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Introduktion 
Logiken bakom el- och naturgasdirektiven, genomförda 1996 och 1998 och reviderade 2003, 
var att parti- och detaljhandel i dessa sektorer kunde omvandlas från monopol till konkur-
rensutsatt verksamhet, och slutligen leda fram till en gemensam europeisk marknad för el- 
och naturgas (i bilagan finns en sammanfattning av direktivens bestämmelser). Det var 
tanken, som instinktivt verkar rimlig, att marknaden är effektivare än ett monopol som var 
direktivens säljargument. Åtgärderna i direktiven, förutom de som direkt syftar till att skapa 
marknader för parti- och detaljhandel, bland annat särredovisning och inrättande av tillsyns-
myndigheter för sektorn, är endast begripliga om syftet är att skapa konkurrens. 
Konsumenter, i synnerhet hushållskonsumenter, är inte speciellt intresserade av hur el- och 
naturgassektorerna organiseras. De vill framför allt att el tillhandahålls till rimligt pris utan 
störningar och, för vissa, att den är miljömässigt hållbar. Det är inte ett nöje att välja energi-
leverantör och ett leverantörsbyte ger dig inte bättre el, så konsumenter är bara intresserade 
av konkurrens om det innebär att de kan spara pengar. De förstår endast inrättandet av 
marknader för parti- och detaljhandel om den nya strukturen ger el som är billigare och minst 
lika driftsäker som i det gamla systemet. 

De viktigaste frågorna som måste ställas vid en bedömning av direktiven är: 

• Kan man inrätta effektiva marknader för parti- och detaljhandel av el? 
• Kommer priserna som erbjuds vara lägre än de som skulle finnas i ett reglerat 

monopol?  
• Kommer el- och naturgassystemen förbli driftsäkra? 

Denna rapport granskar direktivens genomförande i varje större EU-land och ställer följande 
frågor: 

• Har en effektiv partihandelsmarknad inrättats? 
• Byter hushållskunderna leverantör och vad har de för erfarenheter? 
• Har det uppstått en konkurrenskraftig företagsstruktur?  
• Hur har energitillförselns driftsäkerhet påverkats? 

Vid en granskning av dessa frågor är det lämpligt att dela upp EU-länderna i fem regioner: 

• Norden: Danmark, Finland, Norge och Sverige 
• Sydeuropa: Italien, Portugal och Spanien 
• Central- och Västeuropa: Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna 
• Storbritannien 
• Central- och Östeuropa: Tjeckiska rep, Ungern, Polen, Slovakiska rep och Slovenien 

Av dessa regioner är det speciellt viktigt att analysera Norden och Storbritannien  eftersom 
dessa länder framställs som framgångsrika exempel på avreglering. När det gäller konkur-
rens inom detaljhandel, inriktar vi oss på hushållskonsumenter. Industrikunder kan troligen 
använda marknaden för att få så stora fördelar som möjligt, medan mindre kunder inte har 
kompetens, incitament och självförtroende att utnyttja marknaden maximalt. 

Marknader för partihandel 
Om energimarknader för partihandel ska fungera måste en betydande del av energin hand-
las till spot- eller spotrelaterade priser (till exempel ett kontrakt där priset är indexerat till spot-
priset). Bland elmarknaderna är det endast Nord Pool som har tillräcklig likviditet för att 
producenter och detaljhandlare ska kunna lita på den för en betydande proportion av försälj-
ning och inköp (se tabell 1). Investeringar i regionen, bortsett från förnyelsebara som är 
skyddade från marknaden, har dock varit minimala. Detta resulterade i mycket höga pris-
ökningar i partihandeln 2002 och nästa torra vinter kommer troligen att resultera i pristoppar 
och kanske nya underskott. 

Partihandelsmarknaden i Storbritannien är problematisk och står bara för en liten del av  
elhandeln. I Sydeuropa genomför tillsynsmyndigheter i Italien och Spanien undersökningar 
till följd av anklagelser om marknadsmanipulation. Endast Storbritannien har en naturgas-
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marknad som anses vara tillräckligt likvid, men inte heller här är det lätt att få information om 
volymer och priser. 

