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El ar en fundamental insatsvara for industrin. En effektiv elfor
sorjning ar darfor av central betydelse for EU:S konkurrenskraft. 
Exempelvis finner OECD i en farsk empirisk studie att avregleringar 
av natverksindustrier, sasom el-, tele- och transpoftsektorn vasent
ligt har okat arbetsdeltagandet. Enligt tidningen The Economist ar 
reformer som forbattrar effektiviteten inom natverksindustrierna ett 
Iampligt satt att starka EU:S konkurrenskraft, sarskilt nu nar Europas 
ekonomier befinner sig i kris. Mot denna bakgrund ar det intressant 
att klargora vad forskningen sager om reformer som mojliggor en 
gemensam europeisk elmarknad och vad en sadan integration skulle 
betyda for den europeiska konkurrenskraften. 

Elforsorjningen har historiskt sett varit en statlig angeIagenhet i 
Europa, och landernas energipolitik fokuserade tidigare pa att trygga 
konsumtionen hos den egna industrin och befolkningen. Sedan mit
ten pa nittiotalet har dock EU utfardat en rad direktiv och forord
ningar som syftar till att avreglera elmarknaden och oka integrationen 
mellan medlemsIandernas elmarknader. 6kad integration ska: 

• Forbattra Europas konkurrenskraft genom en 
mera kostnadseffektiv elforsorjning. 

• Forbattra mojligheterna for fornybar elproduktion; en 
forutsattning for att EU ska uppna 20-20-20 maIen, 
som innebar 20 pro cent minskade urslapp av vaxt
husgaser, 20 procent fornybar energi och en energief
fektivisering med 20 procent fram till ar 2020. 

• 6ka sjalvforsorjningsgraden i Europa. 
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EU vill se transparent, marknadsorienterad oeh samhallsef
fektiv elforsorjning oeh okad handel mellan medlemslanderna. 
Marknadsintegration forutsatter att aktorerna kan handla el over 
granserna oeh att marknaderna ar fysiskt sammankopplade genom 
ett elnat med tillraeklig kapaeitet som pol ett stabilt oeh sakert satt kan 
transportera el mellan kraftverk oeh konsumenter i olika lander. I de 
flesta EU lander sker produktion oeh forsaljning av el pol avreglerade 
marknader. Sjalva natoverforingen ar daremot uppbyggd kring tesen 
att den utgor regional monopolverksamhet som inte kan konkur
rensutsattas. I stallet ar natverksamheten inom oeh mellan landerna 
reglerad. Givet denna marknadsstruktur bygger en effektiv europeisk 
elforsorjning pa valfungerande nationella marknader for produktion 
oeh forsaljning samt en andamaIsenlig reglering av overforingsnaten. 

Genomforandet av den integrerade europeiska elmarknaden gar 
trogt. Ett problem kan vara att medlemsstaterna fortfarande upp
ratthaller ett nationellt perspektiv oeh framst ser till de inhemska 
effekterna pol priser oeh forsorjningstrygghet nar man till exempel 
bestammer om byggandet av nya overforingslinjer mellan landerna. 
Eftersom elnaten ar i statlig ago, har medlemsstaterna fortfarande 
stora mojligheter att begransa integrationen av elmarknaderna, obe
roende av E U: s uttryekta malsattning. 

I detta kapitel ska for- oeh naekdelarna med en integrerad euro
peisk elmarknad granskas pol basis av var egen oeh andras forskning. 
Analysen kommer att visa att Europa som helhet oeh de europeiska 
elkonsumenterna i synnerhet tjanar pol integration genom lagre oeh 
stabilare elpriser. Men for att fordelarna med en integrerad euro
peisk elmarknad ska kunna utnyttjas fullt ut ar det nodvandigt att 
elpriserna battre aterspeglar kapacitetsbristerna i elsystemet, oeh att 
konkurrensen inom elnaten okar. Natinvesteringarna blir effektivare 
med en central regleringsmyndighet pa Eu-niva om de enskilda med
lemslandernas politiska inflytande over regleringarnas utformning 
kan balanseras. 

Vi inleder kapitlet med att kort beratta hur elmarknaderna fung
erar idag oeh illustrerar marknadsintegrationens fordelar med ett 
rakneexempel. Vi fortsatter med att studera prisbildningen pa mark
naden. Darefter diskuterar vi investeringar i elnatet, oeh i vilken 
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utstraekning dessa bor regleras. Vi avslutar kapitlet med att summera 
hur en mer integrerad oeh effektivare elmarknad kan starka EU:S 

konkurrenskraft. 

Hur fungerar elmarknaden idag? 

El ar en speciell vara pa det sattet att den ar dyr att lagra. Det innebar 
att el ar en farskvara som bor produeeras sa nara inpa tidpunkten den 
konsumeras som mojligt. Istallet for att lagra el blir det samhallseko
nomiskt lonsamt att bind a samman konsumenter oeh pro due enter i 
ett stort elnat, sa att sasongsvariationer oeh tillfalliga fluktuationer 
inom omridet atminstone delvis tar ut varandra. Att forutsattningar
na for att produeera el, framst frin fornybara energikallor, dessutom 
varierar inom oeh mellan lander bidrar ytterligare till att en integra
tion av elmarknaden leder till minskade produktionskostnader. En 
integrerad europeisk elmarknad ar darfor en forutsattning for att en 
kostnadseffektiv elforsorjning ska kunna uppnas in om Europa, vilket 
ar viktigt for hushillens valbefinnande oeh den elintensiva industrins 
konkurrenskraft. 

For att bemota klimathotet har EU:S medlemslander, som en del 
av Europa 2020-strategin oeh for att uppfylla sina ataganden inom 
Kyotoprotokollet, satt upp de sa kallade 20-20-20 malen. Tanken 
med malen ar, som namndes ovan, att energiforsorjningen ska bli 
mer a hallbar, utslappen av vaxthusgaser minska oeh den fornyelse
bara elproduktionen oka (Anna Miehalskis kapitel redogor for den 
mjuka normgivningen som metod oeh Europaperspektiv 2008 gran
skar dess betydelse for EU:S klimatpolitik). For att uppna 20-20-20 
malen har EU landerna foretagit storskaliga satsningar pa el frin 
fornybara energikallor som sol oeh vind. Produktionen frin dessa 
kallor fluktuerar med vadret, vilket ibland skapar lokala obalanser 
mellan forbrukning oeh produktion. Dessa maste snabbt korrigeras 
for att elforsorjningen inte ska bryta ihop. Balanseringen sker framst 
genom andringar i elflodet som innebar att produktionsunderskott 
kompenseras genom okad produktion i en annan del av systemet. 
Men ibland begransas flodet av att overforingslinjer slar i kapacitets-
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taket. Till foljd av dylika flaskhalsar i elnatet uppsdr ett behov av att 
korrigera obalanserna lokalt, antingen genom produktionsandringar 
eller genom forandringar i forbrukningen. En effektiv elforsorjning 
forutsatter att obalanser korrigeras pa ett kostnadseffektivt satt, dels 
genom att produktion oeh forbrukning anpassas till varandra, men 
aven att kapaciteten i overforingsnatet dimensioneras for att uppna 
samhallsekonomisk effektivitet. 

Pa en avreglerad marknad ar priserna de viktigaste signalerna for 
att styra resursanvandandet. Elmarknaden besdr egentligen av en 
rad delmarknader som til1sammans bestammer slutpriset till konsu
menterna oeh elbolagens vinster. Figur 1 ger en oversiktsbild av hur 
en integrerad elmarknad fungerar. Det finns tva lander, Nord oeh 
Syd. Elprodueenterna i bada lander bjuder ut sin produktion till for
saljning pa den gemensamma elborsen. Elborsen ar en grossistmark
nad dar elhandelsbolagen oeh de stora industriella konsumenterna 
i de tva landerna koper sin el. Elhandelsbolagen saljer i sin tur elen 
vidare pa slutkundsmarknaden till hushall oeh mindre foretag i det 
egna landet. 

Elen levereras sedan till konsumenterna genom elnatet som bestar 
av det hogspanda transmissionsnatet, aven kallat stamnatet, samt 
lagspanda regionala oeh lokala distributionsnat. Stamnatet ar elfor
sorjningens huvudpulsadra med uppgift att overfora stora mangder el 
over langa avsdnd. Regional- oeh lokalnaten forbinder konsumenter 
oeh mindre produktionsanlaggningar med stamnatet. Pa en inte
grerad elmarknad befinner sig pro due enter oeh konsumenter ofta 
i olika lander. Export ar mojlig da landernas stamnat ar samman
kopplade genom internationella overforingslinjer. Normalt ar det 
systemoperatoren, det vill saga bolaget som ansvarar for att uppratt
halla balansen i elforsorjningen, som ager oeh driver stamnatet oeh 
overforingslinjerna med utlandet. Somliga regional- oeh lokalnat ags 
oeh drivs av de stora elbolagen, andra av kommunala eller privatagda 
kraftbolag. 

