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Förord

Närings- och teknikutvecklingsverket har, på regeringens uppdrag och i samråd
med Konkurrensverket, att årligen redovisa utvecklingen på de europeiska
elmarknaderna.

Verkets andra årliga redovisning lämnades till regeringen i rapporten
"Elmarknaderna i Europa 1992" (NUTEK B 1992:11).

Som underlag i arbetet lät NUTEK utföra ett antal konsultstudier. Denna
publikation är en av dessa.

För analys och slutsatser i dessa konsultstudier svarar författarna själva.

Stockholm i november 1992

Tord Eng
Utredningsdirektör



Konsultstudier

I anslutning till denna utredning bar ett omfattande underlagsmaterial tagits fram
med hjälp av konsulter. Dessa konsultstudier publiceras i NUTEKs rapportserie
enligt följande:

Fransk elpolitik för Frankrike och Europa, R 1992:41

Några förutsättningar ocb binder för den europeiska elmarknadens tillväxt
under 1990-talet, R 1992:42

Elmarknader i omvandling - En studie av elmarknaderna i Östeuropa, OSS
och Baltikum, R 1992:43

Norge - Effekter av avreglering, R 1992:44
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1 Slutsatser och bakgrund

1.1 Slutsatser

I den h?: rapporten har vi undersökt ekonomiska, politiska och institutionella
f Q!:tc:*.r som styr utvecklingen pä den franska elmarknaden. Mot den bakgrunden har
vi sedan skisserat tre alternativ för den franska utvecklingen internt och vad gäller
elexporten. Vi har sedan ställt dessa scenarier mot några allmänna utvecklingslinjer
inom EG och på si vis kommit fram till vissa slutsatser beträfffande alternativ för
utvecklingen på den europeiska elmarknaden.

Två frågor är särskilt viktiga för den franska utvecklingen:

1. Vad händer med EDFs monopolställning?

2. I vilken utsträckning kommer man att fortsatta med kämkraftprogrammet?

Den fransk regeringen och EDF verkar vara fast beslutna att till varje pris bevara det
franska systemet för elmarknadens organisation. Vad gäller kämkraftprogrammetkan
det vara realistiskt att räkna med tre alternativ - ett lågalternativ med en frysning
på dagens nivå, ett högalternativ med en expansion som både följer den franska
elanvändningens utveckling och ger utrymme för ökande export och ett medel-
alternativ med långsammare utbyggnad av den franska kärnkraften så att exporten
så småningom måste dras ner för att den inhemska efterfrågan skall kunna
tillgodoses.

En vanlig bedömning är att de två senare alternativen är troligare än det första och
att sannolikheten för det senare är större än för medeialtemativet även om sanno-
likheten kan ha ökat för medeialtemativet. För fransk del kan vi således sammanfatta
enligt följande:

Fl Moratorium i kämkraftutbyggnaden. Exporten ligger på nivån 5 0 - 6 0 TWh
till 1995 men faller sedan av i takt med att den inhemska elefterfrågan växer
och/eller gamla kärnkraftverk tas ur drift.

F2 Medelmåttig utbyggnad av kärnkraften. Exporten stiger till 70 TWh och
ligger sedan konstant på den nivån.

F3 Fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Exporten stiger till 100 TWh och ligger
sedan kvar på den nivån.

I alla fallen antas EDF behålla sin dominerande position i Frankrike.



För utvecklingen i EG har vi skisserat följande tre alternativ:

EG1 De direktiv man lyckas fä igenom i EG blir tämligen svaga och/eller har
liten effekt på elmarknaden. Man får en utveckling på de stora elföretagens
villkor - en samarbetsmarknad mellan monopol/multinationella elföretag.

EG2 Är ett medelalternativ. Den europeiska elmarknaden karaktäriseras av
multinationella elföretag i viss konkurrens och med viss prisutjämning som
följd.

EG3 Direktiven blir kraftfulla och följs upp med harmoniserande åtgärder. En
konkurrensmarknad uppstår.

Den vanligaste bedömningen är att det tredje, mer långtgående alternativet, är mindre
sannolikt än de andra två.

Ställer vi nu dessa olika scenarier mot varandra får vi följande matris:

Kärnkraft

Fl
Ute

F2
Medel

Mycket

Monopol

Ja

Ja

Ja

Konkurrens

Monopolmakt

EG1

Ute

Mycket

-

EG2 i
1

Medel j

Medel ;

i

F "EG" '
(preferens) (preferens) ,

EG3

Mycket

Ute

-

i

1 matrisen har vi "strukit" de scenarier som på allmänna grunder kan betraktas som
mindre sannolika. Mot kombinationen F3-EG3 talar även det faktum att det är
inkonsistent med samtidigt både mycket och lite monopolmakt för kraftföretag och
att det knappast är troligt att fransmännen skulle bygga ut sin kärnkraft så mycket
för export i ett sammanhängda konkurrensen skulle göra att fransmännen själva fick
en allt mindre del av vinsterna med en dylik export.

Vi har också i matrisen lagt en markering för vilket scenario Frankrike respektive
"EG" skulle föredra. EG inom citationstecken är här ett uttryck för vad som skulle
kunna vara en övergripande gemenskapssynvinkel. Egentligen kan man tycka att
"EG" skulle vara neutralt mellan de tre franska alternativen. Mer fransk kärnkraft
skulle dock innebära billigare el inom EG varför "EG" kan antas föredra kombina-
tionen med mycket fransk kärnkraft och naturligtvis mesta möjliga konkurrens, dvs
F3-EG2. Tilläggas bör kanske att en annan allmän hypotes som ligger bakom dessa
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scenarier är att den franska kärnkraften verkligen är "billig" annars skulle det
knappast bli frågan om utbyggnad och ökad export.

Skillnaden pä den europeiska elmarknaden av de tre franska alternativen är att
utbudet av fransk kämkraftel blir större med F3-hypotesen än med de tvä andra
hypoteserna. Ju mer fransk kämkraftel som kommer ut pä den europeiska elmark-
naden desto lägre bör elpriserna bli i Europa. Prispressen frän den franska
kärnkraften blir dock olika beroende pä i vilken miljö den utspelas. Med EG3-
hypotesen skulle den bli störst och jämnast fördelad mellan elkonsumenterna i hela
Europa. Med kombinationen F3-EG1 kommer vinsterna att i första hand hamna i
Frankrike.

Skillnaderna mellan £ G i - , £ G 2 - o c h EG3-hypoteserna har alltså med konkurrensen
att göra. Den blir störst i £G3-varianten och minst i EG1 -varianten. Ju mer
konkurrens desto större blir prisutjämningen och desto mindre elföretagens
påverkansmöjligheter.

En mer allmän, långsiktig fråga är om ökad konkurrens totalt sett leder till lägre
kostnader och priser eller inte. Vi har noterat att energiministrarna i IEA och "EG"
är för konkurrens men verkar tveksamma till alltför långtgående arrangemang för att
befrämja konkurrensen, vilket implicit skulle innebära att man bedömer att den
allmänna effektiviteten bli högre med hypotesen EG2 än med EG1 men också än
med EG3.

Att den franska regeringen ändå kort- och långsiktigt skulle föredra F3-EG1 före
F3-EG2 måste i sä fall bero på att man räknar med att de vinster Frankrike självt
kan göra med den förra kombinationen är större än den del Frankrike skulle fä av
de allmänna, långsiktiga vinstema med den senare kombinationen. Vad spelet gäller
på kort sikt, med den överskottssituation som man befinner sig i, är möjligheterna
till prisdiskriminering och att av konkurrensen slippa pressas ner mot de kortsiktiga
marginalkostnaderna. Dessa möjligheter är större i EG1 -varianterna än i EG2-
varianterna.

Låt oss så se lite närmare på de fyra kombinationer som blir kvar om vi utesluter
dem med Fl och EG3.

F3-EG2 är ett scenario med mycket fransk kärnkraft men på konkurrensvillkor,
dock inte dragna till sin spets. Om man då antar att de andra europeiska länderna
inte har tillgång till egen billig kärnkraft, så skulle, om man tar det något förenklat,
marknadskrafterna tendera att medföra att den franska kärnkraften användes "först".
Högkostnadsproducentemai Europa skulle i viss utsträckning slås ut och nya kol-
och gaskraftverk inte byggas förrän den franska kärnkraften "tagit slut". Under den
perioden skulle elpriset i Europa (bortsett från överföringskostnaderna)kunna hamna
kring genomsnittskostnaden för ny fransk kärnkraft. Om överskottssituationen blir
bestående och konkurrensen relativt stark kan priserna bli lägre, ner mot de
kortsiktiga marginalkosndema hos de franska konkurrenterna om de antas vara högre
än de kortsiktiga marginalkostnaderna i Frankrike. I detta fall skulle alltså vinsterna
med den franska kärnkraften delas mellan de europeiska konsumenterna och Frank-
rike i proportioner beroende på marknadskrafternas styrka. Om sedan elefterfråpan
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i Europa skulle fortsätta att stiga skulle också elpriserna stiga, till nivån för ny kol-
och /eller naturgaskraft. Elpriserna skulle var någorlunda utjämnade i Europa. De
konsumenter i Europa som skulle ba störst nytta av förändringarna är de i hög-
kostnadsländerna - Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal.

F3-EG1 är ett scenario med mycket fransk kärnkraft och på franska villkor. Här kan
man knappast förvänta sig att det blir någon utjämning av priserna i Europa. Frans-
männen skulle naturligtvis helst se att de sålde sin kärnkraft på export medan
importländerna samtidigt var tvungna att använda kol- och naturgaskraft. Frans-
männen skulle då kunna få mer betalt för sin elexport än i föregående scenario men
även importörerna skulle tjäna på det om alternativet är kol- eller naturgaskraft.

I Frankrike skulle elpriserna kunna vara lägre än i resten av Europa, baserade på de
kortsiktiga marginalkostnaderna eller på kostnaderna för ny fransk kärnkraft. Som
vanligt skulle man inom Frankrike ha en dragkamp mellan regeringen och EDF om
vad de betydande producentöverskott som skulle uppstå i detta fall skulle användas
till: låga inhemska elpriser, överinvesteringar i kraftsektom, industripolitiska
satsningar, skatter till staten, återbetalning av skulderna etc.

Andra monopolföretag än EDF skulle naturligtvis också kunna dra nytta av situa-
tionen i respektive hemland på bekostnad av konsumenterna där.

F2-EG2 respektiveF2-EG1 är två scenarier med mindre fransk kärnkraft i en miljö
på konkurrens- respektive elföretagens villkor. Bara under en kortare period kommer
EDF i detta fall att ha några speciella fördelar framför de övriga kraftföretagen
varför utvecklingen skulle domineras av £G-antagandena. Med EG2 skulle e l -
priserna kortsiktigt pressas neråt och sedan mer eller mindre snabbt utjämnas på
naturgas- eller kolkraftnivån. Med EG1 skulle mer varierande förhållanden kunna
bibehållas i olika länder.

Vad spelar då de här scenarierna för roll för Sveriges del?

Om Sverige avvecklar kärnkraften har vi både för import av tillkommande kraft, för
utjämningsmöjligheteroch reservkapacitet och av prissättningsskäl intressen snarlika
"EGs", dvs vi skulle ha en preferens för F3-EG2.

Med billig kärnkraft har vi hittills haft intressen snarlika de franska även om vi av
olika skäl hittills inte satsat på någon exportstrategi.

Med £G2-scenarierna skulle våra elpriser bli ungefär desamma som i alla andra
EG-länder. Elpriserna skulle inte längre vara så mycket av en konkurrensfaktor för
industrin i olika länder. Medan de svenska företagen skulle få anpassa sig till högre
elpriser skulle företagen i de europeiska högkostnadsländerna få lägre elpriser och
företagen i de europeiska lågkostnadsländerna, precis som i Sverige, få anpasssa sig
till högre elpriser.

I kombinationen F3-EG1 skulle företagen i Frankrike kunna få en särskild fördel
i låga elpriser. Elföretagen skulle i alla EG1 -alternativen ha möjligheter att gynna
industrin på bekostnad av andra kunder. Frågan är om Sverige skulle göra det-
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samma. Mot det talar att en effektiv prissättning kräver prissättning efter kortsiktiga
marginalkostnader och inte utifrån industri-, regional- eller socialpolitiska kriterier.

Det är inte säkert att de allmänna svenska intressena sammanfaller med de svenska
kraftföretagens. Vattenfall och de andra svenska kraftföretagen kan ha störst intresse
av EG1 -alternativen, dvs att internationaliseringen sker på de stora kraftföretagens
villkor.

12 Bakgrund

Scenarierna för elmarknaden återfinns i rapportens nionde och sista kapitel. De
föregående kapitlen underbygger scenarierna med ger också en bredare bakgrund vad
gäller ekonomiska och institutionella förhållanden på den franska elmarknaden. Ur
dessa kapitel har vi plockat ett antal uppgifter och sammanställt dem nedan som ett
slags sammanfattning.

Sedan den första oljeschocken 1973 har fransmännen med goda resultat satsat på
ökad självförsörjning, inhemsk energiproduktion och energisparande. Dessa sats-
ningar har även gett positiva miljöeffekter. Frankrike tillhör exempelvis de länder
som ligger lägst vad avser kodioxidutsläpp per capita. En tredjedel av minskningen
av koldioxidutsläppen beräknas bero på energisparandet och två tredjedelar på
kärnkraftprogrammet.

Den slutliga elanvändningen har vuxit med ca 5 % per år sedan 1970. Industrins
andel av elanvändningen har minskat kraftigt medan den för hushållen ökat, främst
pga ökad elvärme.

År 1991 stod kärnkraften för 77 % av elproduktionen. P g a torkan och något sämre
tillgänglighet för kärnkraften var dock kolanvändningen ovanligt hög det året.
38 TWh el producerades i EDFs (Electricité de France) konventionella
värmekraftverk 1991.

Vad som ur regeringens synvinkel nu återstår att göra i energipolitiken är att
investera färdigt i kärnkraftens avfallshantering och att forska fram andra
generationens kärnkraftreaktorer och i övrigt fortsätta på den inslagna vägen.

Vilka är då regeringens möjligheter att fullfölja denna politik?

Debatterna i parlamentet om energipolitiken har hittills inte varit särskilt livliga. Det
är möjligt att de kommer att bli det i framtiden. I regionalvalen våren 1992 fick de
två gröna partierna nästan 15 % av rösterna.

Opinionen är dock inte emot kärnkraft. De senaste tre åren har 70 - 75 % ansett att
de befintliga kärnkraftverken skall drivas vidare. 10 - 15 % är dessutom av åsikten
att man bör bygga fler kärnkraftverk.

För att ta hand om det ökande intresset hos allmänheten för energifrågor har den
franska regeringen gjort två saker. För det första har man börjat satsa på f
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information. För det andra har man på olika sätt sökt stärka myndigheterna och göra
dem trovärdiga som opartiska bevakare av allmänhetens intressen.

Regeringen har stora möjligheter att styra EDF. I praktiken kan inga investerings-
eller prissättningsbeslut fattas utan förhandlingar och regeringens medgivande.

Organisatoriskt är det tre drag som för närvarande karaktäriserar EDF:
kommersialisering, diversifiering och decentralisering.

Kommersialiseringen har varit nödvändig för att mot alla odds kunna sälja el - till
industrin, till hushållen och på export.

Ur kommersialiseringen och kundanpassningen har också diversifieringen kommit.
Varför inte sälja andra tjänster när man ändå heller på? EDF kan ta hand om
hushållsavfall, dra kablar, rita kartor och stå för utvecklingstjänster.

En decentralisering har också nödvändiggjorts av kommersialiseringen och kund-
anpassningen. EDF vill ha ett närmare samarbete med kommunerna, men ännu
verkar ingen i Frankrike vara inne på att införa konkurrens om distributions-
rättigheterna.

Kommersiellt nar gått bra för EDF de senaste åren och man har gått med vinst 1990
och 1991. Priserna har kunnat sänkas realt och skulderna har börjat avbetalas. EDF
förväntar sig att denna positiva utveckling skall fortsätta.

Det finns motståndare som säger att skulderna inte minskat så särskilt mycket, att
EDF är överbemannat, att kol behövt användas mer på senare tid och att kärnkraften
kommer att bli dyrare.

De flesta bedömare menar dock att EDF är ett effektivt företag, att elen är billig i
Frankrike och att den inte är subventionerad av franska staten.

Den "officiella" franska prognosen är att elpriserna realt kommer att sjunka med 1,5
å 1 % per år fram till sekelskiftet och sedan vara konstanta. Externa bedömare har
ansett konstanta realpriser möjliga och att Frankrike kan förbli en lågkostnads-
producent men att det inte är säkert.

Tarifferna är mycket välutvecklade i Frankrike och arbetet med dem fortsätter. 1994
införs exempelvis en sofistikerade tidsanpassad tariff för elvärmekunder. Utveck-
lingen går mot tariffer som allt mer troget avspeglar de akutelila, samtidiga
kostnaderna i elproduktionen.

Diskussionen om tarifferna i Frankrike har främst gällt följande:

Tarifferna för industrin är för höga. Det är industrin som har fått stå för de
låga elvärmetarifferna.

Elvärmen har gynnats av låga, icke säsongsvarierande tariffer.
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r- Inköpen av el från oberoende producenter har skett till oförmånliga priser.

De de för hela landet (inklusive områdena utanför själva Frankrike)
enhetliga tarifferna, som inte tar hänsyn till variationer i produktions- och
distributionskostnader är ineffektiva.

Kärnbränslecykeln, hur skall den slutas? Om man inte kan komma överens kan en
blockerad situation uppstå.

Elsparande, det har man knappast börjat med. ADEME, den nya miljö- och energi-
sparmyndigheten har inte särskilt stora resurser att satsa pä energisparandet
överhuvudtaget.

Ett viktigt miljö- och energisparmål är att hålla kodioxidutsläppen per invånare
konstanta på nuvarande nivå.

I "officiella"prognoser väntas med en god ekonomisk utveckling behovet av el stiga
så pass mycket att 14 nya kärnkraftreaktorer behövs till år 2005. Här ingår även
kapacitet för ökad export. Med en långsammare ekonomisk tillväxt och mindre
export inskränker sig utbyggnadsbehovet till 4 reaktorer.

Om man får en någorlunda snabb ekonomisk utveckling blir det svårt att uppnå
koldioxidmålet.

Den franska Europapolitiken har lett till att EDF har ökat försäljningarna av el
mycket kraftigt till sina europeiska grannar. De har varit mycket lönsamma för EDF.

EDF har även börjat diversifiera sig i Europa och säljer elrelaterade tjänster och
deltar i många olika samarbetsprojekt i både Väst- och Östeuropa.



Inledning och syfte

Den här rapporten handlar om fransk elpolitik och om de olika aktörerna på
elmarknaden i Frankrike. Hur kommer elmarknaden där att utveckla sig och vad
betyder det för oss i Sverige?

Med nödvändighet har den franska elpolitiken en internationell dimension. För det
första har det stora - statligt helägda - franska elföretaget, EDF (Electricité de
France), som dominerar den franska elmarknaden, redan börjat intemationalisera sig.
EDF exporterar el men även elrelaterade tjänster och deltar i olika elprojekt i många
väst- och östeuropeiska länder.

För det andra har arbetet med den inre marknaden inneburit att Gemenskapens
organ, inklusive Kommissionen i Bryssel, tagit olika initiativ för att också skapa en
enhetlig e/marknad till den första januari 1993. Både den franska staten och EDF har
intensivt engagerat sig i dessa europeiska frågor.

Den franska regeringen och EDF är viktiga aktörer i Europa och de franska akti-
viteterna kommer att påverka utvecklingen på den europeiska elmarknaden, som i
sin tur kommer att få konsekvenser för oss - våra möjligheter att importera och
exportera el; elprisnivån i Europa och hos oss. Genom EES-avtalet kommer samma
regler att gälla för EFTA-länderna som för EG-länderna och vi måste anpassa oss
till dem. Vi har därför all anledning att följa vad som händer i Frankrike, hur
Frankrike spelar sitt spel i Europa och vilka motiv som ligger bakom det.

För att ur detta europeiska perspektiv komma till slutsatser om den franska
elpolitikens effekter för Frankrike och för Europa har rapporten fått följande
uppläggning:

I kapitel 3 ges en kort historik vad gäller den franska energipolitiken, de resultat
som hittills uppnatts och vilka frågor man internt står inför i Frankrike.

Kapitel 4 fortsätter på samma tema och anger de allmänna organisatoriska och
institutionella förhållanden som råder på elmarknaden i Frankrike och som sätter
ramarna för energipolitikens utformning. I kapitel 5 kommer vi ytterligare lite
djupare in i denna fråga då förhållandet mellan statsmakterna och EDF behandlas.
Vi kommer här också in på vad denna styrning lett till när det gäller företagets
investeringar och finansiering, tariffer, decentralisering och andra mer eller mindre
kontroversiella frågor.

En annan del av organisationen kring elmarknaden och kärnkraften har att göra med
säkerhetsfrågorna och kämbränslecykeln. Vi skall kortfattat ägna oss åt dessa frågor
i kapitel 6. Eftersom de är viktiga för produktions- och exportmöjligheterna när det
gäller el, är det nödvändigt att ha ett visst perspektiv på dem, innan vi kan gå vidare.
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Detsamma gäller miljöpolitiken, elsparandet och alternativ kraft, som vi kommer in
på i kapitel 7.

Kapitel 8 handlar om prognoser och är pä sätt och vis en brygga mellan de tidigare
"franska" kapitlen och det följande "europeiska". I prognoserna beaktas inte bara
elproduktion för franska behov utan också för export.