Marknader för detaljhandel 
Om marknaderna för partihandel fungerar väl, finns det lite utrymme för konkurrens i detalj-
handeln: rivaliserande detaljhandlare måste betala samma standardavgift för distribution och 
överföring, och om partihandelsmarknaden är effektiv skulle alla de som använder den 
betala ungefär samma pris. Det innebär att detaljhandlare endast kan konkurrera om 
marginaler. Men, enligt vad som uppmärksammades ovan, är inte marknaderna för parti-
handel effektiva och trenden att integrera parti- och detaljhandel innebär att integrerade före-
tag har ett starkt incitament att inte tillhandahålla el till spotmarknader, eftersom en likvid 
marknad för partihandel öppnar möjligheter för nya kraftföretag och återförsäljare. Att kunder 
byter leverantör blir därför mycket viktigare för att tvinga fram konkurrens i industrin när 
marknader för partihandel inte fungerar. 

Endast i Norge och Storbritannien ligger nivån för leverantörsbyte på de 20 procent som 
kommissionen anser visar på en sund marknad för detaljhandel (se tabell 2). I Norge är 
hushållens höga elförbrukning (för uppvärmning) ett stort incitament för konsumenter att byta 
leverantör, men finns inte i övriga länder. 

I Storbritannien har marknader för detaljförsäljning av gas och el i själva verket slagits 
samman, och alla leverantörer till hushållssektorn erbjuder gas och el som ett paket. Även 
om nivån på leverantörsbytena tycks vara tillfredsställande, visar en närmare granskning att 
det finns allvarliga problem. Dessa omfattar:  

• höga priser för hushålls- och fattiga kunder i jämförelse med industrikunder 
• oetiska försäljningsmetoder 
• hög kostnad för att byta leverantör 
• logistiska problem för konsumenter som försöker byta 
• användning av efterfrågeprofiler istället för elmätare 
• omöjligt för mindre konsumenter att hitta den billigaste leverantörer samt 
• leverantörsbytena verkar ha nått en platå 

På grund av dessa problem har hushållskonsumenter inte tjänat på konkurrensutsatt 
detaljförsäljning: detaljhandlares billiga grossistinköp går till industrimarknaden och hushålls-
konsumenter får betala för de dyra kontrakten. 

Företagsförändringar 
Det är meningslöst att inrätta välutformade marknader för parti- och detaljhandel om mark-
naden till stor del kontrolleras av ett fåtal dominerande företag. Kommissionen och de flesta 
medlemsstater har inte velat bryta upp de större företagens marknadsställning och i många 
fall har sådana företag öka sitt marknadsinflytande, till synes på grund av att deras nationella 
regeringar låter dem utvecklas till nationella inflytelserika företag (se tabell 3). 

I den nordiska regionen har statligt kontrollerade företag i Finland, Norge och Sverige expan-
derat till andra nordiska länder, samtidigt som de har bibehållit en stark ställning på hemma-
marknaden. Det troliga övertagandet av det största elbolaget i Danmark, Elsam, av det natio-
nella gasbolaget DONG, kan innebära att ett danskt nationellt inflytelserikt företag bildas. 

I Sydeuropa, på iberiska halvön, har Endesa, EDP och Iberdrola stärkt sina ställningar och 
företag utanför regionen har inte lyckats komma in på marknaden. I Italien har ENEL delvis 
delats upp, men har fortfarande en stark marknadsställning inom produktion. EDF och 
Endesa har gjort stora företagsförvärv för att kompensera för ENEL:s inträde på marknaden i 
Spanien och Frankrike. 

EDF, E.ON och RWE är var för sig mycket större än någon av deras konkurrenter i Europa. 
Hittills har det gjorts få försök att dela upp dessa företag. Electrabel dominerar i Belgien. 
Verbund har en stark ställning i Österrike, som kommer att förstärkas om regeringens 
önskan att uppmuntra till fler sammanslagningar med Verbund för att bilda Energie Österrike 
uppfylls. Även Nederländerna har sett en omfattande koncentrationsprocess och de återstå-
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ende fyra stora företagen kan mycket väl kan tänkas göra ytterligare samgåenden, kanske 
för att skapa ett stort holländskt företag.  

I Central- och Östeuropa är bilden inte entydig. EDF, E.ON, RWE och ENEL har forcerat i 
regionen genom att förvärva de flesta av företagen till salu. I Ungern och Tjeckiska repub-
liken kommer regeringen kanske att behålla de dominerande företagen, MVM och CEZ, i 
egenskap av företag som skulle kunna expandera till övriga länder i regionen. 

