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Förord

I regeringens proposition 1993/94:162 Handel med el i konkurrens anges en
av de viktigare uppgifterna för nätmyndigheten vara att följa utvecklingen i
närverksamheten för distribution av elenergi, vilken utgör naturligt monopol.
Det gäller bl a att bedöma huruvida verksamheten bedrivs rationellt och
effektivt, varför en viktig utgångspunkt i tillsynen av rätmonopolet är en
skälighetsbedömning av nättariffen. Vid denna bedömning skall särskilt
beaktas konsumentintresset, d v s elabonnenternas intresse av så låga och
stabila nättariffer som möjligt. Man föreslår därför att nätmyndigheten nära
följer den prisutveckling som sker på överföringsrjänster, dels för landet som
helhet och dels för de enskilda nätföretagen, såväl på regionnätsnivå som på
lokalnätsnivå.

Föreliggande rapport består av två delar, del I behandlar avgifterna på
regionnäten med tonvikt på regionnätsägarnas tariffer på en avreglerad
elmarknad. Del II redovisar utvecklingen av nätkostnaderna i
eldistributionen år 1991 till 1993. Rapporten har utarbetats i enlighet med
regeringens uppdrag från den 3 mars 1994.

Del I har utarbetats av EME-Analys i samverkan med Annica Lindahl
(projektledare), Bengt Näslund, Christina Oettinger-Biberg, Hans Öländer och
Thomas Wuolikainen, alla NUTEK.

Del II har utarbetats på NUTEK av Annica Lindahl (projektledare) och
Thomas Wuolikainen i samverkan med Peter Fritz (EME-Analys), Bengt
Näslund, Christina Oettinger-Biberg och Hans Öländer.

Stockholm den 29 november 1994

Bo Lindörn
Direktör
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Det svenska systemet för överföring och distribution av el är uppbyggt i tre nivåer,
stamnätsnivå, regionalnätsnivå och lokalnätsnivå. Stamnätet (ägt av staten
genom Affärsverket svenska kraftnät) överför elenergi från produktions-
anläggningarna till förbrukarregioner på höga spänningar, 400/220 kV.
Regionnäten ägs av åtta kraftproducenter och utgör en "länk" mellan stamnät och
abonnenterna. Viss förbrukning sker direkt från regionnäten, men den största
mängden elenergi förbrukas av industrier, institutioner och hushåll vilka är
anslutna till lokala nät som ägs av landets drygt 270 eldistributörer.

I nättillgångarna finns en stor mängd kapital bundet, varför de kostnader som
uppstår vartefter elenergin transporteras från stamnätsnivå ner via regionnät till
lokalnät, står i relation till de nätresurser överföringen tar i anspråk, men
påverkas dessutom av de förluster som uppstår. Generellt sett kan man säga att
en kortare elöverföring kostar mindre än längre, därför att den tar färre
nätanläggningar i anspråk, samtidigt som förlusterna ökar med sjunkande
spänning.

En grov uppskattning av kostnaderna för överföring och distribution i dagens
elsystem ger; stamnät 1-4 öre/kWh, regionalnät 3,5 - 5,5 öre/kWh samt mellan
10 och 20 öre/kWh på lokalnHtsnivå. Detta ger att variationen i d( n totala
nätkostnaden blir mellan 15 och 30 öre/kWh.

Eftersom kostnaderna för överföring och distribution av el ökar ju mer ledning
som tas i anspråk blir en konsekvens att glesbygdsabonnenterna kommer att få
betala mer för nättjänsten än tätortsabonnenterna. I genomsnitt är den lokala
distributionen 3,1 öre/kWh, eller 23%, högre för glesbygdskunden. Skillnaden
mellan den mest betalande glesbygdskunden och den minst betalande
tätortskunden är 20 öre/kWh. Men även andra faktorer än kundtätheten påverkar
nätkostnaden. Den totala variationen bland enbart glesbygdskunderna är även
den ungefär 20 öre/kWh.

Enligt lag har leveranskoncessionären på en avreglerad elmarknad inte rätt att
diskriminera mellan abonnenter med avseende på var i distributionsområdet de
är anslutna. Därför torde detta problem kunna lösas genom att man från
statsmakternas sida aktivt verkar för att skapa eldistributionsområden med en
god mix mellan tätortsdistribution och glesbygdsdistribution.



Dell

Vattenfall har i kraft av sin storlek hittills agerat prisledande på den svenska
elmarknaden vad gäller såväl tariffstruktur som tariffnivå. Dagens
abonnemangs- och högbelastningsavgifter, som avser täcka kapitalkostnader för
näten, ska sända ut långsiktiga styrsignaler motsvarande kostnaden att bygga,
driva och underhålla näten. Genom att använda långsiktiga styrsignaler på
nätsidan har man undvikit stora prisfluktuationer.

Dagens tariffstruktur på regionnäten medger inte någon uppdelning av avgifterna
i kraft- respektive nätkostnader. Tariffen består av fyra element, en fast avgift, en
abonnemangsavgift, högbelastningsavgift samt energiavgift.
Abonnemangsavgiften är en ren nätavgift och täcker kostnader i ledningsnätet
närmast kunden. Högbelasmingsavgiften omfattar förutom nätkostnader i
centrala nätet, även effektkostnader i kraftproduktionen. Abonnemangsavgiften
och stora delar av högbelasmingsavgiften kommer tillsammans med avgifterna
för nätförlusterna, att ingå i den framtida nätavgiften.

I dagens abonnemangsavgift finns inget avståndsberoende. Högbelastnings-
avgiften däremot är högre för abonnenter i södra Sverige, mest beroende på att
Vattenfall får en högre stamnätskosrnad för leveranser i södra Sverige. Skillnaden
för en eldistributör i norra Sverige jämfört med en i övriga delar av Sverige är
ungefär 3 öre per kWh. Denna skillnad förklaras till stor del av att
regionnätstariffen "samlat på" sig kostnader även från stamnätet, men även av
förhöjda produktionskostnader vid hög nationell belastning.

Den nya stamnätstariffen bygger på principen att varje inmatningspunkt resp
uttagspunkt har en individuellt beräknad avgift. Denna avgift är hög för
produktion i norra Sverige medan det omvända förhållandet gäller för produktion
i söder. Syftet med differentieringen är att man från Svenska Kraftnäts sida vill
uppmuntra till att investeringar i nya produktionsanläggningar förläggs i söder
hellre än i norr.

Den nya stamnätstariffen innehåller således ett lägesberoende, och detta ger en
förklaring till varför elpriser till kunder på olika håll i Sverige är olika höga, d v s
de är avhängiga kundens respektive kraftleverantörens kostnader för
stamnätsöverföring. Den nya stamnätstariffen ger upphov till en
kostnadsskillnad på 0,25 öre per 10 mil. Avståndsberoendet i den nya
stamnätstariffen är något lägre än i den tidigare.

