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Energimarknadsinspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet över markna

derna för el, naturgas och fjärrvärme.

Med Årsrapporten 2008 vill Energimarknadsinspektionen översiktligt 

presentera sitt arbete under fjolåret samt ge en beskrivning och bedöm

ning av utvecklingen på energimarknaderna. Arbetet med rapporten har 

utförts av Elin Söderlund och Marie Pålsson. Michael Pellijeff och Katarina                      

Abrahamsson har även deltagit i diskussioner och bidragit med underlag. 

Arbetet har letts av Ranald MacDonald. 

Du kan läsa mer om oss och vår verksamhet på vår webbplats www.ei.se. 

Där kan du också kontakta oss. Välkommen!

Eskilstuna i maj 2009

Yvonne Fredriksson

Generaldirektör
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Energimarknadsinspektionen



Om myndigheten

Till nytta för kunden med en nyckelroll för framtidens energimarknader är 

Energimarknadsinspektionens vision. Vår uppgift är att kontrollera energi

marknaderna. Tillsynen ska i huvudsak vara planlagd, förutsägbar och 

öppen. 

För Energimarknadsinspektionen är det viktigt att föra en dialog med 

aktörer inom el, naturgas och fjärrvärmebranscherna för en fungerande 

tillsyn. Arbetet utförs av cirka 80 medarbetare i Eskilstuna.

Läs mer om oss på www.ei.se 
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Energimarknadsinspektionen 

Om Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna 

för el, naturgas och fjärrvärme. Inspektionen bildades som en egen myndig

het den 1 januari 2008. Tidigare var inspektionen en del av Statens energi

myndighet.

Till nytta för kunden med en nyckelroll för framtidens energimarknader

Våra uppgifter

Energimarknadsinspektionens uppgift är att kontrollera efterlevnaden av 

ellagen, naturgaslagen, lagen om vissa rörledningar och fjärrvärmelagen. 

Inspektionen har också i uppgift att följa och analysera utvecklingen på el, 

naturgas och fjärrvärmemarknaderna samt vid behov föreslå ändringar 

av regelverk och andra åtgärder i syfte att förbättra marknadernas funk

tion och effektivitet. Genom analys av utvecklingen ser inspektionen till att 

regelverket och åtgärderna får avsedd effekt. Vidare ansvarar inspektionen 

för att stärka el, naturgas och fjärrvärmekundernas ställning och möjlig

göra aktiva val genom lättillgänglig och tillförlitlig information. Energi

marknadsinspektionen deltar för Sverige räkning i utvecklingen av mark

naderna för el och naturgas i Norden och EU.1 

Viktiga principer för tillsynen

Viktiga principer för inspektionen är att tillsynen i huvudsak ska vara plan

lagd, förutsägbar och öppen. Tillsynen ska inriktas mot insatser som ökar 

graden av självreglering för att minimera behovet av kontroll i efterhand. 

Myndigheten vill uppnå styrande effekter snarare än en detaljreglering. En 

bedömning av risken för väsentliga fel är grunden för all tillsyn. Denna risk 

avgör inriktning och omfattning av tillsynen. 

1) Förordning (2007:1118) med instruktion för 
Energimarknadsinspektionen. 

Energimarknadsinspektionens 
vision
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Internationellt samarbete

I Energimarknadsinspektionens uppdrag ingår att delta i utvecklingen av 

marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, samt att verka för 

att likvärdiga förutsättningar skapas inom EU:s inre marknad för el och 

naturgas. Det innebär bland annat en fortsatt satsning på harmonisering av 

regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna.

Myndighetens engagemang i internationella frågor har kontinuerligt bli

vit allt större. Energimarknadsinspektionen deltar i de europeiska och nord

iska samarbetsorganen Council of European Energy Regulators (CEER), 

European Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG) och Nordic 

Energy Regulators (NordREG). Målet med det internationella arbetet är att 

aktivt medverka till att öka integrationen av marknaderna för el och natur

gas i Norden och Europa. 

Energimarknadsinspektionen och kunden

Vår vision är att kunden ska vara i fokus. I allt vi gör ska vi tänka på 

vilken nytta det gör för kunden. 

Aktiva kunder är en förutsättning för en väl fungerande kon

kurrens på energimarknaderna. Därför lanserade Energimarknads

inspektionen i januari 2008 den webbaserade elprisjämförelsen 

Elpriskollen, www.elpriskollen.se. Med priser och villkor från samt

liga elhandelsföretag i Sverige samlade på en oberoende webbplats 

är målet att underlätta för konsumenterna att välja det avtal och den 

elhandlare som passar dem bäst. Detta stärker konkurrensen på elmarknaden.

 
Vår organisation 

Riksdagens beslut att bilda Energimarknadsinspektionen som en fristående 

myndighet för tillsyn och övervakning av marknaderna för el, naturgas och 

fjärrvärme signalerar att energimarknadernas effektivitet och funktion pri

oriteras högt. För att möta de förväntningar som finns på verksamheten 

befann sig inspektionen i en expansiv fas under 2008. 

Vid utgången av 2008 hade inspektionen cirka åttio anställda. De flesta 

anställda är jurister, ekonomer eller ingenjörer. Organisationen består av 

fem sakavdelningar och två avdelningar för stödverksamhet. Med denna 

organisation är inspektionen rustad för att möta myndighetens uppdrag 

med kompetens och effektivitet. Energimarknadsinspektionens kontor lig

ger i Eskilstuna. 
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Energimarknadsinspektionens organisation

Energimarknadsinspektionens samlade 
bedömningar

Väl fungerande marknader uppstår då det finns förutsättningar 
för konkurrens

En väl fungerande marknad är en marknad som utnyttjar samhällets resur

ser effektivt och ger aktörer incitament att göra samhällsekonomiskt effek

tiva investeringar. Konkurrens är en förutsättning för en effektiv marknad. 

Konkurrensen hindrar företag att sätta för höga priser och ger en mark

nadsdynamik där företag hela tiden har en press på sig att effektivisera sin 

verksamhet och anpassa sig efter kundernas behov för att inte slås ut av mer 

effektiva företag. I de fall det finns någon del av marknaden som utgör ett 

legalt monopol krävs en effektiv reglering av denna del. 

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att energimarknaderna 

ska fungera effektivt:

■  En väl fungerande reglering av el och gasnätsverksamheten. El och 

gasnätsverksamhet är legala monopol. Regleringen ska ge incitament 

till en effektiv och leveranssäker överföring till ett skäligt pris. Regle

ringen ska också ge incitament till att nödvändiga investeringar sker 

i näten. En effektiv reglering bidrar till att skapa förutsättningar för 

konkurrens i produktions och handelsledet genom att säkerställa att 

tredje part har tillgång till näten på ett icke diskriminerande sätt.

GD

stf GD

Rättsavdelning
Internationell 
samordning

Verksamhets-
stöd och 

utveckling

Insynsråd

Tarifftillsyn Tillstånd och 
prövning

Kvalitets-
tillsyn

Marknads-
analys

Marknads-
övervakning

 Läs mer på www.ei.se  om oss
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■	 Långsiktiga	spelregler	som marknadens aktörer har förtroende för. 

Stabila förutsättningar för marknadens aktörer skapar en trygghet för 

företagen att fatta långsiktiga beslut.

■	 Välinformerade	köpare	och	säljare	som är aktiva och gör rationella val. 

Aktiva kunder som kontinuerligt letar efter mer förmånliga avtal tvingar 

företagen att konkurrera med varandra genom låga priser, attraktiva 

avtalsformer och god kundservice. 

■	 Många	köpare	och	säljare	där ingen enskild aktör har en sådan stark 

ställning att de har möjlighet att påverka marknadspriset och därigenom 

sätta konkurrensen ur spel.

■	 Inga	betydande	in-	eller	utträdeshinder	får finnas. Detta säkerställer att 

nya aktörer etablerar sig på marknaden om konkurrensen är svag.

■	 Oberoende	agerande	av	alla	aktörer	så att inget otillbörligt samarbete 

ges möjlighet att påverka marknadens funktion negativt.

 

Bedömningar av elmarknaden

■ Merparten av elnätsföretagens nätavgifter är skäliga.

■ Det finns stora skillnader i kostnadseffektivitet mellan elnätsföretagen och de 
flesta nätföretag har en potential att bli mer produktiva.

■ Leveranssäkerheten i Sverige är god. Samtidigt visar statistik att leverans
säkerheten har varit oförändrad de senaste åren, trots omfattande investe
ringar av elnätsföretagen.

■ Inspektionens metod för att pröva anslutningsavgifter har brister och behöver 
förändras. Metoden är svårttillämpad och har medfört att inspektionen inte 
uppfyller ellagens krav på handläggningstider. 

■ En centralt upphandlad effektreserv kommer att behövas även de närmaste 
åren för att minska riskerna för elavbrott på grund av effektbrist. På sikt bör 
dock effektreserven inte vara en uppgift för staten. 

■ Prisbildningen på Nord Pool fungerar väl. Dagens fria marknadsprisbildning 
besitter alla egenskaper som är önskvärda för en väl fungerande marknad.

■ En indelning av Sverige i prisområden är ett effektivt och marknadsmässigt 
sätt att hantera överföringsbegränsningar inom landet. Det är dock viktigt att 
beakta effekterna på konkurrensen på slutkundsmarknaden. 

■ Det finns förutsättningar för kunder att agera på den svenska elmarknaden. 
Konkurrensen på elhandelsmarknaden skulle öka om fler kunder gör aktiva val. 
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Elnätsföretagens nätavgifter är skäliga 

Energimarknadsinspektionens granskning av nättariffer och den överens

kommelse som träffades med flera elnätsföretag under 2008 innebär att 

inspektionen bedömer att kundernas avgifter hos merparten av nätföreta

gen är skäliga. Överenskommelsen innebär en återföring av cirka 140 miljo

ner kronor till kunderna. 

Elnätsföretagen kan bli effektivare

Det är stora skillnader i kostnadseffektivitet mellan elnätsföretagen. Inspek

tionens analys av elnätsföretagens verksamhet visar att produktiviteten i 

elnätsföretagen ökat med omkring tjugo procent mellan 2001 och 2006. 

Samtidigt visar jämförelsen att de flesta nätföretag har en potential att bli 

mer produktiva. Genom att jämföra företagen med varandra uppstår en 

måttstockskonkurrens som stimulerar företagen till att rationalisera verk

samheten.

Leveranssäkerheten i Sverige är generellt sett god 

Energimarknadsinspektionen bedömer att leveranssäkerheten i Sverige 

generellt sett är god. Det finns dock stora skillnader mellan elnäten. I tätor

ten är leveranssäkerheten förhållandevis hög. I glesbygdsnäten är leverans

säkerheten sämre och mer varierande, huvudsakligen på grund av väder

känsligheten hos de oisolerade luftledningsnäten. I regionnäten finns det 

fortfarande relativt stora störningar, främst på de lägre spänningsnivåerna, 

trots omfattande upprustningar senaste åren. 

Av tillgänglig statistik framgår att leveranssäkerheten har varit oföränd

rad 1998–2007, med undantag från regionnäten i de högre spänningsnivå

erna där en förbättring har skett under de senaste tio åren. De omfattande 

investeringar som genomförts av elnätsföretagen efter stormen Gudrun i 

syftet att uppfylla ellagens funktionskrav år 2011, har således ännu inte fått 

genomslag i statistiken.

Effektreserven behövs även för de kommande åren för att 
minska risken för onödiga elavbrott

Den tillfälliga lagen om effektreserv upphör 2011. Idag saknas det förutsätt

ningar för att helt överlåta ansvaret på marknaden att säkerställa en till

räcklig effekt i elproduktionssystemet. Energimarknadsinspektionen bedö
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mer därför att en centralt upphandlad effektreserv behövs även de närmaste 

åren för att minska riskerna för elavbrott för svenska elkunder på grund av 

effektbrist. Inspektionen har därför lämnat ett lagförslag till regeringen 

om effektreserv även för åren efter 2011.

Energimarknadsinspektionen anser dock att upphandling av elproduk

tion på sikt inte bör vara en uppgift för staten. Istället bör elmarknadens 

aktörer säkerställa att det alltid finns tillräckligt med effekt i systemet. Ener

gimarknadsinspektionen föreslår därför en stegvis nedtrappning av effekt

reservens omfattning med start vintern 2011/2012. Efter vintern 2019/20 

bör effektreserven vara helt avvecklad.

Brister i inspektionens metod för prövning av 
anslutningsavgifter 

Elkunderna har enligt ellagen rätt att få skäligheten i elnätsföretagens 

anslutningsavgifter prövade av Energimarknadsinspektionen. För att pröva 

anslutningsavgifterna använder sig inspektionen idag av en schablonmetod. 

Inspektionen bedömer att den nuvarande schablonmetoden har brister och 

behöver förändras. Metoden är varken förutsägbar eller enkel för kunder 

och nätföretag att förstå. Den är även svårttillämpad vilket har medfört att 

inspektionen i dagsläget inte uppfyller ellagens krav på handläggningstider.  

För närvarande har inspektionen över 2 200 ärenden om anslutningsavgifter 

under beredning. 

För att på ett effektivare sätt hantera dessa ärenden har inspektionen 

inlett ett arbete med att ta fram en ny metod för att pröva kundernas anslut

ningsavgifter. Metoden tas fram i samverkan med bransch och kundföre

trädare. 

Prisbildningen på marknaden fungerar väl

Prisutvecklingen på den nordiska elmarknaden har under senare år föran

lett en diskussion om effektiviteten i prisbildningen på råkraftmarknaden. 

Energimarknadsinspektionen bedömer att prisbildningen på Nord Pool 

fungerar väl. Dagens fria marknadsprisbildning besitter alla egenskaper 

som är önskvärda för att en väl fungerande marknad ska kunna uppnås. 

På en väl fungerande konkurrensutsatt elmarknad, där produktionsanlägg

ningar bjuds in till sin marginalkostnad på en marknadsplats där priset 

bestäms utifrån det marginella budet, kommer marknadens behov av el att 

tillförsäkras till lägsta möjliga kostnad och priset kommer att ge korrekta 

signaler för samtliga produktions, konsumtions och investeringsbeslut.