Kapitel 9, om Europafrågor, handlar inte bara om fransk elexport utan börjar mer
allmänt med den franska regerings europeiska energipolitik, dess politik vis å vis EG
och bilateralt vad gäller länderna i Väst- och Östeuropa. Den ställs också mot EDFs
visioner och EGs konkurrensalternativ. Mot denna bakgrund avslutar vi så med vissa
bedömningar om hur utvecklingen på den europeiska elmarknaden kan komma att
se ut och vad dessa perspektiv betyder för Sverige.

Mycket i dessa diskussioner kommer att handla om marknader och konkurrens. Det
är dock viktigt att komma ihåg att alla tankar och idéer om en internationell,
konkurrensutsatt elmarknad är tämligen nya.

Om man exempelvis håller sig till vad som skrivits inom OECD/IEA behöver man
inte gå längre tillbaks än till 1985 för att hitta uttryck för stor tveksamhet inför
möjligheterna till konkurrens på elmarknaderna. Monopol anses nödvändigt inom
överföring och distribution. lite konkurrens skulle man kanske kunna ha inom
basproduktionen men det anses svårt att förena konkurrens med public service
uppgiften, som i sin tur ses som en självklarhet. El är inte som andra varor (44).
1991 kommer så OECD/IEA ut med en liten skrift "Utility pricing and access:
Competion for Monopolies" där redan titeln indikerar en tydlig omsvängning (45).

Sedan är inte steget lång till att rekommendera regeringarna:

att ta bort hindren för handel med el och uppmuntra handel med el
att utnyttja möjligheterna att öka konkurrensen inom elproduktionen
att undanröja korssubventioner och hålla socialpolitiken borta från
energipolitiken (46).

Dessa slutsater drar energiministrarna efter en hel del resonerande hit och dit om
för- och nackdelar med konkurrens, säkerhet i energitillförseln, kvaliteten på
elföretagens tjänster, systemkontroll, behov av mer enhetlighet inom skatte- och
miljöpolitiken och av att gå stegvis fram. Ett system med "common carrier"
(gemensam tillgång till överföringskapciteten eventuellt inom ramen för gemen-
samma överföringsföretag) är inte aktuellt för dagen.

Ministrarna är tydligen ändå beredda att dra slutsatsen att inom vissa gränser är mer
konkurrens till nytta för konsumenterna. Hur nödvändig den är för effektiviteten det
vet vi egentligen inte. Ännu har man inte särskilt mycket erfarenheter av vad en
utveckling med mer av konkurrensinslag kan ge. I exempelvis USA, Storbritannien,
Norge och Sverige genomförs vissa experiment men det är ännu för tidigt att dra
några definitiva slutsater av dem. Argumenten för och emot konkurrens och
slutsatserna av dem måste med nödvändighet ännu bli lite spekulativa.
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Fransk elpolitik för Frankrike

3.1 Bakgrund - energipolitiken

Frankrike är tämligen energifattigt. Tillgångarna till olja, kol och gas är begränsade.
Man importerar nästan all olja, nio tiondelar av gasen och ca två tredjedelar av
kolen. Tillgångarna till uran är större och motsvarar ca 3 % av världens reserver.
Vattenkraften är däremot i det närmaste färdigutbyggd (47).

Huvudmålen för den franska energipolitiken sedan den första oljeschockcn har varit
att minska oljeberoendet och öka säkerheten i energitillförseln genom an:

utöka den inhemska energiproduktionen
diversifiera importen både vad gäller energislag och exportörer
stimulera energisparandet.

Gulfkrisen anses ha bekräftat det riktiga i att satsa på dessa områden. Forsätmingsvis
gäller att konsolidera självförsörjningsgraden, energisparandet, diversifieringen och
kärnkraften, som är den viktigaste "inhemska" energikällan. Konkurrens mellan
energislagen skall också göra den franska ekonomin konkurrenskraftig och förbättra
effektiviteten i de stora företagen inom energisektorn.

Till dessa mål har på senare tid också kommit miljömål och Europamål. Vad gäller
miljömålen kan noteras att i oktober 1990 satte regeringen upp som en riktlinje att
koldioxidutsläppen år 2000 inte skulle överstiga 2 ton per capita och år, d v s man
skulle behålla den nivå man då kommit ner till (5,47). Europamålen skall vi åter-
komma till i kapitel 9.

Eftersom vi i denna rapport speciellt intresserar oss för den franska elmarknaden kan
det vara befogat att se Ute närmare på det mål som ligger närmast den, d v s
utvecklingen av inhemsk energiproduktion och då särskilt kärnkraften. Låt oss dock
först notera att kärnkraften i Frankrike har en historia som går längre tillbaka i tiden
än till 1973. Redan 1945 tillskapade general de Gaulles provisoriska regering CEA
(Commissariat å 1'Energie Atomique), som skulle utveckla kärnkraften både för
militärt och civilt bruk. 1963 kunde således EDF starta den första kärnkraft-
produktionen. Det är dock först efter 1973 som de stora kärnkraftprogrammen
beslutats:

1974 beslut om 16 reaktor på 900 MW vardera
1976 beslut om ytterligare 20 reaktorer på 1300 MW vardera (32).

Fransmännen har även utvecklat en hel industri kring kärnkraften. Man bygger själv
sina reaktorer och franska företag behärskar hela kämbränslecykeln. Det är av den
anledningen man anser sig kunna kalla kärnkraften en inhemsk energikälla även om

17



"C

en del import förekommer i vissa led. Vad som ur regeringens synvinkel nu återstår
art göra är att investera färdigt i avfallshanteringen och att forska fram andra
generationens kärnkraftreaktorer.

Vilka är då regeringens möjligheter att fullfölja denna politik?

Låt oss se lite på debatterna i parlamentet och på opinionsläget.

Kärnkraften har inte debatterats särskilt ofta i parlamentet. En av de första egentliga
debatterna ägde rum så sent som 1981 men enigheten om den förda politiken var då
stor. Detsamma gällde parlamentsdebatten år 1989, varför regeringen funnit
anledning att konstatera att kärnkraftprogrammet har "genomlevt 30 år av fransk
politik utan att bli ifrågasatt" (32).

Vad debatten 1989 främst handlade om var information om och insyn i frågorna
kring kärnkraftens säkerhet. Sedan dess har uppmärksamheten allt mer inriktats på
avfallshanteringen och svårigheterna att hitta platser för slutförvar (52,53).

Det är möjligt att debatterna i parlamentet kommer att bli fler och livligare i
framtiden. Till tecknen på det hör den uppmärksamhet som visades våren 1992 då
regeringen ånyo tog upp avfallsfrågorna och då dess proposition om avfalls-
hanteringen diskuterades i parlamentet. Förslagen i sig var inte särskilt uppseende-
väckande: först om 15 år behöver man fatta ett definitivt beslut om var slut-
förvaringen skall äga rum. Under tiden skall lagring på stort djup testas i två
underjordiska laboratorier. I tillägg till detta beslöts också att den ansvariga
myndigheten ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs)
skulle skiljas från CEA och huvudsakligen ägna sig åt hantering av avfall och
forskning om avfallsfrågor. Dessutom skulle en kommission med oberoende
experter, ansvarig inför parlamentet, skapas med uppgift an utvärdera forskningen
kring avfallshanteringen (33,52,53).

CFDT (Confederation Franchise Démocratique du Travail, en av de större franska
fackföreningarna) t ex fann dock dessa beslut otillräckliga och har begärt att hela
energipolitiken ses över. De franska kärnkraftverken borde enbart tillgodose den
inhemska efterfrågan och inte användas för export och dessutom borde elproduk-
tionen diversifieras (52).

I regionalvalen våren 1992 fick de två gröna partierna nästan 15 % av rösterna. Les
Verts, med ungefär hälften av dessa röster, vill avveckla kärnkraften på 10 år medan
de mer moderata i Generation Ecologie vill frysa kämkraftprogrammetpå nuvarande
nivå (25).

Opinionen är dock inte emot kärnkraften. De senaste tre åren har 70 - 75 % ansett
att de befintliga kärnkraftverken skall drivas vidare. 10 - 15 % har dessutom ansett
att man bör bygga fler kärnkraftverk medan 20 % velat avveckla kärnkraften och
5 - 10 % varit obestämda (33).
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Exempel på vad som i franska utredningar ofta tas upp som svagheter i den franska
energi- och speciellt elpolitiken är:

Energisparandet, som inte varit lika betydelsefullt på senare tid som tidigare.

De stora offentliga monopolen - förutom EDF på elmarknaden, GDF på
gasmarknaden, CDF på kolmarknaden och de delvis statligt ägda olje-
bolagen Elf Aquitaine och Total. Är de verkligen effektiva och anpassade
till dagens situation med ökad internationell konkurrens?

Elkraften, som visserligen tekniskt och prismässigt varit en stor framgång,
håller den måttet - kvalitetsmässigt, vad gäller produktionsapparatens
anpassning till den lastprofil man fått i och med ökad elvärme och i fråga
om avbetalning av skulderna? (2).

IEA har kritiserat Frankrike för dess ensidighet och rekommenderat regeringen att
införa mer flexibilitet i elproduktionen. Visserligen kan det vara bra att behålla ett
starkt kärnkraftprogram för elproduktionen, där säkerhet och tillförlitlighet priori-
teras, där en option för säker kärnkraft utvecklas för nästa sekel och där med-
borgarna engageras i informations- och beslutsprocesserna. Samtidigt bör dock
utrymme ges för andra, rena och effektiva energiformer i elproduktionen - kol, gas
och kraftvärme (47).

De statliga energimonopolen ifrågasätts också av IEA - om de verkligen befrämjar
konkurrens mellan energislagen och energisparande och om de är lämpliga instru-
ment för att genomföra energipolitiken (47). Vi skall återkomma till dessa frågor i
kapitlen 5 - 8 , när vi fått ytterligare lite bakgrund om bl a hittills uppnådda resultat
och allmänna institutionella arrangemang.

32 Nuläge - energipolitiska reslutat och elbalans

3.2.1 Uppnådda resultat

Fransmännen har lyckats öka självförsörjningsgraden, den inhemska energi-
produktionen och minska miljöutsläppen. Som framgår av bifogade diagram och
siffror beror det i hög grad på utvecklingen i elproduktionen.
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Diagram 3.1 Självförsörjningsgraden i fransk energiförsörjning 1960 - 1991
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Källa: Observatoire de TEnergie 1992 (43).

Självförsörjningsgraden, dvs Jen inhemska energiproduktionens andel av den totala
energitillförsel, ligger i Frankrike på nästan 50 %. Av den inhemskt producerade
energin står vattenkraften för 13 % och kärnkraften för 70 %, d v s 83 % samman-
lagt. Resten utgörs av vissa kvantiteter inhemskt producerad naturgas, kol och
förnybara energi. 1973 var motsvarande siffror för den inhemska elen 11 %, 3 %
respektive 14 %.

I den totala energitillförseln har oljans andel minskat från 69 % till 42 % medan
electriciteten (vatten- och kärnkraften) ökat från 7 % till 34 % under tidsperioden
1973 - 1991 (40,43).

Regeringens kritiker opponerar sig inte så ofta mot att kärnkraften kallas för en
inhemsk energikälla men menar att man inte kan sätta likhetstecken mellan själv-
försörjning och/eller inhemsk producerad energi och oberoende. När det gäller kärn-
kraften har man ett annat slags beroende av utlandet än importberoendet, nämligen
beroendei av att andra länder hanterar sin kärnkraft försiktigt så att det inte uppstår
några olyckor. Nya kärnkraftolyckor utomlands kan leda till krav på stängning av
reaktorer i Frankrike, vilket i praktiken gör kärnkraften till en mycket osäker
energikälla med stort utländskt beroende.

Som exempel på miljöresultat kan nämnas att Frankrike ligger mycket lågt vad gäller
t ex svavel- och koldioxid (jfr tabell 3.1 och diagram 3.2).
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Tabell 3.1 Svaveldioxidutsläpp i 6 EG-länder 1987

Belgien
Frankrike
Italien
Spanien
Storbritannien
Västtyskland

Kilo ton

488
1520
2 504
3 162
3 680
2 044

Kg/capita

49,8
27,4
43,9
82,1
64,9
33,5

Ton/kvadratkm

16,0
2,8
8,3
6,2

15,0
8,2

Källa: Obervatoire de 1'Energie, 1991 (5).

Diagram 3.2 Koldioxidutsläpp per capita i 7 länder 1986
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Källa: Observatoire de TEnergie, 1991 (5).

En tredjedel av minskningen i koldioxidutsläppen beräknas bero på energisparandet
och resten på kärnkraftprogrammet (5). Tabell 3.2 visar förhållandet 1988 mellan de
utsläppsminskningar som kämkraftprogrammetdå hade åstadkommit och återstående
utsläpp.

Tabell 3.2 Utsläppsminskningar på grund av kärnkraften och återstående utsläpp
1988

Reduktion Återstår

Partiklar
SO2

NOX

co2

43 000 ton
1,9 milj ton
680 000 ton
300 milj ton

281 000 ton
1,24 milj ton
1,68 milj ton
271 milj ton

Källa: Observatoire de 1'Energie, 1991 (5).
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Energisparandet i Frankrike sedan 1973 uppskattas till 34 Mtoe (5) an jämföra med
en total energianvändning på ca 220 Mtoe. Efter 1983 har dock energiintensiteten
i den franska ekonomin inte sjunkit lika påtagligt som tidigare utan vissa år t o m
ökat. 1991 exempelvis steg energianvändningen med 1,6 % och BNP med 1,3 % (41,
42, 43).

Elbalansen 1991 såg ut på följande vis.

Tabell 3.3 Den franska elbalansen 1991, TWh

Kärnkraft
Konventionell
värmekraft
Vattenkraft

Total produktion

Import
Export
El från inhemsk
produktion

El till pumpkraftverk

Totalt

Sammanlagt

Produktion
EDF

314

38
55

407

6
-59

15 Till

-5

363

375

Andra

1

20
6

27

EDF -15

12

375

Användning

Industri 206

Hushåll 140

Förluster 28

Källa: EDF, 1991 (17).

Elanvändningen har vuxit med ca 5 % om året i Frankrike sedan 1970 (17,40). Den
största strukturella förändringen på användningssidan är industrins minskande andel
och en motsvarande ökningen i andelen för bostäder och service. Som andel av den
slutliga primära elanvändningen, exklusive förluster och elsektorns egenförbrukning,
minskade industrins andel från ca 60 % 1970 till knappt 40 % 1991 medan andelen
för bostäder, service ökade från 35 % till 60 % främst p g a ökad elvärme (40).

När det gäller produktionen är naturligtvis kärnkraftens allt mer dominerande
ställning den största förändringen, en expansion från 4 % år 1970 till 77 % år 1991
av EDFs totala produktion (17). Ser man lite mer i detalj på utvecklingen de senaste
åren kan följande noteras.

1991 var en torrår, det fjärde i rad, och vattenkraften svarade därför bara för 14 %
av EDFs totala produktion det året jämfört med 21 % 1988. Även andelen för kärn-
kraften var p g a tekniska problem relativt låg 1991, 77 %. År 1989 låg den på
80 % (53). Detta gjorde att kolanvändningen blev ovanligt hög 1991. De konven-
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tionella vänneverken eldas huvudsakligen med kol och de producerade 38 TWh
1991. Den tidigare lägsta respektive högsta "kolsiffran" är från 1987 med 13 TWh
och 1976 med 101 TWh (17,53).
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Energietablissemanget

I det här kapitlet skall vi gå igenom energisektorns organisation i stort i Frankrike.
Vi tar med de aktörer och organisationer som är av betydelse för förståelsen av
elpolitiken och elmarknadens utveckling.

4.1 Parlamentet

Som vi tidigare nämnt förekommer energidebatter i parlamentet, även om det hit-
tills inte varit särskilt ofta. Förväntningar finns dock om att det skall bli fler tillfällen
till debatt i framtiden med början hösten 1992 och en debatt om kärnkraften (53).

För att få underlag för debatter om tekniska valmöjligheter förfogar parlamentet över
en utredningsbyrå. 1'Office Parlementaire devaluation des Choix Scientifiques et
Téchnologiques. Den har tidigare utrett frågor om t ex nukleärt avfall och
reaktorsäkerhet och ordnat rundabordskonferenseroch offentliga utfrågningar, senast
om Superphénix (32,49,53).

Till parlamentet kommer också att knytas en permanent grupp av oberoende experter
som skall följa forskningen kring kärnkraften och dess avfallshantering (52).

Det har vidare diskuterats om inte vissa kontrollmyndigheter snarare borde knytas
till parlamentet än till ministerierna, men så har i alla fall inte ännu blivit fallet (2,
32).

42 Regeringen

Låt oss börja med premiärministern och de övergripande frågor som sorterar under
honom.

L Plankommissariatet

Under hela efterkrigstiden har i Frankrike olika "Planer" utarbetats som för ett antal
år framåt i tiden diskuterar utvecklingen i den franska ekonomin. Planerna har varit
vad man kallat "indikativa". Energisektorerna har naturligtvis varit viktig i dessa
planer inte minst p g a deras stora investeringsbehov.

Under nuvarande, tionde pl?nperioden 1989 - 1992, har ett antal rapporter om
energisektorn utarbetats och sammanfattats i "Energie 2010" (2,39,40).
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Dessa rapporter blir sedan underlag för regeringens fortsatta beslutsfattande. De
fyller även en mer allmän informativ funktion. De viktigaste aktörerna i sektorn
inklusive facken och arbetsgivarna är dessutom involverade i utarbetandet av
rapporterna. Dessa aktörer kan också ge uttryck för avvikande meningar genom att
foga särskilda yttranden till utredningarna.

Plankommissariatet är vidare viktigt i så måtto att det fastställer den räntesats som
skall tillämpas i dess utredningar. Den tillämpas sedan också av de statliga företagen
i deras investeringskalkyler. I den senaste energirapporten låg räntan på 8 % (2).

2. CISN (Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire)

Denna kommitté för nukleär säkerhet har premiärministern som ordförande och
omfattar alla ministrar som berörs av säkerhetsfrågorna: civilministern, försvars-
ministern, socialministern, industriministern, miljöministern m fl. Den har till sitt
förfogande ett sekretariat (SGSN) vars generalsekreterare, i premiärministerns namn,
övervakar utvecklingen av den civila, nukleära säkerheten och samordnar de övriga
ministeriemas aktiviteter inom området nukleär säkerhet. Under socialministern
sorterar t ex SCPRJ (Service Centrale de Protection contre les Rayonnements
Ionisants), som ansvarar för befolkningens och arbetskraftens skydd mot radioaktiv
strålning. Civilministern har hand om befolkningens skydd i händelse av
kämkraftolyckor, medan civil- och försvarsministrarna gemensamt, genom polisen
och gendarmeriet, svarar för de nukleära anläggningamas yttre säkerhet, bekämpande
av terrorism och liknande (32).

3. CEA (Commissariat å 1'Energie Atomique)

CEA har till uppgift att främja kärnkraftens utnyttjande inom vetenskap, industri och
försvar. Det är ett/orsJbiingsorgan på kärnkraftens men även angränsande områden -
elektronik, datorer, robotar och miljöfrågor (29, 32). Dess tillverkande delar har

samlats inom CEA-I (CEA-Industries).

Regeringen står för huvuddelen av CEAs budget men CEA säljer också vissa
tjänster. Aktiviteterna ligger till ungefär hälften på det civila, till hälften på det
militära området (52).

Ett organ under CEA är IPSN (Institut de Protection et de Sureté Nucléaire) som
arbetar med uppdrag åt CEA, men dessutom har till uppgift att åt ministerierna och
myndigheterna åta sig studier, forskningsuppdrag och nukleära säkerhetsarbeten. Det
var IPSN som drev de underjordiska laboratorier, som studerade förvaringen av
nukleärt avfall och som stängdes för några år sedan. Arbetet har nu återupptagits i
ANDRAs regi och avsikten är att det inom 15 år skall ge svar på frågan om vilka
geologiska formationer som är bäst lämpade för det nukleära avfallets långsiktiga
förvaring och var förvaringen i så fall skall ske i Frankrike (32,52).

ANDRA har för övrigt hittills också sorterat under CEA men kommer i fort-
sättningen att få en självständig ställning. Förutom forskning kring förvarings-
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metoder för nukleärt avfall har ANDRA ansvar för den kortsiktiga förvaringen av
radioaktivt avfall. Dess nuvarande förvaringsanläggning "La Manche" ligger i
närheten av COGEMAs installationer i La Hague och en ny planeras i Aube (17,33,
52).

Ett av IPSNs mer kontroversiella uppdrag har varit det åt DSIN, den övervakande
myndigheten när det gäller nukleär säkerhet (jfr nedan). DSIN skall även övervaka
CEA och dess forskningsanläggningar. Via IPSN kommer därmed på sätt och vis
CEA att övervaka sig självt. För att hantera denna känsliga situation har IPSN
nyligen omorganiserats så att dess två olika uppgifter - teknisk stöd åt ministerier
och myndigheter å ena sidan och säkerhetsforskning åt företagen i sektorn å andra
sidan - skall kunna hållas skilda åt (6,7,32).

CEA och dess underorgan är dock inte ensammma om att forska kring kärnkraften.
Det gör även EDF, COGEMA och Framatome (jfr nedan). Samarbets- och
avgränsningsfrågorna har nyligen diskuterats och klarlagts. För reaktorforskningen
inom CEA, EDF och Framatom har t ex en gemensam styrgrupp bildats (52).

4. CEA-I

CEA-I ägs till 100 % av CEA och är dess tillverkande och forskningstillämpande
del (23,52). Hit hör ett antal företag som helt eller delvis ägs av CEA-I bl a:

COGEMA (100 %) som arbetar inom kämbränslecykelns alla olika steg,
dels direkt dels via ett 50-tal olika dotterbolag (jfr nedan).

Framatom (36 %) som tillverkar kärnkraftreaktorer men även säljer
underhållstjänster för reaktoranläggningar.

- Technicatom (90 %) som bl a tillverkar kämkraftsystem för ubåtar.

