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BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till 
följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som 
ägare. I detta kapitel studerar vi den särskilda lagstiftningen för kom-
munala energibolag i ljuset av den teoretiska analysen i förra kapitlet. 
Där visade vi att båda privata och offentliga (statliga och kommunala) 
energibolag kan ha snedvridna incitament när det gäller prissättning 
och kvalitet, investeringar i kapacitet och i forskning och utveckling 
(FoU), och att företagen kan tjäna på att begränsa konkurrensen. Att 
företagen i vissa fall har möjligheter att agera enligt dessa incitament 
motiverar offentliga ingrepp på energimarknaderna.

Vi visade även att privata och offentliga bolags incitament kan 
skilja sig åt i den mån offentliga bolag tar särskild hänsyn till kund-
nyttan. Skillnader i löne- och kapitalkostnader till följd av ägandet kan 
också påverka företagens beteende. Vidare kan energibolag i offentlig 
regi ha tillgång till ytterligare medel, särskilt de offentliga tillstånds-
processerna, för att begränsa konkurrensen. Det kan därför finnas 
skäl att skilja mellan statliga, kommunala och privata energibolag i 
lagstiftningen. 

 KAPITEL 5

Särskilda spelregler för  
kommunala energibolag



100

ENERGIMARKNADEN, ÄGANDET OCH KLIMATET

Riktlinjer för syftet med verksamheten  
i kommunala energibolag

Kommunal affärsverksamhet ska i allmänhet drivas utan vinstsyfte 
och gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjäns-
ter åt kommunmedlemmarna. Tjänster och nyttigheter ska erbjudas 
högst till självkostnad (kommunallagen 2 kap. 7 §, 8 kap. 3c §).

Självkostnadspriser utgör i sig en mycket svag form av reglering. 
Utan ett reglerat avkastningskrav kan varje kommun ta vilka priser 
som helst så länge den anpassar avkastningskravet därefter. Samtidigt 
hjälper ett reglerat avkastningskrav föga om verksamheten inte är klart 
avgränsad. Ett avkastningskrav som kommunen anser är för lågt kan 
kringgås genom att belasta verksamheten med fasta kostnader som 
egentligen härrör från annan verksamhet, till exempel lokalhyra, bil-
kostnader och administrativa lönekostnader. Om avkastningskravet 
anses för högt, kan kommunen låta annan verksamhet ta en större 
andel av de fasta kostnaderna.* 

Skyldigheten att driva utan vinstsyfte gäller dock inte all verksam-
het. Tvärtom ska viss kommunal verksamhet drivas på affärsmässig 
grund:

1.  produktion eller handel med el samt därmed sammanhängande 
verksamhet (ellagen 7 kap. 1,2 §)

2.  handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksam-
het (naturgaslagen 5 kap. 1,2 §)

3.  fjärrvärmeverksamhet (fjärrvärmelagen 38,40 §).

Med utgångspunkt i aktiebolagslagen (3 kap. 3 §) är vår tolkning av 
»verksamhet på affärsmässig grund« att syftet ska vara att ge vinst till 
kommunen. Detta innebär att kommunala energibolag ska ha samma 
marknadsmässiga avkastningskrav i ovan nämnda verksamheter som 
motsvarande privata vinstdrivande företag. Om verksamheten helt 

* Således kan kommunal verksamhet som drivs enligt självkostnadsprincipen reellt 

sett gå med hög vinst eller med förlust. Ett exempel på det senare är de tio kommu-

ner där fjärrvärmeverken drivs inom ramen för den kommunala förvaltningen och 

därmed ska sätta självkostnadspriser. Enligt beräkningar av Ganslandt (2010) hade 

nästan alla dessa fjärrvärmeverk negativ rörelsemarginal, det vill säga rörelseintäk-

terna täckte inte ens de löpande kostnaderna.

5.1
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eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst till kommunen, ska 
detta anges i bolagsordningen. Kommunala energibolag får alltså inte 
subventionera hushåll, lokala företag eller kommunal verksamhet 
med billig el, naturgas eller fjärrvärme utan att man explicit anger 
detta syfte.

Lagen anger att ovan nämnda verksamheter ekonomiskt ska redo-
visas särskilt från annan kommunal verksamhet. Om det kommunala 
bolaget både bedriver handel med naturgas och handel med el eller 
elproduktion får dessa verksamheter redovisas tillsammans.* Särskild 
redovisning ska ses i ljuset av att de kommunala bolagen annars skul-
le kunna kringgå avkastningskravet genom att flytta fasta kostnader 
mellan olika verksamheter.**

Kommunala bolag som tar viss hänsyn till konsumentnyttan kan, 
som vi visade i föregående kapitel, vilja sätta ett lägre pris än det vinst-
maximerande. På vissa marknader är möjligheterna för detta dock 
begränsade. Det är svårt för offentliga elhandelsbolag att komma 
undan med underprissättning eftersom el är en homogen vara och det 
finns ett gemensamt marknadsmässigt referenspris för alla aktörer på 
marknaden. De kommunala elproducenterna är för små för att pressa 
ner priset på elbörsen Nord Pool. Vinstkravet försvårar alltså för kom-
munala energibolag att underprissätta elen.

Kommunal fjärrvärmeverksamhet har störst handlingsutrymme 
att sänka priset under vad som är marknadsmässigt eftersom prisbild-
ningen på fjärrvärme varierar mellan kommuner och det därför inte 

* Vi fokuserar i detta avsnitt på de kommunala energibolagen, men kravet på af-

färsmässighet gäller även det statliga energibolaget Vattenfall, som är det enda stat-

liga bolaget som bedriver verksamhet inom produktion eller handel med el, handel 

med naturgas eller fjärrvärmeverksamhet. Enligt bolagsordningen för 2011 (www.

vattenfall.se/sv/bolagsstyrning.htm, den 13 mars 2012) är syftet med Vattenfalls 

verksamhet »att generera en marknadsmässig avkastning«, bland annat genom att 

»affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder 

utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.« Det finns inga lagmäs-

siga krav om att Vattenfall ska redovisa dessa delar av sin verksamhet separat från 

all annan verksamhet.

** Skyldigheten att redovisa verksamheten separat gäller även elnäten (ellagen 3 

kap. 2 §) och överföring av naturgas (naturgaslagen 3 kap. 3 §), oberoende av om 

verksamheten drivs i kommunal, statlig eller privat regi. Däremot finns inget krav 

om att dessa verksamheter ska drivas på affärsmässig grund. I stället reglerar EI 

avkastningen genom intäktsregleringen.
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finns något uppenbart referenspris. Individuella priser gäller i viss 
mån även handel med naturgas. Ett alternativ till att jämföra mark-
nadspriser är att utvärdera företagets prissättning utifrån de rörliga 
kostnaderna och kapitalkostnaderna. Detta är en utmanande uppgift 
eftersom kostnadsdata kan manipuleras.* På grund av bolagens infor-
mationsövertag gentemot myndigheter och andra övervakare menar 
vi att hypotes 1, i kapitel 4 avsnitt 4.6 − att offentliga energibolag sätter 
lägre priser och har högre produktionskapacitet än motsvarande pri-
vata energibolag − är relevant för fjärrvärmemarknaden och potentiellt 
även när det gäller handel med el och naturgas, även om företagen 
formellt har en skyldighet att bedriva verksamheten på affärsmässig 
grund.