Energimarknadsinspektionen :  15



Prisutvecklingen på Nord Pool kan förklaras av fundamentala faktorer. Ett 

exempel på detta var prisutvecklingen under hösten 2008. Under hösten föll 

kol och oljepriserna kraftigt samtidigt som det svaga konjunkturläget gav 

en lägre efterfrågan på el. Detta resulterade i att priset på Nord Pool sjönk 

från cirka sjuttio öre per kWh till cirka fyrtio öre per kWh.

Indelning i elspotområden är ett effektivt sätt att hantera 
överföringsbegränsningar

I det nordiska elsystemet kommer det alltid i vissa situationer att finnas 

överföringsbegränsningar mellan olika delar av Sverige och Norden. Det 

omfattande investeringsprogram som är planerat för det nordiska stamnä

tet kommer inte att helt eliminera de överföringsbegränsningar som finns 

i systemet. Det är inte heller samhällsekonomiskt försvarbart att fullt ut 

bygga bort dessa potentiella överföringsbegränsningar. Idag hanteras de 

överföringsbegränsningar som uppstår i Sverige genom att begränsa över

föring av el till kringliggande länder och med så kallad mothandel. 

Energimarknadsinspektionens bedömning är att en indelning i elspot

områden i Sverige, liksom i andra nordiska länder, är ett effektivt och mark

nadsmässigt sätt att hantera överföringsbegränsningar inom landet. Med 

tanke på den fortsatta integrationen med Europa och den höga andelen 

vattenkraftproduktion i Norden bedömer inspektionen att elspotindelning 

är det enda långsiktigt hållbara alternativet att hantera överföringsbegräns

ningarna. Inspektionens uppfattning är dock att storleken på nya elspotom

råden har en betydelse för elhandelsmarknaden och därmed konkurrensen 

på slutkundmarknaden. Det är därför viktigt att detta förhållande blir noga 

avvägt mot de fördelar som en indelning i elspotområden ger.  

Kundernas handlingskraft har stor betydelse för konkurrensen 
i elhandelsledet

När konkurrens på en marknad diskuteras hamnar fokus ofta på företagens 

agerande. Konkurrensen beror emellertid även på hur aktiva kunderna är. 

På den svenska elmarknaden finns förutsättningar för kunderna att agera. 

Kunderna har exempelvis tillgång till inspektionens prisjämförelse Elpris

kollen, som under 2008 hade ungefär en halv miljon besök. Kunderna har 

även tillgång till ett brett utbud av rådgivning och information om deras 

möjligheter att agera på marknaden. 

I Sverige är varje år ungefär var tionde kund aktiv på marknaden genom 

att byta elhandlare eller omförhandla sitt avtal. Fortfarande har dock mer 

än var tredje kund ännu inte gjort ett aktivt val sedan avregleringen. Det 
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är viktigt att kunderna nyttjar de möjligheter som den konkurrensutsatta 

elmarknaden erbjuder. Aktiva kunder som kontinuerligt letar efter mer för

månliga avtal tvingar elhandlarna att konkurrera med varandra genom låga 

priser, attraktiva avtalsformer och god kundservice. Inspektionen bedömer 

att konkurrensen på elhandelsmarknaden skulle förstärkas om fler kunder 

gör aktiva val.

Utblick 

Förhandsprövning av nättariffer kommer att gynna 
kunderna

Den ekonomiska regleringen av elnätsföretagen har grundats på 

principen om tillsyn i efterhand. Från och med 2012 kommer 

detta att ersättas med ett nytt system där Energimarknadsinspek

tionen fastställer nätföretagens överförings och anslutningsavgif

ter innan de får börja gälla. 

Inspektionen anser att införandet av en förhandsprövning ska

par mer förutsägbarhet för både kunder och företag om nättariffernas totala 

storlek. Nätföretagen kommer att veta hur stora intäkter de kan ta ut från 

kunderna i form av nättariffer under den kommande tillsynsperioden, för

utsatt att de antaganden och förutsättningar som ligger till grund för fast

ställandet av intäktsramen uppfylls. Konsumentintresset skyddas genom 

regleringens förmåga att ställa krav på nätföretagen att blir mer effektiva 

och motverka att företagen utnyttjar sin monopolställning.

Energimarknadsinspektionen kommer att besluta om en så kallad in

täktsram för varje enskilt elnätsföretag. Intäktsramen ska avse fyra år och 

den första regleringsperioden föreslås avse åren 2012–2015. 

Mätreformen medför förbättringar för konsumenterna

Från den 1 juli 2009 är elnätsföretagen skyldiga att en gång i månaden läsa 

av konsumenternas elmätare. Energimarknadsinspektionens bedömning är 

att reformen, som är att betrakta som en milstolpe i elmarknadens utveck

ling, kommer att medföra flera förbättringar för konsumenterna.

Mätreformen kommer bland annat att medföra att konsumenternas fak

turor baseras på faktisk förbrukning. Systemet med preliminärdebitering 

och årlig avstämningsfaktura, som hittills orsakat irritation och förvirring 

bland många konsumenter, kommer därmed att kunna överges. Detta kom

mer att öka konsumenternas insikt om sin förbrukning och i förlängningen 

bidra till en ökad förståelse och ett stärkt förtroende för elmarknaden.      
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Samtidigt kommer reformen att möjliggöra för elhandlarna att utveckla nya 

produkter och därigenom hitta nya sätt att konkurrera på marknaden.

Nordisk slutkundsmarknad kommer att gynna kunderna

En gemensam nordisk slutkundsmarknad skapar förutsättningar för en 

ökad konkurrens på elmarknaden, vilket kommer att gynna både svenska 

och nordiska elkunder. De ökade valmöjligheterna för kunderna kan komma 

att bidra till pressade elhandelspriser och förbättrad kundservice. För att 

kunderna ska känna sig trygga att göra aktiva val på en integrerad nordisk 

slutkundsmarknad är det också viktigt att konsumentskyddet anpassas för 

en nordisk marknad.

Energimarknadsinspektionen har under året arbetat inom NordREG, de 

nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation, med förslag gäl

lande utvecklingen av en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Arbetet 

har visat att det finns många processer och regler i de nordiska länderna 

som behöver harmoniseras för att göra det attraktivt för elhandlare i Norden 

att etablera sig över landsgränserna. Inspektionen ser arbetet med att har

monisera dessa processer och reglerverk som ett avgörande steg för att nå 

en mer integrerad och väl fungerande nordisk elmarknad.

 

Bedömningar av naturgasmarknaden

■ Den marknadsöppning som genomfördes den 1 juli 2007 har förbättrat 
förutsättningarna för en väl fungerande naturgasmarknad i Sverige. 

■ Trots marknadsöppningen är konkurrensen på den svenska naturgasmark-
naden begränsad. Inga nya gashandlare har etablerat sig och fortfarande 
finns bara en tillförselledning till Sverige. 

■ Prisskillnaderna bland gashandlarna är betydande. Om fler naturgaskun-
der var aktiva och sökte efter det lägsta priset skulle konkurrensen på den 
svenska gasmarknaden förbättras. 

■ Den nyöppnade gasbörsen har bidragit till ökad transparens i prissättningen 
av naturgas och därmed till en effektivare marknad. 

■ En ökad tillförsel av biogas i naturgassystemet är positivt då det bidrar till 
ökad användning av förnybara energislag och en ökad försörjningstrygghet. 

18 : Energimarknadsinspektionen



Marknadsöppningen har skapat ökade förutsättningar för en väl 
fungerande marknad

Den marknadsöppning som genomfördes den 1 juli 2007 har förbättrat för

utsättningarna för en väl fungerande naturgasmarknad i Sverige. Istället för 

att vara bundna till sina lokala gasföretag kan konsumenterna sedan 2007 

fritt välja naturgashandlare. Valfriheten skapar konkurrens mellan natur

gashandlarna som måste konkurrera med varandra om kunderna. Konkur

rensen sker genom att företagen erbjuder lägre priser och bättre villkor. På 

så sätt skapas förutsättningar för en ökad effektivitet bland naturgashand

larna, och därigenom också en ökad effektivitet på naturgasmarknaden.

Konkurrensen behöver förbättras 

Trots marknadsöppningen är konkurrensen på den svenska naturgas

marknaden begränsad. Inga nya gashandlare har etablerat sig på 

marknaden och fortfarande finns bara en tillförselledning till Sve

rige. Långtidskontrakt som låser kunder till en naturgashandlare 

under långa perioder förekommer fortfarande, även om en viss för

skjutning mot kortare kontrakt har kunnat skönjas efter marknads

öppningen. 

I den studie av gasmarknaden som inspektionen gjorde under 

2008 visades att trots stora informationsinsatser är fortfarande drygt var 

tredje gaskund omedveten om möjligheten att byta gashandlare. Det finns 

ett behov av tydligare, mer tillgänglig och jämförbar information om handlar

nas priser jämfört med vad som är tillgängligt idag. Det är också viktigt att 

poängtera att naturgaskunderna har ett eget ansvar för att öka konkurrensen 

på marknaden. Skillnaderna mellan de svenska gashandlarnas priser var 

under 2008 betydande. Samtidigt visar statistik att det är mycket få kunder 

som byter gashandlare, trots att en typisk hushållskund kan spara ett till två 

tusen kronor på att byta handlare. Om fler naturgaskunder var aktiva och 

sökte efter det lägsta priset skulle konkurrensen på den svenska gasmark

naden förbättras.

Gasbörs har bidragit till en mer transparent prissättning

Energimarknadsinspektionen ser positivt på gasbörsen i Danmark som öpp

nades under 2008. Börsen bidrar till ökad transparens i prissättningen av 

naturgas och till en effektivare marknad även i Sverige. Inspektionen anser 

dock att gasbörsen skulle behöva få en förbättrad likviditet för att fungera 

effektivt.
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Biogas i naturgassystemen

Energimarknadsinspektionen anser att de lagändringar som inspektionen 

föreslog under 2008 kommer att öka införseln av biogas i naturgassyste

met. Ökad tillförsel av biogas till naturgassystemet är positivt då det bidrar 

till ökad användning av förnybara energislag och dessutom på sikt till mins

kad sårbarhet vad gäller tillförseln. Förslaget, som betyder att skattefrihe

ten för biogas ska kunna följa gasen när biogasen levereras via naturgas

nätet, väntas förbättra biogasens kommersiella förutsättningar. Förslagen 

innebär också att slutkunder även i skattehänseende fullt ut kan välja ett 

förnybart energialternativ. 

Under 2009 kommer inspektionen att analysera förutsättningarna för en 

framtida successiv övergång till biogas och andra energigaser framställda ur 

förnybara energikällor i naturgasnätet. 

Utblick

Kommande förhandsreglering av nätavgifterna ökar 
förutsägbarheten

Energimarknadsinspektionen utarbetade under 2008 en rapport avseende 

en ny tillsynsmodell för naturgastariffer. Tillsynsmodellen innebär att en 

förhandsprövning av naturgasföretagens totala nätintäkter görs innan 

avgifterna får börja gälla. Under 2009 ska tillsynsmodellen färdigställas.

Energimarknadsinspektionen anser att en förhandsprövning av natur

gastarifferna kommer att gynna kunderna och öka förutsägbarheten för 

naturgasföretagen.

Ytterligare tillförselledning skulle gynna naturgasmarknaden

I framtiden finns det en risk att kapacitetsbrist uppstår i det svenska natur

gassystemet under perioder med stor efterfrågan. Det beror på en förväntad 

ökad naturgasförbrukning, samtidigt som det är små marginaler i den 

befintliga överföringskapaciteten. En ytterligare tillförselledning skulle 

öka överföringskapaciteten och minska risken för kapacitetsbrist och leve

ransstörningar. Dessutom skulle en ytterligare tillförselledning öka förut

sättningarna för konkurrens, då fler aktörer ges tillfälle att verka på den 

svenska naturgasmarknaden. Energimarknadsinspektionen bedömer att 

ytterligare tillförelsevägar för naturgas till Sverige är centralt för att utveckla 

den svenska gasmarknaden.
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Bedömningar av fjärrvärmemarknaden

 

■ Fjärrvärmekunderna befinner sig i en svag position gentemot fjärrvärme-
 företagen.

■ Den nya fjärrvärmelagen leder till en ökad kunskap bland kunderna samt en 
utökad dialog mellan kunderna och fjärrvärmeleverantörerna. Detta ökar 
transparensen på fjärrvärmemarknaden och stärker därmed kundernas 
ställning gentemot leverantörerna.

■ Det finns en tendens mot en ökad valfrihet för kunderna i deras relation till 
fjärrvärmeleverantörerna. Därigenom finns en potential för ökad konkurrens 
och prispress mellan olika uppvärmningsformer. 

Ny fjärrvärmelag stärker kundernas ställning

Inspektionen har tidigare gjort bedömningen att fjärrvärmekunderna be

finner sig i en svag position gentemot fjärrvärmeföretagen. Denna bedöm

ning kvarstår. 

En ny fjärrvärmelag trädde i kraft den 1 juli 2008. Lagen ger kunderna 

rätt att förhandla med sin fjärrvärmeleverantör om bland annat priset. Kun

derna har även rätt till medling i fjärrvärmenämnden om de inte är nöjda 

med en utförd förhandling. Företagen ska lämna information om priser 

och anslutningsavgifter till kunder och allmänhet. För att ytterligare stärka 

kundernas ställning kommer inspektionen att ta fram föreskrifter avseende 

inlämnande av uppgifter om drift och affärsförhållanden från företagen. 

Dessa uppgifter ska sedan sammanställas av inspektionen i nyckeltal och 

finnas tillgängliga för kunder och allmänhet.

Det är inspektionens bedömning att den nya fjärrvärmelagen kommer att 

leda till en ökad kunskap bland kunderna samt en utökad dialog mellan 

kunderna och fjärrvärmeleverantörerna. Detta kommer att öka transparen

sen på fjärrvärmemarknaden och därmed stärka kundernas ställning gen

temot leverantörerna.