Den nya tariffen för Vattenfalls regionnät bygger på strukturen "ledvis punkttariff"
- d v s man differentierar på basis av vid vilken spännings-nivå uttagspunkten är
belägen. Kostnaden för uttag på lägre spänning är högre än för uttag på högre
spänningsnivå, man kan säga att kunden får betala för de transformeringar som
regionnätsägaren utfört. Man vill på deta sätt försöka konstruera en så



kostnadstrogen tariff som möjligt, utan att behöva beräkna indivuduella avgifter
för varje enskild uttagspunkt, jmf stamnätstariffen ovan.

Regionnätstariffen har tre kosrnadselement; kundavgift, effektavgift
samt energiavgift. Kundavgiften skall täcka kostnader för mätning, insamling av
mätdata, debitering och andra kundrelaterade kostnader.

Effektavgiften består i sig av tre element, vilka tillsammans skall täcka
kapitalkostnader, dels i det av kunden ianspråktagna regionnätet, dels för de
centrala nätdelarna, vari även ingår regionnätsägarens anslutning till stamnätet.

Energiavgiften slutligen, avser täcka stamnätets och regionnätets kostnader för
energiförluster. Dessa kan ibland vara negativa, d v s kunden får betalt. Detta
hänger ihop med det faktum att Svenska Kraftnäts tariff innehåller negativa
avgifter.

Vissa möjligheter till undantag från huvudtariffen finns, främst för att man från
Vattenfalls håll insett att man annars löper en risk att vissa kunder "bygger sig
runt" Vattenfalls nät. Därigenom kan abonnenter med gynnsamt läge erhålla
lägre avgifter för överföringen av sin el. Genom denna möjlighet till undantag från
huvudtariffen skapas alltså ett visst utrymme för avståndsberoende taxor i
regionnätet.

Vattenfall har försökt efterlikna dagens högspänningstaxa när man konstruerat
den nya regionnättariffen. Våra beräkningar visar att vattenfalls nya avgift för
regionnätet i tariffområde Mellansverige är mellan 0,5 och 1,0 öre högre per kWh,
beroende på kundkategori, än motsvarande avgift 1992. Beräkningarna är gjorda i
löpande priser varför de reala skillnaderna är mindre.

Den nya regionnätstariffen saknar helt regionalt beroende. En stor industri t ex,
betalar i stort sett lika mycket för sin överföring på regionnätet, oberoende av om
den befinner sig i Norrbotten, Västerbotten eller övriga Sverige.

Det regionala skillnaderna i överföringskostnader blir alltså mindre med de nya
tarifferna på stamnät och lokalnät. Detta beror till stor del på att
avståndsberoendet i den nya stamnätstariffen är lägre än tidigare

De övriga sju regionnätsägande kraftföretagen kommer till stor del att tillämpa
samma grundläggande princip för sina nya regionnätstariffer som Vattenfall,
d v s ledvis punkttariff.

Det vore i framtiden önskvärt om varje nätägare öppet redovisar vilka avgifter
som förs ner från överliggande nät och vilka avgiftskomponenter som skall täcka
respektive företags kostnader.



Del II

Den genomsnittliga kostnaden för eldistribution, både hög- och lågspänning, steg
under perioden 1991 till 1993 från 13,4 öre till 14,6 öre per kWh. Detta motsvarar
en årlig procentuell ökning om 4,4 %.

Nätkostnaderna för lågspänd el uppgick 1991 till 16 öre, steg under 1992 7 % till
17.0 öre och blev 1993 17,3 öre per kWh, en ökning med 2 %.

Överföringskostnaderna för högspänd el låg 1991 på 6,9 öre, för att öka under
1992 med 4 % till 7,1 öre, och sedan minska under 1993 med 3 % till 6,9
öre per kWh, samma nivå som under 1991.

Lågspänningsdistribution har en betydligt högre kostnad än
högspänningsöverföring. Detta beror dels på att elen på lågspänd nivå "samlar"
på sig högre kostnader i form av transformeringar, dels på att förlusterna vid
överföring av lågspänd el (under 1,0 kV) blir högre i förhållande till överföring av
högspänd el (över 1,0 kV).

Vi kan även konstatera att spridningen i nätkostnaderna mellan olika
distributörer är mycket stor. Under 1993 varierade nätkostnaden för lågspänd el
från 4 öre till 32 öre per kWh för de olika distributörerna. För den högspända elen
varierade kostnaden för distributionen från 0 öre till 16 öre per kWh. De flesta
distributörer låg inom dessa intervall, men ett fåtal företag låg även över eller
under intervallen. Den stora variationen tyder på stora skillnader i
förutsättningarna för att bedriva nätverksamhet.

1994 finns i SEFs1 medlemsförteckning 273 lokala eldistributörer. Av dessa utgör
de kommunala aktiebolagen en majoritet och sköter distributionen till knappt
50 % av landets alla abonnenter. De kommunala verken servar 11 % av
abonnenterna och de statliga knappt 13 %. De privata aktiebolagen har 22 % av
alla abonnenter och till sist de ekonomiska föreningarna med 3 % av antalet
abonnenter.

De kommunala verken har i genomsnitt de lägsta kostnaderna för distribution
med 11,8 öre per kWh, vilket till stor del torde bero på att de övervägande har
tätortsdistribution. Högst nätkostnad har de statliga aktiebolagen med
17.1 öre per kWh. Förklaringen till detta är att Vattenfall i många fall har
övervägande glesbygdsdistribution. Lägger vi till inköpskostnaden för kraften ser
vi att de kommunala verken har det lägsta priset till abonnent med i genomsnitt 38,4 öre
och de ekonomiska föreningarna det högsta med 43,9 öre per kWh.

"Svenska Elverksföreningen



De kommunala aktiebolagen har något lägre kostnad för sin kraft än de
kommunala verken. Trots detta är det genomsnittliga priset till abonnent 1,6 öre,
eller 4 % högre, då kommunen driver rörelsen i bolagsform. Detta beror på
nätkostnaden, som är 2,3 öre högre, 14,1 öre mot 11,8 öre, för de kommunala
verken. Eftersom nätkostnaden påverkas av distributörens avkastningskrav kan
de påvisade skillnaderna bero på skillnader i avkastningskrav som finns mellan
aktiebolag och kommunal verksamhet, där ju självkostnadsprincipen gäller.

Fördelningen av nätkostnaden mellan hög- och lågspänningsabonnenter skiljer
sig markant. De statliga aktiebolagen som har de högsta totala kostnaderna för
sin distribution har samtidigt de lägsta kostnaderna för sin
högspänningsdistribution med 6,3 öre per kWh. För de kommunala verken är
förhållandet det omvända. De har de lägsta totala kostnaderna för sin distribution
samtidigt som de har den högsta kostnaden för den högspända elen med
8,1 öre per kWh. Det verkar alltså som om lågspänningskunderna
(hushållskunder, kontor, mindre industrier) gynnas när kommunen är
huvudman medan högspänningskunderna (industri) gynnas av statligt ägda
eldistributörer.