Kommunala företag har stora möjligheter att avvika från den kvali-
tets- eller innovationsnivå som är förenlig med vinstmaximering. Det 
beror på att det är svårt för utomstående att avgöra om den observerade 
nivån är just vinstmaximerande. Exempelvis behövs detaljerad infor-
mation om hur kunderna värderar höjd kvalitet eller bättre produkter, 
något som inte bolagen eller ens kunderna nödvändigtvis har. Vi för-
väntar oss därför att kommunala energibolag levererar en annan grad 
av kvalitet, till exempel när det gäller leveranssäkerhet, och uppnår en 
annan innovationsgrad än privata energibolag även när kravet är att 
verksamheten ska drivas med vinstsyfte.

HUR PÅVERKAR VINSTSKYLDIGHETEN DE  

KOMMUNALA ENERGIBOLAGEN?

Även om kommunala bolag har ett visst utrymme att bedriva verksam-
het efter sina egna målsättningar, bör skyldigheten att driva verksam-
heten på affärsmässig grund ändå haft viss effekt. Ett skäl till detta 
är att insynen är större i offentlig än i privat verksamhet. All doku-
mentation i kommunala bolag är i grunden att betrakta som allmän 
handling (offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3 §) och är därför 

* Bolagen kan rättfärdiggöra ett lågt pris genom att värdera anläggningstillgång-

arna lågt eller att förlänga avskrivningstiden. En annan variant är att kapitalisera 

bolaget med hjälp av subventionerade lån från kommun eller stat. Ett tredje sätt vore 

att hyra anläggningstillgångar som lokaler och transportmedel från annan verksam-

het till underpris. Bolaget kan således sänka energipriset och samtidigt upprätthålla 

avkastningen.

5.1.1
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tillgänglig för alla svenska medborgare (tryckfrihetsförordningen 2 
kap. 1 §). Offentliga företag är dessutom skyldiga att öppet redovisa sin 
verksamhet (transparenslagen 3 §). 

Självkostnadsprincipen som gällde tidigare ger svaga incitament 
internt i företaget att hålla nere kostnaderna eftersom alla besparingar 
går direkt till kunderna genom sänkta priser. Förvisso önskar kommu-
nens medlemmar, och säkert även fullmäktige, alltid att kommunal 
verksamhet ska drivas effektivt och att man får tillgång till så bra pro-
dukter som möjligt givet de resurser som läggs på verksamheten. Det 
kan dock vara svårt att nå dessa mål i ett företag som ska drivas enligt 
självkostnadsprincipen när fullmäktige har ofullständig information 
om sambandet mellan resursanvändande och produktion. I ett vinst-
drivande företag kan man däremot skapa bonussystem där ledning 
och anställda tar del av de eventuella vinstökningar som följer av att 
resurserna utnyttjats bättre. Vinstmaximering och bonussystem ska-
par alltså interna incitament i företaget att effektivisera driften. 

Hypotes 4: Produktiviteten i de kommunala energibolagen har ökat 
till följd av skyldigheten att driva verksamheten på affärsmässig grund.

Nästa fråga är vad som händer med priser och försäljning när 
vinstkrav införs. Å ena sidan kommer ett bättre resursutnyttjande 
kunderna till godo genom lägre kostnader och därmed lägre priser. 
Å andra sidan får de vinstdrivande bolagen ett incitament att höja pri-
serna, vilket de inte hade tidigare. Ett vinstintresse kan därför leda till 
både högre och lägre priser. Figur 5.1 illustrerar dessa mekanismer.

Bolaget drivs i utgångspunkten utan vinstintresse, men är ganska 
ineffektivt och har en hög genomsnittskostnad. Självkostnadspriset 
är därför lika med p och försäljningen är lika med k. Kostnadskon-
trollen antas öka till följd av vinstkravet. Vi illustrerar detta genom att 
genomsnittskostnaden sjunker från hög till låg. Det nya självkostnads-
priset sjunker således till pl. Men till den låga genomsnittskostnaden 
utgör inte pl det vinstmaximerande priset. I stället tar företaget ut pm. 
Trots vinstskyldigheten är det nya priset pm lägre än det gamla själv-
kostnadspriset p även om företaget inte längre tar särskild hänsyn till 
kundnyttan.

Det är konkurrenstrycket mätt i efterfrågans priskänslighet som 
bestämmer slutresultatet. Hög priskänslighet innebär intensiv kon-
kurrens och att ett företag med höga priser förlorar mycket försälj-
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ning. Med intensiv konkurrens kommer det vinstmaximerande priset 
pm därför inte avvika särskilt mycket från självkostnadspriset pl. Då 
leder ett vinstintresse till lägre priser om man tar hänsyn till att inci-
tamenten till kostnadskontroll har förbättrats. I exemplet ovan gyn-
nas konsumenterna alltså av ett starkare fokus på vinst. På marknader 
med svag konkurrens, där efterfrågan är prisokänslig, får vi i stället en 
prisökning till följd av vinstskyldigheten: pm>p.

Hypotes 5: Skyldigheten att driva verksamheten på affärsmässig 
grund har lett till att de kommunala energibolagen tar ut högre pri-
ser på de marknader där konkurrensen är svag, och lägre priser på de 
marknader där konkurrensen är stark.

Incitamenten att investera i kvalitetsförbättringar och innovationer 
påverkas av själva försäljningsvolymen och av huruvida företaget foku-
serar mer på kundnytta än vinst i sina affärsbeslut. Ett vinstmotiv torde 
i sig innebära ett svagare fokus på kundnyttan i de kommunala bolagen 
och även lägre försäljning på marknader med svag konkurrens.

Hypotes 6: På marknader med svag konkurrens innebär skyldighe-
ten att driva verksamheten på affärsmässig grund att de kommunala 
energibolagen levererar lägre kvalitet och är mindre benägna att inves-
tera i kvalitetsförbättrande åtgärder och FoU än förut.

På marknader med stark konkurrens kommer de kommunala 
energibolagen sannolikt att ta ut lägre priser och ha högre försäljning 

pm
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Genomsnittskostnad låg

Genomsnittskostnad hög

Efterfråga

Figur 5.1. Vinstmotivets effekter på pris och försäljning.