Or is Industries (100 %) som är en biomedicinsk företagsgrupp.

CISI (64 %) som sysslar med informationsteknologi.
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5. COGEMA

Dess engagemang i kämbränslecykeln kan sammanfattas som följer (52, S3):

uranbrytning - COGEMA

förgasning - COMURHEX (filial till COGEMA och PECHINEY)

anrikning - EURODIF (51 % COGEMA, resten utläadska intressenter)

bränsletillverkning - SICN (filial till COGEMA, grafitmodererat bränsle för
civilt och militärt bruk)

FBFC (filial till COGEMA, Framatom och PECHINEY)

kommersialisering - FRAGEMA (filial till COGEMA och Framatom)

återanvändning - COGEMA.

Tilläggas bör kanske att PECHINEYs engagemang i kämkraftsektorn skall av-
vecklas. PECHINEY är ett statsägt, multinationellt företag i aluminium- och
förpackningsbranschen. Dess ägarintressen kommer att tas över av COGEMA och
Framatom. Därigenom reduceras antalet franska huvudaktörer inom den nukleära
sektorn från tre till tvä.

Konglomeratet CEA-I bar varit kommerisellt framgångsrikt och gått med vinst. Till
de största vinstgivarna hör COGEMA och Framatom. Spekulationer har förekommit
om inte COGEMA skulle privatiseras. Eventuellt skulle EDF kunna bli en av
delägarna i COGEMA och även få ett förstärkt ägande i Framatom. Detta är ett av
många uppslag som för närvarande bearbetas i och med de mycket större
diskussionerna om en sammanslagning av CEA-I och de civila delarna av, den
likaså statsägda, Thomson gruppen, dvs SGS Thomson (elektronikkomponenter) och
Thomson Consumer Electronics (bl a TV-apparater). Dessa delar av Thomson-
gruppen har gått med stora förluster och skulle eventuellt kunna räddas genom en
sammanslagning med CEA-I. Den för dagen troligaste lösningen är dock en
sammanslagning av CEA-I och SGS Thomson (23). Klagomålen på svåröverskådliga
räkenskaper inom energisektorn skulle dock knappast tystna genom en dylik
operation (47).

Andra tänkbara privatiseringsobjekt inom CEA-I som diskuterats är CISI och Oris
Industries.

En fördel för CEA-I (och COGEMA) med sammanslagningen skulle kunna vara att
man fick samma möjligheter som Thomson haft att göra utländska investeringarutan
regeringens godkännande.
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6. CPRT (College de la Prevention des Risques Technologiques)

Detta är en rådgivande organ knutet till premiärministern. Det består av sakkunniga
personer som representerar olika ekonomiska och sociala grupper i Frankrike. Dess
ordförande kom under våren 1992 ut med en rapport om kärnkraftens säkerhet som
bl a ifrågasatte de lösningar franska regeringen valt för kämbränslehanteringen (52).

Industri- och miljöministrarna

Industri- och miljöministrarna har ett gemensamt ansvar för kärnsäkerheten och,
tillsammans med forskningsministem, för vissa miljö- och energisparfrågor
(6. 7, 32).

1. CSSIN (Conseil Supérieur de la Sureté et de 1'Information Nucléaire) är ett
rådgivande organ inom området nukleär säkerhet och information. Det
består av representanter för berörda statliga organ, vetenskap, fack och
miljöorganisationer. Rådet kan rekommendera olika åtgärder som ökar
politikens effektivitet.

2. CIINB (Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base)
är ett remiss- och samordningsorgan för industri- och miljöministrarna när
det gäller tillstånd an bygga eller förändra nukleära anläggningar samt
reglerna för dessas drift.

3. DSIN (Direction de la Sureté des Installations Nucléaires) har övervakande
uppgifter i samband med projektering, byggande och drift av nukleära
anläggningar. Man är också ansvarig för information till allmänheten. Här
finns också en regional organisation, DRIRE (Directions Régionales de
1'Industrie, de la Recherche et de 1'Environnement). Som tidigare nämnts
arbetar IPSN (CEA) åt DSIN men DSIN har också tillgång till en mängd
andra expertgrupper, både permanenta och tillfälliga.

Diskussionsfrågorna kring DSIN har inte bara gällt IPSN och om man inte
borde göra det till en från ministerierna fristående myndighet, utan även
vilket eller vilka ministerier DSIN borde lyda under. Röster har också höjts
för att skilja kontroll- och informationsfrågorna åt och lägga dem under
olika ministerier (2).

4. ADEME är ett miljö- och energisparorgan (5,55). Det tillskapades 1991 och
ersätter AFME (det tidigare energisparorganet), ANRED (organ för
hantering och återvinning av avfall) och AQA (organ för förbättrad luft-
kvalitet). ADEME har också en regional organisation. De områden ADEME
för närvarande prioriterar är luftkvalitet, växthuseffekten, avfall, fömybar
energi och transporter.

29

• \



Industriministern

Industriministern har huvudansvaret för energifrågorna. Inom ministeriet är det
DGiMP (Direction Generate de 1'Energie et des Matiéres Premieres) och dess
sektion DIGEC (Direction du Gaz, de 1'Electricité et du Charbon) som har hand om
energifrågorna (5). De övervakar bl a de statliga energiföretagen - EDF, GDF, CDF
etc - och energimyndighetemat ex ADEME. Statistikfrågorna sköts inom ministeriet
av Observatoire de 1'Energie.

EDF och GDF har vissa gemensamma funktioner (si), främst distributionen. Frågan
har varit uppe om denna samordning verkligen kan vara lämplig om dessa
energiformer skall kunna konkurrera på lika villkor (47). EDF är mycket större än
GDF. Har ansträngningarna att öka försäljningen av el på ett otillbörligt sätt gått ut
över gasen? Har naturgasbaserad kraftvärme på ett omotiverat sätt hindrats i sin
utveckling pga elöverskottet? Att helt skilja EDF och GDF från varandra verkar
dock inte vara aktuellt för närvarande.

Finansministern

Finansministern och hans ministerium är inblandat på många sätt i hanteringen av
energifrågorna. Energiföretagen, EDF, GDF, COGEMA etc, måste t ex komma in
med sina investeringsplaner till FDES (Fond de Développement Economique et
Social), som sorterar under finansministern, för att få dem godkända. EDF har
visserligen inte fått några pengar genom fonden sedan 1982 utan får låna upp på
egen hand, men kontrollmekanismen lever kvar. Idén var tidigare att den statliga
fonden kunde låna upp till lägre kostnad än företagen och att de borde få dra nytta
av denna fördel (si, 52). Enbart genom att vara ett stort (välskött) statligt företag får
dock EDF tillgång till krediter på förmånliga villkor (17).

Finansministeriet är naturligtvis, liksom industriministeriet, också representerat i
många andra sammanhang där beslut om energi fattas, t ex i EDFs styrelse, som vi
skall se närmare på i nästa avsnitt (17). Här kan det dock vara lämpligt att påpeka
att finansministeriet och dess olika enheter har olika intressen att bevaka i dessa
sammanhang: prissättningen på el (inflationseffekter), investeringar i el
(kreditmarknaden), lönesättningen inom EDF-GDF (arbetsmarknaden), vinster och
avkastning (statens budget) etc. Det är inte givet att finansdepartementets enheter
sinsemellan eller vis å vis ir.dustriministeriet har samma synpunkter i alla dessa
frågor (31).

43 Övriga intressenter

Det finns naturligtvis en rad andra organisationer som intresserar sig för energi-
frågorna i Frankrike - miljöorganisationer, fack, arbetsgivare, politiska partier,
oberoende organisationer och andra lobbyorganisationer. Vi skall här nöja oss med
att kortfattat kommentera de större fackens och företagens inställning.
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Vad gäller facken kan sägas att CGT (Confederation General du Travail) har en
mycket kämkraftvänlig profil. CFDT (Confederation Franchise Démocratique du
Travail) är däremot mer tveksamt beträffande kärnkraftens fördelar, avfallspolitiken
och behoven att bygga mer kärnkraft (2).

Arbetsgivarna i CNPF (Centre National du Patronat Francais) och de energi-
intensiva företagen i UNIDEN (Union des Industries Utilisatrices d'Energie) håller
en tämligen låg profil. I stort sett verkar de nöjda med den förda politiken med
undantag för tarifferna. Där anser de att de missgynnats till förmån för
elvärmekunderna (2,31).

4.4 Några slutsatser

Kanske kan man säga att den franska allmänheten befinner sig under uppvaknande
vad gäller energipolitiken. Länge kunde politiker, höga tjänstemän inom
administrationen och energiföretagen fatta beslut utan att de ifrågasattes eller ens

— efterlystes. Vilken av dessa grupper som var den starkaste kan diskuteras. Till
ministrarnas nackdel talar att de ofta inte stannade särskilt länge på sina poster.
Dessutom, genom att i allmänhet flera ministrar är involverade i energifrågorna och
de kan ha svårt att ena sig, försvagas deras position ytterligare. De höga
tjänstemännen inom administrationen och energiföretagen, som ofta har samma
utbildningsbakgrund och både arbetat inom administrationen och i energiföretagen,
har i viss utsträckning utvecklat ett gemensamt synsätt som gjort dem starka och
tillåtit dem att effektivt driva sina synpunkter (31).

På senare tid har emellertid opinionen allt mer börjat intressera sig för energi-
frågorna med början i hanteringen av avfallet från kärnkraftverken och dess
förvaring. Uppvaknande är dock yrvaket och allmänheten inte särskilt väl-

y informerad när det gäller energifrågor. Ett exempel kan belysa detta. På frågan om
•^ vilken energiform som mest bidrog till växthuseffekten och uppvärmningen av

jorden svarade 50 % att det var kärnkraften och bara 5 % att det var kolet (2).

• Det är därför inte omotiverat att regeringen på senare tid omorganiserat energi-
myndigheterna och lagt in mer informationsaktiviteter (CSSIN, DSIN) men efter-
som detta är ett försummat område återstår mycket att göra (47). Om intresset för
energifrågorna står sig, kan man vänta sig tidvis stokastiska svängningar i energi-
politiken innan konsensus återuppstår.

Ifrågasättandet av energipolitiken har också gällt myndigheterna och deras objek-
tivitet och oberoende. Även här har regeringen visat sig lyhörd för kritiken och
vidtagit vissa åtgärder för att få en sakernas bättre ordning till stånd (ANDRA,
IPSN, DSIN, parlamentet). Man har sagt sig vilja ha en stark nukleär industri
(Framatom, COGEMA), en stark byggherre och utnyttjare av kärnkraften (EDF) men
då behövs också starka myndigheter. Och en vaksam opinion (49).

Mycket av traditionerna med stora statliga företag och "centralplanering" lever dock
kvar i det franska systemet. Det har haft sina fördelar och många anser det
framgångsrikt.
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Diskussionerna om organisationen av CEA-I visar på två saker. Å ena sidan har
man även i Frankrike kommit till det stadium där privatisering av statliga företag
kan ses som ett alternativ (privatisering av COGEMA t ex). Å andra sidan kan man
fortfarande tänka sig att fortsätta att bygga statliga konglomerat (CEA-I och
Thomson).

Det har också funnits en viss sammanblandning mellan civila och militära aktivi-
teter - exemplifierat bäst med CEA och CEA-I. Kanske har detta samarbete
inneburit vissa fördelar eller subventioner för den civila kärnkraften. Huvud-
inflytandet från kärnvapensatsningen, och för den delen hela satsningen på
reaktorindustrin och kärnbränslecykeln, har nog ändå varit indirekt - en bred bas för
lobbying och förespråkande av kärnkraft i alla dessa former har skapats.

Några tecken på direkta statliga subventioner till elmarknaden för närvarande har
inte kunnat identifieras - förutom vad som nämnts ovan - den indirekta effekten,
av att EDF är ett statligt företag, på kreditvillkoren och eventuellt vissa spin-off-
effekter av den militära kärnkraftforskningen. EG kommissionen har heller inte
kunnat beslå franska staten med att ge EDF statsstöd (17). Vi skall dock återkomma
mer i detalj till vissa av dessa frågor i nästa kapitel.
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EDF - Electricité de France -
och elsektorn

5.1 Elsektorns organisation

EDF har monopol på överföring av el, elimport och elexport. När det gäller
produktionen och distributionen gjordes emellertid vissa undantag vid nationa-
liseringen 1946, undantag som fortfarande både reellt och formellt består (16, si).

Undantagna från nationaliseringen blev vad gäller produktionen:

privata företag som inte producerade mer än 12 GWh

- anläggningar som företagen har behov av i sin huvudsakliga verksamhet för
att kunna utnyttja återvunnen energi

anläggningar vars produktionskapacitet inte överstiger 8 MVA

offentliga anläggningar avsedda att nyttiggöra städernas avfall

anläggningar avsedda att för egna behov förse företag och kommuner med
el, givet tillstånd av regeringen och avtal med EDF

anläggningarna som tillhörde SNCF och les Houilliéres Nationales, även om
blandade kommittéer, där EDF ingår, sedermera satts upp för att driva dem

anläggningarna som tillhörde CNR (Compagnie Nationale du Rhone), vars
utnyttjande dock även det styrs av en statligt sanktionerad konvention
mellan CNR och EDF.

Kärnkraftanläggningar får, enligt senare bestämmelser, ingen annan driva än EDF
ochCEA.

Det är främst regeln om anläggningar med liten kapacitet (8 MVA) som utnyttjats
när ny oberoende produktion kommit till i Frankrike.

Vad gäller distributionslÖKl&gen nationaliserades inte:

de blandade företag där staten eller kommunerna hade majoritet
de företag som bildats av lokala, kommunala sammanslutningar
kooperativ som betjänade landsbygden.
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Även om dessa existerande distributionsföretag undgick nationaliseringen framgår
av lagen att inga nya fick tillskapas.

Effekten av dessa regler har blivit att EDF numera står för 95 % av såväl produk-
tionen som distributionen. Vi har tidigare i tabell 3.3 sett vad detta betydde för
produktionen utanför EDF totalt sett och för olika kraftslag år 1991: 27 TWh totalt,
20 TWh kolkraft, 6 TWh vattenkraft och 1 TWh kärnkraft.

EDF är således ett synnerligen väl integrerat företag såväl horisontellt som vertikalt.

Några ytterligare regler kan också vara värda att påpeka inför kommande
diskussioner.

EDF är enligt lagen tvungen att transportera de andra producenternas el från deras
produktionsanläggningamatill olika användingsställen, men inte till fler än tre olika
användningsställen.

EDF är likaså tvunget att köpa elen från de övriga producenterna, som enligt lagen
är tillåtna att producera el, efter en tariff baserad på "avoided costs".

EDF har formellt sett inte monopol på distributionen ens utanför de områden som
betjänas av de distributionsföretag som existerade före 1946. Det är kommunema
som har rätten till distributionen och som i princip förhandlar med EDF om den.
Mycket i reglarna och tarifferna för distributionen regleras dock nationellt varför
hela systemet med koncessioner blivit till något av en formalitet.

1982 infördes dock en lag om decentralisering som gav kommunema ökad kompe-
tens och större ansvar för servicen i kommunema. De kan komma att ägna sig mer
åt eldistribution i framtiden än hittills (2).

EDF har emellertid också börjat diversifiera sig - både nationellt och internationellt.
Vi skall återkomma till de internationella frågorna i kapitel 9 och de nationella i
avsnitt 5.2.2. Här räcker det att påpeka att inom Frankrike har EDF t ex specialiserat
sig på framför allt avfallshantering och kabeldragning (10,17,22).

5.2 EDF - styrning och organisation

5.2.1 Statlig styrning

Det är främst inom tre områden som staten utöver sitt inflytande över EDF:

investeringarna
tarifferna
miljön.

Det statliga inflytandet tar sig många olika uttryck. Med den uppläggning av poli-
tiken som man har i Frankrike med stora företag, där staten är ensam aktieägare,
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kan styrningen t o m bli ganska personlig och det är viktigt vem som är president,
premiärminister, industriminister etc.

Presidenten och regeringen har många direkta och indirekta sätt att påverka
elsektorn.

Exempelvis när Pierre Bérégovoy ersatte Edith Cresson som premiärminister, upp-
stod en mängd spekulationer om hans inställning till elsektorn. Han förväntades följa
den förra regerings politik vad avser de låga elpriserna, försvaret av EDFs monopol
vis å vis Bryssel och föra en industrivänlig och mindre miljörelaterad politik. Kanske
var han inte heller så intresserad av stora företagssammanslagningar som hans före-
trädare. Till viss överraskning bestämde han sig dock för att Superphénix skulle
förbli stängd åtminstone tills en utredning ytterligare en gång tittat på saken (20).
Men det håller också på att dra ihop sig till val år 1993. EDF har nyligen begärt att
få regeringens klartecken för att beställa en ny kärnkraftreaktor - den första på 4 år
- men det är möjligt att EDF får vänta med besked till efter valet (19).

Till de formella påverkansmöjligheterna hör följande.

1. Regeringen utser EDFs styrelseordförande.

I början av sommaren utnämndes Gilles Ménage till ny styrelseordförande. Han var
tidigare chef för president Mitterands kansli. Detta val ledde naturligtvis till
diskussioner om ökat statligt inflytande. Enligt Ménages egna uttalanden kommer
dock inte det statliga inflytandet bli större i fortsättningen och han ställer upp på
monopolet från 1946 och EDF som ett public service företag (21,22). Med 120 000
anställda finns det en viss oro inom facken att EDF inte skall klara sysselsättningen
under trycket av Bryssel och den internationella konkurrensen.

2. Styrelsen

Styrelsen består av 22 personer:

den av regeringen utsedde styrelseordföranden
6 representanter för staten
5 personer utsedda av regeringen representerande olika sakområden

- 6 personalrepresentanter
2 representanter för industriministeriet
2 höga tjänstemän med uppgift att bevaka företagets ekonomiska och
finansiella förhållanden.

Bland de statliga representanterna finns tjänstemän från finansministeriet, plane-
ringskommissariatet och CEA. De fem sakkunniga representerar olika användar-
intressen: industrin, landsbygden och kommunerna (17).

35



3. Tillstånd och förhandlingar

Även om regeringen är representerad i EDFs styrelse kan i praktiken inga beslut om
investeringar eller tariffer fattas utan särskilda förhandlingar och tillstånd från
regeringen.

Det är regeringen som sätter tarifferna - både dem som EDF säljer och köper till.
Det dekret, som 1986 avreglerade energipriserna innehöll två undantag. Regeringen
kan kontrollera och sätta energipriserna i kris- och monopolsituationer. Elpriserna
är därför även fortsättningsvis reglerade av staten (47).

För byggnadstillstånden finns den särskilda samordningen via CI1NB.

4. Plankontrakt

Olika avtal har slutits mer eller mindre regelbundet mellan staten och EDF. För
perioden 1989 - 1992 skrevs ett kontrakt mellan finans- och industriministeriet och
EDF (2. 16,17,22). Avsikten är att dylika kontrakt skall bli ett återkommande inslag
i den målstyrning som regeringen vill ha vis å vis EDF. Förutom allmänna mål
innehåller plankontraktet vissa konkreta krav på EDF:

en årlig reduktion av den reala elpriset på 1,5 % samt ytterligare 0,2 %
prisminskning för industrin

en minskning av EDFs skuld med 20 miljarder FRF

en avkastning på det statliga kapitalet på 5 %

- utökade investeringar för att förbättra kvaliteten på elleveransema
(21 miljarder FRF i investeringar i näten)

- fortsatta satsningar på export och industrialisering av Frankrike

- fortsatta satsningar på social utveckling i Frankrike.

För att kontraktet skall förverkligas krävs insatser både av EDF och av regeringen.
Vad gäller tarifferna t ex måste basen för prissänkningar skapas inom EDF samtidigt
som regeringen lever upp till kontraktet och verkligen använder det uppkomna ut-
rymmet till prissänkningar (och inte t ex till ytterligare minskad skuldsättning).
Meningen är dock a.t plankontraktet skall skapa större klarhet i ansvar och skyldig-
heter för respektive part och därigenom också lägga grunden för vidare decentra-
lisering inom EDF. För närvarande förbereds ett kontrakt för perioden 1993 - 1996.
Förutom de traditionella frågorna, inklusive den känsliga avvägningen mellan sänkta
priser och minskad skuldsättning, förväntas det behandla de internationella frågorna
mer ingående än hittills.
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5. Andra kontrakt och överenskommelser

Även på mer specifika områden har olika avtal mellan staten och EDF upprättats.

1982 och 1988 skrevs t ex miljökonventioner mellan industri- och miljö-
ministerierna och EDF (10). Som svar på miljöministerns inbjudan till de större
företagen att komma in med miljöplaner har EDF också gjort sin egen miljöplan som
man också publicerat och gjort propaganda kring (15).

Även sådana saker som nedgrävning av kablar och ledningar, skadestånd vid led-
ningsdragning och fördelning av knappa vattenresurser mellan motstridiga intressen
har varit föremål för för förhandlingar och avtal mellan staten och EDF (12,53).

Det kan också vara värt att nämna att 1990 skrevs ett protokoll om hur EDF skall
hantera sin diversifiering och organisera den i nya holdingbolag (16). Vi skall
återkomma till de inhemska industri- och miljöaspekterna av dessa avtal nedan och
i kapitel 7, som bl a handlar om miljöfrågor. De internationella aspekterna behandlas
i kapitel 9.

6. Styrningens mål

Allmänna mål för den statliga styrningen av EDF är effektivitet och rättvisa. Man
lägger stor vikt vid att EDF är ett public service företag som har till uppgift att
garantera jämlik behandling av kunderna och skydda de svaga kunderna, både indi-
vider och företag.

Om man ser till EDFs historia är det framför allt inom två områden som det uppstått
motsättningar mellan EDF och regeringen (31, si).