Eftersom grossistpriserna utgor en sa stor del av elhandlarnas 
kostnader, ar en valfungerande grossistmarknad fundamental for att 
uppna en kostnadseffektiv energiforsorjning. EU har darfor fokuserat 
pa integration av grossistmarknaderna. Nar man till exempel talar 
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FIGUR 1. 6VERSIKT AV EN INTEGRERAD ELMARKNAD 

om den nordiska elmarknaden menar man i dagslaget den nordiska 
grossistmarknaden. Som vi visade ovan, ar grossistmarknaden orga
niserad kring en elbors. Elb6rsen ar en form av auktionsmarknad dar 
varje elproducent for varje leveransperiod anger hur mycket man ar 
villig att producera beroende pa marknadspriset (dvs. bjuder in en 
utbudskurva). Samtidigt anger elhandlarna och de industriella kon
sumenterna hur mycket el de ar villiga att kopa beroende pa mark
nadspriset. Jiimvikt uppsrar dar utbud ar lika med efterfragan. 

Sa langt ar alla avreglerade elmarknader lika. Men det finns skill
nader i hur priset satts pa marknaden och hur flaskhalsar i elnatet 
hanteras. Dessa skillnader paverkar marknadseffektiviteten och hur 
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handelsvinster fordelas mellan produeenter oeh konsumenter. Ett 
storre elnat har £lera £laskhalsar oeh de storsta £laskhalsarna finns 
idag ofta vid nationsgranserna. Skillnaderna mellan prissattningsme
toderna blir darfor patagliga i ett stort multinationellt elnat, sasom 
det europeiska. 

Vi jamfor nedan de tre prissattningsprinciper som anvands idag: 
zonpriser, nodpriser, oeh diskriminerande prissattning. Zon- oeh 
nodprissattning innebar att all el som saljs inom zonen/noden vid en 
given tidspunkt har samma pris. Detta kallas aven marginalprissatt
ning. Med diskriminerande prissattning finns det inte nagot enhet
ligt marknadspris. Istallet betalas varje enskild elprodueent i enlighet 
med deras aeeepterade bud. 

De europeiska elmarknaderna har rdormerats oeh konkurrensut
satts ett land i taget. Pa grund av reformernas nationella inriktning 
har elnaten huvudsakligen anpassats for den inhemska marknaden. 
Siledes har varje land en egen regleringsmyndighet som satter ram
villkoren for en eller £lera nation ella systemoperatorer som ager oeh 
driver det nationella stamnatet. De nationella regleringsmyndighe
tern a ansvarar aven for regleringen av regional- oeh distributionsna
ten inom landet. 

Den nordiska elmarknaden kan fortjanstfullt anvandas som exem
pel. Norge var ett av de forsta landerna i varlden att avreglera sin 
elmarknad oeh bildade senare, tillsammans med Sverige, varldens 
forsta multinationella elmarknad. Denna marknad utvidgades dar
dter till att aven inkludera Danmark oeh Finland. Nordens elmark
nad, Nord Pool, har darfor varit banbrytande oeh den har pa manga 
satt varit stilbildande for Europas ovriga elmarknader. Det ar vart 
att notera att en dom av EU:S konkurrensmyndighet forbattrat inte
grationen av den nordiska elmarknaden. Konkurrensmyndigheten 
menade att Sveriges system operator , Svenska Kraftnat (Sv K), miss
brukat sin dominerande stallning nar SvK regelbundet strypt expor
ten till Danmark for att kunna uppratthilla ett enhetligt elpris inom 
Sverige. Konsekvensen av domen blev att Sverige delades in i £lera 
elomriden. Vi aterkommer till domen oeh dess konsekvenser senare 
i kapitlet. 
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Marknadsintegrationens effekter pa priser 
och investeringar - ett enkelt rakneexempel 

Vardet av en integrerad elmarknad som den nordiska ar de handels
vinster som uppstar nar billig elproduktion i ett land kan exporteras 
till ett annat land dar konsumenterna har hog betalningsvilja. Manga 
av marknadsintegrationens mekanismer och effekter pa elmarkna
den kan illustreras med ett enkelt rakneexempel. 

Lat oss som exempel se pa integration en mellan tva lander, som 
vi for enkelhets skull kallar Nord och Syd. Elforbrukningen varierar 
mellan lag- och hogsasong pa samma satt i de tva landerna. Skillnaden 
mellan de tva landerna ar att hogsasongen i Nord infaller om vin
tern da efterfragan pa varme och belysning skjuter i hojden medan 
elforbrukningen i Syd ar som hogst om sommaren till foljd av hogre 
efterfraga pa kylning. I lagsasong forbrukar hushall och fore tag en 
megawattimme (Mwh) el, me dan forbrukningen okar till fern Mwh i 
hogsasong. Med elmarknadsjargong brukar man saga att efterfragan 
pa baskraft ar en Mwh och efterfragan pa toppkraft ar fyra Mwh. 
Baskraften ska leverera en konstant mangd el over hela aret. For att 
utnyttja skalfordelar produceras typiskt sett baskraften i kraftverk 
med laga rorliga kostnader (marginalkostnader) och hog a fasta kost
nader. Karnkraft ar det typiska exemplet pa baskraft. Anta att bas
kraften har en rorlig kostnad om 100 kronor per megawattimme (krl 

Mwh). Toppkraften ar a sin sida endast avsedd att koras vissa delar 
av aret. Det ar darfor viktigt att toppkraften inte kostar nagot nar 
den star still. Darfor har kraftverk som producerar toppkraft normalt 
sett hoga rorliga kostnader och relativt laga fasta kostnader. Typiska 
exempel pa toppkraft ar kol, gas och oljeledade kraftverk. Anta nu att 
toppkraften i bada landerna produceras med tre typer av kraftverk 
med olika rorlig kostnad. De forsta tva Mwh kostar 200 kr/Mwh 
att producera, den nasta kostar 300 kr, och den dyraste Mwh har en 
rorlig kostnad pa 500 kr. Pa en marknad med marginalprissattning 
och valfungerande konkurrens bestams priset av marginalkostnaden 
av den dyraste enheten som tas i ansprak. Elpriset ar darfor 100 krl 
Mwh i lagsasong och 500 kr/Mwh i hogsasong i bada landerna nar de 
tva marknaderna ar separerade. 
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Anta istallet att de tva landernas elmarknader ar integrerade 
satillvida att Nord exporterar en Mwh el till Syd om sommaren 
och importerar samma mangd om vintern. Over aret som helhet ar 
produktionen densamma i varje land med eller utan marknadsinte
gration, namligen sex Mwh. Valfardsvinster uppsrar genom att man 
i realiteten forskjuter elproduktion fran hog- till lagsasong i bada 
landerna. Dyrare elproduktion i Nord tas i ansprak om sommaren 
eftersom elproduktionen da okar med en Mwh. Sommarpriset okar 
till 200 kr/Mwh till foljd av produktionshojningen. Samtidigt sjun
ker vinterpriset till 300 kr/Mwh eftersom import gor den dyraste 
toppkraften onodig. Kostnadsbesparingen motsvarar 500-200= 300 

kr i varje land i exemplet, totalt 600 kr, och utgor det kortsiktiga 
handelsekonomiska vardet av integration. 