105

5 * SÄRSKILDA SPELREGLER FÖR KOMMUNALA ENERGIBOLAG

efter att vinstkrav införts, om man tar hänsyn till de förbättrade incita-
menten för kostnadskontroll. Detta torde å ena sidan stärka incitamen-
tet att ta fram förbättrade produkter och tjänster. Å andra sidan kan 
företagen förväntas ta mindre hänsyn till kundnyttan. Nettoeffekten 
blir i detta fall oklar.

Nästa fråga är hur ett starkare fokus på vinst påverkar incitamen-
ten att begränsa konkurrensen, som att neka konkurrerande fjärrvär-
meproducenter tillträde till det egna nätet. Återgå till figur 4.3 i avsnitt 
4.5. Ett rimligt antagande är att vinstdrivande företag bemöter en ny 
konkurrent på marknaden mer aggressivt än ett icke-vinstdrivande 
bolag. Förväntan om att möta tuffare konkurrens innebär att konkur-
renten träder försiktigare in på marknaden och säljer en mindre kvan-
titet än annars. Konsumentvärdet av nyinträde sjunker således (A+B 
sjunker). Samtidigt förlorar det befintliga bolaget mindre på inträde 
(A+C sjunker). Generellt är nettoeffekten oviss.* Vinstskyldigheten 
kan därför innebära båda starkare och svagare incitament att begränsa 
konkurrensen bland kommunala energibolag.

Ett alternativt sätt att införa ett vinstintresse i verksamheten är att 
sälja företaget till en privat aktör som i sin tur drivs av vinstintresse. I 
utgångspunkten har kommunen incitament att driva egen verksam-
het om den tar ett bredare kundperspektiv och kan sätta lägre priser 
än vad privata aktörer skulle göra. Kommunala bolag kan även ha till 
syfte att upprätthålla sysselsättningen. Dessutom kan kommunen 
tjäna skattemässigt på att behålla affärsverksamhet i egen regi genom 
att samla de olika bolagen i en koncern som kan kvitta överskott i en 
verksamhet mot underskott i en annan. Det lagstadgade kravet om att 
kommunal verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder försvagar 
incitamentet för att driva kommunala energibolag. En orsak är att det 
krävs större ekonomisk kompetens att styra ett vinstdrivande bolag än 
att driva det efter självkostnadsprincipen. Vinstmaximering innebär 
till exempel att bolaget i sina affärsbeslut måste värdera de marginella 
kostnaderna gentemot kundernas marginella betalningsvilja. Under 
självkostnadspriser behöver bolaget endast skatta kostnaderna som 
man sedan kan vältra över på kunderna. I stället för att själv bygga upp 

* Nettoeffekten torde vara oviss även när inträde innebär att vinstdrivande företag 

bemöter konkurrens mindre aggressivt än icke vinstdrivande bolag.

g
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den nödvändiga kompetensen kan det vara lönsamt att sälja bolaget till 
någon som redan har sådan kompetens. Dessutom kan intresset för 
att behålla bolaget i kommunal ägo minska om möjligheterna att driva 
bolaget för att uppnå politiska mål försvagas. 

Hypotes 7: Utförsäljningen av kommunala energitillgånger har 
ökat efter att den legala skyldigheten att driva verksamheten på affärs-
mässig grund infördes.

Slutligen noterar vi att den lagstadgade skyldigheten att driva verk-
samheten på affärsmässiga villkor kan skärpa målkonflikten mellan 
de politiska ägarrepresentanterna och företagens styrelse/ledning, 
exempelvis att ledningen önskar höja vinsten medan politikerna kan-
ske önskar ta större hänsyn till kundnyttan. En sådan målkonflikt 
kan medföra höjda priser och underinvesteringar, men den kan också 
bidra till att det blir svårare att få kommunalt ägda underleverantörer 
att gå med på att underprissätta sina varor för att gynna kommunen. 
Vinstintresset kan också innebära att styrelsen/ledningen i det kom-
munala företaget blir mindre benägen att utöka verksamheten, exem-
pelvis i syfte att öka den lokala sysselsättningen.

VILKA ÄR DE SAMHÄLLSEKONOMISKA  

KONSEKVENSERNA AV VINSTSKYLDIGHETEN?

Om vi återgår till figur 4.1 i avsnitt 4.2 och utgår ifrån att det kom-
munala bolaget tar ett pris någonstans i intervallet mellan det sam-
hällsekonomiskt optimala p och det vinstmaximerande pm, innebär 
ett vinstkrav att snedvridningarna förvärras eftersom priset drivs upp 
ytterligare. I figuren utgör det prickiga området C välfärdsförlusten till 
följd av en prisökning från p till pm och reducerad försäljning från k till 
km. Men om det kommunala bolaget i stället utgår från underpriset 
ps och har överkapaciteten ks, kan vinstkravet minska välfärdsförlus-
ten, om korrigeringen i företagets incitament driver priset närmare p. 
Slutkunderna förlorar på höjda priser i båda fallen, men i det sista fal-
let bidrar ökade bolagsvinster till de kommunala inkomsterna så pass 
mycket att sluteffekten ändå blir positiv.

På samma sätt kan en försvagning av incitamentet att investera 
i kvalitet och FoU, till följd av ett förstärkt vinstkrav, vara kostsam 
eller gynnsam för samhället, beroende på om det kommunala bolaget 
under- eller överinvesterade i kvalitet och FoU i utgångsläget.

5.1.2

5.
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De kommunala elbolagen är små i relation till storleken på den 
totala marknaden, och de har begränsad marknadsmakt. Det vinst-
maximerande priset pm torde alltså ligga nära p, som vi diskuterade i 
avsnittet ovan. Huvudeffekten av skyldigheten att driva verksamheten 
på affärsmässig grund är i så fall att problemet med underprissättning 
minskar. Eftersom vinstkrav även leder till starkare fokus på effektivt 
resursutnyttjande, har vinstkravet sannolikt medfört en effektivare 
prisbildning, åtminstone i de kommunala elhandels- och elproduk-
tionsbolagen. 

Sammanfattningsvis torde skyldigheten att bedriva kommunala 
elhandels- och elproduktionsbolag på affärsmässig grund ha haft 
positiva samhällsekonomiska konsekvenser när det gäller prisbild-
ning och resursanvändning. Det är mera osäkert om vinstkravet har 
haft dylika positiva effekter på fjärrvärmeverksamheten och handeln 
med naturgas, där konkurrenstrycket är lägre. Dock finns det andra 
effekter av betydelse. 

Så länge den kommunala energiförsörjningen skulle ske till själv-
kostnadspris och möjligheten att blanda samman driften med annan 
kommunal verksamhet fanns, var det var svårt att övervaka verksam-
heten i de kommunala energibolagen. Den nya lagstiftningen och 
bolagiseringen av Vattenfall kan ses som ett försök att skapa likartade 
förutsättningar oberoende av ägandeformen. Transparens och likar-
tade spelregler ökar möjligheten att jämföra och utvärdera prestandan 
i alla bolag. Kanske är högre transparens den största fördelen med 
bolagiseringen av den offentliga energiförsörjningen.