Det ena är utbyggnaden av kraftanläggningar. I vilken takt skulle man bygga ut och
med vilka kraftslag? Efter kriget handlade det om utbyggnad av vattenkraften och
efter 1973 om kärnkraften.

Det andra området är tarifferna.

På senare tid har dock situationen blivit mer komplicerad. Kärnkraftprogrammet,
som man så småningom kom överens om mellan regeringen och EDF. kostade
mycket pengar. När sedan inte efterfrågan växte så mycket som man förväntade sig
ställdes staten inför en del svära avvägningsproblem om man skulle undvika mycket
stora förluster för EDF. EDFs kommersiella satsningar - på industrin, på export och
elvärme - har accepterats av staten för att få så stor avkastning på gjorda investe-
ringar som möjligt och kunna minska skuldsättningen.

Kanske blir staten tuffare mot EDF i framtiden och håller emot utbyggnadsplanema
bättre. Vissa tecken kan tolkas i den riktningen:

sedan ett bra tag får EDF inga statliga lån e'ler statliga garantier för att låna.
EDF har hittills bara fått tillstånd att bygga en reaktor i Civaux.
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Superphénix har inte startats (20, 26,28,30).
- en nära medarbetare till presidenten har utsetts till EDFs GD (21,22).

kontrollorganen har förstärkts.

I ekonomiska termer kan man uttrycka saken på följande sätt:

EDF har mycket billig kraft. Åtminstone vattenkraften är billig. Kärnkraften skall
vi se närmare på i avsnitt 5.4. Under alla förhållanden bör det uppstå mycket stora
överskott, s k "rents", i den franska elproduktionen. Frågan är då vem som skall
bestämma över dem och vad de skall användas till:

aktiviteter inom EDF
för att göra överinvesteringar
för att ge de anställa högre löner och bättre
anställningsvillkor

konsumentemas fromma
i form av lägre priser på kort och lång sikt

regeringens gottfinnande
i form av avkastning och skatter
till prestationskrav på EDF
låga taxor och lägre inflation
sociala åtaganden - fler anställda inom EDF

- fler handikappade och långtidsarbetslösa till EDF
regionala satsningar av EDF etc.

Genom förhandlingarna mellan regeringen och EDF och som en konsekvens av de
marknadskrafter, som även EDF trots allt är utsatt för, har en viss fördelning mellan
EDF, franska staten och konsumenterna uppkommit. Ökad konkurrens skulle minska
möjligheterna både för staten och EDF att lägga beslag på dessa "rents". Här ligger
en av huvudfrågorna när man diskuterar den europeiska elmarknaden.

5.2.2 EDFs interna organisation och decentraliseringsfrågan

EDFs målsättning har hela tiden varit att förse fransmännen på bästa möjliga sätt
med billig energi. Man är ett public service företag och vill behålla sin integritet (8).

Olika epoker har dock ställt olika krav på EDFs organisation. Till att börja med
gällde det att producera och investera - först i vattenkraft och sedan i kärnkraft.
Viktiga kategorier anställda var ingenjörerna. När man väl hade kommit igång med
utbyggnaden restes även frågor om optimering, hur man på bästa sätt skulle utnyttja
det man redan byggt. På 1950-talet började därför utforskandet av olika tariffer och
vad som sedermera blev de berömda gröna, gula och blå tarifferna. Det var
ekonomernas storhetstid på EDF (51).
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Under hela denna tidsperiod skedde allt mycket centraliserat inom EDF. Inte bara
investeringsbesluten fattades centralt utan även beslut om t ex inköp och personal-
utbildning för de lokala distributionsorganen.

På 1970-talet blev kommersialiseringen allt viktigare och den tog mer eller mindre
överhanden under 1980-talet på grund av den överkapacitet man då skaffat sig.
Konkurrenskraft, service, kunder och kvalitet blev honnörsord. Kommersialiseringen
nödvändiggjorde också en decentralisering inom EDF. Med målstyrningen har man
kunnat gå ytterligare ett steg på den vägen, främst inom distributionen men även
inom produktionen (16).

Även på ett annat plan har en decentralisering inom EDF blivit aktuell. Det gäller
relationerna till kommunerna. Som vi var inne på i avsnitt 5.1 kan förhandlingarna
om distributionskoncessionerna i framtiden förväntas bli mer av en realitet. EDF har
därför i preventivt syfte redan under 1991 dragit igång ett stort arbete med att se
över och förhandla om mer än 14 000 kontrakt med franska städer och kommuner.
Många av dem hade faktiskt gått ut men inte förnyats eftersom behovet av det inte
upplevdes som särskilt akut. Med den nya service- och samarbetsandan som skall
råda inom EDF, och som kanske även inspirerats av hotet från Bryssel, passar man
på att göra kontrakten mer kundanpassade (17).

Om kommunerna så vill kan EDF numera också erbjuda näraliggande tjänster såsom
att ta hand om hushållsavfallet, den offentliga belysningen, lägga videokablar etc.

EDFs aktiviteter på dessa angränsande områden sker genom ett holdingbolag, SDS
(Synergie, Développement et Services) som startades 1990. Det skall omfatta EDFs
egna filialer och engagemang i andra företag på detta område. EDF-Vidéopole är
ett exempel på en dylik filial. De viktigaste aktiviteterna är avfallshanteringen och
kabeldragningen. EDF siktar på att ta 20 % av marknaden för hushållsavfall men
planerar även att ge sig på avfall från sjukhus och industrier. Nyare verksamheter
är databaserad kartografi, teleövervakning och radiotelefoni (22).

I "Energie 2010" togs också frågorna om decentraliseringen inom EDF upp och man
diskuterade även som en långsiktig lösning automona distributionscentra inom EDF
kontra fri konkurrens mellan olika företag om distributionsrättigheterna i
kommunerna (2).

Enighet rådde inom gruppen om att den typ av decentralisering som var på gång
inom EDF var nödvändig dels för att pressa kostnaderna dels för att, enligt åtmin-
stone vissa ledamöter, tillmötesgå kommunernas rättmätiga krav på inflytande.

En utveckling mot autonoma distributionscentra inom EDF skulle ligga i linje med
den nuvarande utvecklingen. Som fördelar med den nämndes att den skulle kunna
möjliggöra fortsatt stordrift i upphandlingen, garanteia kvaliteten i tjänsterna och en
gemensam försäljningspolitik. Den skulle inte nödvändigtvis innebära att de över
landet utjämnade tarifferna försvann.
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Till nackdelarna hörde mindre kostnadspress, eftersom monopolet trots allt skulle bli
kvar, en tendens att favorisera konsumtion av energi framför sparande och begränsat
inflytande för kommunerna.

Fri konkurrensen om distributionsrättigheterna skulle ha följande fördelar:

större kommunalt deltagande i beslutsfattandet
starkare konkurrens
större uppmärksamhet för sparande och lokala engergiresurser
större diversifiering och mer flexibilitet genom fler företag.

Till de nackdelar som togs upp hörde:

försvagning av idén med public service företag
att kommunerna skulle kunna lägga beslag på eventuella "rents"
mindre stabilitet i relationerna producenter - distributörer
svårigheter att välja koncessionärer enligt objektiva kriterier
svårigheter att garantera anläggningamas underhåll.

Med ett konkurrenssystem skulle de regionala effekter som åstadkoms genom utjäm-
nade tariffer behövas ersättas med något annat regionalpolitiskt system, om man vill
behålla dem. Några kostnads-intäktsanalyser för det aktuella systemet respektiv
alternativ till det gjordes dock inte i detta sammanhang.

De flesta ledamöterna ansåg att nackdelarna med konkurrenssystemet var större än
fördelarna.

53 EDFs investeringar, finansiering och skuldsättning

Sedan 1974 har uppskattningsvis 900 miljarder FRF investerats i el och kärnkraft.
De senaste åren har dock investeringarna minskat både i absoluta termer och relativt
omsättningen. 1991 låg de historiskt sett på en rekordlåg nivå. De har också fått en
annan inriktning - på överföring och distribution snarare än på produktion - men
för EDF har ändå utvecklingen lett till en kraftig skuldsättning. Man har inte i
särskilt stor utsträckning kunnat finansiera dessa investeringar med egna medel och
inte heller staten har skjutit til! särskilt mycket nytt kapital. Som vi tidigare varit
inne på har dock EDF, som hundraprocentigt statligt företag, även helt på egen hand
haft möjlighet att låna till förhållandevis förmånliga villkor. Exempelvis kan nämnas
att med rankingen trippel A lånade EDF härförleden upp 3 miljarder i ett 30-årigt
obligationslån till inte mycket högre ränta än för ett vanligt 10-årigt lån (17,22).

Diagram 5.1 visar skuldsättningen i förhållande till omsättningen och diagram 5.2
skuldräntan i förhållande till omsättningen.
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Diagram 5.1 Skuldsättning i förhållande till omsättning

1.7

,4

63 6S 67 69 71 73 75 77 79 81 ftj $5 1) 84 » i l

Källa: EDF, 1992 (17).

Diagram 5.2 Skuldränta i fc-hållande till omsättningen x 100

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 IS 87 89 90 91

Källa: EDF, 1992 (17).

De två senaste åren har EDF gått med vinst: 1990 med 0,1 miljarder och 1991 med
1,9 miljarder FRF (att jämföra med förluster på 1,9 miljarder 1988 och 4,2 miljarder
1989). Vid slutet av år 1989 låg således SKdden på 232,5 miljarder - 1,6 gånger
omsättningen. 1990 hade den sjunkit till 226,1 miljarder och 1991 till 214. Prog-
nosen är att 1992 skall man ligga under 200 miljarder och år 2000 vara nere i 100
miljarder FRF (22).

Som framgår av diagram 5.2 har skuldräntan i förhållande till omsättningen också
sjunkit, från rekordnivån på hela 27 % år 1983 till 14 % år 1991. Den franska
skuldsättningen skulle numera inte heller vara större än vad man exempelvis finner
i japanska elföretag (32).

För EDF är det mycket viktigt att få ner skuldsättningen under 1990-talet. Omkring
2005 - 2010 förväntas en ny stor omgång ersättningsinvesteringar starta då exister-
ande kärnkraftverk måste tas ur drift. Upplåningsbehoven blir då stora igen. För att
undvika att räntekostnaderna stiger drastiskt igen i framtiden är det därför viktigt att
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fä ner skuldsättningen nu. Med en ambitiös skuldminskning kan inte prissänk-
ningarna bli lika stora nästa planpcriod som under innevarande (22).

På vinsten skall EDF till staten betala dels avkastning, som för 1991 var
500 miljoner FRF, och dels 5 % ränta på statskapitalet, 1,8 miljarder FRF1991 (53).

5.4 EDFs produktionskostnader

5.4.1 Nuläge

Frankrike tillhör de länder i Europa som har de lägsta elpriserna. I EG är det bara
Danmark som har lägre priser för industrikunder (jfr diagram 5.3). Sverige, Norge
och Finland har ännu lägre elpriser än Frankrike och Danmark. Utanför Europa har
även Canada och Australien lägre industripriser än Frankrike (36,37).

Diagram 5.3 Elpriser i industrin 1 iuli 1991 (exklusive morris), Frankrike = 100
KäUa: EDF, 1992 (17).

Mindre industriföretag
100 kW, 160 000 kwh/år

2S8

100

Större industriföretag
10 000 kW, 50 miljoner kWh/år

76

I „ I I
1 1 ! I

De franska priserna har trots detta gett upphov till många frågor. Är de subven-
tionerade? Täcks alla kostnader in - för forskning och utveckling, för avveckling av
kärnkraften, kämbränslecykelnetc? Kommer EDF att någonsin betala av sina skulder
eller blir det staten som får ta på sig dem?

Standardsvaret från regeringsföreträdare och EDF är att alla kostnader täcks in och
att inga subventioner förekommer. Att den franska elen skulle bli så pass billig beror
på vattenkraften och kärnkraften. Kärnkraften är billigare i Frankrike än i andra
länder, därför att man delvis utvecklat en egen teknik, kunnat dra nytta av skal-
fördelar och korta byggnadstider. För övrigt är det EDF som betalar in pengar till
staten och inte tvärt om. Man är också i full färd med att betala av skulderna. Lånen
är inte längre subventionerade och har för övrigt endast varit så i mycket liten grad
tidigare.
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kärnkraften, kärnbränslecykeln etc? Kommer EDF att någonsin betala av sina skulder
eller blir det staten som får ta på sig dem?

Standardsvaret från regeringsföreträdare och EDF är att alla kostnader täcks in och
att inga subventioner förekommer. Att den franska elen skulle bli så pass billig beror
på vattenkraften och kärnkraften. Kärnkraften är billigare i Frankrike än i andra
länder, därför att man delvis utvecklat en egen teknik, kunnat dra nytta av skal-
fördelar och korta byggnadstider. För övrigt är det EDF som betalar in pengar till
staten och inte tvärt om. Man är också i full färd med att betala av skulderna. Lånen
är inte längre subventionerade och har för övrigt endast varit så i mycket liten grad
tidigare.

En OECD/NEA/IEA studie (48) visar också att kärnkraften är som billigast i Belgien
och Frankrike och mycket billigare där än i t ex England och USA.

Det är nog också riktigt att alla kostnadsposter finns med i EDFs kalkyler. En annan
fråga är dock om beloppen kan anses vara de korrekta.

Awecklingskostnadema för kärnkraftverk beräknas t ex till 15 % av bygg-
kostnaderna. Kritiker säger att de borde vara 50 % av byggkostnaderna.

Kostnaderna för kämbränslecykeln tas upp till gällande offerter från
COGEMA. Det är omöjligt att säga om de innebär över- eller underskatt-
ningar. Här råder genuin osäkerhet. En av svårigheterna när exempelvis den
brittiska kärnkraften skulle privatiseras och som bidrog till att omöjliggöra
privatiseringen, var just att uppskatta dessa kostnader och avvecklings-
kostnaderna.

Försäkringar. EDF har bara ansvar för skadestånd upp till 600 miljoner FRF
(32)

Vi kan också jämföra vilka kostnader IEA/OECD och franska regeringen kommit
fram till för nya kraftverk.

IEA/OECD (46) har gjort kalkyler för olika bränsleprisantaganden, räntesatser,
byggnadstider etc. En genomgående tendens är att el producerad som baslast i
anläggningar för kol, gas och kärnkraft är ungefär lika dyr. Tar man den korta
byggnadstiden för kärnkraft och höga bränslepriser är det dock först vid 10 % ränta
som kolkraften kommer ner i ungefär samma kostnad som kärnkraften. Med lägre
bränslepriser blir gas- och kolkraft lika billiga eller billigare än kärnkraften redan
vid 5 % ränta.

De franska kalkylerna (5) utgår från plankommissariatets ränta på 8% och arbetar
med en mängd olika prisantaganden. I inget fall konkurrerar gas eller olja ut
kärnkraften som baslast. Kärnkraftens gräns ligger vid 2 000 timmar - 4 500 timmar
beroende på prisantagandena. I intervallet 1 000 - 3 500 timmar är gas och kol
konkurrenter. Under 400 - 1 000 timmar är gasturbin eldad med lätt eldningsolja
mest lönsam.
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1991 låg EDFs genomsnittliga produktionskostnad per kWh på 0,22 FRF mot 0,23
FRF 1990 (i konstanta 1990 års FRF). Den franska regeringens beräkning av käm-
kraftkostnaden var 0,21 - 0,22 FRF det året (i 1988 års FRF). Marginalkostnaderna
ligger naturligtvis mycket lägre, ner mot 0,07 FRF (38,77). I en överskottssituation
är det den stoia skillnaden mellan de genomsnittliga produktionskostnaderna eller
kostnaderna för ny kraft och de kortsiktiga marginalkostnaderna som är intressanta
och som dragkampen står om. Vem skall tillgodogöra sig denna skillnad - konsu-
menterna, kraftföretagen eller staten? Ju mer konkurrens dess större sannolikhet att
det blir konsumenterna som gör det och ju större skillnad mellan dessa kostnader
dess större tryck kan förväntas från konsumenterna eller deras företrädare att få
tillgodogöra sig den.

5.4.2 Framtidsutsikter

I "Energie 2010" och dess prognosgrupp gjorde man följande bedömningar av det
reala elprisets utveckling:

1989 - 1995 minskning med 1,5 % om året
1995 - 2000 minskning med 1 % om året
2000 - stabila elpriser.

Bedömningen innebär som synes en successiv minskning i prissänkningarna. Man
hade då tagit hänsyn till att kärnkraften skulle bli något dyrare att bygga i mindre
skala och att säkerhetskraven kunde komma att höjas något. Vidare ingick ökade
kostnader för underhåll mm för den åldrande anläggningsparken. Man hade också
studerat vissa osäkerhetsfaktorer såsom kraftverkens tillgänglighet, kostnaderna för
uran, räntan, underhåll, säkerhetskrav, snabbare skuldaweckling men kommit fram
till att dessa osäkerheter inte kunde antas påverka priset med mer än 5 %.

Enligt samma prognos väntar man sig att priserna faller något snabbare för industrin
inklusive småföretagen än för elvärmen (2).

En något annorlunda kostnads- och prisprognos finns i NUTEK R 1991:21 (38). I
bästa fall kan man där tänka sig konstanta realpriser.
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5.5 EDFs tariffer

5.5.1 Elskatter

Tarifferna måste förutom produktions- och distributionskostnaderna även täcka in
elskatterna (39).

Elanvändningen är belagd med moms i Frankrike och momsskattesatsen för el är den
normala, dvs för närvarande 18,65 %.

Till detta kommer vissa lokala skatter på el. För det första betalar de små och
medelstora företagen (med effektefterfrågan upp till 250 kW) en lokal energiskatt.
Det totala beloppet för den skatten uppgick 1988 till 6 miljarder FRF. Större företag
är befriade från denna skatt.

För det andra betalar EDF en skatt på kraftledningsstolparna för högspännings-
ledningarna. Den skatten är av mindre betydelse men uppgick ändå till 350 miljoner
FRF 1988.

Plankommissariatets senaste utredningar undersökte även dessa skatter. I "Energie
2010" inskränkte man sig i detta fall till slutsatsen att de lokala skatterna borde
hållas under uppsikt så att de inte skenade iväg (2). Undergruppen för beskattning
hade föreslagit att de mindre och medelstora företagen skulle befrias från den lokala
elskatten precis som de stora företagen. Dessutom ansåg man att en annan index-
eringsform för skatten på kraftledningsstolparna borde konstrueras. Med nuvarande
formel steg skatten snabbare än inflationen. En sänkning för den snedvridning som
därmed åstadkommits under det senaste decenniet, med 5 - 1 0 miljoner, ansågs
motiverad (39).

5.5.2 Tariffprinciper och avvikelser

Tariffstrukturen bestäms i Frankrike av marginalkostnaderna men nivån anpassas så
att överenskommen jämvikt i budgeten uppnås.

Huvudprincipen är prissättning efter långsiktig marginalkostnad. Denna kostnad
sammanfaller dock med den kortsiktiga marginalkostnaden i jämvikt. Planeringen
går också ut på att optimera systemet och uppnå jämvikt. Med utgångspunkt från
efterfrågeprognoser görs utbyggnadsplaner upp. För en framtida tidpunkt kan då
marginalkostnaderna för alla slags användare och omständigheter fastställas. Dessa
blir sedan riktlinjer för tarifferna och deras utveckling. Avsikten är att på detta sätt
skal! konsumenterna få de riktiga långsiktiga signalerna och kunna inrätta sina egna
investeringar efter dem (31).

En viktig aspekt av denna "vetenskapliga" utformning av prissättningen har varit att
man kunnat ena sig om principerna inom administrationen och EDF. Politiseringen
av tariffdiskussionerna skulle därmed kunna minimeras.
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På 1980-talet har emellertid ansatsen blivit svårare att tillämpa beroende på det stora
elöverskottet. Det har varit fördelaktigare att sälja elen ner till ett pris i nivå med de
kortsiktiga marginalkostnaderna än att inte sälja den alls. I detta sammanhang har
stora diskussionen uppstått mellan regeringen, administrationen och EDF om vilka
grupper som skall fä lägre priser och hur det skulle gå till utan att en långsiktigt
felaktig investeringsstruktur inom industrin och hos hushållen uppstod.

Administrationen har anklagat EDF för att mer än vad som varit ekonomiskt
motiverat

gynna elvärmen - inte ens säsonganpassade tariffer har tillämpats.

missgynna storindustrin - som haft högre priser i Frankrike än i exempelvis
Tyskland och Italien.

missgynna de mindre företagen - som haft högre taxor än hushållen.

Så småningom har vissa anpassningar skett eller kommer att ske.

Enligt plankontraktet sänks tarifferna för industrin mer än för andra kategorier. En
mer differentierad taxa för elvärmen har experimenterats ut och är på väg att införas.
Taxorna för storindustrin förfinas allt mer och för de små företagen skall nivån
sänkas till den som gäller för hushållen.

Andra initiativ för industrin har varit IDAE (Incitations au Développement des
Applications de 1'Electricité), "Invest in France" och specialkontrakt för elkrävande
storindustri. Som exempel i det senare fallet kan nämnas de stora kontrakt som
tecknats 1989 mellan EDF och PICHINEY, för dess aluminiumsmältverk i Dunker-
que, och 1990 med USINOR-SACILOR, för dess legeringsverk likaså i Dunkerque.
I båda dessa fall har EG Kommissionen undersökt kontrakten och efter vissa juste-
ringar godkänt dem (10,17). EG Kommissionen har inte haft något att invända mot
att EDF under en period av överskott går ner i pris mot de kortsiktiga marginal-
kostnaderna. Det får anses marknadsmässigt korrekt så länge inga statliga subven-
tioner är involverade. I och med att man närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande för
kärnkraften kommer dock dessa avvikelser från den ursprungliga prissättnings-
principen att avvecklas.

