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Elmarknadsreformen skjuts upp
Regeringen har den 27 oktober 1994 till riksdagen överlämnat sin proposition
1994/95:84 Vissa ändringar i ellagen m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll:
"I proposition föreslås att ikraftträdandet av den av riksdagen
beslutade elmarknadsreformen (prop. 1993/94:162) skjuts upp
för att skapa möjligheter för analyser av konsekvenserna av de
nya reglerna för elmarknaden.
I propositionen behandlas också frågan om Affärsverket
svenska kraftnäts systemansvar."
Elmarknadsreformen skulle enligt riksdagsbeslutet träda i kraft den 1 januari
1995.
Nu föreslår regeringen att berörda lagar träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.

Den nya tidsplanen för reformeringen av elmarknaden
Regeringen anser att en komplettering av beslutsunderlaget för elmarknadsreformens genomförande är nödvändig. Genom att skjuta på ikraftträdandet
ges, enligt regeringen, även rimlig tid för det erforderliga förändringsarbetet.
Den parlamentariskt sammansatta Energikommissionen (dir. 1994:67) har fått
i uppdrag att granska de pågående energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet och analysera behovet av förändringar och ytterligare åtgärder. Kommissionen skall vidare mot bakgrund
av elmarknadens avreglering följa utvecklingen på den svenska elmarknaden
och föreslå de åtgärder som kan anses vara motiverade för att säkerställa en
effektiv elförsörjning. Kommissionen skall med förtur analysera konsekvenserna av en utökad handel med el till kontinenten och reformens
regionalpolitiska konsekvenser. Kommissionen skall slutligen lägga fram
förslag om program med tidsangivelser för omställning av energisystemet.
Regeringen avser, enligt propositionen, att genom tilläggsdirektiv vidga
Energikommissionens uppdrag i syfte att väga in frågan om elmarknadens
avregle-ring i ett större energi-, miljö- och näringspolitiskt perspektiv.
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Kommissionen bör härvid göra en samlad bedömning av hur de nya reglerna
för elmarknaden påverkar möjligheterna till en omställning av
energisystemet. Kommissionen bör påskynda sitt arbete så att ett
slutbetänkande kan lämnas senast den 1 september 1995.

Avtal om leveranser av elektrisk ström
Inför elmarknadsreformen har bl.a. nya leveransavtal redan slutits med utgångspunkt i den nya ellagstiftningen, som innebär att nätägare är skyldiga
att överföra el oberoende av vem som äger kraften.
Det bör, enligt propositionen, vara av intresse för elmarknadens aktörer att
de redan träffade leveransavtalen kan genomföras som avsett. Regeringen
konstaterar att den nu gällande lagstiftningen inte hindrar nätägaren att
överföra el åt annan och att koncessionhavare har möjlighet att frivilligt
upplåta erforderlig ledningskapacitet för att berörda leveransavtal skall
kunna genomföras.

Utrikeshandel med el
Regeringen avser föreskriva att ärenden som avser ansökan om koncession
för utlandsförbindelser inte får prövas av koncessionsmyndighet utan skall
prövas av regeringen.

Det påbörjade förändringsarbetet
Kommunförbundet har bl.a. via sina seminarier, sin "snabbenkät" (941007)
och sina dagliga telefonkontakter kunnat få en översiktlig bild av det pågående förändringsarbetet i de kommunala energiföretagen.
Kommunernas/företagens vanligaste kommentar är att arbetet framtvingats
under stark tidspress.
Samtidigt råder i många kommuner en betydande osäkerhet beträffande viktiga såväl strategiska som praktiska frågor eftersom förordningar och föreskrifter av avgörande betydelse för förändringsarbetet ännu inte publicerats.
Vi avser att i en kommande skrivelse närmare belysa och kommentera de
frågor och problem som sålunda aktualiserats.
I dagsläget kan vi konstatera att det påbörjade förändringsarbetet inte bör
avbrytas men att det nu kan bedrivas i en lugnare takt. En fortsatt effektivisering av elverksamheten är nödvändig för att företagen skall kunna
uppfylla kundernas krav på lägre priser och kunna hävda sig på en
energimarknad med konkurrens den dag reformen träder i kraft. Tiden fram
till dess bör således utnyttjas till att genomföra erforderliga förändringar i
verksamheten.
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