
bli ett hinder för investeringar i ellager och system för ökad flexibilitet på användarsidan. Skälet till detta är att en kapacitetsmekanism tenderar att minska elprisernas variationer samtidigt som det är
just dessa variationer som kan göra investeringar i ellager och flexibilitet lönsamma.
Från samhällsekonomisk synpunkt är det sannolikt en blandning
av investeringar i ökad produktionskapacitet, ökad flexibilitet och
ellager som är det mest effektiva sättet att säkerställa fortsatt hög
leveranssäkerhet. Men subventioner via en kapacitetsmekanism till
investeringar på produktionssidan blir i praktiken ett hinder för de
andra typerna av åtgärder.
En fråga som är relevant om en kapacitetsmekanism innehåller
subventioner till producenter är hur dessa påverkar investeringarna i
kraftindustrin. Det som i första hand behövs för att säkerställa
leveranssäkerheten är kraftverk som kan startas på kort varsel och
vars produktion flexibelt kan anpassas till vindkraftens och efterfrågans kortsiktiga variationer. Om bara denna typ av kraftverk kan
delta i kapacitetsmekanismen så kan subventionen betraktas som en
ersättning för hög beredskap att möta efterfrågetoppar.
Samtidigt innebär subventionen en snedvridning av kostnadsrelationerna mellan olika kraftslag. Detta kan göra att investeringarna i kraftverk lämpade för produktion av baskraft hålls tillbaka,
vilket gör att behovet av toppeffekt på sikt ökar. Om alla typer av
kraftverk skulle ingå i kapacitetsmekanismen bortfaller detta pro-
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blem, men samtidigt blir denna i praktiken en metod för subventionering av såväl kraftindustrins investeringar som av dess befintliga
kraftverk.
Utöver frågan om vilken typ av kapacitetsmekanism som föredras
finns det också en rad frågor som måste lösas om en sådan mekanism
ska införas. Den kanske viktigaste handlar om systemets geografiska
utsträckning. Ska det finnas en kapacitetsmekanism för varje svenskt
elområde? Eller för hela Sverige? Eller för hela Norden? Och hur ska
man bedöma utlandsförbindelserna kapacitet om systemet ska täcka
hela Norden? Till detta kommer att EU:s regelverk innehåller vissa
villkor som måste vara uppfyllda innan en kapacitetsmekanism får
införas. Dessa villkor kan sammanfattas i tre punkter.
1. Landet i fråga måste visa att det finns problem med att säkerställa önskvärd leveranssäkerhet.
2. Marknadsreformer ägnade att lösa problemet måste genomföras.
3. Marknadsreformerna i fråga visar sig vara otillräckliga
Med andra ord måste ett land pröva en eller flera andra ansatser innan
en kapacitetsmekanism får införas. En typ av åtgärder är då de som
kan genomföras av systemoperatören, i Sverige Svenska kraftnät. En
sådan åtgärd, som redan är beslutad, är att förkorta handelsperioderna från en timme till 15 minuter. En annan är att höja, eller
helt ta bort, den övre gränsen för priserna på dagen-före och intradag marknaderna. Tillsammans med teknik som, via konsumenternas deltagande i handeln med el i (nära realtid), ökar efterfrågans
kortsiktiga priskänslighet kan detta leda till en lägre risk för kapacitetsbrist.
Men det egentliga alternativet till en kapacitetsmekanism är något
som kan kallas en ”marknadslösning”, dvs. att marknadens aktörer
utvecklar ett system för prissättning av effekt. Med andra ord att
man skapar ”produkter” som innebär ett åtagande att hålla effekt
tillgänglig under del av året då efterfrågan är som högst och det finns
risk för kapacitetsbrist. Dessa produkter skulle kunna vara standardiserade och handlas på en organiserad marknadsplats, men det
kan också röra sig om bilaterala avtal mellan t.ex. vindkraftsproducenter och företag som förfogar över ”planerbar” kraft.