De etableringserbjudanden som riktats till industrin på speciella, sysselsättnings-
svaga orter hör snarare hemma bland EDFs sociala verksamheter varför vi tar upp
dem i avsnitt 5.6.

För elvärmen har EDF haft en målsättning att 65 % av de nya bostäderna skulle ha
elvärme. För 1991 uppnåddes 61 %. EDF anser att en så pass hög andel ligger i
linje med vad som på lång sikt och med långsiktiga marginalkostnader kommer att
vara optimalt (17).

En annan avvikelse från marginalkostnadsprissättningensom varken administrationen
eller EDF talar särskilt mycket, men som OECD/IEA (47) påpekat, är den som
uppstår när samma tariffer - oberoende av transport- och produktionskostnader -

46



tillämpas i hela landet och dessutom i de franska besittningarna utanför själva
Frankrike. Förutom att denna avvikelser åsamkar EDF förluster (ca 2 miljarder 1990
i de franska besittningarna) så motverkar den utvecklingen av lokala energikällor i
mindre tätt befolkade områden (2,47,52,52).

5.5.3 Tarifferna

Det finns tre huvudtariffer med många undergrupper inom vardera. Varje enskild
tariff består av en årlig avgift, som beror på abonnemangets storlek uttryckt i kV/,
eller kW, och ett pris per kWh, som kan variera med tiden på dygnet och säsongen
(14, 52. 54).

Den blå tariffen ( - 36 kVA) är avsedd för hushåll, jordbruk och mindre företag,
den gula (36 - 250 kVA) är avsedd för mindre industrier och den gröna för större
industrier.

Inom den blå tariffen kan man sedan välja på följande tarifformer: Småförbrukning,
Bas, Håltimmar, EJP (Effacement Jours de Pointe, neddragning under höglasttid)och
de experimentella tai if formerna Säsong och Blå-vit-röd.

Inom den gula tariffen kan man välja på tarifformerna Bas och EJP.

Inom den gröna tariffen på: Bas, EJP och Modulable.

Inom den gula och gröna tariffen finns också indelningar efter utnyttjandet uttryckt
i timmar enligt följande:

- TLU - mycket långt utnyttjande
- LU - långt utnyttjande
- MU - medellångt utnyttjande
- CU - kort utnyttjande

6 0 0 0 -
4 000 - 6 000
2 000 - 4 000

- 2 000.

De olika tarifferna och tarifformerna har följande innebörd.

I den blå tariffen innebär Småförbrukning och Bas en årlig avgift efter abonne-
mangets storlek (kVA) och ett enhetligt kWh-pris. Väljer man i stället Håltimmar
får man betala mer i abonnemangsavgift, samma kWh-pris som Bas under höglast-
timmarna och ett lägre kWh-pris under 8 låglasttimmama under natten. EJP innebär
lägre abonnemangsavgift, lägre kWh-pris med undantag för 22 dagar under vilka
18 timmar har ett väsentligt högre kWh-pris. Dessa 22 dagar är inte fixerade i
förväg men skall tas ut av elproducenten under perioden november - mars med
åtminstone en halvtimmes förvarning. (Industrin får 24 timmars förvarning.)

Säsongtariffen är indelad i en sommar- och en vinterperiod och vardera har höglast-
och låglasttimmar.
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I tarifformen Blå-vit-röd är året indelat i tre, mobila, perioder:

300 blå dagar
40 vita dagar
22 röda dagar (desamma som i EJP-tariffen).

Var och en av dessa "dagar" har sedan höglast- och låglasttimmar. Tarifformen
prövas nu med en variant med 4 olika kWh-priser (låg- och höglastprisema
sammanfaller i två fall) och med en variant med 6 olika kWh-priser.

Säsong- och Blå-vit-röd tariffen är avsedda för elvärmekunderna och avsikten är
att kunna erbjuda dem fullt ut 1994.

I den gula tariffen finns elementen:

utnyttjandetid
tarifform - bas eller EJP
säsong (sommar - vinter) och tid (höglast - låglast).

I den gröna tariffen tillkommer:

- utvidgad säsongindelning (sommar, höst, vinter, vår)
tarifformen Modulable.

I tarifformen Modulable har man tre ytterligare mobila perioder:

PM - mobil höglastperiod (samma som EJP - 18 timmar under 22 dagar,
november - mars)

HM - mobil vinter, 9 veckor 24 timmar om dygnet utanför EJP-tid
(ca 1 170 timmar)

DSM - mobil halvsäsong, 19 veckor 24 timmar om dygnet utanför EJP-tid
(ca 3138 timmar)

SCM - mobil låglasttid, resten av året, dvs ungefär 24 veckor.

Förvarningstiden i denna tariff är 12 timmar. EDF försöker dock att på måndagen
senast kl 17.00 meddela hur veckan periodmässigt kommer att se ut.

Tilläggas bör att i den gula och gröna tariffen förekommer straffavgifter om
abonnemanget överskrids. För de större elkunderna finns dessutom alltid vissa
möjligheter att genom förhandlingar anpassa kontrakten till specifika kund-
förhållanden även om förhandlingarna alltid utgår från tarifferna.
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Experiment med nya tariffer förekommer också. I trafifformema EJP och Modulable
förekommer vissa stokastiska moment men tidsperioderna är avgränsade och infaller
alltid inom ett år. I vissa fall kan både kunderna och elproducenten ha nytta av en
utjämning i tillgång till el och bortkoppling från nätet över längre tidsperioder t ex
om man har tillgång till system som fungerar både på el och andra energislag. I
vissa fall kan man ändå vilja ha en viss garanti på tillgång till el även om det sker
över en längre tidsperiod, i andra fall inte.

CE3F-kontraktet och MIA (Modublabe Interannuel) är avsedda för kunder som kan
tåla en anpassning över längre tid men ändå vill ha vissa garantier. Båda tariff-
formerna utgår från ett gränspris som kunden sätter över vilket kunden mer eller
mindre omedelbart kopplas bort respektive under vilket kunden kopplas in.

Experimenten med CE3F-kontraktet utgår från EJP tariffen och MIA från Modul-
able. Den förväntade bortkopplingstiden med CE3F-kontraktet är för närvarande
1 000 timmar per år men kan förväntas stiga till 2 000 - 3 000 timmar per år.

Tillfällig kraft har också börjat säljas till större kunder (över 1 MW). Här ges inga
garantier alls och det handlar således om extra krafttillgångar utanför kontrakten.

Andra experiment handlar om kvalitetsgarantier. Avbrotten i Frankrike har varit
längre än genomsnittligt i EG även om de sjunkit. För lågspänningskundema låg de
1987 på 6 timmar och 31 minuter (4 timmar och 34 minuter i klimatkorrigerat
värde) men var 1991 nere i 2 timmar och 33 minuter (2 timmar och 26 minuter
klimatkorrigerat). För industrikunderna åtar man sig nu att betala skadestånd för
störningar över en viss nivå. Om två år kan dylika skadeståndselement komma att
ingå allmänt i de gröna tarifferna (10,13,17).

EDFs inköpstariffer baserar sig på försäljningstariffema men vi skall återkomma til!
dem först i samband med frågorna om alternativ kraft i kapitel 7.

5.6 EDFs sociala uppdrag

EDF bedriver i vissa stycken regional- och socialpolitik. Den bekostas inte av staten
utan finansieras av EDF självt vilket då leder till avsteg från en ekonomiskt effektiv
prissättning för att kunna finansiera denna typ av politik.

Det mest betydande exemplet är sannolikt regionalpolitiken via taxeutjämningen över
landet inklusive de franska besittningarna utanför egentliga Frankrike. Någon
beräkning av vad denna politik totalt sett får för effekter - kostnader och intäkter -
har inte gjorts (jfr diskussionen om decentraliseringen i avsnitt 5.2.2 och om
tariffavvikelsema i avsnitt 5.5.2 - 2,47).

EDF bedriver även lokaliserings- och utvecklingspolitik. På de orter där man haft
stora byggnadsarbeten igång och där man lagt ner verksamhet har man engagerat sig
i den lokala utveckligen så att övergången skall ske så smidigt som möjligt. EDF
hjc'per till att skapa nya arbetstillfällen på dessa orter genom att locka dit franska
och utländska företag. En viss sammanblandning mellan denna typ av verksamhet
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och de aktiviteter, som har att göra med att mer allmänt sett locka utländska företag
till Frankrike och anpassa kontrakten för elkrävande företag, har, speciellt tidigare,
förekommit. De lokaliseringspolitiska respektive företagsinriktade aktiviteterna har
numera skiljts åt. Motivet för den lokaliserings- och utvecklingspolitiska verk-
samheten är mer att skapa good will och fä till stånd ett gott samarbete med
kommunerna. Erfarenheterna av utvecklingsverksamheten har dock varit så pass
goda att man räknar med att kunna sälja tjänster av detta slag även utanför de
områden där EDF tidigare haft produktion (10,17).

Till socialpolitiken kanske också kan räknas att exempelvis 1991 fick 46 000
familjer med ekonomiska problem el till lägre eller inga kostnader alls till en utgift
för EDF på 20 miljoner FRF. Många av de s k HLM-bostäderna för låginkomst-
tagare har naturligtvis elvärme (52).

Arbetsmarknadspolitiskt gör EDF också vissa insatser. EDF har egentligen för
mycket personal. Det talas om en överbemanning på 10 000 - 20 000 personer.
Somliga menar att det är regeringens fel, att EDF efter 1981 av regeringen tvingats
anställa fler än man haft behov av för att tillsammans med andra statliga företag lösa
vissa arbetsmarknadspolitiska problem den vägen. Andra menar att det är en effekt
av fackens av tradition starka roll inom EDF (Si).

Regeringen har också i allmänhet kunnat lita på EDF att g* före när det gäller
sådana saker som att anställa långtidsarbetslösa och handikappade, hjälpa arbetslösa
ungdomar till praktik etc (12).

Miljöpolitiken skall vi återkomma till i kapitel 7.
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Kärnbränslecykeln - vägval och
information

6.1 Kärnbränslecykeln och kärnkraftens framtid

Kämbränslefrågoma och avfallshanteringen måste lösas om man i Frankrike skall
kunna fortsätta med kämkraftprogrammet. Somliga menar att om inte någon lösning
uppnås måste det bli åtminstone ett tekniskt moratorium någon gång i början på
2000-talet (2).

I Frankrike har man vad gäller bränslehanteringen stannat för lösningen "enkel"
upparbetning. Alternativenär förvaring utan upparbetning(jfr USA och Sverige) och
längre driven upparbetning.

Med den franska modellen erhålls efter upparbetningen följande fem produkter:

plutonium
uranium
lågaktivt avfall
medelaktivt avfall
högaktivt avfall.

Plutoniet var tänkt att användas i breedreaktorerna och uranet i de vanliga käm-
kraftreaktorerna. Det lågaktiva avfallet skulle förvaras ovan jord, till dess att
radioaktiviteten avklingat, och det medel- och högaktiva avfallet under jord.

Breedreaktorprogrammet är för närvarande stoppat i Frankrike (S3). Man har därför
slagit in på "MOX-vägen". Av plutoniet och uranet skall göras s k MOX-bränsle,
som kan användas i de vanliga kämkraftreaktorerna. Om då inte allt plutoniet kan
omhändertas på detta sätt, måste det förvaras, vilket ytterligare skulle förvärra de
redan besvärliga förvaringsfrågoma (2).

Vissa personer i Frankrike har ifrågasatt om upparbetning överhuvudtaget är moti-
verat, när inte längre breedreaktorerna står på dagordningen (bl a Paul Garde'.,
ordförande i CPRT, i en nyligen publicerad säkerhetsrapport - 2). Andra T\ Jl t
ex) menar att man inte skall bestämma sig ännu utan ordna tillfällig »urvaring för
allt avfall, i obearbetat skick, en bit in på nästa sekel. Möjligen kan den förfinade
upparbetningstekniken då ha kommit så pass långt att man genom ytterligare upp-
arbetning kan se en framkomlig väg med mindre behov av långsiktig förvaring och
mindre mängder farligt avfall, som skall förvaras långsiktigt (2).
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COGEMA har investerat i två upparbetningsanläggningar i La Hague, UP2 för
franskt bruk och UP3 för utländskt bruk. 1993 tillkommer dessutom ny kapacitet,
UP2-800, likaså för franskt bruk. Dessa anläggningar är för närvarande mycket
lönsamma och de har orderböckerna fulltecknade till år 2000.1991 var COGEMAs
vinst drygt en miljard FRF på en omsättning på 22 miljarder FRF. Den totala
investeringen för upparbetningsanläggningarna ligger på 50 miljarder FRF, 25
miljarder för fransk del och 25 miljarder för utländsk del. Det var regeringen som
i maj 1992 gav COGEMA tillstånd att bygga en MOX-fabrik till en kostnad av ca
1,6 miljarder FRF. Den skall vara helt klar 1995 (2,53).

De ekonomiska intressena att fortsätta på den inslagna vägen är naturligtvis stora.
Samtidigt ar det just avfallsfrågorna som väckt allmänhetens intresse. Av den
anledningen är det inte fullständigt uteslutet att man kan hamna i en helt blockerad
situation. Ett sätt att försöka motverka att en dylik situation uppkommer är att sprida
information.

62 Information

Öppenhet och korrekt information kan ge allmänheten bättre underlag an bedöma
de alternativ som står till buds och enas kring gemensamma uppfattningar. Vi har
tidigare varit inne på en del organ som sysslar med dessa frågor - parlamentets
utredningsbyrå, de till regeringen knutna organen CSSIN, CPRT och DS1N. Vi skall
i detta avsnitt se lite närmare på vad de och de berörda företagen och de lokala
informationskommissionema gör. Det är energiföretagen som bar det primära
informationsansvaret. Myndigheterna kommer in i efterhand (6,7,32).

Energiföretagen

De företag det huvudsakligen handlar om är EDF, CEA och COGEMA. De skall
t ex löpande göra mätningar av radioaktiviteten kring sina anläggningar och
publicera mätresultaten. EDF publicerar också årliga rapporter om varje kärn-
kraftanläggning. EDF söker numera genom öppenhet kring minsta incident i kärn-
kraftverken öka sin trovärdighet.

Dessutom har EDF naturligtvis intresse av att föra fram sitt allmänna budskap - att
kärnkraften är en säker och bra energikälla och att den ekonomiska tillväxten kräver
fler kärnkraftverk och att man finner nya lägen för tillkommande kärnkraftverk.

1991 började EDF en annonskampanj för att göra allmänheten bekant med kärn-
kraften och för att avdramatisera den. Kampanjen följs upp 1992 och utsträcks då
även till televisionen. Den har föregåtts av noggranna marknadsundersökningar som
visat att det, med undantag för inbitna kämkraftmotståndare, går att påverka
människor och få dem att ändra inställning till kärnkraften.

EDF hoppas på stöd i sina ansträngningar av CEA, COGEMA, ANDRA och Frama-
tome (ii, 12,53).
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DSIN

DSIN, cvervakningsorganetför nukleära anläggningar, ger bl a årligen ut en rapport
om sin verksamhet och två gånger i månaden tidskriften "Sureté Nucléaire". Mest
känt är dock dess arbete med telefonmagasinet MAGNUC, som man i Frankrike kan
nå via Minitel på nummer 36 15 och från utlandet på nummer 33 36 43 14 14. Det
dateras upp veckovis eller i speciella fall omedelbart. Det innehåller, förutom allmän
information om kärnkraften, aktuella uppgifter om de nukleära anläggningarna från
DSIN, om radioaktiviteten från SCPRI och från energiföretagen om incidenter i de
nukleära anläggningarna och företagens mätresultat vad avser radioaktiviteten kring
deras anläggningar.

För att få ett perspektiv på inträffade händelser har DSIN, med CSSINs medverkan,
utvecklat en sexgradig skala för incidenter och olyckor i nukleära anläggningar som
används i MAGNUC och andra massmediala sammanhang. Den har även uppmärk-
sammats internationellt och IAEA och OECD har tagit upp frågan om att etablera
en internationella "Richter-skala" för incidenter i nukleära anläggningar.

DSIN arbetar även med sin regionala organisation DRIRE så att den skall kunna ge
en adekvat information regionalt (6,7).

De lokala informationskommissionerna

Fjorton lokala informationskommissioner har tillskapas i anslutning till kärnkraft-
verken. I dem sitter representanter för lokala politiska partier, fackföreningsfolk,
representanter från miljöorganisationer, företagsledare, läkare etc. De har till uppgift
att främja en dialog mellan energiföretagen och lokala intressen (32).
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Miljöpolitik, energisparande och
alternativ kraft

7.1 Miljö- och energisparpolitik

De miljöpolitiska resultaten i Frankrike har, som vi såg i kapitel 3, till större delen
uppnåtts genom att el ersatt olja och kol än genom energisparande. Ändå beräknas
energianvändningen ha minskat med ca 15 % sedan 1973 (S, 41) och energi-
intensiteten, dvs energianvändningen i förhållande till BNP, skulle ha sjunkit med
drygt 20 % 1980 - 1990 (42) även om den ökade 1991 (43).

Det tidigare energisparorganet AFME hade en årlig budget på ca en miljard FRF och
kunde ge finansiellt stöd till energisparinvesteringar, alternativa energislag samt
forskning, utveckling och demonstration. När oljepriserna föll på mitten av 1980-
talet skars AFMEs budget ner och dess aktiviteter inriktades på att stimulera
marknaden genom information, rådgivning, FoU och utveckling av tredjeparts-
finansiering. 1990 återinfördes visst finansiellt stöd, i form av skatterabatter, för
energisparande och förstudier för kraftvärmeproduktion (54).

1991 ersattes AFME och vissa miljöorgan med ADEME. Avsikten var bl a att in-
ordna energisparandet i miljöpolitik. De allmänna förutsättningarna för ADEME är
dock, vad gäller energisparandet, desamma som de var på slutet för AFME, d v s
en relativt liten budget inriktad på marknadsstimulerande aktiviteter och vissa skatte-
reduktioner för energisparandet i framför allt bebyggelsen. Med viss rätt har man
därför kritiserat den franska miljöpolitiken för att inte ha tagit konsekvenserna av
sina ambitiösa mål, koldioxidmålet inte minst. Om det senare skall uppnås måste
enligt de flesta bedömningar energisparandet öka betydligt (47).

Det är ingen hemlighet att regeringen valt kämkraftprogrammet före miljö- och
energisparmål när de två kommit i konflikt, vilket skett på 1980-talet. EDF har fått
satsa på elvärmen, vilket i viss utsträckning har gått ut över miljömålen och
energisparandet. På vintem måste ju EDF använda en hel del kolkraft och elvärmen
har minskat intresset för energisparandet i bebyggelsen. EDF har också fått motverka
investeringar i alternativ elproduktion och kraftvärme (se vidare nedan).

Elsparande har heller inte varit någon särskild angelägenhet för EDF, men det är inte
omöjligt att elsparandet i framtiden kommer att bli mer intressant för EDF dels till
följd av att elen blir knappare dels till följd av kundanpassningen. Man kan redan
nu se vissa inslag av rådgivning till kunderna i EDFs utåtriktade information (12).
Även dessa möjligheter till lönsam verksamhet kan bli aktuella att utnyttja när de
väl ligger i det "optimerade" systemets intresse.
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12 EDFs miljöplan

I början av 1992 publicerade EDF med buller och bång sin miljöplan (15). Om det
inte står något om elsparande eller alternativ kraft i EDFs miljöplan - för det gör
det inte - vad handlar den om då?

Energianvändningen

Här vill EDF tillsammans med industrin utveckla nya eltekniker som är både energi-
snåla och miljövänliga. Bland annat handlar det om att rena avlopp och industri-
avfall.

För att minska utsläppen från transportsektorn avser EDF att tillsammans med bil-
tillverkarna utveckla elbilen (54). Man använder redan elbilar för eget bruk och skall
hjälpa vissa kommuner att också gå över till elbilar.

Tillsammans med SNCF uppmuntrar EDF godstransporter på järnväg. Man studerar
också möjligheterna att transportera lastbilar på järnväg.

Elproduktion

Här handlar det för det första om att göra ytterligare ansträngningar för att få ner
SOX- och NOX-utsläppen från kolkondensanläggningama. Tillsammans med andra
kraftproducenter har man också för avsikt utveckla renare kolförbränningsteknik för
nya kraftverk.

När det gäller kärnkraftavfallet söker man minska mängden avfall, minska livs-
längden på avfallets radioaktivtet och reducera avfallets skadlighet. Utvecklings-
arbete bedrivs också för att få kraftverken att bättre smälta in i miljön.

Arbetet i anslutning till vattenkraftverken med att bereda fiskarna fri passage
fortsätter också.

Överföring och distribution

Av alla medelspänningsledningar som byggs till 1995 skall 60 % vara nedgrävda
mot nuvarande 30 %. (Högspänningsledningarna, som det ofta blir mer diskussion
om, skall dock inte grävas ner. Det blir för dyrt.)

Även lågspänningsledningama skall göras mer diskreta genom nedgrävning eller
genom att läggas på fasader. Kommunerna kommer också att kunna få bidrag från
FACE (Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification) för att rationalisera
lågspänningsnäten, bättre integrera dem i naturen och göra dem mer estetiskt till-
talande. Till år 2000 kommer därför t ex 50 % av transformatorstationerna i form
av fyrkantiga tom att försvinna.
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EDF inför också varningsmärken på sina ledningar för att undvika att flyttfåglarna
skadas av dem. Till 1995 skall detta ha skett i de mest utsatta områdena och till år
2000 över hela landet. 1991 har utnämnts till Fågelåret.

Samarbete

EDF har för avsikt att utvidga samarbetet med miljöorganisationerna och kommun-
erna, när det gäller lokala miljöfrågor. Ett exempel är det samarbete man utvecklar
med olika kommuner sedan man 1990 tecknat en konvention med staten om vatten-
resursernas fördelning mellan motstridande intressen.