Företagen i undersökningen delas in i nio regioner från norr till söder.
Nätkostnaden för högspänning är lägst i Stockholmsområdet med 3,7 öre och
högst i Skåne och Blekinge med i genomsnitt ungefär 9 öre per kWh. Övriga delar
av landet har ungefär samma nivå på nätkostnaden, 6 öre per kWh. Variationerna
är mindre för kostnaderna i lågspänningsdistributionen. Stockholm ligger även
här lägst med 15,3 öre, följt av Lappland med 16,4 öre. Högst ligger Bohuslän med
18,7 öre per kWh.

Inköpskostnaden för kraften varierar mindre än nätkostnaden. Lägst kostnad för
kraften har man i Stockholmsområdet och i Lappland med knappt
26 öre per kWh. Den högsta kostnaden för kraften har man i de södra delarna av
landet med drygt 27 öre. Tillsammans ger detta att priset till abonnent är lägst i
Stockholmsområdet och de norra delarna av landet både för högspänd och lågspänd el. Att
distributionskostnaden är så låg i norra Sverige torde bero på statliga
överväganden eftersom Vattenfall har stor del av distributionen i dessa områden.

Resultaten från undersökningen av ledningslängdens påverkan på nätkostnaden
är entydiga. Kostnaden för distributionen stiger i genomsnitt när ledningslängen per
abonnent ökar. Längre ledningar ger, allt annat lika, högre kostnader för kapital och
underhåll, varför resultaten är väntade. Enligt vår definition på glesbygd
respektive tätort, vilken grundar sig på ledningslängd per abonnent, är
distributionen i glesbygd 3,1 öre, eller 23 % dyrare per kWh än i tätort.
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Distributörer med stora lågspänningskunder, d v s kunder som var och en
använder mycket el, har lägre distributionskostnad. Distribution där
användningen per abonnent är hög tyder på stor andel industrikunder bland
lågspänningsabonnenterna. Eldistributörer med abonnenter som i genomsnitt
använder mindre än 12 MWh per år har en nätkostnad på 18,8 öre/kWh. Om den
genomsnittliga abonnenten använder mer än 14 MWh så blir kostnaden i stället
15,7 öre/kWh,de fasta kostnaderna slås ut på fler kWh.

Nätkostnaden för lågspänningsabonnenter är högre om distributören köper in sin
kraft på en högre spänningsnivå och själv ombesörjer transformeringen än om
kraften köps in på en låg spänningsnivå. Samtidigt är kostnaden för kraften lägre
om den köps in på en högre spänningsnivå då man slipper betala
regionnätsinnehavaren för dennes kostnader för transformering. Lägger vi i hop
kostnaden för kraft och nät finner vi att försäljningspriset till kund är lägre ju högre
spänningsnivå inköpen skett på. Detta tyder på att de lokala distributörerna
kostnadsmässigt vinner på att köpa in elen på en hög spänningsnivå och själv
sköta transformeringen till lågspänningsnivå.

Förluster räknas som en nätkostnad och påverkar därför direkt kostnadspålägget
i nätet. Företag med förluster understigande 4 % har en genomsnittlig nätkostnad
på 12,0 öre/kWh, medan företag med förluster överstigande 6 % istället har en
genomsnittlig nätkostnad på 17,1 öre per kWh.



Del I

Avgifter på regionnäten
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DAGENS REGIONNÄTSTARIFFER

Vattenfall har i kraft av sin storlek hittills agerat prisledare på den
svenska elmarknaden vad gäller såväl taxestruktur som taxenivå. Detta
är ett skäl till att vi här studerar Vattenfalls taxor relativt noggrant. Ett
annat skäl är att Vattenfall sedan lång tid tillbaks har upparbetat en stor
kunskap när det gäller taxesättning.

Efter genomgången av Vattenfall behandlas övriga kraftföretags taxor.
Bl a försöker vi analysera skillnaden mellan de olika kraftföretagen.

Innan vi går in på de olika kraftföretagens taxor vill vi nämna några
egenskaper för elsystemet. Kostnadsstrukturen för näten och
kraftleveranserna kan karaktäriseras på följande sätt:

• Näten måste byggas så att tidpunkter med förbrukningstoppar klaras.
Därför kommer nätavgiften att innehålla en stor effektkostnad, som
baseras på det största kraftuttaget under året.

• Förluster på näten beror på hur mycket energi som faktiskt överförs
och tas därför ut som en energiavgift.

• I Sverige har kraftverken normalt inga problem att förse kunderna
med kraft vid förbrukningstopparna. Det beror på att
vattenkraftverken lätt kan regleras upp vid sådana tillfällen. Detta
borde hålla ned effektavgifterna i priserna för själva kraftleveranserna.

Figuren nedan visar schematiskt hur eltaxan för en högspänningskund
har sett ut hittills och hur de framtida elpriserna kan se ut.

Figur 1 Struktur på eltaxorna idag och efter den nya ellagstiftningen

Gamla
eltaxor

Nya el-
priser

hasta avgifter I
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Energiavgifter N
Nätavgifter för

Ledningar mm

Förluster

Kraftpriser

11



Den största delen av elpriset i de gamla eltaxorna är energiavgifterna. Merparten
av det som motsvarar de gamla energiavgifterna kommer i framtiden att betala,
till kraftleverantören i form av ett pris för själva kraften och endast en mindre del
kommer nätägaren att fakturera som ersättning för sina nätförluster. De kostnader
som motsvarar de gamla energiavgifterna kommer att tas ut beroende på hur
mycket energi kunden förbrukar under en viss tidsperiod.

Abonnemangsavgiften omfattar kostnader för ledningsnätet närmast kunden,
medan högbelastningsavgiften omfattar kostnader på de centrala delarna av
nätet. Högbelastningsavgiften omfattar idag även effektkostnader i
kraftproduktionen. Dessa båda avgifter kommer att baseras på kundens högsta
förbrukning under året (effekt). Abonnemangsavgiften och den största delen av
högbelastningsavgiften kommer att ingå i kundens framtida nätavgift,
tillsammans med avgifterna för nätförlusterna.

Eftersom vi idag endast har kännedom om kraftföretagens totala elpriser måste de
slutsatser vi här drar om deras separerade regionnättariffer med nödvändighet bli
något grova.