107

Leveranssäkerheten i ett system med hög andel vindkraft

2020:4

Det som skulle driva en sådan utveckling är de ekonomiska
incitament som marknadens aktörer har att ha tillgång till den effekt
som krävs för att fullgöra de åtaganden som man gjort. Förutom de
affärsrisker som det innebär att inte kunna fullgöra sina åtaganden
utgår en straffavgift om man vid ”gate closure” inte har balans mellan
utlovad och faktisk produktion eller förbrukning.
Det finns många typer av möjliga ”marknadslösningar”. En är
horisontell integration, dvs. att man inom ett och samma företag har
både vind- och/eller solkraftverk samt kraftverk som via balanserande produktion gör det möjligt att med hög grad av säkerhet fullgöra företagets leveransåtaganden. Ett annat alternativ är en modifierad variant av den typ av kapacitetsmekanism som ovan kallades
”tillförlitlighetsoptioner”. I det systemet var elhandlarna förpliktade
att köpa en viss typ av option som ställdes ut av producenter som
kunde hålla kapacitet tillgänglig. Inom ramen för en ”marknadslösning” skulle tvånget att utfärda respektive inneha sådana optioner
ersättas av ekonomiska incitament. Närmare bestämt elhandlarnas
incitament att gardera sig mot risken att inte vara i balans vid ”gate
closure”.
Hur en ”marknadslösning” exakt skulle se ut beror på vad marknadens aktörer anser vara ändamålsenligt och effektivt. En fördel
med en ”marknadslösning” är att den skulle växa fram gradvis och i
takt med behovet att säkerställa leveranssäkerhet i produktionen. En
annan är att den inte skulle innehålla snedvridande subventioner. En
tredje är att den inte skulle innebära en återreglering av en hittills väl
fungerande elmarknad. Nackdelen i förhållande till en kapacitetsmekanism är att ingen kan garantera att en ”marknadslösning”
faktiskt fungerar tillräckligt väl.
Som framgått har kapacitetsmekanismer under senare år införts i
många EU-länder. Systemen skiljer sig mellan länderna men det som
förenar dessa länder är att de saknar en betydande mängd vattenkraft,59 dvs. en flexibel resurs som kan användas för att balansera
vindkraftsproduktionens variationer. För Sverige och Norden som
helhet är situationen i detta avseende väsentligt annorlunda. Kapacitetssituationen är förvisso ansträngd redan nu och under de
närmaste åren. Men det är först när de svenska kärnkraftverken
ersatts med vind- och solkraft och efterfrågan på el vuxit som
Noga räknat måste det vara vattenkraft med magasin som gör det möjligt att variera
produktionen efter behov.
59
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leveranssäkerheten på den svenska och nordiska elmarknaden blir ett
akut problem. Det finns alltså tid att överväga hur framtida problem
i detta avseende bäst kan hanteras.
Det system med en tillfällig effektreserv som finns på plats och
ska gälla fram till mars 2025 är kanske inte en idealisk lösning. Men
den är ett fungerande system för att hantera de perioder med
hotande effektbrist som kan uppstå de närmaste åren. Detta ger såväl
marknadens aktörer som lagstiftaren tid att utreda och bedöma hur
en framtida hög andel vindkraft bäst kan förenas med fortsatt hög
leveranssäkerhet. Till saken hör att systemoperatören, dvs. Svenska
kraftnät, löpande anpassar systemdriften till en situation med hög
andel intermittent kraft, exempelvis genom att införa kortare handelsperioder60 på marknaden för reglerkraft.61