I övrigt bör tilläggas att EDFs nye styrelseordförande har skaffat sig en särskild
miljödirektör, vilket kan bli inledningen till större miljösatsningar (22). Dessutom är
det, som vi tidigare sett, inte EDF som ensamt bestämmer omfattningen av miljö-
satsningarna. Den konvention om kraftledningarna, som för närvarande förhandlas
fram mellan staten och EDF, kan exempelvis komma att gå längre än vad EDF tänkt
sig i sin miljöplan (S3).

V-

73 Alternativ kraft

EDF är tvunget att köpa elen från de oberoende producenterna till "avoided cost".
De senare är beräknade utifrån försäljningstarifferna. Priserna på el har emellertid
varit låga i Frankrike och sjunkit i reala termer, vilket gjort det svårt att få
lönsamhet i de oberoende projekten.

För närvarande finns en installerad kapacitet i fjärrvärmenäten på 250 MWe.
Utbyggnadspotentialen har beräknats till 850 - 2 350 MWe i fjärrvärmen (inklusive
förbränningen av hushållsavfall) beroende på bränsleprisemas utveckling. I industrin
är potentialen inte särskilt stor vid en återbetalningstid på tre år (50 - 400 MWe)
men om man går upp till sex år stiger den till 1,6 - 5 GWe (24). Totalt sett rör det
sig alltså inte om några större mängder kraft i förhållande till den totala kapaciteten,
som 1990 låg på 103 GWe (46).

Det finns emellertid ett antal problemområden som diskuteras i Frankrike när det
gäller utvecklingen av el från oberoende producenter (l, 3,24,50).

EFDs avskräckningspolitik

EDF har under ett antal år tillämpat vad som kallats "IDAE-miroir" (omvänd
IDAE). Precis som IDAE var ett system för att stimulera företagen att använda el
i produktionen var "IDAE-miroir" ett system för att få företagen och kommunerna
att avstå från att investera i oberoende elproduktion.

EDF har emellertid beslutat att inga fler avskräckningskontrakt skall tecknas vad
gäller kraftvärmeproduktion från mitten av 1992 och i övrigt från mitten av 1994.
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Inköpstariffen

Av flera skäl ligger inköpstariffen under försäljningstariffen och de oberoende
producenterna har all anledning att konsumera så mycket som möjligt av sin el
själva.

Den normala inköpstariffen har en fast del och en kWh-del. Båda ligger en
4 - 5 % under försäljningstariffens motsvarande element för att täcka allmänna
utgifter och förluster. Energipriset är vidare hittills kalkylerats på motsvarande
inköpstariffs element i varianten Bas och TLU (mycket lång utnyttjandetid). De
oberoende producenterna menar att de borde betalas efter varianten MU eller LU
(medel- eller lång utnyttjandetid) eftersom de i huvudsak säljer elen under vintern.

Den fasta delen utgår också med vissa avdrag för tillgängligheten. Vid en tillgäng-
lighet under 90 % blir det stora avdrag. Vidare beräknas tillgängligheten individuellt
för varje produktionsställe och inte globalt för det system i vilket de eventuellt ingår.
Detta gör en stor skillnad för t ex fjärrvärmen. Man har också tyckt att de tariffer
som tillämpas, om de oberoende producenterna behöver extra el, är prohibitiva.

Förslag har framförts som går ut på att EDF inte bara borde ha en tariff motsvarande
Bas utan även en motsvarande EJP när man köper in el från oberoende producenter.
Mer långtgående förslag är att inköpspriserna borde sättas efter EFDs försäljnings-
pris på export (jfr TPA i Europapolitiken).

För att uppmuntra oberoende producenter och alternativa energislag har också på-
pekats att inköpspriserna borde variera över landet och de franska besittningarna
utanför själva Frankrike. I glesbygder borde EDF betala mer för de oberoende
producenternas el.

EDF håller på att utarbeta en ny inköpstariff, som lär bli realtidsbaserad och som
skall presenteras under år 1992 (56).

Avkastningskrav

Eftersom EDF räknar med ett avkastningskrav på 8 %, vilket är mycket lägre än i
industrin och de flesta kommuner, blir det en snedvridning i systemet. Med skatte-
reduktionen blir enpergisparinvesteringamas lönsamhet också väsentligt förbättrad.
Någon mekanism borde därför skapas så att investeringar hos de oberoende elprodu-
centerna, som uppvisade samma lönsamhet som EDFs, blev genomförda.

Rätten att sälja el

Ovillkorlig rätt att sälja el till EDF har bara oberoende producenter med en kapacitet
understigande 8 MVA. Det har diskuterats om inte den gränsen borde höjas om man
vill få någon fart på investeringarna i oberoende produktion. Vid sådana propåer har
EDF svarat att då kan man inte ha kombinationen obligatorisk inköpsplikt - fasta
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tariffer. I sådant fall måste den oberoende produktionen på ett helt annat sätt
integreras i EDFs långsiktiga utbyggnadsplaner.

Transit

En oberoende producent har vissa möjligheter att få sin produktion överförd via
EDFs nät. Dessa möjligheter är för närvarande dåligt utnyttjade. Dels är de dåligt
kända. Dels har de vissa begränsningar som försvårar för de oberoende producent-
erna att dra nytta av dem. Om överföringsmöjligheterna ökade skulle det också
kunna vara en faktor som bidrog till oberoende produktion.



8 Prognoser - energianvändning,
elexport och kraftutbyggnad

8.1 "Energie 2010"

I plankommissariatets rapport "Energie 2010" (2) finns ett antal scenarier som även
redovisats mer i detalj av dess "Perspektivgrupp" (40). Förutom huvudalternativen,
som bl a skiljer sig åt vad gäller antaganden om ekonomisk tillväxt och oljepriser
finns även speciella miljöalternativ. De är inriktade på att utforska möjligheterna att
få ner koldioxidutsläppen. För elpriserna gäller i alla scenarierna samma förutsätt-
ningar. De innebär realt sjunkande elpriser, såsom vi redogjort för i avsnitt 5.4.2.

8.1.1 Huvudalternativen

Scenario A

Detta scenario är ett lågenergialternativ. BNP antas öka relativt långsamt, med 1,6 %
per år, och oljepriserna stiga till en hög nivå, 35 dollar per fat. Dessutom antas
ansträngningarna att åstadkomma energisparinvesteringarvara framgångsrika.

Givet dessa antagande beräknas den totala primärenergitillförseln stiga från 210
Mtoe år 1989 till 226 Mtoe år 2005. Primärelens andel (vattenkraft och kärnkraft)
stiger från 34 % till 41 %. Koldioxidutsläppen minskar i detta scenario med 7 %.

w
Scenario B

Detta scenario bygger på antaganden som ger en hög energianvändning - hög BNP-
tillväxt, 3,6 % per år, låga oljepriser, 21 dollar per fat, och måttligt energisparande
(13 Mtoe).

I detta scenario stiger den totala primärenergitillförseln till 280 Mtoe år 2005.
Primärelandelen blir något lägre än i alternativ A, 37 %. Den höga energianvänd-
ningen och den lägre elandelen gör att koldioxidutsläppen här ökar med hela 24 %.

Scenario C

Detta scenario är en variant på scenario B med A-scenariots höga oljepriser och mer
energisparande (28 Mtoe). I detta fall stannar den totala primärenergitillförseln år
2005 på 262 Mtoe och elandelen på 40 %. Ökningen av koldioxidutsläpp blir mer
måttlig i detta scenario, 11 %.
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Elanvändning, elexport och kraftutbyggnad i huvudalternativen

Från nivån 345 TWh (341 TWh enligt den slutgiltiga statistiken) år 1989 antas den
totala inhemska elanvändningen och elexporten, som 1989 till 1991 stigit från 37
TWh till 54 TWh, till år 2005 öka enligt följande (i TWh räknat):

Scenario A Scenario B Scenario C

Inhemsk elanvändning 431
Nettoexport 65

523
90

502
90

Vattenkraften byggs i de olika scenarierna ut från 50 TWh till 72 - 77 TWh. Kärn-
kraften byggs ut från 305 TWh till 410 TWh i Scenario A, 486 TWh i scenario B
och 482 TWh i scenario C. Det är således inte så att ju mer el som konsumeras i
Frankrike desto mindre blir exporten utan snarare tvärtom. Ju mer el som konsu-
meras i Frankrike desto mer bygger man ut och exporterar.

I alternativ A skulle det före år 2000 räcka med den reaktor, Civaux 1 på
1 400 MW, som redan är beställd. Till år 2005 behövs sedan ytterligare 3 reaktorer.

I alternativ B behövs 6 reaktorer före år 2000 och ytterligare 8 till är 2005.

Man rekommenderar att utbyggnadsplaneringen läggs upp efter en förväntad medel-
utveckling av elanvändningen och att man allt eftersom kompletterar med gaskraft-
verk (gaskombi) och gasturbiner. (EDFs preliminära planer ligger på 8 nya reaktorer
i drift år 2005, vilket ligger närmare scenario B än A.) (53)

8.1.2 Koldioxidalternativ

Eftersom koldioxidutsläppen blev så höga i scenario B prövar man olika alternativ
för att få ner dem i detta scenario.

En första variant är att anta att energisparandet blir högre. I B-scenariot ligger de
på 13 Mtoe men i energisparvarianten antas de komma upp i 32 Mtoe. Det mot-
svarar hela den av AFME beräknade sparpotentialen vid låga oljepriser och 70 %
av sparpotentialen vid höga oljepriser (40 dollar per fat eller en koldioxidskatt på
1000 FRF/ton kol i 1989 års priser). Eftersom energisparandet minskar basefter-
frågan på el minskar i detta alternativ kärnkraftens andel av elproduktionen något,
från 74 % i scenario B till 72 %.

Vad gäller koldioxidutsläppen så inskränker sig ökningen till 14 % med detta
energisparande.

Nästa variant är substitution i energianvändningen i tillägg till det ökade energi-
sparandet. Vedanvändning och ytterligare vattenkraftutbyggnad skulle i detta alter-
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nativ kunna ge ca 10 TWh. Därmed skulle ökningen av koldioxidutsläppen kunna
begränsas ytterligare, till 9 %.

Ökat utbud av elkraft kan också ge minskade koldioxidutsläpp. Utgångspunkten i
denna variant är ökat energisparande, men inte som i den första varianten med ökat
energisparande ett optimalt kraftsystem i förhållande till energiefterfrågan, utan en
överutbyggnad av krafttillförseln för att få ner koldioxidutsläppen. Om kraftsystemet
optimeras utifrån en koldioxidskatt på 600 FRF/ton kol utöver kolpriserna i energi-
sparvarianten skulle man komma upp i 76 % för kärnkraften av elutbudet. 5 extra
reaktorer skulle behövas i denna variant.

Med energisparande och ökad elproduktion blir utsläppsökningen endast 5 %.

Om man kombinerar alla tre typerna av åtgärder skulle koldioxidutsläppen
kunna stabiliseras på nuvarande nivå.

8.1.3 Meningsmotsättningar

Vissa meningsmotsättningar rådde inom utredningen speciellt vad gäller energi-
sparandet och eltillförsel. Men man skall inte tro att de gick alla åt samma håll, dvs
att energi- och elanvändingen inte behövde bli så stor som i huvudalemativen.

CGT t ex menar att även högalternativet grovt underskattar energibehoven i Frank-
rike. Om landet skall kunna utvecklas ekonomiskt och de sociala behoven tillgodoses
behövs mycket mer energi.

AFME tar upp spar potentialen. Man menar att en sparpotential på 32 Mtoe är något
som bör kunna realiseras i ett ordinärt scenario. Om man studerar mer avancerade
åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen bör det vara realistiskt att för energi-
sparandet räkna med en potential på 48 Mtoe varav åtminstone 42 Mtoe borde kunna
förverkligas vid en koldioxidskatt på 1000 FRF/ton kol och en mer välutvecklad
energisparpolitik. Med 10 Mtoe extra energisparande skulle man kunna stabilisera
utsläppsnivån i scenario B.

CFDT menar att man måste göra en åtskillnad mellan att exportera av ett överskott,
liknande det man har för närvarande vad gäller el, och att planera för att bygga ut
och exportera. Med mindre elexport, mer energisparande och fömybara energikällor
kan man klara koldioxidmålet utan kämkraftutbyggnad. Kärnkraftens ekonomiska
lönsamhet ifrågasätts också av CFDT. För att få mer flexibilitet och mindre säker-
hetsrisker bör kraftsystemet byggas ut med hjälp av framför allt gas.

Huvudalternativens anhängare vill inte heller att fransmännens investeringar skall
tillåta att grannarna slipper investera i kraftanläggningar, särskilt inte käm-
kraftanläggningar. Dock anser utredningens majoritet att även om fransmännens
export steg till 70 TWh - 100 TWh skulle det inte motsvara mer an 4 å 5 % av den
europeiska elefterfrågan mot sekelskiftet. Dessutom skulle fransmännen själva så
småningom kunna behöva dessa kraftverk för att ersätta de gamla kärnkraftverken
som efter sekelskiftet behöver tas ur drift.
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När industriminstern kommenterade "Energi 2010" betonade han kärnkraftens betyd-
else för miljön, inte energisparandet. Det är som om regeringen, för att inte tala om
EDF, vill fortsätta strategin att i jämn takt bygga ut kärnkraften även om man dä får
temporära överskott och måste exportera. Det anses viktigt för Frankrike att käm-
kraftindustrin förblir stark och trovärdig. Det är en förutsättning för att kunna få ett
lågt pris och hålla uppe förtroendet för fransk kärnkraft i den, som man hoppas
övergående, internationella svackan.

8.2 Tidigare prognoser

Vi kan jämföra de prognoser som finns i "Energie 2010" med tidigare prognoser
från EDF (38) och franska regeringen (46). Dessutom har Energy Advice utifrån
EDFs prognoser gjort en bedömning av vad man anser vara en rimlig utveckling (38).

EDF arbetar med tre alternativ - ett låg-, ett medel- och ett högalternativ. Tillväxt-
takten för BNP i de tre alternativen ligger på 1,8 %, 2,4 % respektive 3,2 %. Det
betyder att intervallet för BNP-tillväxten är smalare och ligger innanför det i
"Energie 2010". Med dessa antaganden hamnar man också vad gäller den totala
inhemska elanvändningen innanför intervallet i "Energi 2010". (409 TWh-492 TWh,
men då far man ta hänsyn till att detta är total energianvändning exklusive förluster
varför ett tillägg på ca 30 TWh skall göras för att få siffrorna jämförbara med dem
i "Energie 2010".)

Exporten i EDFs alternativ ligger på 75 TWh - 100 TWh, dvs över siffrorna i
"Energie 2010". EDF beräknar att effekten byggs ut från 103 GW år 1990 till 121 -
132 GW år 2005.

Energy Advice lägger sig ungefär mitt i EDFs intervall för den inhemska elanvänd-
ningen, på 460 TWh. Vad gäller effekten och elexporten har de tagit EDFs undre
gräns, 75 TWh, respektive lagt sig under den nedre gränsen, på 118 GW.

OECD/IEA redovisar också vissa siffror i sin rapport om "Electricity Supply in the
OECD" som härstammar från den franska administrationen (statistik för SLT). De
sträcker sig bara fram till år 2000 och den enda siffra som är någorlunda jämförbar
med dem som finns i andra prognoser är den som avser effekten. Den anges för år
2000 till 106 GW. Detta är en mycket lägre siffra än vad EDF har med intervallet
117 - 121 GW för år 2000.
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Fransk elpolitik för Europa

9.1 Regeringens och EDFs politik vis å vis Europa

Den franska regeringens uttalade målsättning är att energin skall kunna cirkulera
fritt i Europa och att en gemensam och solidarisk europeisk energipolitik skall
utvecklas. Både den franska regeringens EG-politik och bilaterala politik vis å
vis länderna i Europa har utformats med dessa mål i sikte (5).

EG-politik

Enligt den franska regeringen finns mycket att vinna inom EG på en gemensam
energipolitik. Som det är i dagsläget, stängs ofta energin in inom de nationella
gränserna. I Holland används t ex gas för elproduktion, vilken hellre kunde gå till
uppvärmning i Frankrike i utbyte mot fransk kärnkraft. Behovet av reserv-
anläggningar för kraftproduktionen skulle också kunna minska om samarbetet
vore mer utvecklat. Kostnaden på elområdet för "Icke-Europa" uppskattas till 0,5
% av EGs BNP dvs 30 - 40 miljarder FRF per år (5).

EGs energiministrar antog 1986 ett antal mål för energipoltiken till 1995:

Energieffektiviteten skall öka med 20 %.

Oljekonsumtionen skall minska till 40 % av den totala
energikonsumtionen.

Användningen av fasta bränslen skall öka.

Produktionen av fasta bränslen skall bli mer konurrenskraftig.
Olje- och gasanvändningen vid elproduktionen skall utgöra mindre än
15 % av den totala elproduktionen.

Produktionen av förnybara energikällor skall öka.

Naturgasens viktiga roll som en del i energibalansen skall upprätthållas
(35).

Enligt den franska regeringen borde vidare varje land utveckla de energikällor
man har komparativa fördelar i (t ex kärnkraft), avveckla de icke lönsamma (t ex
inhemskt kol) och skydda de livskraftiga (t ex raffinaderierna) (5).
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Enligt den franska regeringen är det viktigt att fortsätta att utveckla den gemen-
samma energipolitiken för att säkra energitillförseln. Det kan endast ske om
kärnkraften och energisparandet tillmäts rättmätiga platser i det europeiska
energisystemet. Miljöpolitiken bör också vara gemensam. För att koldioxid-
utsläppen skall kunna begränsas måste igen kärnkraften och energisparandet
komma till sin rätt samt i detta fall även naturgasen. En koldioxidskatt bör
övervägas men för att införas bör den omfatta åtminstone hela OECD-området.
En biandskatt, dvs en skatt på både energi och koldioxid är enligt den franska
regeringen inte lämplig. Den skulle inte effektivt bidra till en minskning av
koldioxidutsläppen (5).

Fransmännen var också med om att inom EG driva fram den gemensamma
deklarationen som gjordes 1991 av Belgien, Frankrike, Storbritannien och
Tyskland om ökat samarbete och samordning vad gäller kärnkraften. Den är
också en av grundvalarna för arbetet med att få fram en mer avancerad kärn-
kraftreaktor (33).

För att främja utvecklingen på elmarknaden togs under det franska ordförande-
skapet initiativ till direktiven om transit och pristransparens. Dessa direktiv har
tagit bort en del av handelshindren och snedvridningarna på elmarknaden men
ännu återstår t ex vertikala avtal mellan kol- och gasleverantörer å ena sidan och
elproducenter å andra sidan.

Den franska regeringen anser vidare att man internt i varje land inom EG bör
sträva efter mer konkurrens i elproduktionen och att kraftföretagen skall redovisa
sina olika aktiviteter - produktion, överföring och distribution - separat och var
för sig. Däremot är man emot TPA (third party access, att elkunderna skulle fä
möjlighet att köpa el från vilken producent som helst och fä den överförd till sig)
och att de nationella elmonopolen avskaffas (5).

Till skälen för franska regeringens motstånd mot den senare typen av förslag,
som Kommissionen drivit, hör:

Det nuvarande systemet fungerar bra. Elutbytet och samarbetet mellan
kraftföretagen utvecklas på ett tillfredsställande sätt redan i nuvarande
system. Varför sälja el till olika mindre kunder i utlandet när man kan
sälja till kraftföretagen? Varför slå sönder ett fungerande system? Om
samarbetet mellan kraftföretagen rivs upp skulle det betyda högre kost-
nader. Prisstabiliteten skulle hotas och det är inte alls säkert att
produktionsanläggningarna i större utsträckning skulle användas i kost-
nadsordning än i nuvarande system.

Produktion, överföring och distribution är ett naturligt monopol. Ett
nationellt monopol befrämjar därför effektiviteten. Man kan dra nytta av
stordriftsfördelar och dessutom vara stark i förhandlingarna då uppköp
skall göras. Monopol är också en förutsättning för en enhetlig och rättvis
prissättning inom landet och skapar sysselsättning. Konkurrens får man
från de andra energislagen.
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TPA skulle innebära ökade risker och större osäkerhet och minska incita-
menten för kraftproducenterna att göra långsiktiga och kapitalkrävande
investeringar. Man skulle satsa på naturgas snarare än kärnkraft och kol.
Forskningen skulle också bli eftersatt. Den långsiktiga planeringen skulle
bli sämre och säkerheten i energitillförseln, både den övergripande och
den för enskilda kunder, bli lidande.

Överföringsnäten skulle inte byggas ut och underhållas på samma sätt
som hittills på grund av den osäkerhet som direktförsäljningen skulle
skapa. Alternativt skulle man få införa ett krångligt och dyrbart system
för att ta betalt för dessa aktiviteter. Säkerheten i överföringarna skulle
också minska då antalet producenter ökade. Systemkontrollen skulle gå
förlorad. Överföringsförlusterna skulle kunna öka. En rad tekniska frågor
måste också lösas och frågan är hur det hela skulle kunna fungera då
man inte från början tänkt sig ha några gemensamma institutioner typ
"power pool", gemensamt nätbolag och övervakningsorgan liknande det
man har i Storbritannien.

Bara industrin skulle tjäna på TPA. Marknaderna skulle snedvridas och
kunderna få en ojämlik behandling.

TPA skulle leda till prishöjningar på el i Frankrike.

Om kommunerna fick rätt att köpa och distribuera el skulle de kunna ta
ut monopolpriser.

Skillnaderna mellan elsystemen i EG är för stora för att man skall kunna
ha en avreglerad europeisk elmarknad. Man måste först harmonisera
skatte- och miljöpolitiken. Vidare skulle praxis när det gäller prissättning
och bokföring behöva harmoniseras. Kraftföretagen borde också ha till-
gång till energiråvaror och finansiella marknader på samma villkor.