Integration medfor aven en storre inkomstoverforing fran produ
center till konsumenter. Med marginalprissattning betalar konsu
menterna a ena sidan 100 kronor mera for den Mwh de forbrukar 
under lagsasong. A andra sidan kostar de fern Mwh som konsumeras 
under hogsasong 200 kronor mindre per Mwh. Kundernas elrakning 
sjunker saledes med 900 kronor i varje land, totalt 1 800 kronor. De 
inhemska producenterna i varje land for1orar 1 300 kronor i inkomst 
i hogsasong till foljd av att elpriset sjunker med 200 kronor/Mwh 
och att importen sanker efterfragan med 1 Mwh. A andra sidan okar 
inkomsterna med 300 kronor i lagsasong till foljd av prishojningen om 
100 kronor/Mwh och att man nu exporterar en Mwh i tillagg till den 
inhemska efterfragan. Det totala intaktsbortfallet for producenterna 
i bada landerna over aret som helhet ar darfor 2 000 kronor. Men 
eftersom de nu producerar samma mangd el tilliagre rorlig kostnad, 
sjunker deras totala vinst endast med 1 400 kronor. Det uppsrar aven 
en handelsvinst om totalt 200 kronor eftersom prisskillnaden mellan 
import- och exportlandet ar 100 kr/Mwh och det handlas 2 Mwh el 
over aret. Pa elmarknaden tillfaller dessa handelsvinster agarna av 
natforbindelserna. Man kan se det som att natagaren koper el dar den 
ar billig, transporterar den i sitt nat och darefter saljer den utomlands 
till ett hogre pris. Mellanskillnaden ger Jlaskhalsintakten. Inkomst
overforingar raknas normalt inte som valfardseffekter. Den totala 
kortsiktiga valfardsvinsten ar darfor 1 800-1 400+200= 600 kronor. 
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I exemplet ar elforbrukningen konstant och oberoende av priset 
bade i hog- och lagsasong. I realiteten innebar en viss priskanslighet i 
efterfragan att elforbrukningen okar i hogsasong och sjunker i lagsa
song till fdjd av att priserna andras. Samtidigt anpassar sig foretagen 
till de nya priserna. Generellt vinner dock kunderna pa marknadsin
tegration, medan elproducenterna over lag forlorar. 

Pa langre sikt paverkas aven investeringarna i elproduktionen 
saval som i elintensiv industri. Baskraftsproduktionen okar till exem
pel fran en Mwh till tva Mwh i bad a Ian de rna till foljd av integration. 
I exemplet produceras den forsta Mwh med billig baskraft till 100 kr/ 
Mwh medan jamforelsevis kostsam toppkraft till 200 kr/Mwh star 
for den andra Mwh. Eftersom baskraft har en kostnadsfordel framfor 
toppkraft avseende stabil produktion innebar marknadsintegration 
att investeringarna i ny elproduktion skiftar fran relativt dyr topp
kraft till baskraft. Skift i energimixen fran toppkraft till baskraft 
medfor pa sikt att elpriserna sjunker ytterligare. 

Marknadsintegration leder till att konsumenternas genomsnitt

liga elpris sjunker fran 433 kr/Mwh till 283 kr/Mwh i bada Ianderna, 
men aven till stabilare priser. Till exempel sjunker prisskillnaderna 
meltan landerna fran 400 kr/Mwh till 100 kr/Mwh. Prisskillnaden 
mellan hog- och lagsasong sjunker motsvarande fran 400 kr/Mwh 
till 100 kr/Mwh. Lagre och stabilare priser gynnar investeringarna i 
elintensiv industriproduktion i bdda Ianderna. Normalt tanker man 
sig att konsumenterna i exportlandet forlorar pa okad handel, medan 
de vinner i importlandet till foljd av prisokningar i exportlandet och 
prissankningar i importlandet. Pa elmarknaden handlar integration 
till stor del om att utnyttja svangningar i efterfragan och utbud av 
el mellan olika marknader. Integration innebar darfor att Ianderna 
bade importerar och exporterar el over aret som helhet. Precis sa 
fungerar till exempel den nordiska elmarknaden: pa arsbasis ar alIa 
de nordiska landerna i stort satt sjalvforsorjande med el, men handeln 
over aret ar omfattande till foljd av att man balanserar svangningar 
i efterfragan och utbud mellan Ian de rna. Darfor ar det mojligt att 
konsumenter i alta lander tjanar pa marknadsintegration. 

Vi har an sa lange utgatt fran att Nord och Syd totalt utbyter tva 
Mwh el over aret. Men vad hander om handeln i stallet skulle aka 
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till fyra Mwh el? I sa fall okar elproduktionen i Nord till 3 Mwh 
om sommaren medan den sjunker till 3 Mwh om vintern. Priset blir 
foljaktligen 200 kr/Mwh, sommar som vinter. Motsvarande hander 
i Syd. 6kad handel har eliminerat all sasongsvariation i priset och 
alla prisskillnader landerna emellan. Kostnadsbesparingen av att oka 
handeln ytterligare motsvarar 100 = 300-200 kr/Mwh i varje land, 
totalt 200 kronor. Marginalvardet av ytterligare integration ar saIe
des positivt, men sjunkande. Eftersom kapaciteten i natet ar tillrack
ligt hog for att utjamna alla prisskillnader landerna emellan, uppsrar 
full marknadsintegration i detta fall. 

I exemplet uppsrar handelsvinster till foljd av att efterfragan pa 
el varierar mellan olika lander. Marknadsintegration ger upphov 
till vinster aven genom att handeln stabiliserar produktionen i olika 
lander. Som vi beskrev ar en stabil elproduktion och forbrukning 
kostnadseffektivt. De naturliga forutsattningarna for fornybar elpro
duktion varierar aven fran land till land. I Norden har man till exem
pel haft tillgang till billig vattenkraft. I Tyskland har man pa senare 
ar satsat mycket pa vind och solkraft. De storskaliga satsningarna pa 
variabel och oforutsagbar el fran sol och vind innebar att det £inns 
ett stort yarde i att balansera den variabla produktionen. Nordisk 
vattenkraft ar utmarkt for detta syfte eftersom vattenkraften snabbt 
och kostnadseffektivt kan regleras upp eller ner. Man kan saga att 
vattenkraften fungerar som en buffert som fangar upp svangningar 
i annan typ av produktion. Men for att detta ska ske maste de nord
iska marknaderna vara fysiskt och handelsmassigt integrerade med 
de kontinentaleuropeiska marknaderna. 

Trots nordisk marknadsintegration, har exempelvis Sverige anda 
upplevt historiskt hoga pristoppar vid upprepade tillfallen under de 
senaste aren. Motbevisar inte detta tesen om att marknadsintegra
tion leder till stabilare priser? Inte nodvandigtvis. De hoga priserna 
berodde delvis pa produktionsbortfall i den svenska karnkraften. 
Utan importen fran vara grannlander hade pristopparna blivit annu 
fIer och annu hogre. Marknadsintegrationen fungerade inte heller 
tillrackligt bra, som Sven-OlofFridolfsson och en av artikelforfattar
na (Thomas Tangeras) pavisar i en artikel pa DN Debatt den 1 ok tober, 
2010. Norge strop namligen elexporten till Sverige precis de timmar 
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kapaciteten behovdes som mest. Den norska natagaren, Statnett, 
ansig att landet sjalvt behovde elen till att avhjalpa lokala forsorj
ningsproblem. Ett problem som vi gir djupare in pi senare i kapitlet 
ar att de enskilda landerna kan begransa handeln mellan landerna i 
nationellt syfte, di minga lander fortfarande ser framst till handelns 
effekter pi de egna priserna och den egna forsorjningstryggheten. 

Marknadsintegration har stora fordelar genom de handelsvinster 
som uppstir till foljd av ett mera effektivt utnyttjande av befintlig 
produktionskapacitet. Utover denna effekt tillkommer effekten av 
okad konkurrens i producentledet. Ekonomiska och politiska intra
desbarriarer gor det mycket svirt for en producent att etablera sig 
med ny och storskalig produktion, till exempel karnkraft, utanfor det 
egna landet. I de fiesta europeiska lander domineras darfor elmark
naden av ett fatal stora elproducenter, med risk for bristfallig konkur
rens. Genom att koppla samman nationella marknader till en storre 
multinationell marknad sjunker de enskilda foretagens marknads
makt vilket kan forstarka konkurrensen pi kort och ling sikt. Detta 
bidrar till att pressa ned elpriset mot marginalkostnaden och for batt
rar investeringsincitamenten. Forbattrad konkurrens ger ytterligare 
valfardsforbattringar i Europa som sarskilt gynnar elkonsumenterna. 

Det ar aven ,mojligt att integrera de nationella slutkundsmarkna
derna genom att elhandlare i ett land tillits att konkurrera om kunder 
utomlands. Multinationella slutkundsmarknader existerar i dagsla
get inte i Europa, men det finns lingtgiende planer pi en gemensam 
nordisk slutkundsmarknad. A andra sidan kan man ifrigasatta vardet 
av att lagga resurser pi att skapa regler for en gemensam slutkunds
marknad. I motsattning till grossistmarknaden ar det relativt enkelt 
for elhandelsbolag att etablera sig utomlands redan i dag genom att 
starta ett dotterbolag i det landet man onskar bedriva verksamhet. 
Forutsattningarna for valfungerande konkurrens pi slutkundsmark
naden ar darfor goda aven i avsaknad av en multinationell slutkunds
marknad. 
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Hur ska man prissatta elen i EU:s 
gransoverskridande elnat? 