8.5

Slutsatser om leveranssäkerheten i ett system
med hög andel vindkraft

Leveranssäkerhet, dvs. att elen kommer när man slår på strömbrytaren, är det fundamentala kriteriet för att mäta elsystemets
kvalitet. Dock finns det två aspekter på ”leveranssäkerhet”: produktionssystemets leveranssäkerhet och elnätets leveranssäkerhet.
Större delen av vår studie handlar om elnätets leveranssäkerhet.
Dock har vi också analyserat det framtida elproduktionssystemets
leveranssäkerhet i ljuset av den förväntade stora utbyggnaden av
vindkraft och samtidiga avvecklingen av delar av eller all svensk
kärnkraft.
I den energipolitiska debatten i Sverige har denna fråga ägnats
stor uppmärksamhet, bland annat i IVA:s projekt ”Vägval El”.
Bakgrunden är att vindkraft till skillnad från vatten- och kärnkraft
är en intermittent kraftkälla; den är beroende av vindförhållanden
som varken kan styras eller förutses förrän en kort tid innan elen ska
Hittills har handelsperioden på såväl Svenska kraftnäts marknad för reglerkraft som de
kommersiella dagen-före och intra-dagsmarknaderna varit en timme. Priserna på el i grosshandelsledet har alltså varit timvisa. Med större kortsiktiga variationer i produktionen är det
emellertid effektivt att prisbildningen anpassas till detta. På många håll i världen har man
därför övergått till handelsperioder på femton, och i vissa fal fem, minuter och en liknande
anpassning är på gång i Sverige. Inledningsvis på marknaden för reglerkraft, men på sikt på
samtliga nämnda marknader.
61
Mer ingående diskussioner om hur systemdriften kan och bör anpassas till en hög andel
intermittent kraft i elproduktionen finns i Bergman och Le Coq (2019) och Gawel m.fl.
(2017).
60
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levereras. Det är en vanlig uppfattning att vindkraftens karaktäristika
motiverar, eller till och med nödvändiggör, införandet av en kapacitetsmekanism. Med andra ord att den nuvarande elmarknadens
institutioner och regelverk är otillräckliga för att hantera den nya
situationen och att det därför krävs ett arrangemang för prissättning
på tillgänglig produktionskapacitet (effekt) baserad på en statlig
reglering.
Vår slutsats är att det vore förhastat att i närtid genomföra en
sådan förändring av elmarknadens regelverk.62 Vårt argument är som
följer: de institutioner (marknadsplatser) som finns och de produkter som handlas på elmarknaden vid en given tidpunkt speglar bland
annat det befintliga elproduktionssystemets egenskaper och särdrag.
Det betyder att den befintliga uppsättningen institutioner och produkter inte nödvändigtvis är optimal om elproduktionssystemet
vore ett annat. Men om elproduktionssystemet i grunden förändras
har marknadens aktörer starka incitament att skapa både nya handelsplatser och produkter. I det aktuella fallet med vindkraft har således marknadens aktörer incitament att skapa marknader för handel
med effektprodukter.
Den goda tillgången på flexibel vattenkraft i det nordiska elsystemet gör att stora svängningar i vindkraftsproduktionen under
höglasttid kan balanseras så länge som merparten av de svenska kärnkraftverken är i drift. Det finns därför relativt gott om tid för marknadens aktörer att utvärdera behovet av förändringar i elmarknadens
institutioner och produkter. Därmed finns det inte några skäl att i
närtid ändra på den lagstadgade delen av elmarknadens regelverk.