Krångliga regler skulle behöva tillskapas för att skydda de svaga konsu-
menterna, regler som också skulle vara dyrbara att tillämpa.

Den franska regeringens möjligheter att styra EDF skulle bli mindre på
en avreglerad marknad där företaget endast skulle vara underkastat all-
männa regler för företagande.

Bilateral västeuropeisk politik

Den franska regeringen har tecknat avtal rr>ed en rad västeuropeiska länder. Till
dem hör två avtal med Tyskland, som handlar om kärnkraft och tekniskt sam-
arbete. Avtal finns också med en rad länder i Central- och Östeuropa. Dessa
avtal ger allmänna förutsättningar för EDF och andra franska energiföretag att
verka i respektive land (5,32).
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EDFs Europapolitik

EDF önskar bli ett "Europaföretag" (i det nationella intressets tjänst). Tre olika
typer av aktiviteter är aktuella i detta sammanhang:

elexport
export av elrelaterade tjänster
investeringar och projekt i andra länder.

Vad gäller elproduktionen är målsättningen är att "förse 20 % av den europeiska
elmarknaden med el", som man något svävande uttrycker sig (ii) och vilket man
enligt vissa beräkningar redan skulle göra (22). Det är emellertid möjligt att med
EDFs nye styrelseordförande tonvikten kommer att läggas mer på att producera el
och exportera tjänster utomlands än på att exportera el och att exporten av el
uppnår sin höjdpunkt någon gång strax efter mitten av 1990-talet med en
70 TWh (22.53).

För att kunna genomföra dessa utåtriktade aktiviteter utan att de inkräktar på de
inhemska håller man, på statsmakterna uppmaning, inom EDF på art upprätta två
nya holdingbolag, ett för tjänsteexporten och ett för filialer och "joint ventures" i
produktion, överföring och distribution i andra länder (16).

EG-direktivet om transit har varit en förutsättning för EDFs export. EDF har
också accepterat det om pristransparens och propåerna om ökad inhemsk kon-
kurrens i produktionsledet och separat redovisning för olika typer av aktiviteter.
Däremot är man, som den franska regeringen och av liknande skäl, emot TPA
och avskaffande av monopolet.

Även om EDF är för monopolet innebär det faktum att man är ett statligt mono-
pol vissa nackdelar för EDFs europeiska satsningar jämfört med om man vore ett
vanligt aktiebolag med även andra intressenter än den franska staten. För det
första skulle man då få den franska staten på lite längre avstånd. Olika ingrip-
anden ad hoc, exempelvis extra indragningar av vinster, skulle inte kunna bli
aktuella på samma sätt som nu och man skulle inte behöva få särskilda tillstånd
av staten för alla investeringar inom- såväl som utomlands. Franska staten har
bromsat och hållit nere EDFs investeringar utomlands och krävt snabbare avkast-
ning på kapital investerat utomlands än hemma. För det andra måste man som det
är nu skapa särskilda gemensamma filialer tillsammans med utländska företag om
man vill ha gemensam finansiering, eftersom ingen utomstående kan köpa in sig i
EDF. Slutligen finns utomlands en viss misstänksamhet mot EDF eftersom det -
på gott och ont - är så pass beroende av den franska staten (S3).

Vi skall nedan gå in mer i detalj på EDFs elexport och dess olika projekt i Väst-
europa samt Central- och Östeuropa. Innan dess skall vi dock se lite på den upp-
följning man i Frankrike gör vad avser EGs allmänna energipolitiska mål.
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Resultat

Det är fyra mål man löpande följer upp och redovisar på ett lättillgängligt sätt
(42). De tre första överenstämmer med EG-ministrarnas formuleringar med den
reservationen att fasta bränslen inskränkts till kol. Det fjärde målet är möjligen
en mer fri tolkning av att oljekonsumtionen bör hållas nere. Det finns också
andra EG-mål som man inte på detta sätt uppmärksammar, t ex det om fömybar
energi.

Det första målet har med oljeanvändningen att göra och vars andel av den totala
energianvändningen alltså borde begränsas till 40 %. Genomsnittligt ligger EG-
ländema på 45 %. Frankrike har kommit ner till 41 %. Frankrike tillhör därmed -
tillsammans med Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland - de fem
länder i EG som ligger lägst.

Det andra målet som man också tar upp är energiintensiteten, som bör minska
med 20 % under perioden 1985 - 1995. Fyra länder har uppnått 20 % energi-
sparande eller mer under 1980-talet: Belgien, Danmark, Frankrike och Luxem-
burg. Genomsnittet för EG är 17 %.

För det tredje har man tagit upp kolförbrukningen som alltså borde öka. Det har
den dock inte gjort varken genomsnittligt i EG eller i Frankrike, mätt som andel
av den totala energianvändningen. Det är bara i Irland, Grekland, Nederländerna
och Portugal som kolandelen ökar.

För det fjärde har man oljeimportens andel av energianvändningen som man
anser bör ligga kvar på en nivå under en tredjedel av energianvändningen, som
den gjorde 1985 i EG. År 1990 låg genomsnittet för EG-länderna på 35 %, vilket
var en viss ökning jämfört med 1985.1 Frankrike har nettoimporten av råolja
som andel av den totala primära energianvändningen sjunkit från 39 % till 36 %.
Frankrike och Danmark är de enda EG-länder där andelen minskat under denna
period.

92 Export och projekt i Västeuropa

Export

Det är först en bit in på 1980-talet som elexporten från Frankrike kommit igång.
1983 låg för första gången nettoexporten på över 10 TWh. Redan 1984 var den
dock uppe i 25 TWh och 1991 i över 50 TWh. Länderfördelningen framgår av
tabellen nedan.

I tabellen har vi också lagt in en fördelning som anger hur exporten skulle kunna
se ut 1995 utifrån de uppgifter om fasta kontrakt som gått att få fram (52,53).
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Tabell 9.1 Elexport 1991 och 1995, TWh

1991 1995

Benelux
Italien
Monaco
Schweiz
Spanien och Portugal
Storbritannien
Tyskland

4,4
13,1
0,3

14,0
-0,2
16,8
5,5

5
22
0,3
21
12
-
8

Totalt 53,9 68,3

Som synes uppgår den beräknade exportvolymen år 1995 till ca 70 TWh, vilket
också är vad som uppgivits officiellt. Väl att märka ingår inte Storbritannien
som kund med fasta kontrakt år 1995 i kalkylen ovan. Att Storbritannien från att
ha varit en stor kund med fasta kontrakt i framtiden (efter 1993) bara skulle köpa
el från Frankrike på tillfällig basis är också något som uppgivits av EDF till
pressen (53).

Elexporten är en stor exportindustri i Frankrike. 1991 exporterade man 13 % av
produktionen och för 12 miljarder FRF. Detta gjorde EDF till Frankrikes sjunde
största exportör. EDFs övriga export av tjänster och know-how låg på
1,2 miljarder FRF (17,53).

Som vi såg tidigare har det i prognoserna förekommit olika uppskattningar om
den framtida elexporten - från 70 - 100 TWh i EDFs prognoser till 65-90 TWh
i dem som fanns i "Energie 2010".

I uttalanden till pressen har EDF hävdat att man kanske bara kommer upp i en
7 0 - 8 0 TWh till sekelskiftet beroende hur det går med utbyggnaden av kraftverk
och överföringsledningar. Sedan skulle exporten eventuellt börja gå ner mot
65 TWh (22, 53).

Franska administrationen har också påpekat att kraftöverskottet kommer att ta
slut någon gång 1995 - 2000. Kontrakten skall naturligtvis honoreras. De börjar
dock gå ut 1995 och i värsta fall kan de ju omförhandlas om den inhemska situa-
tionen skulle kräva det.

Samarbetsprojekt

De mellanstatliga avtalen har gett förutsättningar för gemensamma aktiviteter
inorn krattsektom men EDF har också tagit egna initiativ.

De viktigaste typerna av projekt är forskningsprojekt (2,32), produktionssatsningar
och mer allmänt samarbete (7,10, 17, 52,53).
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Forskningsprogrammet REP 2000 (Réacteur å 1'Eau sous Pression) syftar till att
;' ta fram en ny och säkrare generation kärnkraftreaktorer. Det drivs av den franska

och tyska kraftindustrin men EDF försöker få med så många europeiska
intressenter i detta arbete som möjligt och få dem att ena sig om säkerhetskraven.
Som övervakare av säkerhetskraven i Frankrike för detta projekt fungerar DSIN.
En ur fransk synvinkel befarad nackdel med detta samarbete är dock att kärn-
kraften blir dyrare.

Bland produktionsprojekten kan nämnas det EDF har i Spanien, där EDF deltar i
produktionsanläggningarna i Puertolliano och Teruel. Teruel är en PFBC-
anläggning. EDF deltar med 50 %. I Puertolliano samarbetar EDF med fyra
spanska och ett portugisiskt företag om en kolförgasningsanläggning. EDF skall
ha ett deltagande på 25 %. Avsikten med detta samarbete är att EDF skall få
erfarenhet av "ren" kolförbränning. I utbyte är det tänkt att ENDESA skall delta i
den franska kärnkraftanläggningen i Civaux. Även EG är med och finansierar
dessa utvecklingsprojekt.

_ EDF har också tillsammans med fyra andra kiaftföretag (Compagnie General des
Eaux, East Midlands Electricity, IBERDROLA och Alcatel AJstrhom) startat IPG
(Independent Power Generators). Det skall utveckla och driva oberoende kraft-
verk. Dess första projekt avser en studie av möjligheterna att starta ex. g-skombi-
anläggning i Sutton Bridge i England.

Tillsammans med de tyska företagen Bayemwerk, PreussenElektra och RWE
undersöker EDF vidare möjligheterna att investera i kraftföretag utanför Frankrike
och Tyskland för import till hemländerna.

EDF har också samarbetsavtal med sina motsvarigheter i Grekland och Portugal.
I Grekland handlar det om att modernisera och omstrukturera PPC (Public Power
Corporation). I Portugal om att tillsammans med EDP (Electricidade de Portugal)

T., göra gemensamma satsningar i Afrika, i synnerhet Angola.

93 Projekt i Central- och Östeuropa

Projekten i Central- och Östeuropa handlar också om investeringar i produk-
tions- och överföringsanläggningar eller förstudier till sådana, omstrukturering av
verksamheter och allmänna samarbetsavtal (6,7,JO, 17, 33,55,57). Först måste
anläggningarna i de central- och östeuropeiska länderna uppgraderas. Sedan kan
det bli frågan om sammankopplingar med näten i Väst.

När det gäller förbättringen av säkerheten i kärnkraftverken deltar från fransk sida
förutom EDF i allmänhet också DSIN.

Produktionsprojekt planerar EDF tillsammans med Bayemwerk, PreussenElektra
och RWE. De skall starta ett gemensamt, oberoende produktionsföretag i f d Öst-
tyskland. Företaget skulle sedan också kunna åta sig uppdrag i andra delar av
Central- och Östeuropa. Diskussioner har också förts med det spanska kraft-
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företaget ENDESA om att - eventuellt i någon konstellation med tyska företag -
driva gemensamma projekt i Östeuropa.

Vad gäller överföringen fick EDF 1991 stöd från det franska biståndsorganet
MIPECO (Mission Interministérielle pour les Pays d'Europe Centrale et Orien-
tate) för en studie av de tjeckoslovakiska näten och möjligheterna att integrera
dem med de västeuropeiska. Liknande studier bedrivs i Polen och Ungern.

Ser vi till samarbetet i respektive land i Central- och Östeuropa kan följande
noteras.

I Bulgarien hjälper EDF och IPSN till med säkerhetsarbetet i kärnkraftverket
Kozlouduy. Arbetet sker inom ramen för WANOs program (World Association of
Nuclear Operators) och är EG-finansierat. Bl a ingår ett samarbete mellan det
bulgariska kärnkraftverket och kärnkraftverket Bugey i Frankrike. Kozlouduy och
Bugey är "vän-kraftverk".

Möjligheterna att bygga kärnkraftverk bl a för export av el till Grekland,
Jugoslavien och Turkiet har också diskuterats.

Med nätföretaget PSE i Polen bar man ett samarbete dels rörande möjligheterna
till sammanlänkning av överföringsnäten med Västeuropas dels om optimering av
distributionssystemet. Vidare har EDF, Tractabel (Belgien), PSE och ZEC Wro-
claw, ett polsk e l - och vänneföretag, satt upp ett gemensamt företag, ESP Mloty,
som studerar möjligheterna att bygga ett pumpkraftverk.

Ett annat projekt som EDF har tillsammans med PreussenElektra, Vattenfall och
polska D O Zespol rör kolkraftverket Dolna Odra som eventuellt skulle kunna
uppgraderas och utvidgas.

Samarbete är också på gång med städerna Warsawa, Krakow och Lodz om för-
bättrad distribution av elen i dessa städer.

I Rumänien genomför EDF studier som syftar till uppgradering av kolkraftverket
Doicesti. Andra samarbetsaktiviteter är management och eldistribution i Bukarest.

Vad gäller Ryssland finns planer på att EDF skall organisera upp de regionala
elföretagen i Moskva och Tver.

I Tjeckoslovakien samarbetar EDF med tjeckiska CEZ och slovakiska SEP. För-
utom studier av möjligheter till sammankoppling av överföringsnäten med Väst-
europa och optimering av distributionen, håller man tillsammans med SEP på
med säkerhetsstudier för kärnkraftanläggningen Bohunice ("vän-kraftverk" till
franska kärnkraftverket Nogent-sur-Seine) och med CEP för kärnkraftverket
Dukovany ("vän-kraftverk" till franska kärnkraftverket Saint-Albin).

Tillsammans med PreussenElektra och Bayernwerk arbetar EDF på att färdigställa
det slovakiska kärnkraftverket Mochovce. Elen från detta kraftverk skulle delvis
säljas till Berlinregionen.
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På uppdrag av SME-Ostrava sköter EDF Distribution Paris-Nord dess manage-
ment - kunder, personal och finanser.

Ukrainas energiministerium och EDF har nyligen inlett ett samarbete som bl a
består av fransk hjälp med teknisk expertis och personalutbildning.

Ungern har av EDF, PreussenElektra och Bayernwerk fått vissa förslag om hur
man skulle kunna sammanlänka deras elsystem med det västeuropeiska. I fram-
tiden skulle det också kunna bli frågan om investeringar i Ungern, eventuellt i
ungerska kärnkraftverk. EDF har gjort en förstudie på 2 reaktorer i Paks vid
Donau. Ett dylikt kärnkraftverk skulle kunna sälja el till Europa.

Med f d Östtyskland har EDF diskuterat kärnkraftanläggningar. EDF har också
tillsammans med västtyska och andra företag (ENDESA, Tractabel, SEP, EOS
(Schweiz), Power Gen och ENEL) fått möjlighet att gå in i det företag som skall
sköta Östtysklands elproduktion och distribution. EDFs andel skulle ligga på
15%.

Ett övergripande problem för satsningarna i Central- och Östeuropa är finan-
sieringen. Västländerna har lovat tillskjuta medel men formerna för det är ännu
inte klara. Med en vikande hemmamarknad både i Frankrike, Tyskland och USA
är utgången av dessa förhandlingar mycket viktiga för kärnkraftindustri i dessa
länder. Fransmännen och tyskarna föredrar gemensam finansiering genom
exempelvis G 24 gruppen eller EBRD, medan amerikanarna och japanerna före-
drar bilateralt samarbete. Fransmännen menar att i det senare fallet kommer de
franska företagen lättare till korta som t ex i Bulgarien där fransmännen
finansierade förstudier och Whestinghouse, som kunde erbjuda bättre finansi-
eringsmöjligheter, fick ordern, som i detta fall handlade om nukleär avfalls-
hantering. Amerikanarna menar å sin sida att om pengarna kanaliseras via organ
där EG är en huvudfinansiär går alla beställningarna till EG-företag (33,58).

9.4 Några slutsatser för fransk del

Den franska Europapolitiken har lett till att EDF har ökat försäljningarna av el
mycket kraftigt till sina europeiska grannar. De har varit mycket lönsamma för
EDF och kan förväntas fortsätta.

EDF har även börjat diversifiera sig i Europa och säljer elrelaterade tjänster och
know-how samt deltar i olika samarbetsprojekt i både Väst- och Östeuropa.
Även dessa satsningar kan förväntas fortsätta.

Försäljningarna av el har skett med regeringens goda minne. Tveksamheterna
tycks vara något "orre inom regeringen än inom EDF till en allmän multi-
nationalisering av föreisget åtminstone ännu så länge och tills dess att formerna
för och inflytandet över den processen klarlagts.

Två frågor är särskilt viktiga för den franska elmarknadens utveckling och de
förutsättningar den skapar för franskt agerande i Europa:
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1. Vad händer med EDFs monopolstältaing?

2. I vilken utsträckning kommer man att fortsätta med
kärnkraftprogrammet?

Den franska regeringen och EDF verkar vara fast beslutna att till varje pris
bevara det franska systemet för elmarknadens organisation. Ett stort horisontellt
och vertikalt integrerat företag som EDF är effektivt att ha. Produktion, över-
föring och distribution är ett naturligt monopol och verksamheten drivs därför
effektivast i monopolform under statligt överinseende. Mindre delar av produk-
tionen kan dock överlämnas åt oberoende producenter om det sker på EDFs vill-
kor. Samarbetet mellan EDF och kommunerna bör förbättras men EDF bör
behSUa distributionen.

Den långsiktiga, centraliserade investeringsplaneringen har fortfarande många
anhängare i Frankrike.

Vad gäller kärnkraftprogrammet kan det vara realistiskt att räkna med tre
alternativ (med varierande sannolikhet):

En frysning på dagens nivå (med eller utan ersättning av de gamla
reaktorerna på 2000-talet)

En expansion som följer den franska elanvändningens utveckling och
ökande export (upp mot 100 TWh i början på nästa sekel).

- Ett medelaltemativ med långsammare utbyggnad av den franska kärn-
kraften så att exporten så småningom måste dras ner för att den inhemska
efterfrågan skall kunna tillgodoses.

En vanlig bedömning är att de två senare alternativen är troligare än det första.

Franska regeringen kan sägas se framför sig ett utökat utbyte över gränserna när
det gäller el och tillhörande material och tjänster med de starka franska företagen
EDF, Framatom och COGEMA som vinnare. Frukterna av detta skulle delas
mellan dessa franska företag, den franska staten, de franska konsumenterna och (i
minsta möjliga utsträckning) de övriga europeiska konsumenterna.

Franska regeringen skulle kunna behålla sitt inflytande över den franska elsektorn
och EDF. Den skulle få mindre inflytande över EDF och EDFs överskott skulle
dessutom bli mindre om utvecklingen blev mer inriktad på internationell kon-
kurrens genom TPA och liknande. Den senare frågan är speciellt känslig i en
situation med kapacitetsöverskott och, som vi tidigare sett, stora skillnader mellan
å ena sidan genomsnittliga produktionskostnader och kostnader för ny kraft och
å andra sidan de kortsiktiga marginalkostnaderna. Ju mindre konkurrens och dess
större möjligheter till prisdiskriminering dess större kan EDFs överskott bli. Detta
kan vara viktigare för Frankrike än eventuella vinster av ökad effektivitet, som
ökad konkurrens på sikt skulle kunna föra med sig, men som fransmännen över-
huvudtaget inte säger sig tro på.
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Ju större överskott i Frankrike och ju större andel av det som den franska
regeringen kan få del av dess större blir den franska regeringens utrymme att
styra:

antalet anställda i EDF
elpriserna och inflationen
de sociala delarna i EDFs politik
utvecklingen i andra sektorer.

EDF har hittills intagit samma position som den franska regeringen och kanske
t o m drivit den franska staten framför sig. Man har velat bevara sin monopol-
ställning och hellre slåss med den franska staten om de överskott som uppstår än
att göra det med konkurrenter och konsumenter på elmarknaden. Huvudmotivet
för detta verkar vara att man är fast övertygad om att det är som ett public
service företag EDF gör den franska ekonomin störst tjänster. Men det är klart att
det kanske också kan finnas en del slentrian och bekvämlighet bakom dylika
resonemang.

Annars är det antagligen inte EDF som skulle drabbas hårdast av ökad inter-
nationell konkurrens utan andra europeisk elproducenter med högre produktions-
kostnader. Inte ens EDF skulle dock kunna förväntas undgå att tappa marknads-
andelar och därmed makt och inflytande även om förlusterna inte blev så stora.
Och på hemmaplan man vill naturligtvis gå in i den europeiska och inter-
nationella konkurrensen som ett stort och starkt bolag. Inhemsk konkurrens med
oberoende producenter och om distributionskoncessionerna skulle kunna bli
distraherande även om EDF i allmänhet skulle vinna den.

En del inslag, som den franska staten tvingat på EDF och hindrat EDF från att
engagera sig i, skulle nog EDF egentligen inte ha så mycket emot att den inter-
nationella konkurrensen slipade av. Till den först kategorin hör diverse sociala
engagemang. Till den andra internationella projekt. EDF har förmodligen större
intresse av att bli ett renodlat affärsmässigt multinationellt företag än den franska
staten har. Det finns en viss motsättning mellan uppgiften att vara ett inhemskt
public service företag och ett multinationellt affärsföretag.

I valet mellan att bli ett (mindre och inte lika rikt) multinationellt affärsföretag
och ett nationellt monopol med blandade uppgifter har EDF hittills föredragit det
senare. Man skulle också kunna tänka sig en utveckling där EDFs internationella
aktiviteter skiljs av från dess inhemska. De internationella affärerna skulle kunna
styras av andra, affärsmässiga regler än de inhemska, som kunde förbli av public
service karaktär. En dylik utveckling verkar dock inte vara aktuell för dagen i
den mån franska regeringen och EDF får bestämma.