Som vi tidigare namnt £lnns det tre principer for att prissatta elen i 
det hogspanda elnatet: 

• Zonpriser 
• Nodpriser 
• Diskriminerande prissattning 

Zon- och nodprissattning bygger bada pa marginalprissattning vilket 
innebar att det ar saljarnas hogsta accepterade bud inom omridet 
som satter priset for hela omridet. Eftersom all el som produceras 
inom samma omride vid en given tidpunkt saljs till samma pris, kom
mer el frin baskraften, till exempel karnkraft, att gora en relativt hog 
vinst, medan toppkraft som kol- och gaskraft, ger en lagre vinst. Att 
det hogsta accepterade saljbudet ska satta priset for hela omridet ar 
darfor ett forfarande som ofta ifrigasatts i de batten. Man kan dock 
notera att marginalprissattning galler pa de flesta rivarumarknader. 
Priset pa olja satts till exempel dar marknaden klarerar utbud och 
efterfrigan, oberoende av om oljan kommer frin falt med laga eller 
hoga produktionskostnader. Det enda som ar speciellt med prissatt
ningen pa elmarknaden ar att den tydliggors i ett auktionsforfarande. 

Vad ar da speciellt med nodpriser? Jo, vid nodpriser har varje 
knutpunkt av stamnatet, dar energi antingen matas in eller tappas 
av, ett lokalt marknadspris som satts med marginalprissattning. Det 
innebar att en marknad med nodprissattning kan ha hundratals eller 
till och med tusentals olika elpriser. Prisskillnader uppstir varje gang 
flaskhalsar i elnatet begransar flodet av el frin noder med overskott 
av produktion till noder med efterfrigeoverskott. Obalanserna driver 
upp elpriset i omriden med importbegransningar relativt till noder 
med exportbegransningar. Nodprissattning tillampas i Nya Zeeland, 
Ryssland och i flera av USA:S delstater. Metoden hiller aven pa att 
inforas i Polen. Det verkar kanske komplicerat att ha sa manga priser, 
men faktum ar att sa ar fallet for manga varor. Exempelvis brukar pri
set pa bensin skilja sig over landet och aven inom staderna. Ungefar 
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som vid nodprissattning kan dessa prisskillnader delvis forklaras av 
transportbegransningar oeh transportkostnader. 

Diskriminerande prissiittning paminner om nodprissattning pa 
det sattet att den nod som en produktionsanlaggning befinner sig i 
paverkar huruvida dess bud aceepteras eller inte. Men till skillnad mot 
nodprissattning finns det inte nagot enhetligt nodpris. Istallet betalas 
varje enskild elprodueent i enlighet med sitt aceepterade bud. Tanken 
ar att produktion med laga rorliga kostnader ska fa mindre betalt 
an produktion med hOga rorliga kostnader. Foretradare for elkon
sumenterna brukar ibland forespraka diskriminerande prissattning 
i forhoppning om att det ska leda tilliagre elpriser (atminstone for 
dem sjalva). Det var oeksa med den motiveringen som Storbritannien 
ar 2001 inforde diskriminerande prissattning pa sin mest kortsiktiga 
marknad, den sa kallade realtidsmarknaden. Diskriminerande pris
sattning haIler aven pol att inforas i Italien. 

I det brittiska systemet erhaller endast elbolagen diskriminerande 
priser, inte konsumenterna. I Storbritannien star systemoperatoren 
som motpart till all el som saljs pa realtidsmarknaden. Orsaken ar att 
det ar svart att uppratthalla diskriminerande priser gentemot kun
derna. EI utgor en homogen vara for konsumenterna oeh alIa kon
sumenter onskar naturligt nog att betala det lagsta priset, allt annat 
lika. I avsaknad av ransonering mellan olika kundgrupper kommer 
marknaden pa egen hand att driva genom marginalpriser eftersom 
konsumenterna bjuder upp den billigaste elen till dess att all el saljs 
till samma pris. Denna mekanism ar sa stark att den omtalas som 
lagen om ett pris. 

En av forfattarna (Par Holmberg) jamfor prissattningsmetoderna 
i ett forskningsbidrag tillsammans med kollegan Ewa Lazarezyk 
oeh kommer fram till att sa lange som konkurrensen ar god oeh det 
inte finns nagra osakerheter i systemet, ar bade nodpriser oeh dis
kriminerande priser samhallsekonomiskt effektiva. Bada systemen 
leder till an priset i en nod svarar mot marginalkostnaden i noden. 
Konsumenterna betalar alltsa exakt samma elpris under bada syste
men. Forhoppningarna hos foresprakarna av diskriminerande pris
sattning att detta ska driva ner priset pol den billigaste produktionen 
kommer darfor pol skarn. Det finns ingen anledning for produeenter 
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att erbjuda el till ett pris under det som man kan salja sin mera kost
samma produktion till. Elbolagen kommer darfor att bjuda in sin 
billiga elproduktion till ett pris over deras marginalkostnad. 

Zonpriser innebar att man delar in marknaden i olika elomraden 
eller zoner. Inom varje zon tillampas ett enhetligt elpris som satts 
med marginalprissattning, medan priset tilLhs att variera mellan de 
olika zonerna. En skillnad mellan nod- och zonpriser ar att prisskill
nader i det forsta fallet reflekterar de faktiska flaskhalsarna i elnatet. 
Under zonpriser ar indelningen i elomraden mera arbitrar da grans
dragningen inte alltid exakt foljer systemets fysiska begransningar. 
Zonpriser ar den mest populara marknadsmekanismen i Europa. 
For tillfallet tillampar alIa kontinentaleuropeiska lander med avreg
lerade elmarknader zonpriser. Pa kontinenten dras gransen mellan 
zonerna vid landgranserna, sa att varje land utgor ett eget elomrade 
med ett enhetligt elpris. Aven den nordiska elmarknaden bygger pa 
zonpriser, med skillnaden att man har tillater ett flertal elomraden 
in om varje land. Saledes har Danmark for tillfallet tva och Norge 
fern elomraden, me dan Finland utgor ett eget elomrade. Sverige 
hade tidigare ett enhetligt elpris, men ar sedan 2011 uppdelat i fyra 
elomraden. 

Gransdragningen vid zonprissattning, sarskilt om den sker inom 
landet, ger upphov till kontroverser mellan de som befinner sig pa 
ratt och fel sida av gransen, dar till exempel konsumenter i ett omrade 
med produktionsunderskott och hogre priser ser sig som forlorare. 
Fordelningspolitiska komplikationer kan forklara varfor man i manga 
lander har valt ett enhetligt elomrade inom landet, aven om man pa 
grund av elnatets fysiska begransningar borde ha flera elomraden. I 
sammanhanget kan det vara van att paminna om att indelningen av 
Sverige i flera elomraden skedde efter patryckningar fran EU och har 
mott protester - speciellt fran konsumentforetradare i sodra Sverige 
som beklagar sig over hogre priser. 

Det kan tyckas att zonprissattning ar ett smidigt system, eftersom 
varje land med denna prissattningsmetod bara har ett eller ett fatal 
elpriser. Men detta ar inte korrekt. For det forsta ar forestallningen 
om ett enhetligt elpris en sanning med modifikationer. Den totala 
elrakningen bestar av kostnaden for sjalva forbrukningen, plus en 
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natavgift som betalning for elleveransen, med skatter och avgifter 
pa toppen av detta. Aven om priset for forbrukningen ar den samma, 
betalar kunderna olika natavgifter beroende pa var i landet man bor. 
I exempelvis Sverige har elen pa grund av differentierade natavgifter 
i praktiken varit billigare for en konsument i norra Sverige an i sodra 
Sverige aven innan indelningen av Sverige i elomraden. 