Energimarknadsinspektionen kommer att fortsätta följa utvecklingen på 

fjärrvärmemarknaden med fokus på kundernas ställning, konkurrens och 

prisnivå. Utvecklingen får visa om bestämmelserna i fjärrvärmelagen är till

räckliga för att skapa trygga fjärrvärmekunder.
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Tendens mot en ökad valfrihet för kunderna

Under de senaste åren har inspektionen sett en tendens mot en större 

öppenhet från företagens sida vilket leder till en svagare bindning för 

kunderna. Kunderna har nu i större utsträckning än tidigare möjlighet att 

behålla sina gamla uppvärmningssystem. Kunderna kan välja att komplettera 

fjärrvärmen med andra uppvärmningsformer som till exempel luftvärme

pump, pelletskamin och solenergi. Därutöver innebär kundernas avtal allt 

oftare en mindre eller ingen anslutningskostnad samt avtal som kan sägas 

upp med en månads varsel. Inspektionens bedömning är att en större valfrihet 

ger kunderna en möjlighet att ställa högre krav på fjärrvärmeföretagen och 

att det därigenom finns en potential för ökad konkurrens och prispress mellan 

energislagen. 

Utblick

Inspektionen välkomnar utredning om tredjepartstillträde

Regeringen kommer under 2009 att tillsätta en utredning om ett lagstadgat 

tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Utredaren ska redovisa uppdraget 

senast den 30 april 2010. 

Energimarknadsinspektionen bedömer att denna utredning är viktig för 

att genomlysa möjligheterna till ökad konkurrens på fjärrvärmemarkna

derna. Inspektionen kommer att vara delaktiga i utredningen och på bästa 

sätt försöka stärka kundernas möjligheter till ökad valfrihet. 

22 : Energimarknadsinspektionen



2008 i korthet

Energimarknadsinspektionen (EI) bildas som en fristående myndighet. EI har 
innan detta en lång historia som en del av andra myndigheter, senast som en del 
i Statens energimyndighet. 

EI lanserar den webbaserade elprisjämförelsen Elpriskollen. Med priser och villkor 
från samtliga elhandelsföretag i Sverige samlade på en oberoende webbplats är 
målet att underlätta för konsumenter att göra aktiva val på elmarknaden.

Rapporten ”Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet” publice-
ras. I rapporten presenterar inspektionen förslag om att skattefriheten för biogas 
ska kunna följa gasen fram till slutkonsumenten när biogasen levereras via natur-
gasnätet.

Yttrande till regeringen över Energinätsutredningens delbetänkande ”Förhands-
prövning av elnätstariffer” (SOU 2007:99). EI är positiv till förslaget att förhands-
pröva elnätsföretagens tariffer. 
 
En tillsynspolicy fastställs för myndigheten. Tillsynspolicyn ska gälla under en 
femårsperiod och utgöra ett stöd vid prioriteringar och val av inriktning i tillsyns-
arbetet.
 
EI anordnar informationsträffar på flera platser runt om i landet för att vägleda 
fjärrvärmeföretagen i deras arbete med inrapporteringen av årsrapporter. Fjärr-
värmeföretagen är enligt ellagen skyldiga att särredovisa fjärrvärmeverksamhet 
och lämna in årsrapporter till EI.

Rapporten ”Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006” publiceras som 
en del i inspektionens verksamhet att övervaka och informera om elnätsföreta-
gens ekonomiska utveckling.

Rapporten ”Uppvärmning i Sverige 2008” överlämnas till regeringen. Rappor-
ten beskriver och analyserar utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till 
konkurrerande uppvärmningsalternativ med avseende på priser, konkurrens och 
miljö. I rapporten ingår därutöver en bedömning av effekterna av stödsystem för 
konvertering av olika uppvärmningssystem.

Rapporten ”Utvecklingen på elmarknaden vintern 2007/2008” publiceras. Rap-
porten är den första utgåvan i inspektionens nya rapportserie som beskriver av 
den senaste händelseutvecklingen på elmarknaden. Rapporten visar bland annat 
att allt fler hushåll valt avtal om rörligt elpris under den gångna vintern.

Januari

Februari

April

Maj

Juni
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Rapporten ”Energimarknadsinspektionens rapport enligt EU:s direktiv för de inre 
marknaderna för el och naturgas 2008” publiceras. Rapporten är en del av de 
rapporteringskrav som återfinns i EU-direktiven och omfattar regleringsfrågor, 
konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet.

Rapporten ”Utveckling av nättariffer” publiceras. Rapporten visar att de reala 
elnätstarifferna sjönk för de flesta kundgrupper under 2007. 
 
Rapporterna ”Elnätsföretagens kostnadseffektivitet 2006” och ”Elnätsföretagens 
produktivitetsutveckling 2001-2006” publiceras. Rapporterna visar att produkti-
viteten i elnätsföretagen ökat med tjugo procent mellan 2001 och 2006 samtidigt 
som många företag skulle kunna bli ännu effektivare.

Rapporten ”Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som 
bedriver nätverksamhet och produktion av eller handel med el” överlämnas till 
regeringen. I rapporten konstaterar EI att ellagen behöver kompletteras för att 
Sverige fullt ut ska uppfylla EU:s krav på åtskillnad mellan elnätsverksamhet och 
elhandel/elproduktion.

EI överlämnar ett brev till Konkurrensverket med förslag till åtgärder för bättre 
konkurrens på marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Detta efter ett upp-
drag till Konkurrensverket från regeringen om att föreslå konkreta åtgärder till 
förbättringar av konkurrensen i Sverige.

En handlingsplan för tillsyn enligt fjärrvärmelagen fastläggs. Av handlingsplanen 
framgår att inspektionen ska utöva tillsyn över att fjärrvärmeföretagen följer lag-
stiftningen om bland annat underrättelse- och förhandlingsskyldighet. 

EI publicerar en sammanställning av fjärrvärmeföretagens särredovisning i form 
av årsrapporter för verksamhetsåret 2007. Sammanställningen visar bland annat 
att fjärrvärmeföretagen under 2007 omsatte 29 miljarder kronor samt levererade 
48 TWh värme och 6 TWh el.
 
Rapporten ”Kundaktivitet på naturgasmarknaden” publiceras. Av rapporten fram-
går att många kunder skulle kunna spara tusenlappar genom att byta gashand-
lare.

Rapporten ”Elkunden som marknadsaktör” publiceras. I rapporten visas att indu-
strin och på sikt även hushållen har potential att sänka sina elkostnader genom 
att vara mer flexibla i sin förbrukning. En ökad flexibilitet i elförbrukningen skulle 
minska svängningarna på elbörsen och stärka elkundernas ställning på elmark-
naden.

Juli

Oktober

November
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Rapporten ”Effektfrågan – behövs en centralt upphandlad effektreserv?” över-
lämnas till regeringen. I rapporten föreslår inspektionen att effektreserven fasas 
ut fram till 2020. Ansvaret för att säkerställa att det finns tillräckligt med effekt i 
systemet bör därefter ligga på elmarknadens aktörer.
 
EI publicerar nya föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av 
överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar. 
 
EI kommer överens med berörda elnätsföretag om att avsluta de pågående rätts-
processerna om avgifterna på elnäten. Företagen åtar sig frivilligt att justera 
avgifterna för åren 2003-2008. Det innebär att sammanlagt omkring 140 miljoner 
kronor återförs till kunderna.
 
EI beslutar om en ny metod för att granska naturgasföretagens nättariffer. Meto-
den innebär att EI på förhand fastställer hur stora intäkter företagen får ha under 
en fyraårsperiod. Metoden ligger i linje med den reglering som på sikt kommer att 
användas för granskningen av elnätstarifferna.

 

December
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I korthet 

Året präglades av en strävan att ytterligare öka integrationen av elmarkna

derna i Norden och Europa. Inom EU förhandlades innehållet i det tredje 

inre marknadspaketet för energi. Samtidigt fortgick utvecklingen mot en 

gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. 

Elpriserna varierade under året. Som en följd av stigande bränslepriser 

samt torrt och varmt väder steg priset på elbörsen kraftigt fram till okto

ber. Under sista kvartalet föll priserna, huvudsakligen på grund av fallande 

bränslepriser i samband med den globala finanskrisen. Kundernas totala 

elkostnad steg något jämfört med tidigare år. Under året valde allt fler kun

der att teckna avtal om rörligt pris. 
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Utvecklingen på elmarknaden

Gemensamma mål mot en integrerad 
elmarknad

Målet med Sveriges elmarknadspolitik är att åstadkomma en effektiv 

elmarknad med väl fungerande konkurrens som säkerställer tillgång på el 

med internationellt konkurrenskraftiga priser. Det innebär en strävan mot 

en väl fungerande marknad med effektivt resursutnyttjande och effektiv 

prisbildning. I syfte att skapa goda marknadsförutsättningar inriktas poli

tiken mot en vidareutveckling av den gemensamma nordiska elmarkna

den, förstärkning av överföringskapaciteten och främjandet av en fortsatt 

integrering med övriga elmarknader inom Norden och EU. Konkurrensen 

och effektiviteten på den nordiska elmarknaden bör fortsätta att utvecklas 

och bör kännetecknas av få gränser och hinder mellan länderna samt en väl 

fungerande och effektiv handel med omvärlden.2

I februari 2009 presenterade regeringen en energi och klimatöverens

kommelse. Med överenskommelsen som grund lämnade regeringen i mars 

en proposition om en sammanhållen energipolitik för miljö, konkurrens

kraft och trygghet. I propositionen föreslås bland annat att elcertifikatsys

temet för förnybar elproduktion vidareutvecklas.3 Vidare föreslås att 

en nationell planeringsram för vindkraft fastslås till en årlig pro

duktionskapacitet på 30 TWh år 2020. Regeringen presenterar 

även sin avsikt att ge en utredning i uppdrag att föreslå ny lagstift

ning för den samhälleliga prövning av kärnkraftsanläggningar som 

möjliggör kontrollerade generationsskiften i det svenska kärnkraft

beståndet. 

Under 2008 var Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Energi

ministrarna träffades för ett möte i Umeå i slutet av september. Vid mötet 

betonades vikten av att utvecklingen mot en gränslös nordisk elmarknad 

fortgår, men att en tydligare nordisk helhetssyn behövs. En handlingsplan 

för att påskynda utvecklingen av en nordisk elmarknad antogs. Bland annat 

kom ministrarna överens om att starta en process för att skapa fler prisom

råden inom det gemensamma nordiska börsområdet, det vill säga att dela in 

elmarknaden i ytterligare elspotområden. Uppdraget gavs till systemopera

törerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Av handlingsplanen framgår 

även att arbetet ska fortsätta med att ytterligare harmonisera de nationella 

regelverken för balansansvar i syfte att förbättra förutsättningarna för en 

2) Prop. 2008/09:1, förslag till statsbudget 
för 2009.
 

3) Prop. 2008/09:163, En sammanhållen 
klimat- och energipolitik – Energi.
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gemensam slutkundsmarknad. De nationella tillsyns och systemansvariga 

myndigheterna har en given roll i arbetet med att genomföra handlingspla

nen och höja ambitionen i samarbetet. Arbetet inom NordREG, de nordiska 

tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation, fokuserade under året på 

integrationen av slutkundsmarknaderna i Norden. NordREG överlämnar 

under 2009 ett förslag till nordiska ministerrådet på hur den gemensamma 

slutkundsmarknaden bör vara strukturerad samt vilka regler som behöver 

harmoniseras för att uppnå detta.

Inom EU förhandlades under året innehållet i det tredje inre marknads

paket för energi som EUkommissionen presenterade i september 2007. 

Paketet utgör en revidering av det andra lagstiftningspaketet som antogs 

2003. Det tredje paketet innehåller bland annat åtgärder för en effektiv 

åtskillnad mellan monopol och konkurrensutsatt verksamhet, inrättande 

av en europeisk byrå för samarbete mellan tillsynsmyndigheter samt ytter

ligare åtgärder för att förbättra marknadens funktion. Syftet är att öka 

konkurrensen inom EU samt att förbättra förutsättningarna att uppnå en 

hållbar och säker utveckling på el och gasmarknaderna inom EU. Paketet 

antogs under våren 2009.

Ett annan prioriterat område inom EU under året var ökad marknads

integration genom investeringar i näten. EUkommissionen föreslog under 

hösten 2008 nya omfattande investeringar i el och gasnätsinfrastruktur. 

Investeringarna, som ska påbörjas under 2009 och 2010, är en del av den så 

kallade återhämtningsplanen för EU. Investeringarna syftar till att ge nöd

vändig stimulans åt EU:s ekonomi, samtidigt som de inriktas på strategiska 

mål såsom energitrygghet. 

Arbetet inom EU under året präglades även av ett ökat fokus på kund

frågor. EUkommissionen arrangerade i London, oktober 2008, för första 

gången ”European Citizens’ Energy Forum”. Närvarade gjorde bland annat 

nationella och europeiska konsumentföreträdare, representanter från 

medlemsstaterna, nationella tillsynsmyndigheter, samt representanter för 

el och gasindustrin. Fokus låg på att stärka konsumenternas ställning och 

främja utvecklingen av konkurrenskraftiga marknader till fördel för konsu

menterna. 

Ny tillsynsmetod för granskning av nättariffer

I regeringens proposition Förhandsprövning av nättariffer föreslås änd

ringar i ellagen.4 Ändringarna innebär att det ska göras en förhandspröv

ning av tarifferna för överföring av el och anslutning till en ledning eller 

ett ledningsnät. De samlade intäkter som en nätkoncessionshavare får ta ut 
4) Prop. 2008/09:141, Förhandsprövning av 
nättariffer.
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genom nättariffer under en tillsynsperiod ska fastställas i förväg. För lokal

nät och regionnät ska intäktsramen fastställas av Energimarknadsinspek

tionen. När det gäller stamnätet ska beslutet fattas av regeringen. Intäkts

ramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet och ge en 

rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. 

Ändringarna kommer bland annat till för att det inte ska råda någon tve

kan om att den svenska lagstiftningen uppfyller kraven i Europaparlamen

tets och rådets direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre 

marknaden för el. Lagändringen föreslås träda ikraft till fullo den 1 januari 

2012.