Till detta kommer att EU ställer stora krav på att ett land, som vill införa en kapacitetsmekanism, först har prövat andra alternativ.
62
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Vår analys av den utveckling som skett och väntas ske på elmarknaden pekar entydigt mot att efterfrågan på nättjänster kommer att
öka. En orsak till detta är att efterfrågan på el sannolikt kommer att
öka. Detta är en konsekvens av en ny våg av elektrifiering inom
främst industrin och transportsektorn, men också en följd av etablering av nya elkrävande verksamheter som datorhallar och batterifabriker. En annan orsak är att elefterfrågans geografiska lokalisering
ändras i takt med de större städernas tillväxt. En tredje orsak är att
även elproduktionens geografiska lokalisering ändras, till följd av
dels nedläggningen av flera eller alla kärnkraftverk, dels den omfattande utbyggnaden av såväl landbaserad som havsbaserad vindkraft.
Sammantaget betyder detta ökad efterfrågan på elnätstjänster på
alla nivåer, dvs. på transmissionsnätet, på regionnäten och på lokalnäten. Detta innebär i sin tur att elnätsföretagen, från Svenska kraftnät till de minsta lokalnätsföretagen, kommer att ställas inför betydande utmaningar. En av dessa är att det kommer att krävas investeringar, i många fall stora investeringar, för underhåll och utbyggnad
av elnätens kapacitet. En annan är att elnätsföretagen på ett eller
annat sätt måste hantera situationer då efterfrågan på nättjänster
överstiger elnätets kapacitet. Att sådana situationer kan uppstå illustreras av en rad uppmärksammade fall under senare år. Att de
sannolikt blir mer frekventa under kommande år beror på att efterfrågan på elnätstjänster växer betydligt snabbare än elnätets kapacitet kan byggas ut.
Mot denna bakgrund har vi i denna studie ägnat stor uppmärksamhet åt dels elnätsföretagens incitament att investera i sina nät,
dels vilken roll som elnätsföretagen bör ha på den framväxande på
många sätt nya elmarknaden. Frågan om elnätsföretagens roll på
elmarknaden är komplicerad och bör analyseras mer ingående än vi
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kunnat göra i denna studie innan ny lagstiftning kan bli aktuell. Vårt
enskilt viktigaste förslag som rör elnätsföretagens incitament att
investera i sina nät gäller den reala kalkylränta som är en central del
i bestämningen av elnätsföretagens så kallade intäktsramar.
En del av vårt förslag syftar till att skapa långsiktighet i elnätsföretagens planeringsförutsättningar. Detta genom att Energimarknadsinspektionen definierar ett långsiktigt riktvärde för denna
ränta, dvs. en räntenivå som inte bara gäller för en fyraårig tillsynsperiod. En annan del är att bestämma denna ränta på ett annat sätt
än det som hittills tillämpats. Vårt huvudalternativ är att den tillåtna
reala kalkylräntan sätts till en nivå som är lika med takten i den
långsiktiga reala BNP-tillväxten plus en riskpremie. Vår bedömning
är att den ökade förutsägbarheten skulle ge elnätsföretagen starka
investeringsincitament vid en jämförelsevis låg nivå på den reala
kalkylräntan och därmed förhållandevis låga priser på elnätstjänster.
Förhoppningsvis skulle den föreslagna ”modellen” därmed motverka de återkommande rättsliga processerna om Energimarknadsinspektionens räntebeslut och de relativt höga räntenivåer som
utfallen av dessa processer lett till.
Frågan om elnätsföretagens investeringar handlar ytterst om elsystemets leveranssäkerhet, dvs. förmåga att med hög sannolikhet
leverera el när den efterfrågas. Dock har vi också analyserat det
framtida elproduktionssystemets leveranssäkerhet i ljuset av den
förväntade stora utbyggnaden av vindkraft och samtidiga avvecklingen av delar av eller all svensk kärnkraft. Den grundläggande
frågan är om denna omvandling av elproduktionssystemet motiverar
ny lagstiftning och nya regelverk för elmarknaden.
Det är en vanlig uppfattning att vindkraftens karaktäristika motiverar, eller till och med nödvändiggör, införandet av en kapacitetsmekanism. Vår bedömning är dock att det vore förhastat (och
sannolikt inte förenligt med EU:s regelverk) att i närtid genomföra
en sådan förändring av elmarknadens regelverk. Vårt argument är
som följer: De institutioner (marknadsplatser) som finns och de
produkter som handlas på elmarknaden vid en given tidpunkt speglar
det befintliga elproduktionssystemets egenskaper och särdrag.
Om elproduktionssystemet i grunden förändras har marknadens
aktörer starka incitament att skapa både nya handelsplatser och nya
produkter. I det aktuella fallet med vindkraft har således marknadens
aktörer incitament att skapa marknader för handel med effekt-
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produkter för att säkerställa att den el som efterfrågas kan levereras.
Den goda tillgången på flexibel vattenkraft i det nordiska elsystemet
gör att dessa nya produkter och handelsplatser kan utvecklas gradvis
och inte behöver vara på plats förrän de återstående svenska kärnkraftverken stängs. Därför är det som vi ser det inte motiverat att i
närtid via lagstiftning ändra elmarknadens regelverk för att säkerställa elproduktionssystemets leveranssäkerhet.
Till sist: elnätsföretagens roll i ett elsystem under omvandling,
liksom reglering av elnätsverksamhet, aktualiserar en rad mer eller
mindre komplexa frågor. Många av dessa analyseras förtjänstfullt av
Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät, liksom inom
EU-kommissionen och relaterade institutioner på europeisk nivå. På
många sätt liknar situationen den som rådde i början av 1990-talet i
samband med reformeringen, ”avregleringen”, av de nationella elmarknaderna i Europa.
Dock finns det en viktig skillnad. Den utveckling som då följde
stöddes i hög grad av forskning i ekonomi och energisystemanalys.
”Electricity market design” blev snabbt ett vitalt och viktigt forskningsområde. Någon forskning av motsvarande omfattning och
kvalitet om elnätsverksamhet och regleringen av denna finns dock
inte, i alla fall inte i de nordiska länderna. Vi anser därför att
Energimyndigheten, som förfogar över betydande forskningsmedel,
skulle kunna göra en samhällsviktig insats genom att initiera sådan
forskning.
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- Social Security in Sweden and Other European Countries Three
Essays.
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken.
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen?
- Presstödets effekter en utvärdering.
1992
- Statsskulden och budgetprocessen.
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier.
- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i
kommunal regi.
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan
konflikter.
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i
internationell belysning.
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter?
- Vad vill vi med socialförsäkringarna?
- Fattigdomsfällor.
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken.
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom?
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten.
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1991
- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag?
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barnomsorgen.
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar.
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir
effekterna?
- Skogspolitik för ett nytt sekel.
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster.
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med
tillämpningar på offentlig sektor.
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning.
1990
-