Studerar man zonprissattningen mera i detalj inser man att denna 
prissattning i praktiken ar den mest komplicerade metoden av de 
tre. vid zonprissattning far hela elomradet eller zonen samma pris 
eftersom alIa flaskhalsar inom elomradet negligeras nar zonpriserna 
ska bestammas. Men flaskhalsarna in om elomradet forsvinner inte 
bara for att de inte direkt aterspeglas i zonpriserna. Nar elleveran
serna val ska genomforas maste systemoperatoren anda beakta de 
flaskhalsar som faktiskt finns dar. For att undvika att den produk
tion och konsumtion som har avropats overbelastar kraftledningarna 
inom ett elomrade, sa ar systemoperatoren ofta tvungen att korri
gera produktionen i ett senare skede. Detta innebar att produktion 
far justeras upp i noder med brist pa el medan den maste justeras 
ned i noder med overskott pa el, sa att overforingen minskar i de 
ledningar som annars riskerar att overbelastas. Som kompensation 
far elproducenterna betalt i enlighet med de extra kostnader som 
korrigeringarna forvantas medfora. Nar systemoperatoren handlar 
upp obalanserna pa en marknad, sa brukar forfarandet kallas for mot

handel. Systemoperatorerna anvander diskriminerande prissattning 
i mothandeln. Pa elmarknader med valfungerande konkurrens kan 
man visa att mothandelspriserna blir desamma som nodpriserna. 
Darfor leder aven zonprissattning och mothandeln till en samhalls
ekonomisk effektiv resursallokering i det kortare perspektivet. 

Ett problem med zonprissattning ar att framforallt producenterna 
ges mojlighet att utnyttja de prisskillnader som uppst;'ir mellan det 
gemensamma zonpriset och de lokala mothandelspriserna till att hoja 
sina vinster. For att illustrera mothandeln och dess problem antar vi 
for enkelhets skull ett nat med tva noder, Nord och Syd, inom samma 
elomrade. Anta nu att radande zonpriser leder till att den avropade 
produktionen i den norra noden ar for stor och den avropade pro
duktionen i den sodra noden ar for liten, sa att exporten fran norr till 
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soder overskrider overforingskapaciteten i elnatet mellan Nord och 
Syd. Systemoperatoren miste di kopa upp ytterligare produktion i 
soder och salja tillbaka produktion i norr pa marknaden for mothan
del. I virt forenklade exempel blir da mothandelspriset i norr lagre 
an mothandelspriset i soder. En producent i norr tjanar pi att salja 
all sin produktion till zonpriset om det overstiger mothandelspriset. 
Darutover kan an!aggningar i norr som inte producerar nagot forst 
salja hela sin kapacitet till zonpriset och darefter kopa tillbaka den i 
mothandeln till ett lagre pris. Elproducenter gor en si kallad arbitra
gevinst pi den produktion som star stilla. Pa motsvarande satt saljer 
producenterna i soder sin produktion i mothandeln nar mothan
delspriset i soder overstiger zonpriset. Arbitragevinster i sam band 
med mothandel innebar att konsumenterna som helhet forlorar pi 
zonprissattning medan producenterna overlag ar vinnare, nagot som 
pi kort sikt kan utgora ett fordelningspolitiskt problem. 

Om produktionskapaciteten i norr dessutom understiger den 
totala efterfragan i de tva noderna, si kommer det gemensamma 
zonpriset vara lika med det dyra mothandelspriset i soder. I det fal
let ar det bara producenterna i norr som gor en arbitragevinst. I ett 
sidant !age skulle nigra konsumenter vinna men inga forlora pa att 
byta till nodprissattning; elpriset blir di lagre i norr och of orand rat 
i soder. I motsvarande utstrackning forlorar producenterna i norr pa 
ett byte fran zon- till nodprissattning. Dartill kommer forlusten av 
de arbitragevinster som producenterna i norr kan gora pi stillasta
ende produktion vid zonprissattning. Pa kort sikt ar det motparten i 
mothandeln, dvs. systemoperatoren, som far bekosta producenternas 
arbitragevinster. Men i forlangningen sa valtrar de over denna kost
nad pi skattebetalarna och elkonsumenterna genom hojda skatter 
och nattariffer. Konsekvensen blir att aven elkonsumenterna i soder 
kan vinna pi nodprissattning, aven om vinsten inte blir lika stor dar 
som for konsumenterna i norr. 

Utnyttjandet av zonpriserna och mothandeln pi det ovan 
beskrivna sattet ar si pass valkant utomlands att det har fatt ett eget 
namn: oka-minska spelet (increase-decrease game). Beteendet var en 
bidragande orsak till att elmarknaden i Kalifornien kraschade for 
drygt tio ar sedan, och till att andra elmarknader i USA tvingades 
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andra i prisbildningen. De avreglerade elmarknaderna i USA borjade 
med zonprissattning, men nu har alla bytt till nodprissattning. Aven 
Storbritannien har patagliga problem med att elproducenterna i 
Skottland tjanar pengar pa oka-minska spelet. Ziyad Alaywan och 
medforfattare diskuterar i en forskningsrapport problemen pa den 
kaliforniska elmarknaden, medan Karsten Neuhoff och medforfat
tare lyfter fram de europeiska problemen i en annan rapport. 

Aven om zonprissattning i teorin kan vara lika effektivt som nod
och diskriminerande prissattning pa kort sikt, sa uppstir valfardsfor
luster pa langre sikt. Endast flexibel produktion som kan regleras upp 
och ned in om 10-15 minuter, framst vattenkraft och gasturbiner, far 
delta i mothandeln. Den mindre flexibla baskraften, t.ex. karnkraft, 
maste darfor salja till zonpriserna. For att marknaden ska ge kor
rekta investeringsincitament behovs ett hogre elpris i en nod med 
importbegransningar jamfort med en nod med exportbegransningar. 
Men om noderna i Nord och Syd i exemplet ovan tillhor samma 
zon, sa ar ju priset for baskraften densamma i de bada noderna. 
Samhallsekonomiskt sett blir det darfor for lite baskraft i den sodra 
noden med importbegransningar och/eller for mycket dylik produk
tion i den norra noden med exportbegransningar. Det ar framst elbo
lag med flexibel produktion i noder med exportbegransningar som 
kan utnyttja prisskillnader till att gora arbitragevinster i oka-minska 
spelet. Det bidrar ytterligare till overinvesteringar i dessa noder. Ett 
annat problem ar att slutkundspriserna bygger pa zonpriserna. Med 
enhetliga elpriser har hush allen for svaga incitament att reducera 
respektive oka forbrukningen i noder med produktionsunderskott 
respektive -overskott. 

Nod- och diskriminerande prissattning ar lika effektivt i ett system 
utan osakerheter, men det finns anda viktiga skillnader. Nagot for
enklat kan man saga att alIa erbjuder sin produktion till det forvan
tade hogsta accepterade budet vid diskriminerade prissattning. Det 
innebar att det finns en stor kvantitet till forsaljning nara marknads
priset, dvs.likviditeten ar hog. De diskriminerande priserna ar darfor 
mindre kansliga for efterfragechocker. A andra sidan innebar ett mera 
priskansligt utbud fran konkurrenterna att en liten felberakning i en 
producents budkurva kan fa stora konsekvenser for dess accepterade 
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produktion. Denna kanslighet okar risken for att produktionen blir 
ineffektiv, sarskilt om det finns osakerheter i efterfragan eller kon
kurrenternas utbud. Nodprissattning ar mera robust mot denna typ 
av osakerheter och ar darfor en effektivare modell i ett system med 
mycket fiuktuerande fornyelsebar elproduktion. Vid zonprissattning 
anvands marginalprissattning nar zonpriserna satts och diskrimine
rande prissattning i mothandeln. Marknader med zonprissattning ar 
darfor nagorlunda likvida och nagorlunda effektiva pa att hantera 
osakerheter i elsystemet. Zonprissattning med manga elomraden har 
ungefar samma for- och nackdelar som nodprissattning. 

Var slutsats blir darfor att, sarskilt med tanke pa den ambitiosa 
utbyggnaden av fiuktuerande fornyelsebar elproduktion som blir 
konsekvensen av 20-20-20 malen, sa blir EU:S elmarknader mest 
effektiva och konkurrenskraftiga med nodprissattning. Alternativt 
kan varje land infora fier zoner per land, for att minska nackdelarna 
med zonprissattning. 

Samhallsekonomiska natinvesteringar 

Hitintills har vi jamfort olika modeller for att prissatta elen pa gros
sistmarknaden, hur dessa paverkar konsumenterna och producenter
na samt vilka investeringsincitament de ger upphov till. Antagandet 
har hela tiden varit att elnatet har en given kapacitet. Ett effektivt 
elsystem handlar emellertid aven om att uppratthalla ett valfung
erande och palitligt elnat med en valanpassad produktionskapacitet. 
Lat oss nu se pa elnatet och dess fundamentala betydelse i att uppna 
en integrerad elmarknad. I vart enkla rakneexempel dar det handlas 
en Mwh el mellan landerna per sasong uppstar en samhallsekono
misk vinst om 600 kronor som motsvarar kostnadsbesparingen av 
ett mera effektivt utnyttjande av installerad produktionskapacitet. 
Handel mellan landerna kommer emellertid endast till stand om det 
finns tillracklig kapacitet i overforingsnatet mellan de tva landerna. 
For detta kan kravas investeringar for att oka kapaciteten i natet. 
Investeringen i den forst a Mwh per sasong ar samhallsekonomiskt 
lonsam ifall natkostnaden ar under 600 kronor. Kostnadsbesparingen 
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av att oka kapaciteten med ytterligare en Mwh per sasong oeh uppna 
full marknadsintegration ar 200 kronor. Den ytterligare utbyggna
den ar alltsa samhallsekonomiskt lonsam ifall kostnaden understiger 
200 kronor. 