Begränsningar i den  
kommunala affärsverksamheten

Kommunal affärsverksamhet ska generellt begränsas till att tillhan-
dahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 
kommunen (kommunallagen 2 kap. 7 §). Kommunala bolag får emel-
lertid bedriva elproduktion och handla med el och naturgas samt 
därtill sammanhängande verksamhet utanför kommunens område 
(ellagen 7 kap. 1 §, naturgaslagen 5 kap. 1 §). Lagtexten förbjuder inte 
kommunala energibolag att bedriva affärsverksamhet utomlands och 
definierar inte heller vad som avses med sammanhängande verksam-

5.2
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het. Klart är dock att kommunala energibolag som handlar med el eller 
naturgas, eller bedriver elproduktion, inte får sälja varor eller tjänster 
som uppenbart inte har något med dessa verksamheter att göra, till 
exempel semesterresor. 

Också nätverksamhet får drivas utanför kommunen, men endast i 
geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen och i 
syfte att uppnå ändamålsenlig nätverksamhet. Detta gäller eldistribu-
tion (ellagen 7 kap. 1 §), överföring av naturgas (naturgaslagen 5 kap. 1 §) 
samt fjärrvärme (fjärrvärmelagen 39 §). Ett kommunalt elnätsbolag i 
Skåne får därför inte köpa och driva elnät i Norrland. Vad som menas 
med ändamålsenlig nätverksamhet specificeras inte. Men en given 
tolkning är att bolagen endast får expandera in i andra kommuner om 
man kan upprätthålla ett integrerat nät och att det i samhällsekono-
misk mening är lönsamt att utvidga verksamheten. En annan begräns-
ning förefaller vara att bolagen endast får expandera med den typ av 
nätverksamhet man redan bedriver inom kommunen. Ett kommunalt 
fjärrvärmeverk får alltså inte köpa elnätet i grannkommunen. Det 
förefaller som om lagen tillåter nätverksamhet över nationsgränserna 
om syftet är att uppnå ändamålsenlig nätverksamhet. I princip är det 
alltså möjligt att integrera två nät som ligger på var sin sida av nations-
gränsen om inte lagstiftningen i det andra landet förbjuder detta.

Privata och statliga energibolag är däremot inte begränsade av 
någon laglig skyldighet att koppla nätverksamheten geografiskt, att 
bedriva ändamålsenlig nätverksamhet eller att annan verksamhet ska 
hänga samman med elproduktion eller handel med el eller naturgas. 
De har därför större möjlighet att expandera sin verksamhet.

SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER AV ATT  

BEGRÄNSA DEN KOMMUNALA AFFÄRSVERKSAMHETEN

I avsnitt 4.4 argumenterade vi för att kommunala bolag som expande-
rar verksamheten utanför kommungränsen sannolikt gör detta i vinst-
syfte. När förvärv verkligen sker på affärsmässig grund, oberoende av 
ägandeform, finns det ingen reell skillnad mellan kommunala, pri-
vata och statliga aktörer på marknaden för uppköp. På en marknad 
med fri uppköpskonkurrens skulle det mest effektiva bolaget vinna 
budgivningen oberoende av ägandeform och allt annat lika. Generellt 
är det samhällsekonomiskt kostsamt att begränsa antalet aktörer och 
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därmed konkurrensen på marknaden. För det första innebär begrän-
sad konkurrens att det inte nödvändigtvis är det mest effektiva bolaget 
bland alla potentiella köpare som övertar verksamheten. Slutkunderna 
kan därför drabbas av ineffektiva köpare med högre priser än andra. 
Detta gäller även på marknader med prisreglering eftersom högre 
kostnader innebär en högre intäktsram och därigenom högre priser. 
För det andra har effektiva bolag en högre betalningsvilja − även på 
marknader med prisregleringar då regleringsmyndigheten normalt 
inte kan plocka ut alla effektivitetsvinster. Begränsad konkurrens 
på uppköpsmarknaden medför lägre försäljningspriser, vilket kan 
avskräcka potentiella säljare från att lägga ut sin verksamhet till för-
säljning, även i de fall ägarbyte vore samhällsekonomiskt lönsamt. 
Mot denna bakgrund kan man ifrågasätta om det är ändamålsenligt 
att kommunala energibolag rutinmässigt ska nekas att förvärva vissa 
fjärrvärmeverk, el- och gasnät medan privata och statliga bolag står 
fria att förvärva dessa.

De senaste åren har vi sett en hel del utförsäljningar av kommunala 
nätbolag. De flesta bolag som köpts upp har förvärvats av någon av de 
tre stora aktörerna Vattenfall, Fortum eller E.ON. Ökad ägarkoncentra-
tion på nätsidan innebär att prisreglering av nätverksamheten försvå-
ras. En stor utmaning för den ansvariga myndigheten är att bedöma 
om den intäktsram som de enskilda nätbolagen lämnar in är skälig, 
bland annat eftersom det är svårt att utvärdera nätbolagens kostnader 
och den kvalitet de erbjuder. Möjligheten att utvärdera företagen ökar 
om det finns ett urval av nätbolag att jämföra med. Det blir svårt för ett 
nätbolag att försvara en hög intäktsram om det samtidigt finns en rad 
nätbolag som under likartade förutsättningar kräver en betydligt lägre 
intäktsram. Genom att belöna nätföretag som uppnår bättre resultat 
än jämförbara bolag uppstår en form av konkurrens mellan bolagen 
som kan bidra till högre effektivitet även på en reglerad marknad. En 
sådan så kallad måttstockskonkurrens används till exempel för att 
reglera elnäten i Norge (NVE 2006). För att måttstockskonkurrensen 
ska fungera krävs ett antal företag som agerar oberoende av varandra. 
Genom att förvägra kommunala nätbolag möjligheten att agera fritt på 
uppköpsmarknaden kan nuvarande lagstiftning försvåra möjligheten 
för måttstockskonkurrens om antalet nät som är oberoende av de stora 
energibolagen minskar.
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Uppköp stärker företagets incitament att investera i FoU och kva-
litetsförbättringar då en större kundbas innebär att investeringskost-
naden kan spridas ut på flera kunder. Benägenheten att investera i 
FoU och kvalitetsförbättringar torde därför sjunka i de företag som 
är lagligt begränsade från att delta i uppköpskonkurrensen. Å andra 
sidan innebär konsolidering av marknaden genom uppköp att FoU-
arbetet samlas i allt färre bolag. Om innovationsgraden främjas av att 
flera av varandra oberoende aktörer tävlar om att ta fram förbättrade 
produkter, kan det vara samhällsekonomiskt försvarbart att begränsa 
möjligheten till uppköp. Men det är fortfarande oklart varför man ska 
begränsa enbart kommunala bolag och inte andra från att växa genom 
uppköp.