En knapp ökning i elproduktionen

I Sverige uppgick elproduktionen under året till 145,9 TWh, en knapp ökning 

jämfört med 145,1 TWh 2007. Vattenkraften svarade för 47 procent medan 

kärnkraften svarade för 42 procent av den totala elproduktionen i landet. 

Vattenkraftsproduktionen uppgick till 68,3 TWh, en ökning med fyra pro

cent från året innan. Kärnkraftproduktionen uppgick 2008 till 61,3 TWh, 

vilket är fem procent lägre i förhållande till 2007. Längre revisioner än nor

malt under året gjorde att den installerade effekten i de svenska kärnkraft

verken inte utnyttjades i samma utsträckning som året innan, därav minsk

ningen i produktionen. Den värmekraftproducerade elen uppgick till 14,2 

TWh, en ökning med tre procent jämfört med 2007. Svenska vindkraftverk 

producerade 2 TWh under 2008, en ökning med 38 procent jämfört med 

föregående år. Av den totala elproduktionen utgjorde vindkraften strax över 

en procent. I figur 2 visas elproduktionen i Sverige uppdelat per kraftslag.

Under 2008 producerades totalt ungefär 391 TWh el i de nordiska län

derna, en minskning på strax under en halv procent från 2007. Elproduktio

nen i Norden utgjordes till 57 procent av vattenkraft, 21 procent av kärnkraft 

och 19 procent övrig värmekraft. Vinkraftproduktionen stod för 3 procent 

av all el produceras.

Elproduktionen i Norden varierar kraftigt mellan åren. Det beror på att 

den nordiska elförsörjningen är starkt beroende av vattenkraften som finns 

i Norge och Sverige. Skillnaden i vattenkraftsproduktion mellan så kallade 

våtår och torrår kan vara över 60 TWh på nordisk basis. De kraftiga vari

ationerna i elproduktionen förklarar det skiftande behovet av import och 

export av el till och från Norden mellan åren. 
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I ett elsystem måste tillförseln av el vid varje tidpunkt vara lika stor som uttaget 
av el. Det måste finnas tillräckligt med produktionskapacitet för att klara extrema 
situationer med hög elförbrukning, till exempel vid kalla vinterdagar. Total instal-
lerad effekt är vad alla produktionsanläggningar skulle kunna producera såvida 
inga begränsningar finns.

Om eltillförseln understiger eluttaget uppstår effektbrist. För att kunna han-
tera effektbristsituationer har systemoperatören Affärsverket Svenska Kraftnät 
genom en tillfällig lag i uppdrag att upphandla en effektreserv inför varje vinter 
fram till år 2011. Upphandlingen görs i konkurrens med dels företag som kan öka 
sin produktion, dels företag som kan minska sin elanvändning. Effektreserven får 
uppgå till maximalt 2 000 MW.

I praktiken kan inte all installerad effekt utnyttjas samtidigt. Den tillgäng

liga effekten beror exempelvis på hur mycket vatten eller vind som finns att 

tillgå för vatten och vindkraftverken, överföringsbegränsningar i elöverfö

ringssystemet samt tillgängligheten i kärnkraftverken. I figur 3 visas den 

högsta effektförbrukningen per år i förhållande till total installerad effekt 

för inhemsk produktion. Den totalt installerade effekten i det svenska elpro

duktionssystemet per den 1 januari 2008 uppgick till 34 076 MW.
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Normala nivåer i vattenmagasinen

Eftersom vattenkraften utgör ungefär hälften av elproduktionen i Sverige 

och Norden har fyllnadsgraden i vattenmagasinen stor betydelse för den 

totala elproduktionen. 

Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen var över den normala 

nivån under våren och sommaren för att sedan till följd av den torra som

maren och hösten hamna på en nivå under den normala. För magasinen 

i Norge gällde ett liknande scenario om än med en nedgång som började 

senare under året och som stannade strax under normala nivåer. Detta 

gjorde att den sammanlagda fyllnadsgraden i Norden låg på i stort sett nor

mala nivåer under 2008 vilket framgår av figur 4.
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Marknadsandelar för de svenska 
elproducenterna

De svenska elproducenterna agerar inte bara i Sverige utan även på en 

nordisk marknad. Vattenfall, E.ON och Fortum är stora aktörer både i Sve

rige och på nordisk nivå.

Den 1 januari 2008 stod Vattenfall, E.ON och Fortum tillsammans för 

79 procent av den installerade elproduktionskapaciteten i Sverige. Störst 

var Vattenfall med 41 procent. Marknadsandelarna för respektive företag 

visas i figur 5. 

I januari 2009 avtalade E.ON och Statkraft AS om ett utbyte av Stat

krafts 44,6 procent av aktierna i E.ON Sverige och ett svenskt vattenkraft

verk mot bland annat flera av E.ON:s anläggningar i Sverige, Tyskland och 

Storbritannien. Detta medför en omfördelning av produktionskapaciteten 

mellan företagen. Inom den svenska marknaden handlar det preliminärt 

om en omfördelning på ungefär 975 MW vilket för upp Statkraft som fjärde 

största elproducenten i Sverige.
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Minskad elförbrukning 2008

Den totala elförbrukningen i Sverige under 2008 uppgick till 143,9 TWh , en 

minskning med knappt två procent jämfört med 2007. Bostäder och service 

stod för närmare 48 procent medan industrin stod för ungefär 44 procent.

I Norden uppgick elförbrukningen under 2008 till 389 TWh, vilket är 

en minskning med drygt en procent från föregående år. Sverige stod för 

37 procent, Norge för 33 procent, Finland för 22 procent och Danmark för 

8 procent av elförbrukningen. Den minskade elförbrukningen under året 

kan förklaras av det förhållandevis varma vädret under året samt en mins

kad efterfrågan på el under sista kvartalet till följd av nedgången i ekono

min. Enligt preliminär statistik från SCB minskade elanvändningen inom 

industrin med nio procent under sista kvartalet 2008 jämfört med samma 

period året innan. 

 

Sverige nettoexporterade 

Sverige nettoexporterade 2 TWh el under 2008. Detta kan jämföras med 

2007 då Sverige nettoimporterade 1,3 TWh. Figur 6 visar nettoflödet av el 

till och från Sverige under de senaste nio åren. Norge och Finland var de 

länder som Sverige nettoimporterade el från under 2008. För övriga län

der agerade Sverige nettoexportör. En bidragande orsak till nettoexporten 

under året var det förhållandevis låga elpriset i Sverige jämfört med pri

serna i Danmark och Tyskland vilket medförde att el exporterades till dessa 

områden. En annan förklaring var att en kabel mellan Norge och Sverige 

var trasig under stora delar av året vilket medförde att importen från Norge 

begränsades.

Vattenfall 41%

EON Sverige 21%

Fortum 17%

Övriga 17%

Mälarenergi 2%

Skellefteå Kraft 2%

Figur 5. Sveriges största elproducenter 2008
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Anm: Baserat på installerad elproduk-
tionskapacitet per den 1 januari 2008.

Källa: Uppgifter från respektive företag samt 
Svensk Energi



 

Även Norden som helhet nettoexporterade 2008. Det nordiska elflödet sker 

till och från Tyskland, Polen, Ryssland och Estland. Sedan april 2008 sker 

även ett utbyte mellan Norge och Holland. Nettoexporten uppgick till 1,5 

TWh vilket kan jämföras med 2007 då Norden nettoimporterade 2,5 TWh. 

En förklaring till nettoexporten var den förhållandevis höga vattenkrafts

produktionen i Norden under året. 
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Nätverksamhet, det vill säga drift, utbyggnad och underhåll av ledningsnätet samt 
överföring av el, är ett naturligt monopol. Elnätet i Sverige kan delas in i tre nivåer; 
stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elnätets motorväg och transpor-
terar elen långa sträckor med höga spänningsnivåer. Regionnäten transporte-
rar el från stamnätet till lokalnäten och i vissa fall direkt till större elanvändare. 
Lokalnäten ansluter till regionnäten och transporterar el till hushåll och andra 
slutkunder.

Stamnätet ägs av staten och förvaltas och drivs av Affärsverket svenska kraftnät. 
Svenska Kraftnät ansvarar för att upprätthålla kraftbalansen och driftsäkerheten 
i det svenska elnätssystemet. Lokal- och regionnätsföretagen ansvarar för att 
nivån på underhållet av näten är tillräcklig för att garantera att leveranssäkerhe-
ten upprätthålls inom det egna nätet. Under 2008 bedrev fem företag regionnäts-
verksamhet och 168 företag lokalnätsverksamhet i Sverige.

Fortsatt behov av samordnad nätutbyggnad

Förutom de prioriterade projekt som redan pågår, det vill säga FennoSkan, 

JärpströmmenNea, Sydlänken, Skagerack förbindelsen och Stora Bält, har 

de nordiska stamnätsoperatörerna identifierat tre nya områden där inves

teringar i elnätet är nödvändiga för att öka möjligheten till överföring av 

elkraft mellan de nordiska länderna5. Dessa tre områden är:

■  Sydvästlänken mellan södra Norge och södra Sverige

■  ØrskogFardal längs den norska kusten

■  OfotenBalsfjordHammerfest i norra Norge

 

5 Nordic Grid Master Plan 2008.

Sveriges elnät
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Sydvästlänken kompletterar den tidigare Sydlänken och förstärker det 

svenska stamnätet i södra Sverige med en länk västerut, till Norge. Syftet 

är att minska flaskhalsar mellan Norge och Sverige och ge ökad trygghet i 

elförsörjningen. Svenska Kraftnät har fattat beslut för den svenska delen av 

projektet medan den norska delen kräver ytterligare utredning.

Syftet med länken ØrskogFardal är att stärka försörjningssäkerheten 

i mellersta Norge. I kombination med länken JärpströmmenNea stärker 

den även ytterligare överföringskapaciteten i mellersta Sverige och minskar 

förekomsten av flaskhalsar. Byggnationen av JärpströmmenNea pågår och 

Svenska Kraftnät beräknar att den kan tas i drift sommaren 2009.

Länken OfotenBalsfjordHammerfest förslås för att möta framtida 

behov av överföring. I området planeras en utbyggnad av gas och olje

utvinningen samt en större utbyggnad av vindkraftverk.
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2. Stora Bält
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Figur 7. Föreslagen nätutbyggnad



Oförändrad leveranssäkerhet senaste åren

Samhällets behov av en säker tillgång till el av god kvalitet har de senaste 

decennierna blivit allt viktigare. Inom industrin finns avancerade elektro

niska tillverkningsprocesser där ett elavbrott kan skapa stora kostnader. 

Även inom hushållen har kraven på leveranssäkerhet ökat. 

Av tillgänglig statistik framgår att leveranssäkerheten har varit oföränd

rad 1998–2007, med undantag från regionnäten i de högre spänningsnivå

erna där en förbättring har skett under de senaste tio åren. De omfattande 

investeringar som genomförts av elnätsföretagen i syftet att uppfylla ella

gens funktionskrav år 2011, har således ännu inte fått genomslag i statis

tiken.

Figur 8 visar utvecklingen för genomsnittlig längd på elavbrotten under 

perioden 2002–2008. Under 2007 var genomsnittslängden för oaviserade 

avbrott cirka 300 minuter, en klar ökning jämfört med 2006. Anledningen 

till ökningen kan förklaras med stormen Per. År 2005 var året då stormen 

Gudrun drabbade delar av landet. Av figuren framgår att medelavbrotts

tiden varierar från år till år men håller sig kring cirka 100 minuter. Ingen 

tydlig avtagande trend kan noteras.

Figur 9 visar utvecklingen för genomsnittligt antal avbrott per kund 

per år under perioden 2002 till 2007. Under 2007 var det genomsnittliga 

antalet avbrott per kund 1,29 vilket är det högsta värdet under hela perio

den. Detta mått är intressant att följa då storstörningar inte får genomslag 

i denna statistik.

Leveranssäkerheten påverkas av bland annat väder och vilka typer av 

ledningar som används. Generellt är jordkabel mindre känslig för väderle

ken än luftledning och bidrar till en ökad leveranssäkerhet. År 2007 uppgick 

andelen jordkabel i hög och lågspänningsnätet till 62 procent, en ökning 

med ungefär två procentenheter från året innan.
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Anm: Värdena i figuren är genomsnitt-
liga värden för samtliga lokalnätsföre-
tag i landet. Rapportering av 2008 års 
värden sker under 2009.

Källa: energimarknadsinspektionen



Så sätts priset på den nordiska 
spotmarknaden

 

Spotpriset på el sätts varje timme på den nordiska elbörsen Nord Pool. Nord Pool 
är den gemensamma handelsplatsen för el i Norden. Elproducenter och elhand-
lare lägger varje dag köp- och säljbud, varefter priset sätts i balans mellan utbud 
och efterfrågan. 

Utbudet beror på de rörliga kostnaderna för de olika produktionsslagen. Vindkraft, 
vattenkraft samt kärnkraft är de produktionskällor med lägst rörlig produktions-
kostnad och därför de produktionsslag som nyttjas först. De rörliga produktions-
kostnaderna påverkas i sin tur av en mängd faktorer, till exempel bränslekostna-
der och produktionsskatter. Den totala nordiska elproduktionen består till stor del 
av vattenkraft. Hur mycket vattenkraft som finns att tillgå avgör hur stort behovet 
är att nyttja övriga produktionskällor. Tillgången på vattenkraft har därför stor 
betydelse för prisnivån på elbörsen.

Efterfrågan beror på temperaturen, under kalla vinterdagar efterfrågas mer el. 
Den ekonomiska situationen har också påverkan på efterfrågan. Den rådande låg-
konjunkturen har redan resulterat i en lägre elförbrukning. 

Högre elspotpriser på Nord Pool under året

År 2008 var ett år med stora variationer i elspotpriserna. Nivåerna i de 

nordiska vattenmagasinen har som normalt haft påverkan men även över

föringsbegränsningar och den finansiella oron i världen har präglat prisut

vecklingen. 