En annan viktig aspekt som paverkar den optimala investeringsni
van ar leveranssakerheten. Det finns alltid en viss risk for att ett kraft
verk eller delar av elnatet bryter samman. Pa en integrerad elmarknad 
har de enskilda landerna tillgang till reservkapacitet fran utlandet om 
olyekan skulle vara framme. Reservkapaeitet kraver dock att natet 
eller produktionskapaeiteten ar nagot overdimensionerade. Aterga 
till exemplet med Nord oeh Syd oeh anta att natkapaciteten mellan 
de tva landerna ar en Mwh per sasong. Tank nu att en Mwh av topp
kraften oforutsett faller bort i Nord. Utan natintegration skulle man 
varit tvungen att ransonera eftersom nu endast tre Mwh toppkraft 
finns att tillga. Under marknadsintegration kan man ateraktivera det 
dyraste kraftverket med rorlig kostnad pa 500 kr/Mwh som i normal
fallet inte behovs. Ett annat alternativ ar att oka natkapaeiteten. Den 
optimala storleken pa elnatet hittar man dar kostnaden av ytterligare 
natutbyggnad precis motsvarar vardet av utokat handel oeh hogre 
leveranssakerhet. Investeringar utover detta ar inte samhallsekono
miskt lonsamma da extrakostnaden overs tiger mervardet av hogre 
natkapacitet. 

Se upp for natagarnas marknadsmakt! 

I manga Eu-lander ar natverksamheten uppbyggd kring tesen att 
stamnaten utgor monopolverksamhet som bast drivs i statlig regi. 
Detta galler i hogsta grad landerna i Norden. I exempelvis Sverige 
ligger ansvaret for att tillhandahalla tillraeklig kapacitet pa Svenska 
Kraftnat som ager oeh driver det svenska stamnatet oeh de fiesta 
stamnatsforbindelserna till utlandet samt pa regeringen som via det 
arliga regleringsbrevet staller upp de ekonomiska ramar som styr 
SvK:s verksamhet. 

Det kan finnas goda orsaker till att staten onskar att kontrollera 
oeh reglera central infrastruktur som stamnatsforbindelserna. En av 
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orsakerna ar att privata intressenter pa en avreglerad marknad inte 
tittar till hela vardet av investeringarna nar de tar sina beslut. Notera 
till exempel att den totala kostnadsbesparingen av att utoka handeln 
mellan Nord och Syd i vart hypotetiska exempel med de forsta tva 
Mwh per ar uppgar till 600 kronor. Under privat natagande ar det 
dock flaskhalsintakterna som driver natinvesteringarna. I exemplet 
utgor flaskhalsintakterna av de forsta tva Mwh internationell nat
kapacitet 200 kronor. Investeringen ar samhallsekonomiskt lonsam, 
men privatekonomiskt olonsam ifall natkostnaden ligger mellan 
200 och 600 kronor. Ytterligare utbyggnad av natkapaciteten for att 
darigenom uppna full marknadsintegration ar alltid olonsamt for den 
privata natagaren. Full prisutjamning innebar ju att alla flaskhalsin
komster forsvinner. Problemet ar knutet till att natinvesteringarna 
har ar sa pass stora i forhallande till marknaden att natutbyggnaden 
har en inverkan pa priset. Det vill saga att de privata natagarna okar 
sin vinst genom att utnyttja marknadsmakt och halla tillbaka inves
teringarna. 

Problemet med marknadsmakt ar dock starkare relaterat till den 
koncentrerade agarstrukturen an huruvida natet ar privat eller stat
ligt agt. Alla agare torde ha ett intresse av okade resurser. Det pri
vata bolaget har ett vinstintresse medan statliga bolag kan anvanda 
pengarna till hogre loner, battre personalformaner och annat. Ett satt 
natagaren kan spara pengar pa ar genom att manipulera natkapaci
teten till utlandet for att reducera flaskhalsproblemen pa hemmaplan 
och darigenom begransa kostnaderna for mothandel. Vi illustrerar 
problemet med utgangspunkt i vart rakneexempel. Anta att Nord 
befinner sig i lagsasong och producerar en Mwh for nationellt bruk 
och en Mwh for export samt att kraftverken som producerar de tva 
Mwh bryter ihop. Det mest effektiva ar da att ersatta produktions
bortfallet med den nast billigaste toppkraften i Nord. Konsekvensen 
ar att det inhemska priset okar till 300 kr/MWh. Ett annat alternativ 
ar att begransa exporten. Utan export behover Nord endast ersatta en 
Mwh bortfallen produktion. Detta klarar man av med den billigaste 
toppkraften, vilket innebar att det inhemska priset stannar pa 200 

kr/Mwh. I Syd ar konsekvensen av Nords exportbegransning att det 
inhemska elpriset okar fran 300 till 500 kr/Mwh. Aven om det totalt 
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satt YOre battre att uppratthilla handeln mellan landerna, kan Nord 
begransa de negativa konsekvenserna for konsumenterna hemma
vid genom att reducera exporten till utlandet. Att dumpa inhemska 
kapacitetsproblem pi utlandet ar ganska vanligt. Till exempel var 
det lange en del av SvK:s officiella policy att reducera exporten till 
Danmark i perioder av elbrist i sodra Sverige. 

EU:S konkurrensmyndighet har bedomt att SvK:s begransning 
av exporten till Danmark utgjorde missbruk av monopolstallning i 
stamnatet, aven om syftet med att reducera handeln forefoll vara att 
dampa obalanser i den inhemska elforsorjningen snarare an att maxi
mera natagarens vinster. SvK har senare beslutat att overge praxis en 
med att begransa exporten och i stallet losa inhemska obalanser pi 
annat satt, bland annat genom att tillita olika priser i norra och sodra 
Sverige. Flera systemoperatorer, t.ex. norska Statnett, har age rat pi 
ett liknande satt som SvK, men SvK ar de enda som hittills uppmark
sammats av EU:S konkurrensmyndighet. 

Konsekvensen av marknadsmakt ar forsvagade incitament bland 
natagarna att itgarda inhemska forsorjningsproblem di man i stallet 
kan dumpa en del av problemet pi utlandet. I sammanhanget ar det 
intressant att notera att SvK har okat investeringarna i det inhem
ska stamnatet som en direkt konsekvens av beslutet att inte langre 
begransa exporten. Problemet med att systemoperatorerna utnyttjar 
marknadsmakt till att begransa handeln med utlandet torde vara 
mindre pi en marknad med nodpriser an om man har zonpriser med 
ett fital eller enhetliga priser inom landet. Nodpriser skapar battre 
balans mellan forbrukning och produktion i varje del av natet. Battre 
balans i elnatet minskar i sin tur systemoperatorens behov av kost
sam mothandel, och det blir mindre lonsamt att strypa exporten. 

Bar elnaten regleras pa EU-niva? 

Pi de fiesta marknader ar konkurrensmyndigheterna ansvariga for att 
aktorerna pi marknaden inte missbrukar marknadsmakt. Som vi har 
sett har EU:S konkurrensmyndighet en roll att spela aven pi markna
den for internationell elhandel. Man kan dock inte rakna med att alIa 
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natagare ar lika fogliga som SvK var i fallet ovan. Dessutom ar det 
samhallsekonomiskt farsvarbart att till viss grad begransa handeln 
far att uppratthalla leveranssakerheten. Darfar kan det vara svart att 
bevisa missbruk av dominerande stallning. 