Inom naturgas har det hittills skett mycket färre omstruktureringar och i de flesta länder finns 
de tidigare dominerande företag kvar. Det är bara Storbritannien som har sett betydande 
omstruktureringar med en uppdelning av British Gas och många nya elföretag verksamma 
inom detaljhandel, distribution och överföringsverksamhet. 

Inverkan på driftsäkerhet 
Direktiven innebär minst tre stora utmaningar för driftsäkerheten: 

• Marknaden kommer inte att bygga tillräckligt med elkraftverk. 
• Företag kommer inte att investera tillräckligt med pengar i utbildning och F&U. 
• Regleringen ger incitament till företag att dra ned på kostnaderna, vilket påverkar 

driftsäkerheten negativt på lång sikt. 

Nya kraftverk 
Avreglering av el grundas på antagandet att marknadskrafterna ser till att det finns tillräckligt 
med produktionskapacitet för att möta efterfrågan. Detta verkar osannolikt med tanke på den 
långa ledtiden för ny kraftproduktion och att företag knappast kommer att investera miljarder 
euro på grundval av kortsiktiga marknadssignaler. Kommissionen erkänner detta mellan 
raderna i direktivet från 2003, när man kräver att regeringarna ska övervaka produktions-
kapaciteten och, om ett underskott är troligt, beställa tillräckligt med nya anläggningar. Här 
finns tre problem. För det första undergrävs marknaden: företag kommer inte att investera i 
nya kraftverk i syfte att konkurrera på en riskfylld marknad, om de kan delta i ett statligt 
anbudsförfarande kombinerat med ett långfristigt leveransavtal utan stora risker. För det 
andra: på en fri marknad kommer många potentiella projekt att tillkännages, men bara en 
liten del verkligen att byggas. En central myndighet har inga möjligheter att förutsäga vilken 
proportion av de potentiella projekten som kommer att byggas och kan därför inte förutsäga 
eventuella underskott. För det tredje: nybyggda anläggningar kommer att ha en tendens att 
sänka marknadspriserna och kan eventuellt leda till alltför tidiga nedläggningar som minskar 
tillskottet från den nya kapaciteten. 

Utbildning och F&U 
El- och gasindustrin förlitar sig på kompetent och erfaren personal för att underhålla infra-
strukturen samt stabil F&U i syfte att möta framtida tekniska utmaningar. I den gamla struktu-
ren fanns det incitament för företag att investera i utbildning och F&U, och samarbete var 
vanligt för att möta behoven. På en konkurrensutsatt marknad riskerar företag som investerar 
i utbildning och F&U att deras konkurrenter drar nytta av investeringarna utan att det kostar 
dem något. Detta problem med de som åker ”snålskjuts” har resulterat i att utgifter för F&U 
och utbildning har minskat kraftigt i Storbritannien. Situationen förvärras av att ett stort antal 
kompetenta arbetstagare har tvingats lämna industrin samt av industrins höga åldersprofil, 
med en medelålder för personalen på 45-50 år i många företag. 

Reglering med incitament  
Regleringen har incitament som låter företag som minskar kostnaderna behålla åtminstone 
en del av besparingarna som vinst. Detta kan leda till vissa rationaliseringsvinster, men det 
kan också uppmuntra företag att genomföra kostnadsbesparingar som skadar drift-
säkerheten på längre sikt. Sektorns föränderliga ägarstruktur, resultatet av omstruktureringen 
med anläggningar som ofta byter ägare, kan främja en politik där man ”skär ner och sticker”. 

Är det möjligt att inrätta effektiva marknader för partihandel? 
Det naturliga svaret på misslyckandet med att inrätta effektiva marknader för parti- och 
detaljhandel är att vidta konkurrensfrämjande åtgärder, som att förbättra marknadens utform-
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ning och dela upp dominerande företag för att minska marknadsinflytande. Men, om det finns 
grundläggande skäl till att effektiva marknader inte kan inrättas, motverkar en sådan politik 
sitt eget syfte. Om stora företag delas upp, kommer det helt enkelt att leda till att stora bolag 
med kompetens och ofta ett långfristigt tidsperspektiv ersätts av svaga, opportunistiska 
företag. 

Elkraft utmärks av särdrag, ofta desamma som för naturgas, som gör att el skiljer sig från 
andra handelsvaror och att de faktorer som gör att marknader fungerar för andra varor, inte 
existerar för el. Dessa särdrag inbegriper: 

• Det går inte att lagra ström. Pris- och efterfrågetoppar kan lindras genom användning 
av lager. 