Ett argument för att de offentliga energiföretagen även ska få bedri-
va annan verksamhet än att producera, handla med och transportera 
energi är eventuella synergieffekter med annan verksamhet. Bred-
band i regi av kommunala energibolag kan vara ett exempel på detta. 
Gräv- och annat markarbete utgör en betydande kostnad vid nybyggen, 
renoveringar, vägarbete och liknande. För att undvika kostsamt dub-
belarbete är det värdefullt att koordinera framdragningen av rör och 
kablar till telekommunikationer, fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp. 
Koordineringen underlättas av att det är samma bolag som står för 
arbetet, som när energibolaget drar både el, bredband och fjärrvärme. 
Skalfördelar i underhållsarbetet innebär sannolikt ytterligare bespa-
ringar. Administrationskostnaderna sjunker dessutom när samma 
leverantör fakturerar el, bredband och värme på en enda räkning. 
Effektivitetsskäl kan därför motivera att samma bolag levererar exem-
pelvis både energi och bredband.

Kommunala energibolag kan ha specialkunskaper som är nödvän-
diga för att utveckla marknaden eller konkurrensen. Energirådgivning 
är en marknad som växer i takt med att högre energipriser, skatter, 
avgifter och politisk press gör att det blir allt viktigare att hushålla med 
energin. Försäljning av styrsystem för energiförbrukning är en annan 
gryende marknad. Det kan finnas ett värde i att koordinera styrsystem 
för uppvärmning av privata hushåll med varandra, och med det lokala 
fjärrvärmenätet. Därigenom kan man utnyttja befintlig kapacitet på ett 
effektivt sätt, vilket underlättar att göra korrekta investeringar i nätet. 
För att optimera systemet hela vägen från producent till slutanvändare 
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kan det vara nödvändigt att det är den lokala fjärrvärmeleverantören 
som levererar styrsystemet oberoende av vem som äger bolaget.

SAMHÄLLSEKONOMISKA INTÄKTER AV ATT  

BEGRÄNSA DEN KOMMUNALA AFFÄRSVERKSAMHETEN

Det är befogat att begränsa de kommunala energibolagens verksamhet 
i ljuset av principen om att kommunal affärsverksamhet ska vara av 
allmänt intresse och ha anknytning till kommunen eller kommunens 
medlemmar. Annars kunde kommunerna enkelt kringgå principen 
genom att låta sitt energibolag bedriva allehanda affärsverksamhet.

Dessutom kan kommunala bolag ha snedvridna incitament att 
expandera verksamheten, bland annat om det kommunala borgens-
åtagandet sänker företagets lånekostnader så att kapitalkostnaden inte 
återspeglar projektrisken. I stället får kommunens medlemmar pas-
sivt bära risken. Faran finns därför att offentliga bolag överexpanderar 
på grund av att risken undervärderas. Oskäliga skillnader i kapital-
kostnader innebär också att konkurrensen snedvrids till fördel för de 
offentliga bolagen, som vi diskuterade i avsnitt 4.4.

Ytterligare argument som talar för att begränsa den kommunala 
affärsverksamheten är att konkurrensproblem kan uppstå om man till-
låter i synnerhet nätbolag att bredda verksamheten till andra områden. 
Ta ett hypotetiskt exempel där det lokala elbolaget erbjuder bredband 
och eldistribution som en paketlösning. Eldistribution är en regional 
monopolverksamhet och tillgång till el av fundamental betydelse. Där-
för kommer kunden naturligtvis inte undan att välja bredband från det 
lokala elbolaget, vilket innebär att andra bredbandsleverantörer blir 
utkonkurrerade. Bolaget överför i realiteten sin monopolmakt i elnä-
tet till bredbandet när det kopplar ihop bredband med eldistribution. 
Exemplet är naturligtvis extremt, men visar tydligt möjligheten att på 
en fri marknad begränsa konkurrensen genom att koppla ihop olika 
varor eller tjänster (Nalebuff 2004).* Lösningen är att tvinga bolagen 
att även erbjuda de olika tjänsterna separat.

* Det mest kända exemplet är när Microsoft knöt ihop sin webbläsare Internet Ex-

plorer med operativsystemet Windows (Whinston 2001). Eftersom Windows var helt 

dominerande på marknaden, hade kunderna i realiteten inget annat val än att ta 

Internet Explorer på köpet. Den då konkurrerande webbläsaren Netscape Navigator 

försvann därefter snabbt från marknaden.
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Ett ytterligare problem med att tillåta reglerade nätbolag att bred-
da verksamheten till att inkludera oreglerad bredbandsverksamhet 
är möjligheten att påverka intäktsramen genom att relatera prissätt-
ningen av bredband till priset för nätöverföring. Anta att energibolaget 
erbjuder kunder som tecknar bredbandsavtal rabatt på elnätstariffen. 
Kunder som står i valet mellan kombinationsavtalet och andra erbju-
danden bryr sig om den totala kostnaden och inte hur kostnaden för-
delas mellan abonnemangsavgiften för bredband och elnätstariffen. 
Nätbolaget kan sålunda sänka elnätstariffen och höja abonnemangs-
avgiften med motsvarande belopp utan att påverka erbjudandets kon-
kurrenskraft. Värdet ligger i att företaget kan sänka inkomsterna från 
nättarifferna och uppnå den uppställda intäktsramen utan att i realite-
ten sänka den totala vinsten.

AVVÄGNINGAR FÖR OCH EMOT ATT BEGRÄNSA DEN  

KOMMUNALA AFFÄRSVERKSAMHETEN

Kommunala energibolag utgör värdefulla komplement till andra före-
tag när de är nödvändiga för konkurrensen eller framväxten av nya 
marknader, när det finns starka synergieffekter i angränsande verk-
samhet eller när de erbjuder andra och substantiella kostnadsfördelar. 
Å andra sidan måste lagstiftaren beakta problemet med överexpan-
sion, snedvriden konkurrens och eventuella möjligheter att kringgå 
prisregleringar. Det finns därför fog för att begränsa kommunala 
energibolags affärsverksamhet. Frågan är om den nuvarande avgräns-
ningen är rimlig.

Att helt förbjuda kommunala energibolag att expandera sina verk-
samheter geografiskt och utanför sina kärnområden skulle kunna 
innebära väsentliga effektivitetsförluster. Det förefaller meningsfullt 
att lagen är mera tillåtande när det gäller kommunal expansion av 
nätverksamheten till områden nära kommunen eftersom särskilda 
effektivitetsvinster kan uppstå när näten integreras över kommun-
gränserna.