Problemet med att skatta och bekampa marknadsmakt pekar pa 
nadvandigheten av en andamalsenlig reglering av natverksamheten. 
Aven detta har dock sin a problem. Pa en multinationell elmarknad 
kommer investeringar i natet pa hemmafronten eHer andringar i 
natkapaciteten aven ha inverkan utomlands eftersom de paverkar 
priserna pa hela marknaden. Med ett far starkt fokus pa hemma
marknaden uppstir risken att de nationeHa myndigheterna tar far 
stor nationell hansyn nar de utformar regleringarna och att de natio
nella natagarna mest ser till konsekvenserna pa hemmafronten i sin 
verksamhet. En majlig lasning yore en centraliserad regleringsmyn
dighet med befogenhet att reglera aHa EU:S nat. Idealiskt sett skulle 
en central regleringsmyndighet balansera effekterna i olika lander 
och uppna maximal effektivitet. I realiteten ar dock de centraliserade 
besluten och direktiven resultat av en politisk process dar de enskilda 
medlemslanderna anvander sitt inflytande far att uppna beslut till 
sin egen fardel. 

Risken med en centraliserad regleringsmyndighet vars beslut tas 
pa politisk basis ar uppenbar nar man be tanker att en sadan myn
dighet i realiteten har befogenhet att beskatta medlemmarna i de 
enskilda medlemslanderna. Natinvesteringar finansieras inte endast 
av flaskhalsintakter, utan aven av de natavgifter som kunderna beta
lar. En orsak till varfar dessa natavgifter kan vara nadvandiga ar att 
flaskhalsintakterna inte alltid ar tillrackliga far att tacka investerings
kostnaden. I vart exempel ar kostnadsbesparingen av att aka handeln 
mellan Nord och Syd fran noll till tva Mwh 600 kronor per ar, medan 
flaskhalsintakterna endast utgar 200 kronor. Ifall det ar samhallseko
nomiskt lansamt att aka natkapaciteten, behavs en extra natavgift 
far att tacka upp natbolagets farlust. Natavgifterna kan ses som en 
punktskatt far att bekosta anskvard natutbyggnad. 

Men en fiskal integration faljs inte med nadvandighet av politisk 
integration. Till exempel kan ett land med dominerande inflytande 
aver regleringsmyndigheten tankas haja natavgifterna utomlands 
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for att tacka inhemska natinvesteringar och darigenom sanka nat
avgifterna i hemlandet motsvarande. For att stavja dylik diskrimine
rande beskattning maste man ha en regel som kraver att natavgiften 
star i proportion till kosrnaden av att driva natet i landet i fraga. 
En regel med detta innehall racker dock inte. Ett dominerande land 
kan ha ett incitament att overinvestera i natkapacitet utomlands 
och lata konsumenterna utomlands bekosta dessa investeringar i 
syfte att sakra reservkapacitet for oforutsedda handelser i hemlan
det. Overinvesteringsproblemet behover begransas av en regel om 
icke-diskriminering som sager att natinvesteringar ska bero pa natets 
beskaffenhet och inte vilket land natet rakar befinna sig i. Ett satt 
att uppna proportionalitet i natavgifterna och icke-diskriminering ar 
genom ett symmetriskt och harmoniserat regelverk. Problemet att 
jamka politisk och fiskal integration kan vara en orsak till varfor det 
har visat sig sa svart att besluta om finansieringsregler for internatio
nella stamnatsforbindelser. 

En ytterligare ineffektivitet som systemet med nation ella regle
ringsmyndigheter ger upphov till ar att investeringarna inte nodvan
digtvis koordineras optimalt till foljd av felande samarbete. Med en 
gemensam regleringsmyndighet med ansvar for hela det europeiska 
stamnatet sakerstaller man att investeringarna koordineras pa ett 
optimalt satt. Daremot ar det inte sakert att de totala investeringarna 
kommer upp pa samma niva som man skulle uppna med decen tralise
rad regIe ring. Problemet uppstar om ett land som har lite att vinna pa 
marknadsintegration far politisk kontroll over den europeiska regle
ringsmyndigheten. Vardet av marknadsintegration undervarderas da 
med underinvestering till foljd. Omvant kan det bli overinvesteringar 
i natet om ett land som overvarderar betydelsen av marknadsinte
gration uppnar dominerande politiskt inflytande over den centrala 
regleringsmyndigheten. 

I en nyutkommen forskningsuppsats visar en av kapitelforfattarna 
(Thomas Tangeras) att en centraliserad regleringsmyndighet ar sam
hallsekonomiskt onskvard om och endast om man formar balansera 
de enskilda medlemslandernas politiska inflytande over regleringar
nas utformning. Kommissionen ar ocksa hogst medveten om vikten 
av att balansera de olika medlemslandernas inflytande. Det nya sam-
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arbetsorganet ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) 
har fatt i uppdrag att koordinera regleringen av stamnaten mellan 
landerna i EU oeh att besluta om villkoren for finansiering oeh till
trade till internationella stamnatsforbindelser ifall medlemslanderna 
inte sjalva kommer overens. Styrelsen i ACER har instruktioner om 
att agera oberoende av de enskilda medlemslanderna. Endast en 
medlem fran varje E U -land far sitta i styrelsen oeh styrelsens medlem
mar har en rost vardera. Baserad pa den vetenskapliga forskningen pa 
omradet drar vi slutsatsen att en gemensam regleringsmyndighet for 
EU ar en bra ide om arbetet i myndigheten fungerar enligt de premis
ser som kommissionen har stallt upp for verksamheten. 

Oppna upp for privat natagande 

Eftersom det finns problem bade med marknadsmakt pa natsidan oeh 
med att skapa en effektiv reglering av natbolagen, kan man fraga sig om 
det inte finns battre losningar. Problemet med marknadsmakt ar till 
exempel myeket mindre om det finns manga aktorer pa marknaden oeh 
varje enskild natinvestering ar liten i relation till marknadens storlek. 
Pa en dylik konkurrensmassig marknad for natkapacitet tar natagaren 
elpriserna for givna oeh investerar i ytterligare natkapaeitet mellan tva 
elomraden om oeh endast om prisskillnaderna tacker kostnaden av 
extra natkapacitet. Under dessa forutsattningar ger prisskillnaderna 
dessutom en bra bild av det samhallsekonomiska vardet av marginellt 
hogre overforingskapacitet. Diversifierat agande av stamnatet kan dar
for motverka problemet med underinvesteringar oeh manipulation av 
natkapaciteten. En forutsattning for natkonkurrens ar emellertid att 
man redueerar intradesbarriarerna for privata natinvesteringar. 

Med Sverige som exempel yore ett forsta steg att upphava lagen 
som ger SvK monopol pa det inhemska stamnatet oeh som endast 
tillater nya betydande internationella overforingslinjer mellan 
Sverige oeh utlandet nar SvK ar majoritetsagare. Ett andra viktigt 
steg yore att skapa fler elomraden; nagot man har foretagit i Norden, 
men inte i Kontinentaleuropa. Prisskillnader ar en forutsattning for 
flaskhalsintakter oeh darmed privata natinvesteringar. Zonpriser 
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med enhetliga priser in om landet ar dock standardmodellen pa 
kontinenten. Hitintills har det darfor inte varit privatekonomiskt 
lonsamt att bygga nationella stamnatsforbindelser i Kontinental
europa. 

Om man oppnar for privat natagande ar det viktigt att detta aven ar 
oberoende, sa tillvida att det kan vara vardefullt att sarskilja natagandet 
fran agandet av produktionsresurser. Annars kan elbolagen anvanda 
kontrollen over natforbindelserna till att gynna sin egen produktion 
i handeln mellan elomraden. Detta problem har uppmarksammats av 
kommissionen som ser separation mellan produktions- och natkapa
citet som en viktig del i att uppna malsattningen om en integrerad 
inre elmarknad inom EU. Det ar aven viktigt att sarskilja mellan 
agande och drift av natet - annars frnns risken att systemoperatoren 
gynnar sina egna overforingslinjer i det kortsiktiga balanserandet av 
elforsorjningen. Pa de stora avreglerade elmarknaderna i USA gor 
man denna atskillnad. Detta har dock inte uppmarksammats pa 
samma satt i Europa dar det i stallet ar vanligt att systemoperatoren 
aven ager natet. 

Ett storre antal natagare forenklar aven regleringen av de enskilda 
natagarnas verksamhet i de fall dar natverksamheten maste stodjas 
genom natavgifter. Syftet med regleringar ar att overvinster ska 
motverkas, sa att natavgifterna korrekt aterspeglar kostnaderna av 
att foreta de nodvandiga natinvesteringarna och att driva naten. 
Problemet for regleringsmyndigheten ar att den sjalv inte har till
racklig kunskap om kostnaderna av investeringarna och att driva 
naten; man maste forlita sig pa den information som inhamtas fran 
natforetagen. Privat information ger reglerade natbolag utrymme att 
i realiteten utova marknadsmakt genom att overdriva sina kostnader. 
Med ett diversifrerat natagande sprids informationen i handerna pa 
£lera aktorer vilket forsvarar for natagaren att overdriva sina natkost
nader och darigenom driva upp natavgifterna. 