2.1 Vattenfalls regionnätstariff

Vattenfall har i olika sammanhang uttalat att man i första hand försökt bygga
upp sin eltaxa för att ge riktiga styrsignaler till kunderna:

• Energiavgifterna ska sända ut kortsiktiga styrsignaler motsvarande kostnaden
för att producera, överföra och distribuera ytterligare kraft. På detta sätt ska en
kund kunna fatta ett samhällsekonomiskt rimligt beslut, t ex i valet mellan att
värma med el eller med olja. Genom att elpriserna varierat under året kan
kunderna också anpassa detta val så att elvärme kunnat användas ur der
sommaren, då enbart kraftverk med låga rörliga kostnader är i drift, och
uppvärmning med olja under vintern, då dyrare kraftverk måste tas i bruk.
Kapitalkostnaderna har härvid inte beaktats eftersom de inte är påverkbara i
detta kortare tidsperspektiv.

• De tidigare abonnemangs- och högbelastningsavgiftema, som avser att täcka
kapitalkostnader för näten, ska sända ut långsiktiga styrsignaler motsvarande
kostnaden att bygga, driva och underhålla näten. På detta sätt har man kunnat
hålla stabila avgifter över tiden. Enbart kortsiktiga styrsignaler på nätsidan
skulle ge stora prisfluktuationer, särskilt vid gränsen för om en överföring eller
om nätet då skulle bli överbelastat.

Utgående från dessa principer, och kunskap som utomstående kan ha om
kraftföretagens olika kostnader, kan man söka utröna hur de totala kostnaderna
kan fördelas på produktion, stamnät, regionnät och övriga kostnader. I tabellen
nedan har vi försökt göra en sådan bedömning.
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Posten "övrigt" blir en restpost motsvarande skillnaden mellan de verkliga totala
taxeelementen och vår bedömning av olika delkostnader enligt principerna ovan.
Den beror på att Vattenfall, för att klara statens avkastningskrav, tvingats höja
sina eitaxor utöver vad deras ovan nämnda principer givit. (Se vidare bilaga )

Tabell 1. Vattenfalls högspänningstaxa för elkunder med jämn elanvändning
på 13Ö kV i Mellansverige är 1992, vår bedömning av uppdelning i
olika led.

Avgiftselement

Produktion
Stamnät
Regionnät
Övrigt
Total eltaxa

Energi,
genomsnitt
(öre/kWh)
11
0,8
0,2
5,7
17,7

Abonnemang
(kr/kW)

-
-
19
36
55

Högförbrukning
(kr/kW)

-
40
46
164
250

Fast avgift
(kr)

-
-
1.075.000
-375.000
700.000

Vattenfall har i sin ekonomiavstämning i första hand försökt öka de fasta
avgifterna, i andra hand effektavgifcerna, i tredje hand energiavgifterna under
vinterdagar och i sista hand energiavgifterna för lågpristider. På detta sätt har
man enligt deras mening korrigerat taxan på ett sådant sätt att styrsignalerna
ändrats så lite som möjligt. Man har mest värnat om de kortsiktiga styrsignalerna,
därefter de långsiktiga och minst om de fasta avgifterna där styrverkan har
bedömts vara lägst.

Högspänningstaxorna blir högre ju lägre spänning som leveransen sker på. Det
beror på tillkommande transformatorkostnader, högre kapitalkostnader i
ledningarna räknat per överförd energi, högre förluster etc. I tabell 2 redovisas
Vattenfalls taxa för 130 kV och 40 kV som gällde år 1992.

Typkunderna vi valt är:

• Typkund 1 är en stor elintensiv industri på 130 kV som förbrukar 500 GWh och
har ett effektbehov av 66 MW, vilket innebär en mycket jämn elförbrukning över
året.
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• Typkund 2 är en lätt industri på 40 kV med en elförbrukning om 50 GWh och ett
effektbehov av 11 MW. Här sker elförbrukningen framförallt under vardagar
mellan kl 06.00 och 22.00, dvs under perioder under veckan där
energiavgifterna är som högst.

• Typkund 3 är ett elverk på 130 kV som förbrukar 500 GWh och har ett
effektbehov av 120 MW. Här sker förbrukningen framförallt under
vinterhalvåret, med en stor del under nätter och helger p g a stor andel elvärme.

• Typkund 4 är ett elverk på 40 kV som förbrukar 50 GWh och har ett effektbehov
på 12 MW. Den relativa belastningsprofilen är identisk med den för typkund 3.

Tabell 2. Högspänningstaxor för fyra typkunder, Mellansverige

Typkund 1
Typkund 2
Typkund 3
Typkund 4

Fast avgift
(kr)

700.000
70.000
700.000
70.000

Abonnemangs
avgift
(kr/kW)
55
55
55
55

Högbelast-
ningsavgift
(kr/kW)
250
348
250
348

Energi-
avgift
(öre/kWh)
17,7
19,7
20.3
21,0

2.1.2 Tariffens nivå

Efter diverse höjande korrigeringar av olika avgiftselement har således Vattenfall
erhållit en sådan taxenivå att man uppfyller statens avkastningskrav. Detta gäller
för Vattenfalls totala intäkter. Hur förhållandet är på olika delar, t ex för
regionnätstaxorna, är det dock svårare att uttala sig om.

De principer som varit vägledande i Vattenfalls taxesättning har medfört en stabil
prisutveckling över tiden:

• Energiavgifterna, som har baserats på kostnaden att producera och överföra
ytterligare en kWh under ett för elsystemet genomsnittligt år, är relativt stabila
jämfört med t ex en prissättning som baseras på verkliga
väderleksförhållanden under ett aktuellt år. De svängningar som ändå kan
uppstå på energiavgifterna utifrån dessa principer har ytterligare dämpats av
att kravet på en viss avkastning i praktiken varit bindande. Detta gäller i
synnerhet efter det att staten höjde avkastningskravet på Vattenfall åren 1989-
1991.

• Effektavgifterna har baserats på kostnaden att ersätta och underhålla de
anläggningar som behövs från kraftverk fram till kund. Denna princip leder till
mycket stabila priser över tiden.
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2.1.3 Geografisk differentiering

Vattenfall har även en uppdelning av sina regionnätstaxor med hänsyn till var i
Sverige kunderna är belägna. Man har haft olika taxor för Norrbotten,
Mellannorrland och övriga delar av landet. Det senare området sträcker sig från
Gästrikland ned till Småland. För några olika typkunder framgår detta av
följande tabell.

Tabell 3. Vattenfalls regionnättaxor för kunder i olika delar av landet, år
1992, samma typkunder som i tabell 2.