Inledningsvis under året föll systempriset på Nord Pool. Bidragande 

orsaker till det fallande priset under första kvartalet var ett förhållandevis 

milt och regnigt väder. Mellan maj och oktober steg systempriset kraftigt, 

dels till följd av torrt och varmt väder, dels på grund av uppstartsproblem 

efter de årliga revisionerna av kärnkraftverken samt stigande kol och olje
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priser. Under sista kvartalet föll priserna återigen, huvudsakligen på grund 

av de kraftigt fallande bränslepriserna i samband med den globala finans

krisen som ledde till en nedgång i elförbrukningen.

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool, det vill säga det gemen

samma spotpriset för Norden när inga överföringsbegränsningar råder, 

uppgick under 2008 till 43,1 öre per kWh vilket kan jämföras med 2007 års 

genomsnittliga pris som uppgick till 25,9 öre per kWh.

I och med att elutbytet med länder utanför Norden har ökat de senaste 

åren påverkas priserna på Nord Pool i allt högre grad av elpriserna i övriga 

Europa. Figur 10 visar en jämförelse mellan det genomsnittliga spotpri

set på Nord Pool och spotpriset på den tyska kraftbörsen EEX (European 

Energy Exchange) per vecka. I figuren framgår att det finns ett visst sam

band mellan priserna.

 

Elnätet i Norden har vissa begränsningar i överföringskapacitet. Det leder till att 
det uppstår mindre delmarknader på den nordiska elmarknaden under perioder 
då överföringskapaciteten inte är tillräcklig och marknaden vill överföra mer el än 
vad som är fysiskt möjligt. Till följd av dessa överföringsbegränsningar har Nord 
Pool delat upp den nordiska elmarknaden i olika budområden, så kallade elspot-
områden.

Nord Pools vanligaste prisområden är Sverige, Finland, östra och västra Danmark, 
samt norra, mellersta och södra Norge. Norge kan under perioder med omfat-
tande överföringsbegränsningar delas upp i ytterligare prisområden. Prisom-
råde Sverige utgör ofta ett gemensamt prisområde med Finland och/eller östra 

Prisområden på Nord Pool
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Figur 10. Prisutvecklingen på Nord Pool och den tyska börsen EEX
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Anm: Priserna i figuren är 
genomsnittliga veckopriser. 

Källa: Nord Pool och EEX



Danmark, men ingår även i kombination med andra prisområden. Sverige utgör 
mycket sällan ett isolerat prisområde på grund av de många överföringsförbindel-
serna Sverige har till andra länder.

Norden hade ett gemensamt pris endast nio 
procent av året

Under 2008 rådde ett gemensamt pris för hela Norden under endast nio 

procent av tiden, se figur 11. Det är den lägsta noteringen sedan Nord Pool 

inrättades 1996. Det kan jämföras med 1997 då det rådde ett gemensamt 

pris under nästan sextio procent av tiden. Normalt råder det ett gemensamt 

pris för alla områden inom Nord Pool mellan cirka trettio och fyrtio pro

cent av tiden per år. När samtliga områden är integrerade till en gemensam 

nordisk elmarknad höjs konkurrenstrycket i alla delar av Norden. 

De stora prisområdesskillnaderna under 2008 berodde till stor del på 

det kabelbrott som inträffade i mars 2008 på en kabel i Oslofjorden. Detta 

begränsade exporten mellan Sydnorge och Sverige. Överskottet av de hydro

logiska resurser som till största del rådde i Norge, låstes inne och kunde inte 

överföras till Sverige i önskad utsträckning. 

 

I tabell 1 (sidan 44) visas de genomsnittliga priserna för respektive elspoto

mråde 2008. Skillnaden mellan det lägsta och högsta genomsnittspriset var 

167 kronor per MWh. Sydnorge var med 380 kronor per MWh det område 

med lägst spotpris och östra Danmark var med 546 kronor per MWh det 

område med högst genomsnittlig spotpris för året. Sverige hade ett genom

snittligt spotpris på 493 kronor per MWh 2008. Det lägre priset i Sydnorge 

berodde framför allt på ett stort överskott av vatten i kombination med 

2 priser 26%

3 priser 34%

4 priser 22%

Figur 11. Andel av tiden som Norden hade ett eller flera priser under 2008
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överföringsbegränsningar till Sverige och Danmark. En förklaring till de 

relativt höga priserna i Danmark är att de har ett större beroende av import 

från Tyskland än övriga Norden. 

Tabell 1. Genomsnittliga spotpriser för de olika prisområdena på Nord Pool

                                                         
      Kronor per MWh

Sverige  493

Finland  492

Östra Danmark  546

Västra Danmark  542

Nordnorge  480

Mellersta Norge  493

Sydnorge  380

Fallande terminspris under hösten

I figur 12 visas prisutvecklingen för årskontraktet för 2009 tillsammans 

med spotprisutvecklingen på Nord Pool. Terminspriset visar marknadens 

förväntningar på framtida elpriser. Av figuren framgår att terminspriset 

låg över spotpriset fram till slutet av sommaren, för att därefter falla under 

spotpriset. Förklaringen till det fallande terminspriset under hösten var, 

förutom svagt fallande bränslepriser, förväntningar om en nedgång i för

brukningen under 2009 till följd av den finansiella oron i världen. 

 

Anm: Priserna är omräknade till 
svenska kronor utifrån en genom-
snittlig växelkurs för året.

Källa: Nord Pool
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Ökad omsättning på Nord Pool

Den totala handeln på Nord Pool uppgick under 2008 till 2 577 TWh, vilket 

var en ökning jämfört med 2007. Handeln med fysiska kontrakt, det vill 

säga handel på spotmarknaden, ökade med drygt två procent jämfört med 

2007. Handeln med fysiska kontrakt uppgick därmed till 76 procent av den 

totala elanvändningen i Norden, vilket visas i figur 13. Det är den högsta 

omsättningen hittills på Nord Pools fysiska marknad. En hög omsättning 

på Nord Pool ökar förtroendet för prisbildningen bland aktörerna på mark

naden.

 

Elkunden behöver två avtal för sin el; ett avtal med elnätsföretaget som äger led-
ningarna fram till kundens bostad och ett avtal med en elhandlare varifrån kun-
den köper sin el. Elhandelssidan är till skillnad från elnätssidan konkurrensutsatt 
vilket innebär att kunden fritt kan välja vilken elhandlare han eller hon vill köpa sin 
el ifrån. En elkund i Sverige kan dock enbart köpa el från elhandelsföretag som är 
finns i Sverige. På sikt är ambitionen att skapa en nordisk elhandelsmarknad. 

Över hundra elhandlare att välja mellan

Antalet elhandelsföretag som säljer el till konsumenter uppgick 2008 till 

124 stycken.6 Av dessa säljer 104 stycken el till konsumenter i hela Sverige. 

Antalet elhandelsföretag har minskat sedan 1996 då det fanns drygt 220 

företag. Minskningen består främst av uppköp och sammanslagningar, där 

många kommuner valt att sälja sina elhandelsföretag eller på annat sätt 

knyta dessa till framförallt de stora energikoncernerna Vattenfall, E.ON och 

Fortum.

Elkundens avtal

6) Antalet elhandelsföretag som är skyldiga att 
rapportera in priser och villkor till Elpriskollen.
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Figur 13. Andelen av den totala elanvändningen i Norden 
som handlas via Nord Pools fysiska marknad
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En kunds sammanlagda kostnad för el består av:

■ Pris för överföring (elnätsavgift)

■ Pris på el (elhandelspris)

■ Skatt och moms

Kundernas totala elkostnad steg under året

Kundernas totala elkostnad steg något under 2008 jämfört med tidigare 

år. Den del av elkostnaden som ökat mest senaste åren är elhandelspriset. 

Detta framgår av figur 14 som visar fördelningen av den totala kostnaden för 

elförbrukning för en kund med eluppvärmd villa i Sverige. Elnätsavgiftens 

andel av kundens totala kostnad har däremot minskat sedan 2000. Andelen 

skatt och moms har under samma tid varit en förhållandevis konstant del 

av kundens totala kostnad.

År 2008 utgjorde elhandelspriset för en kund med eluppvärmd villa 43 

procent av den totala elkostnaden medan elnätsavgiften stod för 17 procent 

samt skatt och moms för 40 procent.7 Skatten på förbrukning av el är olika 

stor beroende på vem som förbrukar elen och var i landet den förbrukas. 

Elskatten för hushållskunder boende i kommuner med normalskatt upp-

gick till 27 öre per kWh 2008.

 

Total elkostnad

7) Schablonmässigt beräknas en eluppvärmd 
villa förbruka 20 000 kWh per år.

Anm: Pris för kund med en årsförbruk-
ning på 20 000 kWh boende i en kom-
mun som inte ligger i område med 
reducerad elskatt. Priserna avser tre-
årsavtal. Priset är per den  1 januari för 
respektive årtal. Värdena är inte fast-
prisberäknade.

Källa: SCB
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Stigande elhandelspriser 

Prisutvecklingen på Nord Pool avspeglas i elhandelspriserna, vilket under 

2008 innebar ett i genomsnitt något högre elhandelspris jämfört med 2007. 

I figur 15 visas utvecklingen av elhandelspriset per månad för de vanligaste 

avtalsformerna för kunder med en årsförbrukning på 20 000 kWh.

Priserna för de vanligaste avtalen sjönk något i början av 2008, framför 

allt som en följd av det milda och våta vädret. Därefter steg priserna i takt 

med att vädret blev torrare och varmare samtidigt som kol- och oljepriserna 

steg. Under årets sista månader sjönk både bränslepriserna och förbruk-

ningen vilket medförde fallande priser. Av figuren framgår att rörligt pris 

låg under de andra avtalsformerna fram till slutet av 2008. Det rörliga pri-

set följer även utvecklingen på elbörsen Nord Pool mer tydligt än exempel-

vis tillsvidarepriset som är ett mer trögrörligt prisavtal. De sjunkande pri-

serna för fastprisavtal i slutet av året kan tolkas som att elhandelsföretagen 

förväntar sig lägre priser under 2009. 

 

Höjda nätavgifter

Den 1 januari 2009 uppgick den årliga nätavgiften till i genomsnitt 1 006 

kronor för en lägenhetskund och 4 860 kronor för en villa med elvärme. Det 

är en ökning på ungefär fyra procent för lägenhetskunderna och tre procent 

för villakunderna. I tabell 2 visas (sidan 48) nätavgifternas utveckling mel-

lan 2008 och 2009. Mellan 2005 och 2008 sjönk nätavgiften för de flesta 

typkunder.
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Anm: Snittvärde jämförpris för 
kund med en årsförbrukning på 
20 000 kWh, exklusive skatt och 
moms. Elpriskollen startades i 
slutet av januari 2008.

Källa: Elpriskollen, 
Energimarknadsinspektionen
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Tabell 2. Årlig nätavgift, median

 1 januari 2009 1 januari 2008 Förändring (%)

Lägenhet 16A, 

2 000 kWh/år 1 006 954 4,2 %

Villa 20A, 

20 000 kWh/år 4 860 4 645 3,3 %

Det är stor spridning mellan nätföretagens nätavgifter. De flesta nätföreta-

gen tillämpar en nätavgift med en fast del och en rörlig del. Den fasta delen 

bestäms utifrån den abonnerade effekten, det vill säga säkringens storlek, 

medan den rörliga delen varierar med kundens förbrukning.

Fler kunder väljer rörligt pris

De vanligaste elhandelsavtalen är tillsvidarepris, 1-års fastprisavtal, 3-års 

fastprisavtal samt avtal om rörligt pris, ibland kallat börs-el. Andra avtals-

former, till exempel mixavtal där kunder binder en del av sin förbrukning 

till ett fast pris och den andra delen till ett rörligt pris, börjar även de bli 

vanligare på marknaden. I figur 16 visas hur kunderna fördelat sig mellan 

avtalen sedan 2007. 

Antalet kunder som tecknat avtal om rörligt pris har ökat succes-

sivt genom åren medan andelen kunder med tillsvidarepris fortsätter att 

minska. Tillsvidarepris får de kunder som inte gjort något aktivt val av avtal. 

I december 2008 hade 22 procent av kunderna avtal om rörligt pris och 

cirka 35 procent av elkunderna i Sverige tillsvidarepris. Antal kunder som 

tecknar avtal om fast elpris med avtalslängd på 2 år har minskat och uppgår 

till 3 procent. Avtal med en avtalslängd på 1 år utgör 15 procent och avtal 

på 3 år uppgår till 19 procent. Övriga avtalsformer, däribland de så kallade 

mixavtalen, hade en andel på 7 procent i december 2008.8 

Anm: I beräkningen av den procen-
tuella förändringen har hänsyn tagits 
till inflationen.

Källa: Energimarknadsinspektionen

8) Från januari 2008 utökades statistiken med 
kategorin ”övriga avtalsformer”.
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Totala antalet hushållskunder som bytte elhandlare minskade med ungefär 

sex procent från 2007 till 2008. År 2008 bytte 397 291 kunder elhandlare 

medan 422 321 kunder bytte elhandlare 2007. Inledningsvis under året var 

det färre hushållskunder som bytte elhandlare under 2008 jämfört med 

2007, vilket visas i figur 17. I slutet av året skedde dock återigen en ökning. 

Det är värt att notera att allt fler kunder med låg årsförbrukning byter 

elhandlare. Den genomsnittliga årsförbrukningen för konsumenter som bytt 

elhandelsföretag var 8 154 kWh 2008 till skillnad från 8 526 kWh 2007.
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Elkunderna är mer nöjda

Svenskt Kvalitetsindex (SKI)9 mäter årligen hur nöjda kunderna är med 

varor och tjänster i olika branscher. Konsumenternas förtroende för 

elmarknaden har historiskt varit lågt. I 2008 års undersökning av elhan-

delsbranschen framgår dock att privatkunder är betydligt mer nöjda med 

sina elhandelsföretag än tidigare. Förutom det sammantaget ökade förtro-

endet får elhandelsföretagen bättre betyg vad gäller elräkningens tydlighet. 

Samtidigt visar undersökningen att kundnöjdheten i elbranschen är fortsatt 

låg i förhållande till flertalet andra branscher. Av undersökningen framgår 

också att kunderna idag ställer högre krav än tidigare på sina elhandelsföre-

tag gällande hur elen produceras.

På uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi genom-

för även Synovate en årlig undersökning om kunders attityder till 

elbranschen. Undersökningen för 2008 visar att inställningen till 

branschen har förbättrats. Dock är fortfarande en övervägande 

del av kunderna enligt undersökningen negativt inställda till 

branschen.

En internationell jämförelse av 
konkurrensförhållandena på elmarknaden

Datamonitor är ett internationellt konsultföretag som analyserar marknads-

förhållanden inom en rad olika sektorer, däribland energisektorn. Företa-

get har jämfört konkurrensförhållandena på marknaderna för el mellan 33 

europeiska länder, bland annat Sverige.

Följande analys är baserad på Datamonitors egen data och bedömning 

samt på Datamonitors intervjuer med marknadsaktörer och konsulter med 

kunskap om marknaden. Det bör noteras att informationen som analysen 

baseras på är relativt begränsad och att resultatet därför ska tolkas med 

viss försiktighet. Analysen visar dock på ett antal intressanta och relevanta 

faktorer gällande elmarknaden som är värda att fokusera på. Motsvarande 

analys har även gjorts för gasmarknaden. 

Den internationella jämförelsen visar att Sverige med 7,1 har det fjärde 

högsta Market Competitive Intensity, MCI, indexet, vilket betyder att den 

svenska elmarknaden har en väl fungerande konkurrens i jämförelse med 

33 andra europeiska länder.

MCI uppskattningen görs för varje land individuellt. Marknadsförhål-

landena beräknas till ett totalindex för landet utifrån en bedömning av nio 

delkategorier. Dessa kategorier indikerar hur väl marknaden fungerar. Ska-
9) Pressinformation – elhandelsbranschen 
2008 enligt svenskt kvalitetsindex.
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lan i indexet går från 0 till 10 där 10 indikerar en väl fungerande, fullt effek-

tiv marknad. Hur MCI indexet är strukturerat beskrivs närmare i bilaga.

Den internationella jämförelsen tar inte hänsyn till huruvida storleken 

på marknaden har betydelse för hur effektiv den är. Inte heller tar jämförel-

sen hänsyn till när marknaden i landet avreglerades, det vill säga hur lång 

tid det funnits möjligheter för utveckling på marknaden.

I tabell 3 specificeras bedömningen av den svenska marknaden utifrån 

de nio delkategorierna. Observera att kategorierna har olika viktning i det 

totala indexet. Överlag har Sverige förhållandevis höga värden i analysen. 

Sverige ligger särskilt bra till när det gäller handelsförhållanden och kon-

kurrensen på råkraftmarknaden. Däremot är värdet lägre när det gäller 

effektiviteten i reglering och byten av elhandlare. En förklaring till det låga 

värdet när det gäller effektiviteten i regleringen är att Sverige vid analys-

tillfället tillämpade reglering i efterhand av nättarifferna. Under 2008 togs 

inledande beslut att övergå till en förhandsreglering. 

Tabell 3. Indikatorer svenska elmarknaden

Indikatorer      Viktning mot tot. index Värde

Effektivitet i reglering  10 % 3,5

Tredjepartstillträde  15 %  7,0

Balanshantering  5 %  6,0

Grossistmarknad  10 % 9,0

Slutkundsmarknad  20 % 7,5

Handelsplats  20 % 10,0

Information och rådgivning  5  % 7,5

Konsumentskydd  5  % 5,0

Byte av elhandlare  10 %  4,0

Totalt MCI index  7,1

Utvecklingen på elmarknaden :  51

Källa: Datamonitor





Kolumtitel :  53Naturgas



I korthet 

Handeln med naturgas har gradvis övergått från lokala monopol till att 

helt konkurrensutsättas. En viktig händelse på naturgasmarknaden under 

året var starten för den danska gasbörsen. Börsen bidrar till en ökad trans-

parens i prissättningen och i slutändan till en effektivare marknad. 

Det skedde en viss nedgång i den totala naturgasanvändningen. Förbruk-

ningen förväntas dock öka de närmaste åren. Det pågick ett flertal projekt 

under året gällande tillförselledningar och andra möjligheter inom natur-

gasnätet. 

Naturgaspriset ökade för alla kundkategorier under året samtidigt som det 

var få kunder som bytte naturgashandlare.
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Utvecklingen på naturgasmarknaden

Strävan mot en effektiv naturgasmarknad

Handeln med naturgas har gradvis övergått från lokala monopol till att 

helt konkurrensutsättas. Det sista steget i marknadsöppningen togs den 1 

juli 2007 då naturgasmarknaderna i de flesta EU-länder avreglerades helt, 

däribland den svenska. Avregleringen innebär att Sveriges samtliga natur-

gaskunder fritt kan välja naturgashandlare. 

Målet för den svenska naturgasmarknadspolitiken är att vidareutveckla 

gasmarknadsreformen, så att en effektiv naturgasmarknad med verklig 

konkurrens uppnås. Politiken är främst inriktad på att främja en fortsatt 

integrering med övriga naturgasmarknader inom Europa och i Östersjöom-

rådet. I budgetpropositionen för 2009 anges att ”naturgasen, som ett fossilt 

och ändligt bränsle med hög energieffektivitet, kan ha betydelse för energi-

försörjningen under en omställningsperiod. Detta förutsätter dock att den 

används på ett sätt som leder till bättre utnyttjande av de samlade energire-

surserna och minskad belastning på miljö och klimat.”10 Som ett tillägg till 

detta skriver regeringen i sin energi- och klimatöverenskommelse i februari 

2009 att ”infrastruktur för naturgas kan utvecklas på kommersiella villkor 

och på ett sätt som understödjer en successiv introduktion av biogas”.11 

Inom EU förhandlades under året innehållet i det tredje inre marknads-

paket för energi som EU-kommissionen presenterade i september 2007. 

Paketet utgör en revidering av det andra lagstiftningspaketet som antogs 

2003. Syftet är att öka konkurrensen inom EU samt att förbättra förutsätt-

ningarna att uppnå en hållbar och säker utveckling på el- och gasmarkna-

derna inom EU. Paketet antogs under våren 2009.

En nämnvärd händelse som präglade naturgasmarknaden i början av 

2009 var gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina. Konflikten grundade 

sig i meningsskiljaktigheter angående gasleveranserna från Ryssland till 

Ukraina. När förhandlingarna havererade ströps gastillförseln från Ryss-

land till Ukraina, vilket i sin tur drabbade många europeiska länder i vin-

terkylan. Detta var inte första gången som den här typen av motsättning 

uppstod mellan länderna. Majoriteten av Rysslands omfattande gasexport 

till Europa går via Ukraina, därför är gaskonflikten högaktuell och till grund 

för diskussioner mellan EU-länderna.

10) Prop. 2008/09:1, Förslag till statsbudget 
för 2009.

11) Regeringens överenskommelse, En hållbar 
energi- och klimatpolitik för miljö, konkur-
renskraft och trygghet.
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Ny tillsynsmetod för granskning av nättariffer

Energimarknadsinspektionen granskar skäligheten i de tariffer som til-

lämpas för överföring och lagring av naturgas. Under 2008 har Energi-

marknadsinspektionen tagit fram en ny tillsynsmetod för naturgas. Den 

nya metoden har som syfte att skapa en långsiktigt hållbar reglering för en 

effektiv naturgasmarknad. Metoden innebär att Energimarknadsinspektio-

nen på förhand kommer att fastställa en skälig intäktsram för en tillsynspe-

riod omfattande fyra år. Den första tillsynsperioden med den nya metoden 

kommer att omfatta åren 2011–2014.

Naturgas är en brännbar blandning av gasformiga kolväten och består huvudsak-
ligen av metan. Sammansättningen varierar något beroende på varifrån gasen 
kommer. Naturgas är ett fossilt bränsle som har bildats genom bakteriell nedbryt-
ning av organiskt material från växter och djur för hundratals miljoner år sedan. 
Gasen har sedan inneslutits i geologiska formationer och utsatts för högt tryck. 
Naturgas är färglös, gift- och luktfri. Gasen är lättare än luft och stiger därför vid 
eventuella läckage. Koldioxidutsläppen som sker vid förbränning av naturgas är 
lägre än vid förbränning av kol och olja.

De nu kända fyndigheterna av naturgas beräknas med dagens konsumtion räcka 
i cirka sjuttio år. Naturgas överförs huvudsakligen i rörledningar och kan, till skill-
nad från andra ledningsburna energiformer, överföras långa sträckor med små 
energiförluster. I Sveriges närhet finns naturgaskällor i bland annat Danmark, 
Norge och Ryssland.

Stabil naturgasanvändning senaste åren

År 2008 importerade Sverige drygt nio TWh naturgas vilket motsvarar unge-

fär två procent av Sveriges totala energianvändning. I de kommuner där 

naturgasnätet är utbyggt står naturgasen för drygt tjugo procent av den slut-

liga energianvändningen, vilket är i nivå med genomsnittet i övriga Europa.

Sverige har ingen egen utvinning av naturgas. All naturgas som förbrukas 

i landet importeras via den rörledning som sträcker sig mellan Danmark 

och Sverige. Från Danmark går ledningar även till kontinenten, vilket inne-

bär att Sverige är sammankopplat med det kontinentala gassystemet. All 

naturgas som förbrukas i Sverige kommer dock fysiskt från danska natur-

gasfält i Nordsjön på grund av tekniska överföringsbegränsningar mellan 

Tyskland och Danmark.

Naturgas
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Naturgasanvändningen i Sverige har varit förhållandevis stabil under 2000-

talet. Förbrukningen förväntas dock öka de närmaste åren. En anledning är 

användningen av naturgas som bränsle för elproduktion. Exempelvis pågår 

för närvarande E.ONs byggnation av Öresundsverket i Malmö. Kraftvärme-

verket ska börja användas under 2009 och beräknas förbruka ungefär 5,6 

TWh naturgas per år i full drift. I figur 18 visas hur den svenska naturgas-

användningen har utvecklats sedan introduktionen 1985. 

Under 2008 skedde viss nedgång i den totala naturgasanvändningen.  

Nedgången kan förklaras av stigande gaspriser och nedgången i ekonomin. 

Konjunkturnedgången återspeglas exempelvis i en lägre gasanvändning i 

el och värmeverk. Förbrukningen i bostäder ökade dock, vilket sannolikt 

beror på övergången till naturgas i stadsgassystemet.

 

Användningen av naturgas i Sverige fördelat per användarkategori visas 

i figur 18. Under 2008 skedde en marginell ökning av industrins andel av 

den totala naturgasanvändningen. Industrin står för 54 procent av den totala 

gasanvändningen. Andelen för kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar stod 

2008 för 29 procent. Resterande delar står förbrukningen i bostäder, lokaler 

och mindre industrier för. En mindre del förbrukas som fordonsbränsle.

 

Källa: SCB

Industri 54%

El- och värmeverk 29%

Bostäder 4%

Övriga näringar 13%

Figur 19. Användning av naturgas fördelat på olika användare
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Figur 18. Användning av naturgas i Sverige



Naturgasnätet kan delas in i transmission, distribution och lager. I transmissions-
ledningar sker de långa transporterna under högt tryck, maximalt 80 bar. Därefter 
sker en tryckreducering i så kallade mät- och regleringsstationer innan det lokala 
distributionsnätet tar vid för transport till kund, där trycket normal är maximalt 4 
bar. Det svenska naturgasnätet består av cirka 62 mil transmissionsledning och 
cirka 260 mil distributionsledning. Transmissionsnätet ägs av Swedegas och E.ON 
Gas Sverige. E.ON Gas Sverige äger även distributionsledningar.

Naturgasnätet har viss lagerkapacitet, så kallad linepack. Det finns även ett gas-
lager i Halland ägt av E.ON Gas Sverige vars lagringsvolym är drygt 0,1 TWh, vilket 
motsvarar ungefär en procent av årsförbrukningen av naturgas i Sverige. Gasen 
som lagras motsvarar något dygns efterfrågan under vinterförhållanden.

Affäsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet på den svenska natur-
gasmarknaden med det övergripande ansvaret för att kortsiktigt upprätthålla 
balansen mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella systemet. Inne-
havarna av respektive naturgasledning står för överföringsverksamheten och 
ansvaret för drift och underhåll.

 

Sveriges naturgasnät
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Nya tillförselvägar och möjligheter inom 
ledningsnätet

Miljödomstolen godkände den 26 maj 2008 ansökan om byggnation av en 

ny terminal för flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG) i Nynäs-

hamn. Den 7 november 2008 togs det första spadtaget. Projektet har drivits 

gemensamt av AGA, Fortum och Nynas, men AGA blir ensam ägare till ter-

minalen. Terminalen möjliggör tillgång till naturgas i Mälardalen och Berg-

slagen. Anläggningen beräknas vara i drift 2011 med en lagringskapacitet 

om 20 000 kubikmeter. Inledningsvis kommer ett par fartyg per månad, 

främst från Norge och Centraleuropa, frakta in den flytande naturgasen.

Projektet Skanled är ett industrisamarbete under planering mellan 

svenska, norska och danska aktörer. Det drivs av det norska statliga 

bolaget Gassco och svenska Swedegas. Projektet omfattar en natur-

gasledning som förläggs till havs och som går från Kårstø på Nor-

ges västkust vidare mot Sverige och Danmark. Det svenska natur-

gasnätet planeras ansluta via tre grenledningar på västkusten, mot 

Lysekil, Kungälv och Varberg. Tillståndsansökan för den delen av 

ledningen som finns på svenskt territorium inkom till Energimarknads-

inspektionen i januari 2008 och bereddes under året.  

Ytterligare ett projekt som planeras är det så kallade Nord Stream pro-

jektet med en gasledning i Östersjön från Ryssland till det europeiska gas-

nätet. Gasledningen planeras bli 122 mil lång och bestå av två parallella 

ledningar som passerar genom fem länders ekonomiska zoner (Ryssland, 

Finland, Sverige, Danmark och Tyskland). Syftet med projektet är att skapa 

en alternativ leveransväg från de ryska gasreserverna. Ryssland står som 

den enskilt största gasleverantören till Europa och idag sker större delen av 

tillförsel via ledningar genom Ukraina. Innan projektet kan bli av behöver 

miljöprövning göras i berörda länder.