9.5 EGs elpolitik

EGs elpolitik utvecklas i ett komplicerat samspel mellan utvecklingen inom
respektive medlemsland, energiministrarnas beslut och aktiviteterna i Gemen-
skapsorganen, inte minst EG Kommissionen. Åsikterna om vad som bör göras
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kan skilja sig mycket åt inom och mellan dessa enheter. Vi skall inte gå in i
detalj på alla de olika "EG-aktiviteter" som berör elområdet. Vi behöver dock
utöver vad som indirekt framgått av ovanstående ett visst helhetsperspektiv på
"EG-politiken" för att kunna kontrastera den mot den franska politiken. Den
franska elpolitiken går ju mycket ut på att motarbeta vad man i dagligt tal kallar
"Bryssel" eller "Kommissionen". Vad man då främst har i åtanke är förslagen att
göra den europeiska elmarknaden till mer av en konkurrensmarknad även om
dessa förslag inte enbart stöds av Kommissionen och kanske inte heller alla inom
Kommissionen. Vad vi det följande skall göra är alltså att något närmare speci-
ficera dessa förslag. Vi tillåter oss därvid att tala om "Kommissionen",
"Kommissionens politik","Kommissionens förslag" etc även om det kan vara
något oegentligt.

I princip är det tre av EG kommissionens aktiviteter som berör den europeiska
elmarknaden: dess miljöpolitik, dess politik vis å vis Central- och Östeuropa och
skapandet av den inre marknaden.

När det gäller miljöfrågorna har Kommissionen dels tagit initiativ till vissa
teknik- och energisparprogram dels lagt fram förslag till en harmoniserad energi-
beskattning. Skatteförslaget är ett s k blandskatteförslag med skatt dels på
koldioxid dels energi. Förslaget är under behandling. Kommissionen hade hoppats
att miljöministrarna skulle ha antagit det till Rio-konferensen våren 1992 men så
blev inte fallet. Frankrike är emot en biandskatt och enbart för en koldioxidskan.

Samarbetet med Central- och Östeuropa består dels av Phare-programmet som
ger tekniskt bistånd, dels utarbetandet av den s k European Energy Charter. Den
senare skulle skapa den legala och institutionella basen för ett utvidgat samarbete
mellan Västeuropa och Central- och Östeuropa. European Energy Charter skulle
bestå dels av ett grundavtal dels av särskilda protokoll för olika delområden.
Grundavtalet skulle enligt de tidigare planerna vara undertecknat våren 1992 men
så har inte blivit fallet.

Arbetet med att skapa förutsättningar för den inre marknaden på elområdet har
gått i olika steg (18). Syftet är att skapa en marknad där elen kan röra sig fritt, en
marknad med mer konkurrens men ändå en säker energitillförsel. De första stegen
var direktiven om transit och pristransparens. De förslag som ligger på energi-
ministrarnas bord (liksom EG-parlamentets och ECOSOCs) men som de ännu
inte tagit ställning till är:

Avskaffande av exklusiva rättigheter inklusive vad gäller export och
import, produktion och byggande av överföringsledningar. En dylik
förändring skulle kunna öka antalet producenter och handeln med el.

Införande i integrerade företag av separat redovisning för produktion,
överföring och distribution. En dylik regel skulle också kunna bidra till
en viss konkurrens inom produktionen liksom distributionen.

Införande av TPA. De ansvariga för överföringsnäten skulle vara tvungna
att till i förväg publicerade regler och tariffer låta åtminstone större
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konsumenter köpa el av vem de vill och få den överförd till sig. TPA är
en regel som skulle kunna ge mer eller mindre konkurrens och bli mer
eller mindre prisutjämnande beroende på hur den tillämpas.

Enlig Kommissionen bör dessa regler fasas in samtidigt som villkoren på
marknaden harmoniseras, säkerheten i energitillförseln garanteras och stabiliteten
och säkerheten i överföringsnäten förbättras. Vad Kommissionen har i åtanke när
man talar om harmonisering är bl a statsstöd, infrastruktur för överföring av el
och standardisering av t ex elkvaliteten.

Till Kommissionens argument för TPA hör bl a:

Fler producenter kommer att leda till ökad konkurrens och lägre
kostnader.

Fler ömsesidigt lönsamma affärer kommer att genomföras.

Även de långsiktiga kostnaderna kommer att bli lägre.

Priserna kommer att bättre avspegla kostnaderna. Korsvisa subventioner
kommer att försvåras.

Oberoende producenter kommer inte att medföra sämre säkerhet i energi-
tillförseln. Kontrakten med dem kan innehålla klausuler med högre
straffavgifter, om de inte uppfyller sina åtaganden, än vad som varit
brukligt hittills.

En ökad kortsiktighet hos producenterna kan vara till nytta för
konsumenterna. Tidigare har producenterna investerat som om det inte
fanns någon osäkerhet och det har varit konsumenterna som fått betala
priset för eventuella felinvesteringar. För övrigt sker en övergång till
naturgas även i monopolföretag.

Vilka konsekvenser ett genomförande av Kommissionens förslag skulle få är
omtvistat. Det beror på att förslagen på vissa punkter medvetet är vagt utformade.
Man har inte velat reglera centralt mer än vad som ansetts vara absolut nöd-
vändigt (subsidiaritetsprincipen). Om och i så fall vilken typ av övervakande
myndighet man vill ha gemensamt eller i de olika länderna har exempelvis
lämnats öppet. Likaså står det länderna fritt att behålla de integrerade monopolen
under förutsättning att de följer reglerna för TPA, redovisning etc. TPA skulle
bara ovillkorligen gälla de större elinköparna men inget hindrar naturligtvis
enskilda länder att gå längre.

Förutsättningarna för konkurrens i produktionen syns med Kommissionens förslag
större än för konkurrens i överföringen och distributionen. Något eller några
särskilda organ för att garantera och sköta överföringen sätts inte upp.
Kommissionens förslag innebär således inte ett system med gemensamma institu-
tioner typ "power pool" och "nätbolag" men det är ju möjligt att något i den
stilen så småningom skulle utveckla sig ändå. Kommissionen förväntar sig dock
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inte för närvarande att dess initiativ skall leda till en enda "power pool" med
dispatching etc för hela Europa då det enligt dess bedömning med nuvarande
teknik knappast vore ekonomiskt (jfr 38).

Slutsatser beträffande effekterna av Kommissionens aktiviteter

Av Kommissionens aktiviteter är det de som berör den inre marknaden
(inklusive miljöbeskattningen) som har störst betydelse för den europeiska
elmarknaden i ett medelfristigt perspektiv.

Samarbetet med Central- och Östeuropa - både det som Kommissionen och
Frankrike och andra västeuropeiska länder står för - kan få betydande effekter
men först på sikt.

Vaghetema i Kommmissionens förslag gör dock att det är svårt att förutsäga dess
konsekvenser. Somliga hävdar att effekterna på elmarknaden skulle bli minimala
och ailt förbli ungefär vid det gamla. Andra hävdar att till år 2010 skulle man ha
en hannoniserad marknad där produktionen optimeras, produktionsanläggningarna
utnyttjas i kostnadsordning och priserna utjämnats - en konkurrensmarknad. En
medelvariant är att man får en viss ökning av konkurrensen till stånd och en viss
utjämning av priserna i Europa. Vissa högkostnadsproducenter i Tyskland och
kanske England skulle hårt drabbas men knappast Frankrike. Detta skulle vara
mer av en marknad med stora multinationella elföretag men utan statlig inbland-
ning. Kommissionen bar inget emot stora multinationella företag - bara de upp-
träder affärsmässigt, utan statlig inblandning etc.

De två varianterna med mindre långtgående effekter förefaller vara de mest
troliga utfallen.

9.6 Den europeiska elmarknadens utveckling

I det här avsnittet skall vi skissera vad som kan hända på den europeiska elmark-
naden i ett medelfristigt tidsperspektiv om man kombinerar de olika hypoteserna
vi fått fram för den franska utvecklingen och för EG.

För fransk del har vi tre alternativ som vi kan sammanfatta enligt följande:

Fl Moratorium i kämkraftutbyggnaden. Exporten ligger på nivån
50-60 TWh till 1995 men faller sedan av i takt med att den inhemska
elefterfrågan växer och/eller gamla kärnkraftverk tas ur drift.

F2

F3
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Medelmåttig utbyggnad av kärnkraften. Exporten stiger till 70 TWh och
ligger sedan konstant på den nivån.

Fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Exporten stiger till 100 TWh och
ligger sedan kvar på denna nivå.
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I alla tre fallen antas EDF behålla sin dominerande position i Frankrike.

För utvecklingen i EG har vi följande tre alternativ:

EG1 De direktiv man lyckas få igenom i EG blir tämligen svaga och/eller har
liten effekt på elmarknaden. Man får en utveckling på de stora elföre-
tagens villkor - en samarbetsmarknad mellan monopol/multinationella
elföretag.

EG2 Är ett medelalternativ. Den europeiska elmarknaden karaktäriseras av
multinationella elföretag i viss konkurrens och med viss prisutjämning
och minskad monopolmakt som följd.

EG3 Direktiven blir kraftfulla och följs upp med harmoniserande åtgärder. En
konkurrensmarknad uppstår.

Skillnaden på den europeiska elmarknaden av de tre franska alternativen är att
utbudet av fransk kämkraftel blir större med F3-hypotesen än med de två andra
hypoteserna. Ju mer fransk kämkraftel som kommer ut på den europeiska
elmarknaden desto lägre bör elpriserna bli i Europa. I F3-hypotesen måste ingå
att den franska kärnkraften är billigare än alternativ elproduktion. Om så inte
vore fallet skulle utbyggnaden och exporten knappast bli aktuell.

Prispressen från den franska kärnkraften blir dock olika beroende på i vilken
miljö den utspelas. Med £G3-hypotesen skulle den bli störst och jämnast för-
delad mellan elkonsumenterna i hela Europa. Med kombinationen F3-EG1,
vilken skulle kunna sägas vara den kombination som Frankrike hittills verkat
föredra, kommer vinsterna i första hand att hamna i Frankrike och i andra hand
hos kraftföretagen i de andra europeiska länderna, som i viss utsträckning kan
avgöra hur deras vinster i sin tur skall fördelas mellan elföretagen, industrin,
hushållen etc.

Skillnaderna mellan EG1-, EG2- och £G3-hypotesema har alltså med kon-
kurrensen att göra. Den blir störst i £G3-varianten och minst i EG1 -varianten.
Ju mer konkurrens desto större blir prisutjämningen och desto mindre elföre-
tagens påverkansmöjligheter. Av detta skäl är kombinationen F3-EG3 mindre
trolig eftersom i F3 finns EDF kvar som monopol. Vidare är det knappast rimligt
att tro att fransmännen vill bygga ut sin kärnkraft så pass mycket för export om
man inte kan göra relativt stora monopolvinster på det.

En allmän,långsiktig fråga är om ökad konkurrens totalt sett leder till lägre
kostnader och priser, som anhängarna till TPA hävdar, eller motsatsen, som
motståndarna till TPA menar. Detta är naturligtvis en viktig fråga när man skall
jämföra och bedöma de olika £G-scenarierna. Leder ökad konkurrens till lägre
priser som kommer konsumenterna till godo? Leder samarbete mellan stora
multinationella företag till ineffektiviteter och "rents" som förslösas av företagen
alternativt delas mellan företag, stat och vissa konsumenter? Det är dock frågor
som vi i den här rapporten inte har underlag att ta ställning till. Låt oss dock
notera att energiministrarna i IEA efter att ha vägt för- och nackdelar mot
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varandra förordat ökad konkurrens dock utan att vilja gå så långt som till
gemensamma arrangemang typ "common carrier" etc.

Även Kommissionen verkar tveksam till alltför långtgående institutionell
samordning för att befrämja konkurrensen. Implicit skulle det innebära att man
bedömer att den allmänna effektiviteten bli högre med hypotesen EG2 än med
EG1 men också än med EG3. Kombinationerna F3-EG2, F2-EG2 och F1-EG2
skulle då kunna sägas vara de kombinationer Kommissionen förordar. Man kan
tycka att Kommissionen skulle vara neutral mellan de olika franska alternativen
men mer fransk kärnkraft ger billigare el i Europa varför Kommissionen kan ha
en preferens för F3-EG2.

Att den franska regeringen skulle föredra F3-EG1 före F3-EG2 måste bero på
att man räknar med att de vinster Frankrike självt kan göra med den förra
kombinationen är större än den andel Frankrike skulle få av de allmänna
vinsterna med den senare kombinationen. Om det nu är så att även Frankrike
instämmer i den effektivitetsanalys vi skisserat ovan för IEAs del. Som vi var
inne på i avsnitt 9.4 är effektivitetsresonemangen viktigare på lång sikt än på kort
sikt. För den mer omedelbara framtiden kan det vara allra viktigast för Frankrike
att på exporten inte av konkurrensen tvingas ner i pris mot de kortsiktiga
marginalkostnaderna vilket lättare kan undvikas med mindre konkurrens, dvs med
F3-EG1 snarare än F3-EG2.

Låt oss se lite närmare på de fyra kombinationer som blir kvar om vi på
allmänna grunder utesluter dem med Fl och EG3 som mindre sannolika.

F3-EG2 är ett scenario med mycket fransk kärnkraft men på Kommissionens
villkor, dock inte dragna till sin spets. Om man då antar att den franska
kärnkraften är billig, billigare än gas- och kolkraft så skulle, om man tar det
något förenklat, marknadskrafterna tendera att medföra att den franska
kärnkraften användes "först". Högkostnadsproducenterna i Europa skulle i viss
utsträckning slås ut och nya kol- och gaskraftverk inte byggas förrän den franska
kärnkraften "tagit slut". Under den perioden skulle elpriset i Europa, om vi
bortser från överföringskostnadema, kunna komma att hamna kring genom-
snittskostnaden för ny fransk kärnkraft. Om överskottssituationen blir bestående
och konkurrensen relativt stark kan priserna bli lägre, ner mot de korsiktiga
marginalkosndema hos de franska konkurrenterna om de antas vara högre än de
kortsiktiga marginalkostnaderna i Frankrike. I detta fall skulle vinstema med den
franska kärnkraften delas mellan de europeiska konsumenterna och Frankrike i
proportioner beroende på marknadskrafternas styrka.

Om sedan elefterfråjan i Europa skulle fortsätta att stiga skulle också elpriserna
stiga, till nivån för ny kol- och /eller naturgaskraft. Elpriserna skulle vara
någorlunda utjämnade i Europa. Konkurrensen skulle tendera till en minimering
av producentöverskotten och att fördelarna med ny teknik etc tillföll konsu-
menterna i form av lägre priser.

De konsumenter i Europa som skulle ha störst nytta av förändringarna är de i
högkostnadsländerna, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal.
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Om inte den franska kärnkraften skulle vara billigare än kol- och naturgaskraft
skulle naturligtvis inte en mellanperiod med lägre elpriser inträffa.

F3-EG1 är ett scenario med mycket fransk kärnkraft och på franska villkor. Här
kan man knappast förvänta sig att det blir någon utjämning av priserna i Europa.
Fransmännen skulle naturligtvis helst se att de sålde sin kärnkraft på export
medan importländerna samtidigt var tvungna att använda kol- och naturgaskraft.
Fransmännen skulle då kunna få mer betalt för sin elexport än i föregående
scenario men även importörerna skulle tjäna på att importera från Frankrike om
alternativet är kol- eller naturgaskraft.

I Frankrike skulle elpriserna kunna vara lägre än i resten av Europa, baserade på
kostnaderna för ny fransk kärnkraft. Som vanligt skulle man inom Frankrike ha
en dragkamp mellan regeringen och EDF om vad de betydande producent-
överskott som skulle uppstå i detta fall skulle användas till: låga inhemska
elpriser, överinvesteringar i kraftsektom, industripolitiska satsningar, skatter till
staten, återbetalning av skulderna etc.

Andra monopolföretag än EDF skulle naturligtvis också kunna dra nytta av
situationen i respektive hemland på bekostnad av konsumenterna där.

Förutsättningarna för ovanstående konsekvenser av detta scenario är att de andra
europeiska länderna inte har tillgång till egen billig kärnkraft och liksom tidigare
att fransk kärnkraft verkligen är billig.

F2-EG2 respektive F2-EG1 är två scenarier med mindre fransk kärnkraft i en
miljö på Kommissionens respektive elföretagens villkor. Bara under en kortare
period kommer EDF i detta fall att ha några speciella fördelar framför de övriga
kraftföretagen varför utvecklingen skulle domineras av £G-antagandena. Med
EG2 skulle elpriserna mer eller mindre snabbt utjämnas på naturgas- eller
kolkraftnivån. Med EG1 skulle mer varierande förhållanden kunna kvarstå i olika
länder. Som vi tidigare var inne på gäller för fransk del att även i detta fall göra
en avvägningen mellan kortsiktiga vinster av att med mindre konkurrens (EG1)
slippa att pressas ner mot de kortsiktiga marginalkostnaderna och de långsiktiga,
men osäkrare, effektivitetsvinsterna i EG2 om de för fransk del blir så pass
mycket större att de skulle uppväga den mindre del i överskotten som frans-
männen kan förväntas få även i det fallet. Den franska regeringens och EDFs
bedömning hittills verkar ha varit att även med F2 är EG1 att föredra framför
EG2 för Frankrike totalt sett och för regeringens och EDFs del.
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Effekter på Sverige

Vad spelar då de här scenarierna för roll för Sveriges del? Två aspekter är i detta
sammanhang viktiga. Den ena är elprisnivån i Europa i förhållande till den i
Sverige. Den andra är villkoren för export av el från Sverige och import av el till
Sverige.

I Sverige har vi internationellt sett en låg prisnivå på el. Det är möjligt att
elpriserna i vissa fall för elintensiv industri ligger under dem i Sverige men i stort
sett är elpriserna låga i Sverige jämfört med andra länder både för industrin och
för hushållen.

Det kommer att bli dyrare att producera el i Sverige om och när vi avvecklar
kärnkraften.

Med EES-avialet får Sverige tillträde till EGs inre marknad. Vi skulle då kunna
importera och exportera el på samma villkor som de andra EG-ländema Innan vi
börjar avveckla kärnkraften finns således en frågeställning om det skulle löna sig
för oss att exportera en del el i stället för att sälja den i Sverige. I den kalkylen
måste då naturligtvis kostnaderna för överföringsledningar och en relativt kon
exportperiod vägas in. Om det kalkylmässigt skulle löna sig att exponera el
återstår frågan om det är industri- och socialpolitiskt rimligt att tidigare än förut
beräknat börja höja elpriserna i Sverige för att få fram kvantiteter för expon i den
mån man inte har outnyttjad kapacitet i utgångsläget.

När kamkraften avvecklas blir det snarare frågan om att imponera el till Sverige.
Vi skulle då, bland de fyra scenarier som diskuterades ovan, vara mest betjänta
av scenario F3-EG2, som ger de lägsta elpriserna, och minst betjänta av scenario
F2-EG1, som ger de högsta elpriserna. Om vi skall exponera el gäller naturligt-
vis motsatsen.

Vad skulle då hända med den svenska elprisnivån i förhållande till den i andra
länderna i de olika scenarierna? Låt oss utgå från att vi avvecklar kärnkraften i
Sverige och att elpriserna stiger här.

Med £G2-scenarierna skulle våra elpriser bli ungefär desamma som i alla andra
EG-länder. Elpriserna skulle inte längre vara så mycket av en konkurrensfaktor
för industrin i olika länder. Medan de svenska företagen skulle få anpassa sig till
högre elpriser skulle företagen i de europeiska högkostnadsländerna få lägre
elpriser och företagen i de europeiska lågkostnadsläudema, precis som i Sverige,
få anpasssa sig till högre elpriser.

I kombinationen F3-EG1 skulle företagen i Frankrike ha en särskild fördel i låga
elpriser. Elföretagen skulle i alla EG1 -alternativen, och Frankrike särskilt i F3-
EG1. ha möjligheter att gynna industrin på bekostnad av andra kunder och
kanske tvingas att göra det av sina regeringar. Frågan är om Sverige skulle göra
detsamma. Mot det talar att en effektiv prissättning kräver prissättning efter
kortsiktiga marginalkostnader och inte utifrån industri-, regional- eller
socialpolitiska kriterier.
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Om Sverige avvecklar kärnkraften har vi både för import av tillkommande kraft,
för utjämningsmöjligheter och reservkapacitet och av prissättningsskäl intressen
snarlika dem Kommissionen driver.

Med billig kärnkraft har vi hittills haft intressen snarlika de franska. I Sverige har
man dock av lika skäl, inte utvecklat någon exportstrategi.

Vilka intressen kan då de svenska kraftföretagen - till skillnad från de svenska
konsumenterna - ha i de olika scenarierna? I Sverige har vi mer av konkurrens i
utgångsläget än i Frankrike. Vattenfall är dominerande men inte på samma sätt
som EDF. Det är ju dessutom främst på produktionssidan och inte i distributionen
som Vattenfall är stort. Även om således de svenska kraftföretagen är mer vana
vid konkurrens än många av deras utländska motsvarigheter kan det vara naturligt
för dem att vilja värja sig mot ytterligare konkurrens. Som företag kan Vattenfall
ha samma intressen som EDF och de andra stora europeiska kraftproducenterna
av att internationaliseringen sker på deras villkor, dvs föredra EG1 -varianterna
framför £G2-variantema. I de förra kan man få en mer kartellartad utveckling
där gemensamma företagsintressen försvaras. Hur gemensamma dessa intressen
kan vara är en annan fråga. För de vertikala monopolen, typ EDF, kan de vara
andra än för t ex Vattenfall. Vattenfall har ju en mer öppen position på
hemmamarknaden som kan hotas av utländska intressen vilket knappast är fallet
för EDF.
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