Leverans-
spänning,
område
Typkund 1
Norrbotten
Typkund 1
Mellan-
norrland
Typkund 1
övriga
Sverige
Typkund 2
Norrbotten
Typkund 2
M-norrland
Typkund 2
övriga
Sverige
Typkund 3
Norrbotten
Typkund 3
M-norrland
Typkund 3
övriga
Sverige
Typkund 4
Norrbotten
.Typkund 4
M-norrland
Typkund 4
övriga
Sverige

Fast avgift
(kr)

700.000

700.000

700.000

70.000

70.000

70.000

700.000

700.000

700.000

70.000

70.000

70.000

Abonnemangs-
avgift
(kr/kW)
55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Högbelast-
ningsavgift
(kr/kW)
130

195

250

227

294

348

130

195

250

227

294

348

Energi-
avgift
(öre/kWh)
15,6

16,6

17,7

17,3

18,5

19,7

17,9

19,1

20,3

18,4

19,7

21,0

Totalt
(öre/kWh)

18,2

20,1

21,8

23,6

26,3

28,7

22,4

25,2

27,8

25,3

28,2

30,8
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Prisskillnaden mellan Vattenfalls kunder i Norrbotten och övriga Sverige uppgår
således till 3,6 öre /kWh för typkund 1 och 5,1 öre/kWh för typkund 2. För
typkund 3 är prisskillnaden 5,4 öre/kWh, vilket överensstämmer med typkund 4
som är ett elverk med samma relativa belastningsprofil.

Lite grovt motsvarar dessa två taxeområden en geografisk distans mellan Luleå
och Örebro, eller ett avstånd på ca 80 mil. Avståndsberoendet i det nuvarande
stamnätsavtalet är för denna distans drygt 2 öre/kWh för en jämn förbrukare av-
typen elintensiv industri. För en lättare industri och elverk blir avståndsberoendet
omkring 3 öre/kWh. Eftersom Vattenfall är så stort kan de utnyttja stamnäts-
avtalets stora möjligheter till företagsintern planering. Annars hade
avståndsberoendet ovan blivit högre.

Att högbelastningsavgifterna ökar ju längre söderut man kommer beror delvis på
att Vattenfall får en lägre stamnätskostnad för leveranser i norra Sverige, jämfört
med att transportera ned kraften söderut. Detta svarar mot en kostnad på ca 70
kr/kW om jämförelsen görs mellan Norrbottentaxan och taxan för kunder i
Mellansverige. I Vattenfalls taxa uppgår dock denna skillnad i hög-
belastningsavgift till hela 120 kr/kW, vilket motsvarar ca 1,5 öre/kWh för en
elkund med en jämn elförbrukning över tiden och närmare 3 öre/kWh för
typkunderna 2, 3 och 4.

Ett argument som Vattenfall haft för den återstående kostnadsskillnaden, eller
delar av den, har varit att det inte är några problem att förse kunderna med
tillräcklig mängd kraft under perioder med hög elanvändning i norra Sverige
eftersom det där finns så stor tillgång på lättreglerad vattenkraft. I södra Sverige
skulle kostnaderna däremot vara större för att reglera upp värmekraftverken vid
sådana tidpunkter.

Ett sådant kostnadselement skulle inte ingå i den framtida nättaxan, utan vara en
effektberoende komponent i de framtida kraftpriserna. Om den skulle uppgå till
50 kr/kW i söder, men inte föreligga i norr, skulle Vattenfalls nuvarande taxa
kunna förklaras.

Vi anser dock att det idag finns tillräcklig elproduktionskapacitet och
överföringsförmåga på stamnätet för att förse även kunderna i södra Sverige med
kraft vid tidpunkter då elförbrukningen är hög. I tabell 1 har vi därför inte räknat
med någon effektkostnad alls när det gäller produktionskostnaderna.

Slutsatsen blir därför att det föreligger en skillnad mellan Vattenfalls eltaxor och
deras företagsekonomiska kostnader och att den skillnaden till största delen
ligger i högbelasrningsavgiften.
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2.2 Tariffer på regionnätnivå för övriga kraftföretag

De andra kraftföretagen har i huvudsak följt prisledaren Vattenfall i sin
taxesättning. Detta har i grunden gällt såväl nivå som struktur på eltaxan. De
principer som Vattenfall använt i sin taxesättning har de övriga kraftföretagen i
stor utsträckning också använt.

Hur de totala elpriserna ser ut för typkund 3 framgår av figur 1.1 figuren har även
Vattenfalls tariffer för år 1989 lagts in för att möjliggöra jämförelse mellan alla
större kraftföretag. Ju längre söderut som kunderna har köpt kraften, desto högre
har elpriserna blivit. Vi har utgått ifrån 1989 års officiella eltaxor, eftersom de
verkliga elpriserna under senare år i allt högre utsträckning varit föremål för
individuella förhandlingar och därför inte avspeglat de verkliga elpriserna. De
har uppräknats till dagens prisnivå med hjälp av konsumentprisindex.
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Figur 2. Elpriser för olika kraftföretag, typkund 3,130 kV, 1989 års elpriser
uppräknade till dagens prisnivå med konsumentprisindex
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Anm. Bedömningen för Stockholm Energi är lite mer osäker eftersom de har en annan tidsindelning än övriga företag.
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I tabell 4 har 1989 års eltaxor, uppräknade till dagens prisnivå, tagits fram för alla
typkunder.

Tabell 4. Elpriser för olika kraftföretag 1989 års elpriser uppräknade till
dagens prisnivå med konsumentprisindex

Typ-
kund

1
2
3
4

Sydkraft

23,5
30,8
28,6
32,2

Stora

22,4
30,2
27,3
31,2

Gull-
spång

23,1
31,1
28,0
32,2

Gran-
inge

20,7
27,2
24,7
28,1

Stock-
holm

24,8

29,9

VF
Mellan-
sverige
22,2
29,0
27,7
30,9

VF
Mellan-
norrland
20,3
26,4
25,0
28,2

VF
Norr-
botten
18,3
24,8
22,0
26,5

Om vi tar Sydkraft som exempel har de vissa vattenkraftverk i norra Sverige vars
kraft de överfört via stamnätet ned till sina kunder i södra Sverige. Vi bedömer att
deras kostnad beräknad för typkund 1 för denna överföring kan ligga kring 3
öre/kWh, baserat på en antagen distans om ca 90 mil. För typkund 3 blir
kostnaden ca 4 öre/kWh. I denna bedömning har vi tagit hänsyn till att Sydkraft
som stort företag kan göra företagsinterna dispositioner inom stamnätsavtalet,
även om detta utrymme inte är lika stort som Vattenfalls.

Låter man denna överföringskostnad bli prissättande för alla Sydkrafts kunder,
vilket följer principen om att det är kostnaden för att producera och överföra
ytterligare en kWh som bör bestämma priserna, bör priserna bli ca 4-5 öre/kWh
högre i södra Sverige än i Mellannorrland, räknat i dagens prisnivå. Var i
intervallet man hamnar beror på kundens belastningsprofil. Denna differens
överensstämmer ganska väl med prisskillnaden mellan Sydkraft och Vattenfall i
Mellannorrland i figur 1 och i tabell 4.

Genom Vattenfalls informella prisledarskap har de till stor del bestämt taxenivån
även för övriga kraftföretag. Sålunda har Vattenfalls prishöjande korrigeringar
efter sin ekonomiavstämning medfört prishöjningar även för de övriga
kraftföretagen.