• Tillgång och efterfrågan måste hela tiden matcha. 
• Avsaknad av ersättningsprodukter. För andra handelsvaror påverkar hotet om att 

byta till en alternativ produkt producenternas priser och tillgång. 
• Avgörande roll i ett modernt samhälle. 
• El är en standardprodukt. Leverantörsbyte ger inte bättre el. 
• Miljökonsekvenser. 

Uppväger fördelarna med konkurrens kostnaderna? 
Det implicita antagandet bland de som förespråkar konkurrens inom el- och naturgas är att 
konkurrens antingen är ”gratis” eller att kostnaderna är så låga att konkurrensfördelarna 
oundvikligen uppväger kostnaderna. Erfarenheterna visar att detta antagande inte stämmer. 

Den tydligaste kostnaden för konkurrens är riskpremien på investeringar. Kraftverksbyggen 
är riskfyllda oberoende av hur industrin är strukturerad. På en marknad med monopol är det 
konsumenterna som står för risken och betalar om producentens kostnader blir högre än för-
väntat. Investeringar i ett kraftverk innebar därför en liten risk för kraftföretagets ägare och 
den verkliga årliga kapitalkostnaden var kanske 6-8 procent. I Storbritannien, även för ett 
kraftverk med ett långfristigt avtal för elleverans, är den verkliga kapitalkostnaden minst 15 
procent. Aktieägarna betalar om en investering misslyckas, och konsumenter betalar genom 
den högre kapitalkostnaden. 

Det kostar också att utforma och driva marknaden. I Storbritannien år 2003 fann det brittiska 
riksrevisionsverket att kostnaden för att utveckla och driva NETA de första fem åren uppgick 
till ungefär 770 miljoner pund eller cirka 30 pund per konsument. Att införa konkurrens vid 
försäljning till mindre konsumenter kostar konsumenterna omkring 900 miljoner pund. 

Det verkar högst osannolikt att konkurrensen, genom bättre effektivitet, skulle vara så effektiv 
att dessa extra finansierings- och transaktionskostnader betalar sig. 

Problem med direktiven och alternativ 
Direktivet har medfört minst fem problem som ändringsförslag till direktivet måste rätta till: 

• Direktivet låter inte nationella myndigheter kontrollera inträde på och utträde från 
marknaden och låter marknadskrafterna se till att tillgång och efterfrågan matchar. 
Direktivet borde ändras till att kräva att ansvariga offentliga myndigheter ska säker-
ställa att det finns tillräckligt med elproduktionskapacitet och att tillräckligt med gas 
har kontrakterats. 

• Öppningen av energimarknaderna för konkurrensutsatt försäljning till alla konsumen-
ter leder till att små konsumenter utnyttjas. Direktiven bör ändras i syfte att göra det 
möjligt för medlemsstaterna att begränsa konkurrens till en tredjedel av marknaden, i 
enlighet med det första eldirektivet. 

• Direktivet har medfört ett stort antal förlorade arbetstillfällen och förlust av kompetens 
inom elindustrin. Direktivet bör revideras så att företagen tar ansvar för utbildning 
samt säkerställa att kostnadsminskningar inte sker på bekostnad av arbetstagarnas 
arbetsvillkor. 

• Antagande av reglering med incitament medför en risk för industrin utnyttjas för kort-
siktig profit på bekostnad av långfristig driftsäkerhet. Man behöver utveckla en bättre 
balans som uppmuntrar företag att förbättra effektiviteten, men också kräver att de 
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visar att kostnadsnedsättning inte har ogynnsamma konsekvenser för systemets drift-
säkerhet. 

• Avsaknad av demokrati i sektorn. Införandet av marknadskrafter och privat ägande 
har minskat den demokratiska kontrollen över en väsentlig offentlig tjänst. Tillsyns-
organ behöver öppnas för ett mycket bredare deltagande med representanter för 
samliga intressen, inbegripet miljöaktivister, konsumentorganisationer och fackliga 
företrädare. 
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Table 1  Wholesale electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Wholesale market Nord Pool  Italy and Spain Austria, France, Germany, 

Netherlands 
BETTA Czech Rep, Poland, 

Slovenia 
Liquidity ~30% Low in Italy. Compulsory 

Pool in Spain 
Some liquidity in Netherlands (but 
falling) and Germany 

1-2% 1-2% 

Market 
manipulation 

A few concerns Regulators in Italy and Spain 
investigating market 
manipulation 

   