Nuvarande lagstiftning begränsar reglerade kommunala nätbo-
lags möjlighet att expandera in i sammanhängande oreglerad verk-
samhet. Regleringsproblem till följd av samröre mellan reglerad och 
oreglerad verksamhet beror dock inte specifikt på ägandeformen. 
Om begränsningen grundar sig i en oro för möjligheten att undvika 

5.2.3 



113

5 * SÄRSKILDA SPELREGLER FÖR KOMMUNALA ENERGIBOLAG

intäktsreglering borde lagstiftaren överväga om inte även privata och 
statliga nätbolags möjlighet att expandera in i oreglerad verksamhet 
borde begränsas på motsvarande sätt.

I detta sammanhang är det intressant att notera att varken E.ON, 
Fortum eller Vattenfall i dagsläget erbjuder exempelvis bredbands-
tjänster i egen regi. Möjligtvis kan man tolka detta som att eventuella 
synergieffekter uppstår genom att samma bolag står för framdragan-
det av vatten, avlopp, telekommunikationer och elnät, men inte i för-
säljningen av dessa tjänster till slutkunder. En sätt att möjliggöra för 
kommunala bolag att realisera sådana synergieffekter är att de får äga 
själva bredbandsinfrastrukturen, men att företagen endast får hyra ut 
nätkapacitet och inte sälja bredbandstjänster. För att en lösning med 
integrerad nätverksamhet ska fungera är det viktigt att prisregleringen 
i bredbandsnätet harmoniseras med regleringen av distributionsnätet 
för el. Annars finns risken att bolagen flyttar gemensamma kostnader 
mellan de olika typerna av nätverksamhet för att höja vinsten.

Att tillåta kommunal affärsverksamhet blir mer värdefullt om 
konkurrensen i övrigt är svag. Effektivitetsvinsterna av att just kom-
munala energibolag erbjuder energirådgivning är inte nödvändigt-
vis höga. I dag erbjuder många kommuner gratis energirådgivning 
fristående från kommunala energibolag. Inträdesbarriärerna är för-
modligen relativt låga, så förutsättningarna för konkurrens är tro-
ligtvis gynnsamma även utan kommunala aktörer. Det är därför inte 
uppenbart att energirådgivning från kommunala energibolag är nöd-
vändig för framväxten av dessa marknader. EU-kommissionen (2006) 
anser emellertid att speciellt nätbolag och elhandelsbolag kan bidra 
till ökad energieffektivitet genom att saluföra energitjänster. Men 
kommissionen uppmärksammar även att snedvridningar i konkur-
rensen kan uppstå. Ett förbud för kommunala energibolag att erbjuda 
energi tjänster skulle sannolikt inte stå i konflikt med EU:s direktiv då 
kommissionen överlåter ansvaret för att lösa eventuella konkurrens-
problem till de enskilda medlemsländerna.

Som diskussionen ovan visat står lagstiftarna inför en svår upp-
gift när det gäller var gränsen för kommunal affärsverksamhet inom 
energisektorn ska dras. Vår granskning visar inte på några uppenbara 
misslyckanden i detta avseende.
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Konkurrenslagens bestämmelser om  
offentlig säljverksamhet

Enligt konkurrenslagen (3 kap. 27 §) är staten, kommuner och lands-
ting förbjudna att i sin säljverksamhet tillämpa ett förfarande som

1.  snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en 
effektiv konkurrens på marknaden

2.  hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utveckling-
en av en sådan konkurrens.

Här har vi ett exempel på att lagstiftaren skiljer mellan offentliga och 
privata företag. Det är till exempel generellt förbjudet för offentliga 
företag att hindra andra bolag att tränga in på marknaden eller att pres-
sa ut konkurrenter från marknaden. Detta är förvisso förbjudet även 
för privata bolag, men endast om de själva eller kollektivt är så stora att 
de innehar en dominerande ställning på marknaden. För offentliga 
bolag gäller däremot förbudet oberoende av deras storlek. Konkur-
renslagen behandlar alltså offentliga företag hårdare än privata bolag.

KONKURRENSLAG ELLER SEKTORSPECIFIK REGLERING?

En omfattande och väl fungerande konkurrenslagstiftning utgör en 
viktig beståndsdel för en effektiv marknad. En fördel med lagstift-
ningen är att den verkar preventivt. Företag avstår från oegentlig-
heter om de förväntar sig att bli upptäckta, lagförda och bestraffade. 
Konkurrenslagen kan därmed innebära att företagen beter sig på ett 
konkurrensmässigt sätt även om marknadsstrukturen skulle erbju-
da möjligheter att utöva marknadsmakt. En väl fungerande konkur-
renslagstiftning minskar således behovet av sektorspecifika ingrepp 
på marknaden. Det vore exempelvis onödigt att lagstifta om obligato-
riskt tredjepartstillträde till infrastruktur om begränsning av tillträde 
i syfte att förhindra konkurrens generellt åtalades och bestraffades 
enligt konkurrenslagen.

I realiteten är dock inte konkurrenslagen fullt så komplett som man 
skulle önska. För det första finns det en rad beteenden som är kostsam-
ma från ett samhällsekonomiskt perspektiv, men som inte omfattas av 
lagstiftningen. Konkurrenslagen rör främst prisbildningen på mark-
naden och konkurrenshämmande åtgärder. Som vi har sett kan mark-
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naden ge upphov till andra snedvridningar avseende investeringar i 
förbättrad kvalitet, FoU och riskbenägenhet. För det andra finns en risk 
att oegentliga beteenden inte upptäcks, anmäls eller lagförs, och att 
en eventuell bestraffning är för svag för att ha den avsedda preventiva 
effekten. För det tredje kan det vara svårt att avgöra om ett beteende är 
olagligt i juridisk mening. Konkurrenslagens presumtion är att mark-
naden är välfungerande och att företagen beter sig konkurrensmäs-
sigt om inte motsatsen kan bevisas. På grund av begränsade resurser 
kan konkurrensmyndigheten därför välja att inte driva en del juridiskt 
tveksamma fall. I andra fall är domstolen tvungen att fria om överty-
gande bevis saknas, även när myndigheten har drivit fallet till domstol.

Dessa begränsningar i konkurrenslagens omfattning och tillämp-
ning innebär att viss sektorspecifik lagstiftning kan vara befogad. Det 
viktigaste argumentet för reglering är att marknaden är så koncentre-
rad att det är rimligt att anta att konkurrensen inte fungerar, i mening-
en att företag som står helt fria att sätta vilka priser de vill kommer 
att utnyttja sin marknadsmakt och ta ut överpriser. Problemet gäller 
särskilt marknader där tillgång till viss infrastruktur är avgörande för 
att kunna konkurrera. Här är det mer effektivt med direkta prisregle-
ringar.

ÄR KONKURRENSLAGENS BESTÄMMELSER OM OFFENTLIG  

SÄLJVERKSAMHET RELEVANTA PÅ ENERGIMARKNADEN?