Till skillnad från Vattenfall har de övriga kraftföretagen sökt korrigera
avgiftselementen ungefär lika mycket, i procent räknat. Detta medför att en
förbrukare med jämn förbrukningsprofil över året, som typkunderna i figur 2, får
en högre eltaxa än med Vattenfalls filosofi. Detta förklarar delvis att de övriga
kraftföretagen ofta har något högre eltaxor än Vattenfall för denna typ av kunder.
Omvänt leder detta till att kunder med stora variationer i elförbrukningen får
lägre elpriser med den prissättningsfilosofi som de övriga kraftföretagen
tillämpat, vilket framgår av typkund 3 i figuren.

19



Därtill kan noteras att Stockholm Energi hade särskilt höga eltaxor 1989. Detta
berodde delvis på en mer generös hantering av mindre elkonsumenter på
bekostnad stora industrikunder, med ett jämnare förbrukningsmönster. Dessutom
har Stockholm Energi en annorlunda produktionsstruktur med sin för svenska
förhållanden höga andel kraftvärmeproduktion. Slutligen hade de 1989 en relativt
låg andel vattenkraftproduktion, 39%. Bara Sydkraft hade en än lägre
vattenkraftandel, 30%.
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3 DE NYA TARIFFERNA FÖR REGIONNÄT

3.1 Vad säger lagstiftningen

Punkttariff

Tariffen kommer att utformas enligt principerna bakom punkttariffen. Det innebär
att en elproducent eller en elkonsument som betalt nätavgift till regionnätsägaren
har möjlighet att göra affärer med varje annan producent eller konsument
ansluten någonstans på det svenska nätet. Nätavgiften blir oberoende av vem
man handlar med.

Prisprövning

Avgifter och övriga villkor för överföring av ström och anslutning till ledningar
skall vara skäliga och utformade på saklig grund. Vid bedömning av nättariffens
skälighet skall särskilt beaktas konsumentintresset. Hänsyn skall dessutom tas
till kravet på rimlig avkastning i nätverksamheten. Vid skälighetsbedömningar
skall nättariffen för varje koncession bedömas för sig.

När det gäller nättariff som avser nätkoncession för område får tariffen inte
utformas med hänsyn till var inom ett område en anslutning är belägen
(engångsavgift för nyanslutning får dock differentieras). Motsvarande regel finns
inte när det gäller nätkoncession för linje. I princip öppnar således lagstiftningen
för nättariffer som är differentierade med avseende för var inom nätet en
anslutning är belägen.

Det bör noteras att kravet på utjämnade tariffer inom ett lokalnätsområde är
kompletterat med en ensamrätt för nätägaren att bygga ledningar. Detta legala
skydd saknar regionnätsinnehavaren.

Krav på särredovisning

Nätägarna är skyldiga att särredovisa nätverksamheten. Om en nätägare bedriver
nätverksamhet med stöd av flera nätkoncessioner, t.ex. en nätkoncession för linje
och en nätkoncession för område, skall redovisning ske särskilt för varje
koncession. Verksamhet som bedrivs med stöd av flera nätkoncessioner för linje
får dock redovisas samlat. Om det inom en koncern finns flera företag med sådan
koncession skall särskild redovisning ske för varje företag.
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Även om verksamhet med stöd av flera koncessioner redovisas samlat, skall
nätägaren på begäran av nätmyndigheten kunna visa hur kostnaderna beräknats
för var och en av koncessionerna. En sådan begäran får endast framställas om det
behövs för att myndigheten skall kunna bedöma nättariffen och andra villkor för
nattjänsten.

3.2 Den nya stamnätstariffen

Svenska Kraftnät äger och driver det svenska stamnätet. Stamnätet består av
samtliga 400 kV ledningar och merparten av alla 220 kV ledningar. Närmare 70 %
av all kraft som produceras i Sverige passerar Stamnätet. Svenska Kraftnät
presenterade redan i våras en preliminär tariff. En definitiv tariff skall presenteras
inom kort några avgörande skillnader gentemot den preliminära tariffen förväntas
dock inte.

3.2.1 Strukturer på Stamnätstariffen

Varje stamnätsstation, d.v.s. varje inmatningspunkt och varje uttagspunkt på
stamnätet har en individuellt beräknad avgift. Avgiften består av abonnemangs-
avgift (kr/MW/år) och en energiavgift (öre/kWh). Energiavgiften är i sin tur
indelad i fyra perioder.

Abonnemangsavgiften varierar mellan 0 och 40 kr/kW beroende på var i landet
stamnätsstationen är belägen. Abonnemangsavgiftens storlek beror också på om
det rör sig om ett uttagsabonnemang eller ett inmatningsabonnemang.
Energiavgiften skall spegla de marginella energiförluster som en inmatning eller
ett uttag ger upphov till. Energiavgiften är individuellt bestämd för varje
stamnätspunkt och kan variera mellan ca 2 öre/kWh för inmatning i norra
Sverige och ca -1 öre/kWh för inmatning i Skåne. Energiavgiften kan således vara
negativ d.v.s. nätägaren betalar till abonnenten.

Totalt finns drygt 140 stamnätsstationer, vilka alla har individuella tariffer.
Nedan redovisas avgifterna för några av dessa stationer. För varje station finns en
uttagstariff och en inmatningstariff.
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Tabell 5. Stavinätsavgift för fyra olika stamnätspunkter

Porjus
Forsmark
Hisingen
Arrie

Latitud

67,2
60,4
55,7
55,5

Abonnemangsavgift
kr/kW, år
Inmatning

37
16
8
1

Uttag

3
?4
32
39

Energiavgifter2 %, inmatning

Höglast
vardag
10
-1
-2
-5

Höglast
övrig

7
-1
-1
-3

Låglast
vardag
9
-1
-1
-4

Låglast
övrig
6

-1
-1
-3

Som framgår av tabellen är stamnätsavgifterna höga för produktion i norra
Sverige medan avgifterna är låga för produktion i södra Sverige. Syftet med denna
differentiering är att Svenska Kraftnät vill uppmuntra till att investering i nya
produktionsanläggningar förläggs till i söder hellre än i norr. Det anses också
kostnadsriktigt att produktionen i norr står för en större del av stamnäts-
kostnaderna eftersom nätet i första hand är utbyggt för att transportera ner
vattenkraften i norr till konsumtionen. Intäkterna från inmatningsabonnemangen
svarar för ca 50 % av Svenska Kraftnäts totala intäkter.

På motsvarande sätt som för kraftproduktionen är uttagsavgiften differentierad
beroende på om kraften tas ut i norr eller i söder. Eftersom kraften normalt
transporteras från norr till söder är det konsumenterna i söder som skall svara för
merparten av kostnaden. Tack vare att energidelen av tariffen kan vara negativ
blir det så att konsumenter i norr får betalt för att vara anslutna till nätet. Orsaken
är att de genom sina uttag reducerar den mängd kraft som måste transporteras
söderut.