Läkemedelsförmånen.
Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?
Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall.
Skola? Förskola? Barnskola?
Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.

1989
- Arbetsmarknadsförsäkringar.
- Hur ska vi få råd att bli gamla?
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – citykommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser.
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet.
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En
jämförelse mellan Norge och Sverige.
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet.
- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner.
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie
av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor.
- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och
effektivitetsmätning.
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1988
- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i
nordisk belysning.
- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion.
- Alternativ i jordbrukspolitiken.
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting.
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparingsteknik.
- Subventioner i kritisk belysning.
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor.
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg.
- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som
arbetsgivare.
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen.
1987
- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring.
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på
kulturområdet.
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen
1970–1980.
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser.
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgiftsfinansiering?
1986
- Offentliga utgifter och sysselsättning.
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den
offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980.
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Socialbidragen i bidragssystemet.
- Regler och teknisk utveckling.
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av
kommuner.
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare.
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse.
- Byråkratiseringstendenser i Sverige.
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- Effekter av statsbidrag till kommuner.
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning.
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre
beslut.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
armén och flygvapnet 1972–1982.
1985
- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjligheter, problem och erfarenheter.
- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och
hemtjänst.
- Skatter och arbetsutbud.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
vägsektorn.
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor –
förstudie.
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre
generationen.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den
sociala sektorn 1970–1980.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade
efterfrågan i samhället.
1984
- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.
- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio
länder.
- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella
standard.
- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa
effekter.
- Är subventioner effektiva?
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- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov
och tänkbara utformningar.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, utlandsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budgetunderskott, efterfrågan och inflation.
- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.
1983
- Administrationskostnader för våra skatter.
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott,
portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av
offentliga besparingar m.m.
- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.
- Administrationskostnader för några transfereringar.
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av
statligt stöd.
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patentoch registreringsverket.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av
budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd
till barnfamiljer.
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.
1982
- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna
domstolarna.
- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens
teori och politik. Statens budgetfinansiering och penningpolitiken.
- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner.
Perspektiv på besparingspolitiken.