Investment Little market-
driven 
investment 

‘Dash for gas’ Little market-driven investment Feast 
and 
famine 

Prior overcapacity 

Table 2   Retail electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E 
Europe 

Residential 
market open 

All countries Spain 
only 

Open Austria, part of 
Belgium, Germany and 
Netherlands 

Open Not open 

Switching rate Norway ~20%, Sweden ~10%, 
Finland, Denmark < 5% 

Negligible Low >20% n/a 

Experience Finland, regulator concerned about 
lack of price incentives. Sweden 
regulator concerned about low rate of 
switching, lack of information and 
practical difficulties 

 Little experience yet in 
Flanders and Netherlands. 
Switching rates minimal in 
Germany and Austria 

Majority of switchers 
moving to the most 
expensive supplier 

n/a 

Table 3  Corporate changes in the EU electricity sector 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Dominant 
companies 

DONG (D), Fortum (F), 
Statkraft (N), Vattenfall 

ENEL (I), EDP (P), 
Endesa (S), Iberdrola 

Verbund (A), Electrabel (B), 
EDF (F), RWE (G), E.ON (G) 

EDF, E.ON, RWE, 
S&SE, Centrica, SP,  

CEZ (C), MVM 
(H), SE/ENEL 
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(S) (S) (Sk) 
Entrants 
from 
outside 
region 

E.ON (S) EDF (I) Vattenfall (G) EDF, E.ON, RWE EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 

Changes Full unbundling of 
transmission, but 
consolidation in 
generation and retail 

Unbundling of 
transmission. Endesa, 
EDP and Iberdrola 
consolidating in 
generation and retail, 
ENEL still dominant in 
Italy 

Unbundling incomplete. 
Electrabel, EDF, RWE and 
E.ON dominant in home 
markets. Strong concentration 
in Austria and Netherlands, 
national champion still 
possible 

Unbundling of 
transmission and 
distribution. Further 
consolidation likely with 
UK based firms under 
threat of takeover 

CEZ and MVM 
may become 
national 
champions 
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Appendix 1 The provisions of the 2003 Directives 
Most countries adopted the more liberal options within the 1996 Electricity and 1998 
Gas Directives, opening their retail market further than was required. By 2001, the 
Commission was keen to introduce new Directives that accelerated market opening, 
taking away the less liberal options from the earlier Directives. The new Directives 
established rules in four areas: production/import; retail supply; transmission and 
distribution; regulation; and unbundling. The Electricity Directive also had important 
provisions on security of supply. 

Electricity generation 
Authorisation would be the rule for new generating capacity although tendering would 
be allowed for certain special cases. Under authorisation, anyone can build a plant 
whenever and wherever they want provided it complies with planning law and its 
specifications, in terms of factors such as safety and the commercial credentials of 
the company. Capacity need would play no part in whether a plant was authorised. 

Retail supply 
The new Directives required that all non-residential electricity and gas consumers be 
allowed to choose their retail suppliers by 2004 and that residential consumers 
should be allowed retail competition by 2007. 

Transmission and distribution 
Access to the transmission and distribution networks should be by Regulated Third 
Party Access. In addition, the tariffs or at least the methodologies for calculating the 
tariffs had to be approved by a regulatory body. 

Unbundling 
For integrated companies that were Transmission System Operators (TSOs) or 
Distribution System Operators (DSOs) a full legal separation between their TSO or 
DSO activities and their activities in generation or retail was required. This meant that 
the DSO and the TSO activities had to be carried out by legally separate companies, 
although an integrated company could still own a TSO or DSO company as well as, 
say, a generation company. 

Regulation 
Member states were required to designate a sector regulator that had to have a 
minimum set of competences, for example, on the setting of network charges. The 
Directive requires that: ‘National regulatory authorities shall contribute to the 
development of the internal market’ (Article 23 (12)). 

International trade 
International trade in electricity assumed a much more prominent role in the new 
Electricity Directive. For example, Member States were required to report on: ‘any 
practical measures taken at national level to ensure a sufficient variety of market 
actors or practical measures  taken to enhance interconnection and competition’ 
(Article 23 (11)). 

Security of Supply 
If it seemed likely that the market-driven system would not result in sufficient 
generating capacity being available, Member States could launch a tendering 
procedure to provide the additional capacity needed. Member states could also use 
tendering to promote ‘infant’ technologies and to meet environmental objectives. 