3.2.2 Tariffens nivå

Svenska Kraftnät beräknar sina avgifter så att verksamhetens kostnader täcks,
inklusive avkastning till ägaren staten.

" I Svenska Kraftnäts preliminära tariff är energiavgiften uttryckt i % eftersom förlustupphandlingen
ännu inte var genomförd. 10% motsvarar ca 2 öre/kWh.
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Tabell 6. Resultaträkning för Svenska Kraftnät 1993

Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Resultat före
avskrivningar
Avskrivningar enl plan
Resultat efter
avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

1993, milj. kr

1 731
-485
1 245

-343
902

47
-304

646

Årets resultat på 646 miljoner kronor kan relateras till företagets egna kapital som
uppgår till knappt 4,9 miljarder. Avkastningen på eget kapital uppgick således till
ca 13 %. Det totala bokförda värdet på Svenska Kraftnäts tillgångar uppgår till 8,4
miljarder kronor. Om vi sätter resultatet efter avskrivningar men före finansiella
intäkter och kostnader, d.v.s. 902 miljoner i relation till det bokförda värdet
uppgår kapitalavkastningen till ca 11 %.

3.2.3 Regionala konsekvenser av Svenska Kraftnäts tariff

Den nya stamnätstariffen innehåller således ett lägesberoende, d.v.s. det är dyrare
att mata in kraft i norr än i söder och det omvända gäller för uttag. Detta kan
jämföras med olika typer av lägesberoende som vi har idag. Dels känner
kraftföretagen idag ett avståndsberoende i det gällande stamnätsavtalet.
Dessutom känner elkonsumenter i olika delar av landet av att elpriserna varierar
beroende på var man är belägen. Som vi varit inne på tidigare finns det ett
samband mellan dessa två begrepp. Elpriserna till kunder på olika håll i landet
beror ju till stor del på deras kraftleverantörers stamnätskostnader.
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Tabell 7. Skillnader i elkostnader beroende på var i landet en abonnent
befinner sig. Kostnaderna är beräknade för en skillnad i nord
-sydlig riktning på 25 mil.

Kraftpris i
beräkning,
öre/kWh
Kostnads-
skillnad,
öre/kWh

Till följd av
nya
stamnäts-
tariffen

18

0,6

Till följd av
gamla
stamnäts-
avtalet, litet
kraftföretag

11

1,0

Till följd av
gamla
stamnätsavtalet
för Vattenfall

11

0,6

Till följd av
Vattenfalls
hög-
spännings-
tariff

1,1

Skillnader
mellan
Vattenfalls
och
Sydkrafts
hög-
spännings
-tariffer

1,0

Att avgifterna i det gamla stamnätsavtalet är så mycket högre för ett litet
kraftföretag än för ett stort företag som Vattenfall beror på avtalets konstruktion.

I tabell 7 måste man anta ett visst pris på kraften. Orsaken är att en central
kostnadskomponent i beräkningarna är energiförluster, vilka måste värderas.
Svenska Kraftnät har preliminärt bedömt att kraftpriset kan hamna kring 18
öre/kWh. I beräkningarna av vad det gamla stamnätsavtalet innebär har vi
däremot räknat med de utbytespriser som kraftföretagen har emellan sig i
samkörningen. Under 1991, som var ett normalt år vad beträffar elsystemet, var
samkörningspriserna 11 öre/kWh i genomsnitt.

När det gäller fördelningseffekterna kan följande konstateras:

• Elkonsumenterna känner av elpriserna, d v s de två kolumnerna längst till
höger. I viss mån påverkar olikheter i elpriser mellan olika delar av landet
lokaliseringsbeslut. Det kan gälla lokalisering av nya (elintensiva)
industrianläggningar, fjärrvärmeetablering etc.

• Kraftföretagen känner av kostnaderna som stamnätsavtalet förorsakar.
Stamnätsavtalets kostnader påverkar fördelningen mellan olika kraftföretag.
Dessa kostnader har också i relativt hög utsträckning påverkat deras
elprissättning. Kostnadernas geografiska differentiering påverkar var nya
kraftverk ska lokaliseras.

• Den nya stamnätstariffen kommer att påverka både elkonsumenter och
kraftföretag.
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3.3 Vattenfalls nya regionnätstariff

Vattenfall äger grovt sätt 50 % av det svenska regionnätet. Till skillnad från
många av de övriga kraftföretagen är inte Vattenfalls regionnät geografiskt samlat
utan utspritt över ett område från nordligaste Norrland ner till Halmstad. Trots
detta har Vattenfall valt att i redovisningen betrakta näten som ett nät.

Vattenfall har i oktober 1994 presenterat en preliminär regionnätstariff för sina
kunder. En orsak till att tariffen ännu är preliminär är att Svenska kraftnät inte
presenterat sin slutliga tariff för 1995.

Vattenfall har här tillämpat olika principer för uttagsabonnemang och för
inmatningsabonnemang. Uttagsavgiften bestäms i första hand av den effektnivå
som kraften tas ut på (leveransspänning). Vattenfall har också delat in sitt nät i tre
tariffområden, Norrbotten, Västerbotten och Södra tariffområdet. Inom varje
tariffområde tillämpas en enhetlig tariff. Skillnaden i kostnader melian de olika
tariffområderna bestäms av Svenska Kraftnäts stamnätstariff. Vattenfall har på
detta sätt försökt att så långt som möjligt efterlikna dagens struktur på
högspänningstariffen.

Till skillnad från uttagsavgiften är inmatningsavgiften individuellt bestämt för
varje inmatningspunkt. Avgiften kommer därmed variera beroende på den
faktiska situation som råder. Vattenfall har ännu inte presenterat avgifterna utan
endast översiktligt presenterat de principer som skall tillämpas när
inmatningsavgifterna bestäms.

3.3.1 Tariffens struktur - uttagsavgift

Vattenfalls regionnätstariff är som nyss nämnts differentierad beroende på vilken
spänningsnivå uttagspunkten är belägen. Principen är att kostnaderna är högre
för uttag på lägre spänningar. I figuren nedan beskrivs de olika tariffnivåerna.
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Figur 3. Ledvis punkttariff
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Tariffnivå A avser anslutning vid 130-70 kV i stationer med
nedtransformering från stamnätet där anslutningen inte utnyttjar 130-70
kV nätet. Denna tariff berör enbart ett fåtal andra regionnätsägare.
Tariffnivå B avser övrig anslutning direkt anslutna till nätet på
spänningsnivåerna 130 eller 70 kV. Tariffnivå C och D gäller för kunder
som är anslutna till 50 eller 30 kV nätet. Tariffnivå C gäller för kunder som
är anslutna nära transformatorn medan tariffnivå D gäller för kunder som
är anslutna längre ut på nätet. Tariffnivå E och F gäller för kunder anslutna
till 20 eller 6 kV.