Energimarknadsinspektionen och Skatteverket presenterade i februari 

2008 rapporten ”Underlättande av samdistribution av biogas i naturgas-

nätet” där förslag på lagändringar lades fram för att skattefriheten för bio-

gas ska kunna följa gasen fram till slutkunden när biogasen levereras via 

naturgasnätet. Det skulle innebära att kunder som vill köpa biogas men som 

inte har möjlighet att få biogas fysiskt levererat till sig skulle kunna teckna 

så kallade gröna avtal och påverka införseln av biogas i naturgassystemet.
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Start för dansk gasbörs

Den 4 mars 2008 inleddes handel på den danska gasbörsen Nord Pool Gas 

AS. Börsens ägande delas jämnt mellan Nord Pool Spot As och den danska 

systemoperatören Energinet.dk. Inledningsvis var handeln på börsen ytterst 

begränsad men i slutet av året skedde en stor ökning. Börsen omfattar fysisk 

handel av naturgas med leverans nästkommande dag, så kallad day-ahead 

handel. I november introducerades även en handelsprodukt för nästkom-

mande månad där priset baseras på marknadens förväntningar. I figur 20 

redovisas spotprisets utveckling på den danska gasbörsen, från dag till dag.

Få gashandlare att välja mellan

Under 2008 var sex naturgashandlare verksamma på den svenska natur-

gasmarknaden. Gashandeln innefattar försäljning till kunder som förbru-

kar gasen, såväl näringsidkare som enskilda konsumenter. De flesta gas-

handlarna har även nätverksamhet i koncernen.

Energimarknadsinspektionen saknar uppgifter om gashandlarnas mark-

nadsandelar för 2008. Försäljningen från E.ON utgjorde under 2007 den 

största andelen med kring hälften av marknaden. Det danskägda företaget 

Dong Energy säljer naturgas enbart till slutkundsgruppen näringsidkare 

och hade ungefär en femtedel av marknaden 2007. Göteborg Energi är det 

tredje största företaget. Tillsammans stod dessa tre företag för mer än 85 

procent av marknaden under 2007.
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Figur 20. Spotpriset på den danska gasbörsen
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Anm: Första handelsdag var den 
4 mars 2008.

Källa: Nord Pool Gas

Figur 20. Spotpriset på den danska gasbörsen

350

300

250

200

150

100

50

0

K
r/

M
W

h

■ Spotpris

m
ars

april m
aj

juni
juli

augusti

septe
m

ber

okto
ber

novem
ber

decem
ber



Övriga verksamma naturgashandlare i Sverige är Lunds Energi, Varberg 

Energi och Öresundskraft. Dessa säljer, liksom E.ON och Göteborg Energi, 

naturgas till både hushållskunder och näringsidkare.

Det sammanlagda naturgaspriset till kund består av:
■ Pris för överföring (nätavgift)
■ Pris för naturgas (gashandelspris)
■ Skatt och moms

Gaskunden behöver två avtal för leverans av naturgas; ett avtal med gasnäts-
företaget som äger rörledningarna fram till kundens bostad och ett avtal med en 
 gashandlare varifrån kunden köper sin gas. Gashandelssidan är till skillnad från 
nätssidan konkurrensutsatt vilket innebär att kunden fritt kan välja vilken gas-
handlare han eller hon vill köpa sin gas ifrån. 

Priset på naturgas ökade 2008

I figur 21 visas utvecklingen av olika typkunders totala kostnad för naturgas 

sedan 2007. Figuren visar att priserna ökade för alla kundkategorier mel-

lan 2007 och 2008. Störst blev prisförändringen för hushållsgasen med en 

ökning på nästan 33 procent.
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Figur 21. Utveckling av kundens totala kostnad för naturgas
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Figur 21. Utveckling av kundens totala kostnad för naturgas
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Naturgasens prisutveckling är i hög grad beroende av världsmarknads-

priserna på olja. Under 2008 varierade oljepriset kraftigt vilket också åter-

speglades i naturgashandelspriserna. 

Naturgashandelspriset utgör 31 procent av en hushållskunds totala kost-

nad när denne använder naturgas i uppvärmningen. Nätavgiften står för 

en fjärdedel av den totala naturgaskostnaden, se figur 22. Skatt och moms 

utgör tillsammans en andel på 44 procent.

 

Skatten på naturgasförbrukning beror på inom vilken slutförbrukarkategori 

förbrukningen sker. Den allmänna skatten var 21,8 öre per kWh förbrukad 

naturgas 2008, en höjning med 7,6 procent jämfört med året innan. Indu-

strin som är befriad från energiskatten hade en total skatt på 4,1 öre per 

förbrukad kWh naturgas under 2008. För industrin skedde en höjning av 

skattesatsen med 8,1 procent från 2007.

Få kunder bytte naturgashandlare under 2008

En studie genomförd av Energimarknadsinspektionen under 2008 visar att 

endast 13 procent av hushållskunderna och 16 procent av näringsidkarna på 

den svenska naturgasmarknaden hittills aktivt har sökt efter bättre natur-

gasavtal. En tredjedel av de tillfrågade kunderna var inte medvetna om möj-

ligheten att byta naturgashandlare.

I figur 23 visas kvartalsvis statistik över antalet kunder som bytt gas-

handlare. Figuren visar att kundaktiviteten legat på en jämn nivå för hus-

hållskunderna och minskat för övriga kunder. I genomsnitt skedde 42 byten 

för hushållskunder och 57 byten för övriga kunder per kvartal.

 

Anm: Pris per den 1 januari 2008 för 
kund boende i hushåll med en årlig 
naturgasanvändning på mellan 
5 500 kWh och 55 000 kWh.

Källa: Bearbetade uppgifter från SCB.

Pris för överföring 25%

Skatt 24%

Moms 20%  

Figur 22. Kundens totala kostnad för naturgas

Pris för naturgas 31%
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En internationell jämförelse av konkurrens-
förhållandena på naturgasmarknaden

Datamonitor är ett internationellt konsultföretag som analyserar marknads-

förhållanden inom en rad olika sektorer, däribland energisektorn. Företaget 

har jämfört konkurrensförhållandena på marknaderna för gas mellan 33 

europeiska länder, bland annat Sverige. 

Följande analys är baserad på Datamonitors egen data och bedömning 

samt på Datamonitors intervjuer med marknadsaktörer och konsulter med 

kunskap om marknaden. Det bör noteras att informationen som analysen 

baseras på är relativt begränsad och att resultatet därför ska tolkas med 

viss försiktighet. Analysen visar dock på ett antal intressanta och relevanta 

faktorer gällande gasmarknaden som är värda att fokusera på. Motsvarande 

analys har gjorts för elmarknaden.

Den svenska naturgasmarknaden är som tidigare nämnt en relativt liten 

del av den totala energimarknaden i Sverige. Datamonitors internationella 

jämförelse visar att naturgasmarknaden i Sverige har ett förhållandevis lågt 

Market Competitive Intensity, MCI, index i jämförelse med marknaderna i 

övriga europeiska länder. Den internationella jämförelsen visar att Sverige 

med ett totalt MCI på 2,0 hamnar på 17:e plats i jämförelse med 33 andra 

europeiska länder.

MCI uppskattningen görs för varje land individuellt. Marknadsförhål-

landena beräknas till ett totalindex för landet utifrån en bedömning av nio 

delkategorier. Dessa kategorier indikerar hur väl marknaden fungerar. 

Skalan i indexet går från 0 till 10 där 10 indikerar en väl fungerande, fullt 
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effektiv marknad. Observera att kategorierna har olika viktning i det totala 

indexet. Hur MCI indexet är strukturerat beskrivs närmare i bilaga.

De individuella delkategorierna för den svenska marknaden visar att 

koncentrationen mellan gasföretagen på grossist- och detaljhandelsmark-

naden är hög. Handelsmöjligheten är enligt analysen i princip obefintlig. I 

tabell 4 visas att inget av värdena ligger på en nivå nära definitionen fullt 

effektiv marknad. Det bör dock noteras att analysen inte tar hänsyn till att 

avregleringen av marknaden först nyligen skedde fullt ut. Analysen ger dock 

en indikation på att det finns ett stort utrymme för förbättringar av konkur-

rensförhållandena på naturgasmarknaden.

Tabell 4. Indikatorer svenska naturgasmarknaden

Indikatorer  Viktning mot tot. index Värde

Effektivitet i reglering  10 % 3,0

Tredjepartstillträde  15 % 3,0

Balanshantering  5 % 4,0

Grossistmarknad 10 % 0,5

Slutkundsmarknad  20 % 2,5

Handelsplats  20 % 0,0

Information och rådgivning  5 % 3,0

Konsumentskydd  5 % 3,0

Byte av naturgashandlare  10 % 2,0

Totalt MCI index  2,0
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Kolumtitel :  67Fjärrvärmemarknaden



I korthet 

Den 1 juli 2008 trädde fjärrvärmelag i kraft som syftar till att stärka kun-

dens ställning och öka insynen i fjärrvärmeföretagen. Lagen innebär bland 

annat att fjärrvärmeföretagen har en skyldighet att lämna prisinformation 

till kunder och allmänhet. 

Fjärrvärmepriserna ökade under året. Skillnaden i priset för fjärrvärme i 

den billigaste kommunen jämfört med den dyraste var i likhet med tidigare 

år dubbelt så stor. Fjärrvärme är fortsatt den vanligaste uppvärmningsfor-

men för flerbostadshus och kommersiella lokaler. Fjärrvärme är forsatt vanli-

gaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och kommersiella lokaler.
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Med fjärrvärme avses distribution av hetvatten eller annan värmebärare i ett rör-
ledningssystem för uppvärmningsändamål till en obestämd krets av kunder i ett 
visst geografiskt område. 

I de fall el produceras i samband med fjärrvärme betecknas verksamheten som 
kraftvärme.

Fjärrvärmelag på plats

Den 1 juli 2008 trädde fjärrvärmelagen (2008:263) i kraft. Lagen syftar till 

att stärka fjärrvärmekunders ställning genom att bland annat öka insynen i 

fjärrvärmeverksamheten. Lagen innehåller även en skyldighet för fjärrvär-

meföretagen att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtals-

villkor för fjärrvärme. Om parterna vid en förhandling inte kan komma över-

ens på egen hand kan de söka medling hos fjärrvärmenämnden. Nämnden 

inrättades den 1 juli 2008 och är en självständig organisatorisk enhet inom 

Statens energimyndighet. Nämnden har i uppgift att besluta om medling 

samt medla mellan kunder och företag om villkor för fjärrvärme enligt 

fjärrvärmelagen. Nämnden har även i uppgift att medla i förhand-

lingar gällande tillträde till fjärrvärmeledningar. Under 2008 inkom 

det ett tjugotal ärenden till nämnden.

Enligt fjärrvärmelagen är fjärrvärmeföretagen även skyldiga att 

 tillhandahålla information rörande priser för fjärrvärme samt för anslut-

ning till fjärrvärmeverksamhet för såväl fjärrvärmekunder som till allmän-

heten. I denna informationen ska även ingå en beskrivning av hur priset är 

uppbyggt. Regeringen har bemyndigat Energimarknadsinspektionen att ta 

fram föreskrifter som närmare beskriver skyldigheten att lämna prisinfor-

mation.

Fjärrvärmeföretagen är enligt fjärrvärmelagen även skyldiga att lämna 

uppgifter om drift- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektio-

nen. Syftet med inrapporteringen är att öka transparensen i fjärrvärmefö-

retagen genom att inspektionen tar fram nyckeltal som visar fjärrvärme-

företagens effektivitet i produktion och distribution, kostnadseffektivitet 

Fjärrvärme
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och kvalitet i distributionen samt finansiella nyckeltal och information om 

priser. Även avseende detta har regeringen bemyndigat inspektionen att ta 

fram föreskrifter.

Fjärrvärme – en monopolmarknad?

Distribution och produktion av fjärrvärme sköts ofta i samma företag. Dist-

ributionen av fjärrvärme karaktäriseras av sådana stordriftsfördelar att det 

inte är lönsamt med parallella kulvertnät. Detta gör att distributionen av 

fjärrvärme kan ses om ett naturligt monopol. Kombinationen av distribu-

tionens naturliga monopol och avsaknaden av möjligheten för kunden att 

välja alternativ producent av fjärrvärme gör att även produktionen kan ses 

som ett monopol.

Fjärrvärmeleverantören har således en monopolställning på den lokala 

fjärrvärmemarknaden. Samtidigt är fjärrvärme ett av flera uppvärmnings-

alternativ på en värmemarknad. Konkurrensen för fjärrvärme gentemot 

andra uppvärmningsalternativ begränsas dock av att många kunder inte 

har någon reell möjlighet att välja konkurrenskraftiga alternativa uppvärm-

ningsformer. Det gäller framför allt flerbostadshus i tätorter där möjlighe-

ten att installera exemoelvis pellets eller värmepump kan vara begränsade. 

Det kan innebära betydande byteskostnader för en fjärrvärmekund att byta 

uppvärmningsform innan fjärrvärmeutrustningen är uttjänt. Byteskost-

naden och de praktiska begränsningar som finns för en kund att byta till 

alternativ uppvärmningsform leder till att fjärrvärmekunderna har en svag 

ställning gentemot sina fjärrvärmeleverantörer.

Ny utredning om tredjepartstillträde

I regeringens proposition 2007/08:60 Fjärrvärmelagen med mera framgår 

det att regeringen avser att utreda frågan om tredjepartstillträde för att där-

efter överväga en reglerad rätt till tillträde till rörledningarna.

Syftet med utredningen om tredjepartstillträde är att söka möjligheter 

att stärka fjärrvärmekundernas ställning, bidra till lägre fjärrvärmepri-

ser, effektivare värmemarknad och förbättrad miljö. Ytterligare syfte med 

utredningen är att analysera hur en reglering påverkar energi- och klimat-

politiska mål samt de långsiktiga förutsättningarna för investering i fjärr-

värme och kraftvärme.
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Tredjepartstillträde innebär att en annan aktör än ägaren till fjärrvärmenätet har 
möjlighet att på ett icke diskriminerande sätt leverera värme till slutkund. 