I Sverige ansvarar Energimarknadsinspektionen, EI, för regleringen 
av distributionsnäten för el och naturgas. Om EI redan har bedömt 
ett nätbolags villkor som skäliga är det svårt att se hur någon aktör på 
marknaden framgångsrikt skulle kunna argumentera för att man är 
diskriminerad genom att åberopa bestämmelserna i konkurrenslagen 
om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. På markna-
derna för distribution av el och naturgas förefaller därför konkurrens-
lagen ha begränsad relevans i dagsläget. I stället är det mer realistiskt 
att utgå från att konkurrenslagen i stället kan tillämpas på de avregle-
rade energimarknaderna, det vill säga handel med och produktion av 
el, handel med naturgas och fjärrvärmeverksamhet.

Företagens utrymme att utnyttja marknadsmakt beror på konkur-
renstrycket och möjligheten att blockera inträde. Marknaderna för 
elproduktion och elhandel har länge varit avreglerade. På  elbörsen 
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Nord Pool har endast de allra största producenterna möjlighet att 
utnyttja marknadsmakt, men inte de kommunala bolagen. Det stora 
antalet aktörer på slutkundsmarknaden och de låga inträdesbarriärer-
na försvårar för enskilda elhandlare att utöva marknadsmakt. Möjligt-
vis har kommunala energibolag utrymme att snedvrida konkurren-
sen genom att underprissätta el till kommunen eller medlemmarna i 
kommunen, som i avsnitt 4.5.

Konkurrenssituationen är svagare på naturgasmarknaden där 
endast ett fåtal stora aktörer är aktiva. Naturgas importeras från Dan-
mark och säljs på grossistmarknaden av två utländska bolag, Dong 
Energy och E.ON Sverige. Göteborg Energi är det enda kommunala 
bolaget som är stort nog att ha marknadsmakt på marknaden för han-
del med naturgas, även om det inte innehar en dominerande ställning. 
Samtidigt är det inte uppenbart att just Göteborg Energi har större 
incitament eller möjlighet att utöva marknadsmakt än de andra två 
aktörerna. Dock finns en viss skevhet i konkurrenslagen. Endast Göte-
borg Energis eventuella utnyttjande av marknadsmakt förefaller åtal-
bart. De andra företagen har var för sig möjlighet att utnyttja eventuell 
marknadsmakt eftersom inget av dem innehar en dominerande ställ-
ning i lagens mening.

Fjärrvärmebolagen har lokalt monopol på produktion, distribution 
och handel med fjärrvärme och har därmed möjligen en dominerande 
ställning i konkurrensrättslig mening. I så fall är konkurrensvridande 
beteenden på fjärrvärmemarknaden olagliga redan med utgångs-
punkt i förbudet mot missbruk av dominerande ställning (konkur-
renslagen 2 kap. 7 §). Förbudet gäller båda offentliga och privata företag 
och skulle gälla även om särskild konkurrenslagstiftning för offentlig 
säljverksamhet saknades. Om konkurrenslagen är tillämp bar och 
Konkurrensverket väljer att använda den på fjärrvärmemarknaden, 
skulle förutsättningarna för effektiv konkurrens öka och behovet av 
en särreglering av fjärrvärmemarknaden minska.

För närvarande tycks konkurrenslagens särskilda förbud mot kon-
kurrensbegränsande offentlig säljverksamhet mest ha relevans för ett 
fåtal offentliga energibolag, till exempel Göteborg Energi och Vatten-
fall. Vi känner inte till någon utredning av konkurrensen på natur-
gasmarknaden. En sådan vore naturligtvis välkommen, inte minst 
på grund av den höga marknadskoncentrationen. Elmarknaden har 
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utretts vid ett antal tillfällen. Man har inte funnit några bevis för att de 
stora elbolagen systematiskt skulle utnyttja sin marknadsmakt för att 
driva upp priset på elbörsen Nord Pool. Men det finns en rad möjlig-
heter att utnyttja marknadsmakt som inte har undersökts, till exempel 
underinvesteringar i ny kapacitet, se Fridolfsson och Tangerås (2009) 
för en diskussion och översikt över forskningen på området. Ytter-
ligare studier av elmarknaden behövs därför.

Vi ser möjliga tillämpningar av konkurrenslagen på framväxan-
de marknader som energitjänster och installation av värmesystem. 
Om energiföretagen breddar sin verksamhet till dessa områden kan 
flera av de konkurrensproblem vi diskuterat uppstå. Vi kan tänka oss 
situationer där fjärrvärmenätsägaren gynnar sin egen underleveran-
tör med billiga och högkvalitativa mätdata, att offentliga aktörer säl-
jer energitjänster till det offentliga till underpriser, att de offentliga 
bolagen överexpanderar och så vidare. Med en aktiv tillämpning av 
konkurrenslagstiftningen minskar behovet av lagmässiga förbud mot 
kommunala energibolag att utvidga verksamheten till nya marknader. 
Men man bör inte ensidigt fokusera på de statliga och kommunala 
energibolagen, även privata aktörer har incitament att begränsa kon-
kurrensen.

 

Kommentar 

Energibolagen kan ha snedvridna incitament både när det handlar om 
prisbildning och expansion av verksamheten samt investeringar i ny 
kapacitet, kvalitetsförbättrande åtgärder samt forskning och utveck-
ling. Båda privata och offentliga bolag har incitament att begränsa kon-
kurrensen för att skydda den egna verksamheten. Offentliga ingrepp 
kan därför vara befogade.

Generellt finns ett egenvärde i att lagstiftningen på energimark-
naden harmoniseras och att specialregler för vissa typer av företag i 
möjligaste mån undviks. Likartade spelregler ökar transparensen 
på marknaden och gör det lättare att utvärdera de enskilda aktörers 
beteende i förhållande till övriga aktörer på marknaden. Samtidigt 
opererar privata, statliga och kommunala företag delvis under olika 
incitamentsstrukturer, som vi visade i kapitel 4. Detta försvarar olika 
lagstiftning för de olika ägarformerna.

5.4
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Vi har i detta kapitel diskuterat frågan om huruvida dagens lag-
stiftning på ett tillfredsställande sätt fångar upp relevanta problem 
och korrigerar skillnader mellan bolagen, eller om det finns utrymme 
för förbättringar. Kommunala och statliga energibolag utgör ett värde-
fullt komplement till privata bolag när de är nödvändiga för konkur-
rensen eller framväxten av nya marknader, det finns starka synergi-
effekter i angränsande verksamhet, eller om de offentliga bolagen 
erbjuder andra, substantiella kostnadsfördelar. Å andra sidan måste 
lagstiftaren beakta de problem med överetablering, snedvriden kon-
kurrens och konkurrensbegränsande myndighetsutövande som kan 
uppstå. Den korrekta gränsdragningen för de offentliga energibola-
gens affärsverksamhet är inte uppenbar. Vår granskning påvisar inga 
fundamentala problem med den nuvarande lagstiftningen som regle-
rar de statliga, kommunala och privata energibolagen.

