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  KAPITEL 1

 Inledning

VÄL FUNGERANDE ENERGIMARKNADER är centrala för vårt moderna samhälle. 
Tillgång till billig energi har starkt bidragit till den svenska ekonomins 
utveckling. Hur väl energimarknaderna fungerar beror på en rad fak-
torer. Som på andra marknader handlar det om faktorer som bestäm-
mer utbud, efterfrågan och konkurrensförhållanden. Energimarknad-
erna styrs kanske mer än många andra marknader av spelregler som 
bestäms genom politiska beslut. Det finns flera skäl till detta, som 
betydande inslag av så kallade naturliga monopol (exempelvis el- och 
fjärrvärmenäten) och energiomvandlingens negativa miljöpåverkan. 
Stora förändringar har ägt rum på energimarknaderna de senaste 
20 åren. På elmarknaden har vi gått från en situation med offentligt 
ägda lokala och regionala monopol till en marknad där produktion och 
handel är konkurrensutsatta medan nätverksamheten är föremål för 
särskild prisreglering. Miljöpolitiken har blivit mer heltäckande och 
klimatpolitiken har gjort sitt insteg och är under utveckling. 

En stor del av den svenska el- och värmeproduktionskapaciteten 
samt distributionsnäten ägs av offentliga aktörer, antingen direkt eller 
indirekt genom kommunala och statliga bolag. Ägandet varierar från 
små lokala kommunägda producenter och distributörer till interna-
tionella stora bolag i statlig ägo. Offentligt ägda bolag får sina uppdrag 
preciserade genom ägardirektiv som beslutas av politiska församling-
ar som kommunfullmäktige respektive riksdag. Det finns därmed en 
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direkt politisk styrning av offentliga bolag som privata bolag saknar. 
Inte sällan anförs det att de kommunalt ägda energibolagen tar, eller 
bör ta, ett särskilt samhällshänsyn. Sådan hänsyn kan ta sig uttryck på 
flera sätt. Exempelvis kan de genom politiska beslut åläggas särskilda 
uppdrag för att främja den egna kommunens utveckling, ha en sär-
skild miljöprofil eller tillföra kapital och affärskompetens till regionen. 

De kommunala energibolagens roll och förutsättningar har debat-
terats flitigt de senaste åren. En huvudfåra i denna debatt har varit att de 
har en särskild klimatpolitisk roll att spela, men att de hindras av föråld-
rad lagstiftning. Ägarformen påverkar vilka uppsättningar spelregler 
som gäller för en verksamhet. Kommunala bolag faller under såväl 
aktiebolagslagen som kommunallagen, och olika konkurrenslagar 
tillämpas beroende på ägandeform. En annan fåra i debatten tar sin 
utgångspunkt i bristande konkurrens och att nätreglering inte når 
ända fram, och menar att kommunala bolag är bättre än privata genom 
att de har ett särskilt konsumentperspektiv som leder till lägre priser. 

I denna rapport diskuterar vi följande frågeställningar:

1. Finns det en särskild klimatpolitisk roll att spela för de kommun-
ägda energiföretagen och hur ser den i så fall ut? 

2. Vad betyder ett särskilt kundintresse hos kommunala bolag för 
prissättning och investeringar på energimarknaderna? 

3. Ska de kommunala bolagen ha särskilda spelregler? 
4. Går det att empiriskt belägga några skillnader mellan kommu-

nala och privata energibolag vad gäller priser, miljöprestanda och 
resursutnyttjande? 

Rapporten har följande upplägg. 
I kapitel 2 visas hur marknader med väl fungerande konkurrens 

under vissa förhållanden genererar effektiva utfall och hur energiom-
vandlingens miljöpåverkan och förekomsten av naturliga monopol 
kan förhindra detta. Vi pekar även på hur sådana störningar kan kor-
rigeras med hjälp av miljöpolitiska styrmedel och regleringar. 

Bolag som vill anlägga ett bredare samhällsperspektiv än strikt 
vinstmaximering kan göra så på flera sätt. I kapitel 3 berörs konsekven-
serna av lokala extrasteg inom klimatpolitiken. Vi undersöker om det 
finns en särskild roll att spela för de kommunala bolagen och hur den 
i så fall ser ut. 
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I nästföljande kapitel, kapitel 4, diskuteras konsekvenserna av att 
företag tar särskild hänsyn till kundnyttan. Fokus ligger här på pri-
ser och produktionsvolymer samt incitament till investeringar ibland 
annat FoU (forskning och utveckling) och kvalitetsökningar. Här dis-
kuteras också incitament till att begränsa konkurrensen.

Därefter, i kapitel 5, belyses spelreglerna på energimarknaderna. 
Vi undersöker behovet och konsekvenserna av en differentierad lag-
stiftning mellan privata och kommunala bolag. 

I kapitel 6 presenteras en empirisk studie som prövar om kommu-
nala bolag och icke-kommunala bolag skiljer sig åt i termer av resurs-
utnyttjande. Huvudfokus är en ny analys av kommunala och icke-
kommunala fjärrvärmebolags utsläppsintensitet och »ekoproduktivi-
tet« (ett produktivitetsmått som även beaktar förändringar i utsläppen 
av vissa miljöpåverkande ämnen). 

Slutligen, i kapitel 7, presenteras våra samlade slutsatser och policy-
rekommendationer.