Fjärrvärme i Norden

Island är det land i Norden och världen som i störst utsträckning använder 

fjärrvärme för uppvärmning av byggnader. Nittio procent av byggnaderna 

på Island använde år 2005 fjärrvärme för uppvärmning. I Sverige och Fin-

land värms cirka 50 procent av bostadssektorn upp av fjärrvärme. Motsva-

rande siffra i Danmark var cirka 60 procent.

Även om näst intill alla byggnader på Island värms upp av fjärrvärme 

levererar Island nästan minst mängd fjärrvärme i Norden. Tabell 5 visar 

att Sverige levererar mest fjärrvärme följt av Danmark och därefter Fin-

land. Tabellen visar också att Sverige och Danmark har särskild lagstiftning 

som helt eller delvis reglerar fjärrvärmeverksamheten. I övriga nordiska 

länderna omfattas fjärrvärmeverksamhet av annan lagstiftning. I Sverige 

och Finland regleras inte priserna på fjärrvärme medan övriga nordiska 

länderna reglerar priserna på olika sätt. I Norge regleras fjärrvärmepriset 

genom att priset inte får överstiga slutkundspriset på el. I Danmark är både 

fjärrvärmepriset och företagens avkastning reglerade. Vidare regleras att 

fjärrvärmeverksamhet inte får drivas i vinstsyfte i Danmark.12

Tabell 5. Fjärrvärme i Norden

 Levererad värme till  Fjärrvärmelagstiftning

 konsumenter 2005 (GWh)  

Sverige 47 500 Ja, 2008

Norge 2 547 Nej

Island 6 338 Nej

Danmark 27 659 Ja, 1979

Finland 26 370 Nej

Total 110 414 

Stöd till fjärrvärmens kunder och företag

Fjärrvärmeföretag har under lång dragit fördel av olika former av statliga 

stöd och subventioner. Sedan den 1 januari 2006 har blivande fjärrvärme-

kunder haft möjligheten att direkt ta del av statligt stöd i och med kon-12) Euroheat & Power.
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verteringsstöd vid byte från direktverkande el eller olja. Stödsystemet har 

inneburit att ägare till småhus haft möjlighet att få bidrag för arbets- och 

materialkostnaderna för en konvertering till fjärrvärme. Från och med mars 

2007 finns endast stödet för konvertering från direktverkande el kvar efter-

som avsatta medel för konvertering från olja tagit slut. Fram till mitten av 

2008 beviljades 6 925 konverteringar från direktverkande el till fjärrvärme. 

Detta motsvarar 67 procent av totalt beviljade konverteringar från direkt-

verkande el fram till början av 2008. 

Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) är ett statligt stöd som fjärr-

värmeföretag har möjlighet att ta del av och syftar till att stimulera inves-

teringar som minskar växthuseffekten. Under 2008 gick 23 procent av de 

481 miljarder beviljade KLIMP-bidrag till investeringsprojekt inom fjärr- 

och närvärme. Stödet har funnits sedan 2003 men 2008 var det sista året 

som bidrag beviljades genom KLIMP. KLIMP avslutas och ersätts med sats-

ningen Hållbara städer. KLIMP ersatte i sin tur stöd för lokala investerings-

program (LIP).

Fjärrvärme bedrivs för det mesta i kommunala 
aktiebolag

Ägandet i de svenska fjärrvärmeverken har förändrats under de senaste tio 

åren. Fram till elmarknadsreformen 1996 bedrevs fjärrvärmeverksamheten 

till största delen av kommunala företag. Efter reformen har det kommunala 

ägandet av fjärrvärmemarknaden minskat. Figur 24 visar i vilken organisa-

tionsform fjärrvärmeverksamhet bedrevs 2007. Av figuren framgår att det 

är vanligast att bedriva fjärrvärmeverksamhet i ett kommunalt ägt aktiebolag 

och därefter privat aktiebolag.

Anm: Övriga bolag inkluderar företag 
där flera ägare äger lika stor andel. 
Aktiebolag avses aktiebolag vars majo-
ritetsägare är ekonomisk förening.

Källa: Energimarknadsinspektionen och 
Svensk Fjärrvärme

Privata aktiebolag 16%

Föreningsägda aktiebolag 4%

Figur 24. Ägarförhållande i svenska �ärrvärmeföretag

Kommunalt ägda 
aktieboag 66%

Statligt aktiebolag 3%

Kommunal förvaltning 5%Övriga bolag 6%
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Antalet fjärrvärmeföretag i Sverige har varierat under de senaste åren. 

År 2008 fanns det cirka 200 fjärrvärmeföretag i Sverige. Av dessa var 33 

procent medlemmar i Reko fjärrvärme. Reko fjärrvärme lanserades 2005 

av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme som ett frivilligt system för 

kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Fjärrvärmeföretagen ansöker 

själva om att få använda märket Reko fjärrvärme och måste då leva upp till 

ett antal specificerade krav, bland annat transparens vad gäller priser, verk-

samhet och ekonomi. Märkningen innebär även att fjärrvärmeföretagets 

kunder kan vända sig med klagomål till en kvalitetsnämnd. Kvalitetsmärk-

ningssystemet omfattar inte någon form av prisprövning.

Fjärrvärmeproduktionen fortsätter att öka

Produktionen av fjärrvärme har stadigt ökat sedan första kommunala vär-

meverket invigdes i Karlstad i slutet av 1940-talet, med undantag för några 

få år. Under 2007 ökade produktionen av fjärrvärme med fyra procent jäm-

fört med föregående år och uppgick till drygt 54 TWh. 

Sedan nittiotalet har biobränslet13 tagit över oljans roll som dominerande 

insatsbränsle i fjärrvärmeproduktion. Den ökade biobränsleanvändningen 

beror dels på oljekrisen men även till stora delar på införandet av energi- 

och koldioxidbeskattning av fossila bränslen. Dessa skatter har varit gynn-

sam för användningen av biobränsle. Under 2007 stod biobränslet för 69 

procent av den tillförda energin i fjärrvärmeproduktionen.

Figur 25 visar att användningen av biobränsle i fjärrvärmeproduktio-

nen ökade med drygt sju TWh jämfört med föregående år. Figuren visar 

även att användningen av olja i fjärrvärmeproduktionen minskat samtidigt 

som användningen av elpannor ökat. Fjärrvärmeföretagen har minskat sin 

användning av olja som komplement vi extrem kyla och använder till stora 

delar istället elpannor. Elpannors andel av tillförd energi i fjärrvärmepro-

duktionen är fortsatt liten torts att den mer än fördubblades jämfört med 

föregående år.

 

13) Med biobränsle avses trädbränsle, avfall 
och torv.
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Stigande bränslekostnader för 
fjärrvärmeföretagen

Bränslekostnaderna är en av fjärrvärmeverksamhetens största kostnader 

och kan för en del fjärrvärmeproducenter utgöra mer än hälften av de totala 

produktionskostnaderna. Företagens bränslekostnader har i sin tur en tyd-

lig påverkan på fjärrvärmepriset. Figur 26 visar de svenska fjärrvärmeföre-

tagens genomsnittliga bränslekostnader. 

Det vanligaste bränslet i fjärrvärmeproduktionen är biobränsle. Prisök-

ningen på biobränsle har varit måttlig under perioden trots en kraftigt ökad 

efterfrågan från fjärrvärmeföretagen. Den genomsnittliga kostnaden för 

biobränsle 2007 var 118 kr per MWh, en ökning med 6 procent jämfört med 

föregående år. 

Biobränsle består till största delen av trädbränsle följt av avfall och torv. 

Av dessa bränslen har trädbränslen haft den största kostnadsökningen och 

avfall den lägsta under 2007 jämfört med 2006. Under 2000-talet har ande-

len avfall i fjärrvärmeproduktion blivit allt större. Ökningen beror framför 

allt på låga kostnader och införandet av deponiförbud 2002 mot utsorterat 

brännbart material och 2005 mot organiskt avfall. 
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Figur 25. Tillförd energi i �ärrvärmeproduktion
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Knapp ökning av den slutliga 
fjärrvärmeanvändningen

Fjärrvärme är idag den dominerande uppvärmningsformen för flerbostadshus 

och kommersiella lokaler i Sverige. Under 2007 värmdes drygt 82 procent 

av den totala ytan för flerbostadshus upp med fjärrvärme. För småhus var 

motsvarande andel cirka 10 procent. 

Under 2007 uppgick den slutliga totala användningen, exklusive förluster, 

av fjärrvärme för uppvärmning till 48,6 TWh, en ökning med drygt 5 procent 

från året innan. 

Skillnaden mellan den slutliga använda värmen och den levererade vär-

men14 är värmeförluster. I fjärrvärmesystem uppkommer det förluster dels i 

produktionsanläggningarna och dels i distributionssystemet. Värmeförlus-

ter i distributionen beror bland annat på temperaturnivå, hur väl distribu-

tionsledningarna är isolerade och rörens storlekar. Under 2007 minskade 

de totala förlusterna i fjärrvärmesystemen med drygt 20 procent jämfört 

med föregående år och uppgick till 4 TWh.

Fjärrvärmepriserna fortsätter stiga

Priset på fjärrvärme fortsätter att öka och 2008 uppgick det genomsnittliga 

fjärrvärmepriset för flerbostadshus till cirka 70 öre/kWh. I figur 27 redovi-

sas den genomsnittliga prisutvecklingen på fjärrvärme sedan 1999.
14) Levererad volym redovisas i avsnittet om 
fjärrvärmeproduktion.
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Prisutvecklingen på fjärrvärme var relativt stabil fram till år 2000. Den 

årliga ökningen för flerbostadshus har därefter varit cirka 5  procent. Den 

största prisökningen under perioden ägde rum mellan 2007 och 2008, då 

ökade priset med drygt 7 procent. Sammanlagt har priset stigit med cirka 45 

procent sedan år 2000 vilket kan jämföras med konsumentprisindex som 

stigit med drygt 15 procent under samma period.

Även andra energipriser har haft en kraftig prisökning under 2000-talet. 

Exempelvis har priset på eldningsolja stigit betydligt, drygt 80 procent 

sedan år 2000. Prisutvecklingen på andra energislag som olja och el har 

skapat ett utrymme för höjda fjärrvärmepriser.

Fortsatt stor spridning mellan 
fjärrvärmepriserna

Variationerna i fjärrvärmepriser för flerbostadshus är fortsatt stora mellan 

landets olika kommuner. I figur 28 (sidan 78) redovisas priserna för de bil-

ligaste och dyraste kommunerna i Sverige under 2008. Figuren visar att 

Sveriges lägsta fjärrvärmepris är 40,53 öre/kWh och finns i Luleå kommun 

medan Sveriges högsta är 83,4 och finns i Jokkmokks kommun. Skillna-

den mellan högsta och lägsta pris är i likhet med tidigare år mer än dubbelt              

så stor.

 

Anm: Priset i figuren gäller för ett 
typhus på 1 000 kvadratmeter, 
15 lägenheter och med ett årligt 
uppvärmningsbehov på 193 Mwh. 
Priserna är uttryckta i 2008 års pris-
nivå. Vid indexomräkningen har ett 
konsumentprisindex som exkluderar 
energivaror använts.

Källa: Avgiftsgruppen
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Den relativt stora spridningen av fjärrvärmepriset kan bland annat för-

klaras genom att företagen har olika produktionskostnader. Produktions-

kostnaderna varierar framförallt med typen av bränsle företaget använder 

och vilka kostnader företaget har för kapital samt avskrivningar. Prisskill-

naderna beror även till viss del på hur mycket värme som konsumeras i 

förhållande till storleken på fjärrvärmenätet. En ytterligare förklaring till de 

relativt stora prisskillnaderna kan vara att storleken på avkastningskraven 

skiljer sig mellan fjärrvärmeföretagen.

Anm: Priset i figuren gäller för ett typ-
hus på 1 000 kvadratmeter, 15 lägen-
heter och med ett årligt uppvärmnings-
behov på 193 MWh. 

Källa: Avgiftsgruppen
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Figur 28. Prisspridning på �ärrvärme i Sverige 2008
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Datamonitors beräkning av MCI (Market Competitive Intensity) index har 

gjorts utifrån tre områden; övergripande marknadsförutsättningar, utbud 

och efterfrågan. Områdena har därefter kategoriserats i nio kategorier. Defi-

nitionerna av kategorierna liksom ytterligheterna i skalan och viktningen 

framgår i tabellen nedan.

Kategorier
(viktning i index) Definition Värde = 0 Värde = 10

Övergripande marknadsförutsättningar

Reglering  (10 %) Effektivitet i reglering  Obefintlig reglering Proaktiv och effektiv  

   reglering

Tredjepartstillträde  (15 %) Möjlighet för tredje part  Inget tillträde  Reglerat tillträde på ett  

 att få tillträde till   objektivt och icke 

 infrastrukturen   diskriminerande sätt

Balanshantering  (5 %) Effektiv balanshantering  Icke fungerande  Väl fungerande   

  balanshantering  balanshantering 

Utbud

Grossistmarknad (10 %) Koncentration på  Största marknadsaktören De tre största  

 grossistmarknaden har 95 % av marknaden aktörerna har mindre  

   än 25 % av marknaden

Slutkundsmarknad  (20 %)  Koncentration på Största marknadsaktören De tre största

 slutkundsmarknaden har 95 % av marknaden aktörerna har mindre  

   än 25 % av marknaden

Handelsförhållanden (20 %) Tillgång till väl  Obefintlig handelsplats Likvid och transparent  

 fungerande  handelsplats 

 handelsplats

Efterfrågan

Information och rådgivning  Tillgång till Inga prisjämförelser Tillgång till

(5 %) marknadsinformation   prisjämförelser och   

 och rådgivning  rådgivning

Konsumentskydd  (5 %) Tillgång till Obefintligt Proaktivt

 konsumentskydd konsumentskydd konsumentskydd

Byte av el- och gashandlare  Benägenhet att byta Årlig bytesfrekvens Årlig bytesfrekvens

(10 %) el- och gashandlare som understiger 5 % som överstiger 95 % 
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