Detta innebär dock inte att vi inte hittar potentiella förbättringar. 
Till att börja med kan man konstatera att den ekonomiska skiljelinjen i 
vår analys i flera fall går mellan de privata och de offentliga energiföre-
tagen. Lagtexten drar dock i centrala delar gränsen mellan privata och 
statliga företag å ena sidan och kommunala företag å andra sidan. Ett 
exempel är faran med överinvesteringar och snedvriden konkurrens 
som uppstår till följd av att risker skjuts över på kommunens med-
lemmar genom det kommunala borgensåtagandet. Detta kan vara en 
orsak till att kommunala nätbolag inte får förvärva överföringsnät som 
inte befinner sig i geografisk närhet till nätverksamheten inom kom-
munen. Sådana begränsningar gäller varken Vattenfall eller de privata 
nätbolagen. Men risken för överexpansion och snedvriden konkurrens 
gäller även Vattenfall, om statliga företag har låga riskpremier till följd 
av att långivarna uppfattar staten som garant för verksamheten. Kan-
ske borde staten komplettera lagstiftning och annat regelverk för att 
begränsa Vattenfalls och andra statliga företags möjlighet att expande-
ra. Vi rekommenderar därför en översyn över regelverket för de statliga 
och kommunala energibolagen i syfta att uppnå en ökad harmonise-
ring av spelreglerna för de offentliga energibolagen.

Lösningen på eventuella konkurrensproblem är inte alltid att 
begränsa de offentliga bolagens affärsverksamhet. Det egentliga pro-
blemet med överinvesteringar och snedvriden konkurrens, som vi 
beskrev ovan, ligger i tillgången på underprissatt kapital. En möjlighet 
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vore att tillåta kommunala bolag att expandera om de samtidigt för-
pliktigar sig att erhålla kapitalinsatsen på marknadsmässiga villkor, 
något som skulle innebära att kommunen avstår från att gå i borgen 
för upplåningen i de kommunala energiföretagen.

Ett annat problem härrör från de offentliga tillståndsprocesser-
na som kan användas för att gynna egen verksamhet. I stället för att 
begränsa det offentliga företagandet kan det vara bättre att förhindra 
myndighetsutövande i konkurrensbegränsande syfte. Nuvarande kon-
kurrenslag kan endast användas för att påtala snedvridande förfaran-
den i säljverksamhet. Lagen är inte tillämpbar på den delen av verk-
samheten som består i myndighetsutövning (konkurrenslagen 1 kap. 
5 §). Det vore värdefullt att utreda de juridiska möjligheterna att stävja 
missbruk av myndighetsutövande, detta gäller inte minst de åtgär-
der kommuner och landsting får genomföra för att främja det lokala 
näringslivet (kommunallagen 2 kap. 8 §). Ett exempel på att kommu-
nen skyddar egen verksamhet genom sitt myndighetsutövande är det 
fall där miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo förbjöd en per-
son att installera en bergvärmeanläggning i en fastighet. Motivering-
en var att (den kommunala) fjärrvärmen var mera miljövänlig, samt att 
merkostnaden för fjärrvärmen inte var oskälig. Argumentet avvisades 
slutligen av Miljööverdomstolen (2009).*

Notera även att det redan finns lagstiftning som i princip är tillämp-
bar för att stävja en del av de problem lagstiftaren avser att lösa genom 
sektorspecifik lagstiftning. Till exempel är det allmänt förbjudet för 
företag att missbruka sin dominerande ställning (konkurrenslagen 2 
kap. 7 §). Huruvida särskild lagstiftning i syfte att påverka konkurrens-
situationen är befogad, beror på om man utgår ifrån att bolagen syste-
matiskt utnyttjar sin ställning för att uppnå konkurrensfördelar, eller 
om det hör till undantagen. I det första fallet är problemet huvudsakli-
gen att man genom en tillåtande lagstiftning släpper igenom beteen-
den som borde vara olagliga. Problemet uppstår i synnerhet på mark-
nader som kräver investeringar i kostsam infrastruktur, till exempel 

* Att domaren ansåg att fallet skulle bli prejudicerande för alla kommuner indi-

kerar att problemet inte är unikt (www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/

article260688.ece). Ett snarlikt fall uppstod till exempel i Kristianstad; se www.syd-

svenskan.se/sverige/kristianstad-vill-stoppa-bergvarmen/.
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distribution av el och naturgas, och som därför kan karakteriseras som 
naturliga monopol. Här är en särskild och restriktiv kompletterande 
lagstiftning befogad. I det andra fallet är en restriktiv lagstiftning pro-
blematisk eftersom den största risken är att man förbjuder verksamhet 
som är samhällsekonomiskt värdefull. Då är det bättre att förlita sig på 
konkurrenslagen.

Till sist vill vi påpeka att ägarna eller ägarrepresentanterna kan 
påverka vilken lagstiftning de önskar att energibolaget ska sortera 
under. Ett kommunalt nätbolag som upplever att lagstiftningen 
begränsar expansionsmöjligheterna, kan privatisera verksamheten 
så att företaget lagmässigt blir att betrakta som privat.* De juridiska 
begränsningar som omfattar kommunal affärsverksamhet gäller 
endast företag där kommunen står som ensam ägare eller har med-
bestämmande (kommunallagen 3 kap. 16−18 §). Om det finns ett stort 
ekonomiskt mervärde i privatisering, skulle kommunen tjäna på att 
sälja det mesta av företaget och behålla endast en minoritetspost i stäl-
let för att driva företaget helt i egen regi, dock på bekostnad av förlus-
ter i kontrollen över företaget. I princip finns motsvarande möjlighet 
även för privata företag såtillvida att lagen tillåter stat och kommun 
att förvärva ägarposter i privata bolag. Företagen kan därför kringgå 
lagstiftning som anses vara olämplig genom att höja eller sänka den 
offentliga ägarandelen.

I realiteten står energibolagen inför en meny av lagar som de till 
viss grad kan välja mellan. Denna valfrihet innebär att de olika delarna 
av lagstiftningen, som reglerar olika typer av företag, måste ses som 
en helhet och inte oberoende av varandra. För det första innebär val-
friheten att blir det svårare för lagstiftaren att detaljstyra enskilda 
energi företag genom särskild lagstiftning. För det andra blir utfallet 
inte heller ensidigt beroende av att lagen förmår att dra den exakt rätta 
gränsen mellan offentligt och privat ägande. 

* En annan möjlighet att undvika lagstiftning uppstår genom kommunens frihet att 

bestämma verksamhetsform. Lagstiftningen som kräver att kommunal verksamhet 

ska bedrivas på affärsmässig grund gäller till exempel endast om den drivs i före-

tagsform, men inte om den sker inom ramen för den kommunala förvaltningen. Då 

gäller självkostnadsprincipen. I Sverige bedriver till exempel tio kommuner fjärrvär-

meverksamhet inom den kommunala förvaltningen (Ganslandt 2010).