Ett koncentrerat natagande kan anda forsvaras, men endast om 
man tror att det £inns stora synergieffekter i att samla natet i han
derna pa fa agare. Dylika synergieffekter uppsrar om de olika delarna 
av nat en ar komplementara, det vill saga att kapaciteten i en del av 
natet ar starkt beroende av kapaciteten i en annan del av natet, eller 
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om det finns stora administrativa kostnader av att dela upp natet pa 
£lera agare. Om natet i stallet kannetecknas av att det finns manga 
mojligheter att skicka el mellan tva punkter, ar de olika delarna 
av natet substitut och vardet av att koordinera de olika delarna 
av natet lagre. I manga delar av Europa, speciellt pa kontinenten, 
kannetecknas natet av en stor grad av substituerbarhet. Baserat pa var 
analys och pa den faktiska europeiska natstrukturen, drar vi darfor 
slutsatsen att forutsattningarna for ett utspritt natagande i Europa 
ar goda. De administrativa merkostnaderna torde vara forsumbara i 
sammanhanget. 

En tvarvetenskaplig forskningsstudie med bland annat Karsten 
Neuhoff vid forskningscentret DIW i Berlin pekar pa vikten av att 
koordinera elborser och formulera regler som leder till effektiv elhan
del. Enligt en studie skulle handeln mellan landerna oka med upp 
till 34 procent och produktionskostnaderna inom Kontinentaleuropa 
minska med 1,1-3,6 pro cent om Europas elsystem blev en centralstyrd 
elbors med nodprissattning istallet for att vara en decentraliserad 
marknad, dar handeln mellan landerna fdjer EU:S nuvarande riktlin
jer. Att uppna dessa vinster blir svart sa lange varje land klarerar sin 
egen elbors. Detta galler sarskilt om elpriset i en nod av natet skiljer 
sig frin marginalkostnaden i noden, vilket vanligen ar fallet vid zon
prissattning. Effektivitetsvinsterna talar for att oka koordineringen 
bland systemoperatorerna. Men det betyder inte att det nodvandigt
vis ar sa viktigt att centralisera sjalva agandet av natverksamheten. 
Var bedomning ar att en starkare atskillnad mellan investeringar i 
och drift av natet a ena sidan och det kortsiktiga optimerandet av 
befintlig kapacitet a andra sidan skulle oka effektiviteten i elforsorj
ningen. 

Fler elomraden och privata natinvesteringar 
6kar Europas konkurrenskraft 

En valfungerande europeisk elforsorjning ar en forutsattning for att 
sakra invanarnas tillgang pa el till ett rimligt pris och darigenom 
uppratthalla industrins konkurrenskraft. Marknadsintegration ar 
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en viktig komponent i forverkligandet av ett kostnadseffektivt och 
tillforlitligt elsystem. Genom att tillata handel med el over granserna 
och att fysiskt sammankoppla de nationella marknaderna genom ett 
stabilt och sakert elnat kan man stabilisera elproduktionen, trygga 
forbrukningen samt forbattra konkurrensen i produktionsledet. 
Elpriserna blir darigenom lagre, stabilare och mera forutsagbara. 
bverlag forbattras valfarden i Europa. For att undvika storningar 
i elforsorjningen, sa blir handeln mellan Eu-landerna allt viktigare 
allteftersom den fluktuerande fornyelsebara elproduktionen okar, 
som en konsekvens av 20-20-20 malen. Sarskilt konsumenterna 
vinner pa ok ad integration, medan elproducenterna kan fa se sina 
vinster minska. 

En fundamental forutsattning for att uppna kostnadseffektivitet 
ar att elpriserna aterspeglar nar och var i systemet det finns begransad 
kapacitet, bade avseende produktionsresurser och overforingskapaci
tet i elnatet. EU:S forordning 1228/2003, som uppdaterades 2006 och 
2009, kraver att medlemsstaterna ska valja marknadsmodeller som 
ar sakra, effektiva, transparenta och marknadsorienterade. Nodpriser 
och diskriminerande priser ar dylika transparanta och effektiva mark
nadsmodeller. Den vanligaste marknadsmodellen i Europa ar dock 
zonpriser. Genom politiska beslut utgor de flesta europeiska lander 
enskilda elomdden. I avsaknad av detaljerade prissignaler uppstar en 
rad ineffektiviteter med en sadan marknadsmodell. Investeringarna 
i elnatet, produktionen och forbrukningen blir alla snedvridna. De 
storskaliga investeringar som gors i fornyelsebar produktion och rela
terad infrastruktur med syftet att uppna 20-20-20 malen blir darfor 
onodigt dyra. Ett fordelningspolitiskt problem ar aven att zonpris
sattning ger elproducenterna storre mOjligheter att tjana pengar pa 
konsumenterna och systemoperatorens bekostnad - ett forfarande 
som till exempel tvingat USA:S elmarknader att fdnga zonprissatt
ning. Slutligen ger zonprissattning snedvridna incitament att utnytt
ja kapaciteten i de internationella overforingsforbindelserna. 

En forsta slutsats ar darfor att Europa bor fdnga systemet med 
enhetliga landbaserade elpriser och i stallet infora elomdden som 
korrekt aterspeglar flaskhalsarna i systemet. N ordens lander var tidiga 
med att avreglera sina elmarknader och aven nar det galler indelning-
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en av landerna i £lera zoner ligger de lingt fore Kontinentaleuropa. 
Utanfor Europa finns ocksa en trend mot £lera elomriden. Flera av de 
regionala elmarknaderna i USA startade med ett elomride per mark
nad, men i slutet av 2010 hade dessa marknader natt hela vagen fram 
till nodprissattning. I Europa kan produktionskostnaderna pressas 
med uppskattningsvis ett par pro cent genom en mera effektiv pris
bildning, sa att befintliga anlaggningar och infrastruktur darigenom 
utnyttjas pa ett battre satt. En fordel for Europas sargade ekonomier 
ar att denna reform inte bor vara sarskilt kapitalkravande. OEeD har 
visat att likartade reformer historiskt sett lett till okat arbetsdelta
gande. Problemet ar framst att reformen inte ar popular, sarskilt 
inte bland industrin och hushillen som befinnersig i omriden med 
elunderskott. Aven om elpriserna skulle ga ned aven dar kan dessa 
regioner anda uppleva att elpriset stigit om det har okat relativt det 
i andra regioner. 

En andamalsenlig regie ring av natbolagen ar vasentlig for att upp
na korrekta incitament att utnyttja befintlig natkapacitet, underhilla 
natet och investera i ny kapacitet. Ett system med nationella regle
ringsmyndigheter ger upphov till forsvagade investeringsincitament 
satillvida att vardet av forbattrad natkapacitet utomlands underskat
tas. Det ar battre att skapa en centraliserad regleringsmyndighet som 
kan balansera de enskilda medlemslandernas politiska in£lytande 
over regleringarnas utformning. 

Baserat pa var egen och andras forskning argumenterar vi ocksa 
for okad konkurrens pa natsidan som en vag till en mera effektiv 
elforsorjning och menar att det ar ineffektivt att koncentrera nata
gandet i handerna pa nagra fa och stora systemoperatorer. Ett satt 
att starka konkurrensen ar att underlatta for privata aktorer att 
investera i natforbindelser. Privata intressenter kan forvisso begara 
tillstind for att bygga natforbindelser enligt Artikel17 i EU:S Direktiv 
714/2009 som anger villkoren for tillgang till overforingsnatet. Vi 
anser dock att man aven bor undanroja de hinder som finns i £lera 

me diems landers lagstiftning. I exempelvis Sverige anger Ellagen 2 
kapitel10§ att tillitelse for en utlandsforbindelse endast far beviljas 
och innehas av ett stamnatsforetag, det vill saga Svenska Kraftnat. 
Prisskillnaderna ar dock for sma - speciellt inom EU:S medlemsstater 
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- for att ge lonsamhet at privata stamnatsforbindelser. En overgang 
till ett marknadssystem med flera elomraden och darmed storre och 
mer rattvisande prisskillnader skapar forutsattningar for ett mera 
utbrett privat natagande i Europa som ett komplement till statligt 
agande av naten. 

Sammantaget anser vi att de reformer vi rekommenderar skulle 
leda till en mera effektiv elforsorjning och i for1angningen till okad 
europeisk konkurrenskraft. 
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