Kostnaderna kommer således att variera beroende på den spänningsnivå
kunden är ansluten och variera beroende på om kunden är ansluten direkt
efter transformatorn eller om kunden är ansluten ute på nätet.

Genom denna ledvisa tariff har Vattenfall försökt att konstruera en så
kostnadstrogen tariff som möjligt utan att behöva beräkna individuella
avgifter för varje enskild uttagspunkt.
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Tabell 8. Preliminär regionnätstariff, tariffområde Västerbotten (inklusive
stamnätskostnader)

Kundavgift
Effektavgifter
Fast avgift
Abonnemangs-
avgift
Höglastavgift
Energiavgifter
Vinter höglast
Övrig tid

Jkr/år

tkr/år
kr/kW

kr/kW

öre/kWh
öre/kWh

B
35

800
20

55

-1,60
-0,66

C
35

600
33

83

-1,48
-0,59

D
25

200
60

127

-1,05
-0,42

E
25

100
93

151

-0,85
-0,29

F
35

600
52

88

-1,34
-0,51

X3

25

0
93

151

+1,42
+0,52

Tariffen har tre olika kostnadselement;

Kundavgift som skall täcka regionnätets kostnader för mätning,
mätvärdesinsamling, debitering och övriga kundrelaterade
kostnader,

Så kallad Effektavgifter som består av en fast avgift, en
abonnemangsavgift och en höglastavgift. Den fasta avgiften och
abonnemangsavgiften skall täcka regionnätets kapitalkostnader för de delar
som kunden i huvudsak ensam svarar för. Höglastavgiften skall täcka
kapitalkostnaderna för de centrala nätdelarna. I detta kostnadselement
ingår också regionänätets abonnemangskostnad för att ansluta till
stamnätet.

Energiavgift som avser att täcka regionnätets och stamnätets
kostnader för energiförluster. Orsaken till att energiavgiften ibland är
negativ, d.v.s. kunden får betalt, är att Svenska Kraftnäts tariff
innehåller negativa avgifter.

I tabell 8 ingår både således både Vattenfalls kostnader för att ansluta till
Stamnätet och Vattenfalls kostnader för att driva regionnätet. I tabell 9 redovisar
vi stamnätskostnaderna och regionnätskostnaderna var för sig. Uppdelningen
bygger på Vattenfalls egna beräkningar.

3 X är en övergångstariff som särskilt tagits fram för att under en övergångsperiod begränsa
nätkostnaderna för mindre kunder.
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Tabell 9. Preliminär regionnätstariff, tariffområde Västerbotten, uppdelat på
stamnätskostnader och pä regionnätskostnader.

Regionnätskostnader

Kundavgift
Effektavgifter
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Höglastavgift
Energiavgifter
Vinter höglast
Övrig tid
Stamnätskostnader

Abonnemangsavgift
Höglastavgift
Energiavgifter
Vinter höglast
Övrig tid

tkr/år

tkr/år
kr/kW
kr/kW

öre/kWh
öre/kWh

kr/kW
kr/kW

öre/kWh
öre/kWh

B

35

800
19
46

0,24
0,13

1
9

-1,84
-0,79

C

35

600
33
73

0,36
0,20

-
10

-1,84
-0,79

D

25

200
60
116

0,79
0,37

-
10

-1,84
-0,79

E

25

100
93
141

0,99
0,50

-
9

-1,84
-0,79

F

35

600
52
78

0,50
0,28

-
10

-1,84
-0,79

X4

25

0
93
141

3,26
1,31

-
9

-1,84
-0,79

Möjlighet till undantag från huvudtariffen

En orsak till att Vattenfall valt att konstruera en tariff med så många tariffnivåer
och så många avgiftskomponenter är att tariffen skall vara så kostnadsriktig som
möjlig. Detta har ansetts vara nödvändigt eftersom man annars riskerar att vissa
kunder helt enkelt väljer att bygga sig runt Vattenfalls nät.

Trots de många tariffnivåerna och tariffelementen har Vattenfall dock ansett det
nödvändigt att införa vissa specialregler.

En sådan specialregel är att en kund som normalt skall få tariff D får teckna tariff
C mot ett tillägg av 850 000 kr/år. En kund som är normalt skall ha tariff F får
teckna tariff F mot ett tillägg av 1 300 000 kronor. Denna specialregel kommer
sannolikt att utnyttjas av stora industrier eller stora lokalnätsägare. Motsvarande
specialregel tillämpas idag av Vattenfall och kallas transformeringstillägg.

Vattenfall har också en specialtariff som kan tillämpas av föret g med många
uttagspunkter som ligger nära varandra. Tekniken är den samma Vattenfall
tillämpar idag vid s.k. flerpunktsleveranser. En reducerad avgift är möjlig att få
för samtliga anslutningar mellan vilka kund har ett reellt, tekniskt och
ekonomiskt försvarbart eget överföringsalternativ.

X är en övergängstariff som särskilt tagits fram för att under en övergångsperiod begränsa
nätkostnaderna for mindre kunder.
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Det är också tänkbart att Vattenfall i vissa enstaka fall kommer att välja att t.ex.
hyra ut en ledning till en kund för att denna skall ges möjlighet att åtnjuta en lägre
tariff. Detta förutsätter dock att kunden har ett reellt alternativ till att betala den
normala tariffen.

Anslutningsavgifter

Vattenfall tar idag inte ut någon engångsavgift vid nyanslutning eller i samband
med att ett abonnemang höjs. Enligt uppgift från Vattenfall har man inte för
avsikt att ändra på denna princip. (Flera andra kraftföretag tar dock ut
engångsavgifter idag och avser att fortsätta med det i framtiden).

3.3.2 Tariffens struktur - inmatningstariff

Vattenfall har ännu inte presenterat de nya inmatningstariffen, utan endast
redogjort för de principer som skall tillämpas när avgifterna sätts. Det är dock
redan nu klart att man har för avsikt att tillämpa en individuell prissättning för
varje inmatningspunkt. Argumenten anger för att tillämpar olika principer när
det gäller inmatning och när det gäller uttag är enligt Vattenfall:

• Det är betydligt lägre komplexitet i nätstrukturen för anslutning av produktion än
motsvarande anslutning av belastning. Det finns t.ex. kraftstationer på 220 MW
som är anslutna via en enda ledning som är flera mil lång. En motsvarande
belastning skulle matas med 3-5 ledningar.

• Det är ett begränsat antal kraftstationer anslutna till regionnätet vilket gör att
individuell prissättning är möjlig att tillämpa.

• Det är viktigare med en kostnadsriktig avgift för produktion anför belastning. Vid
produktionsutbyggnad är nätkostnaderna ibland avgörande för om en
produktionsanläggning skall byggas. En sådan anläggning är fullständigt
beroende av elpriset medan de allra mest elintensiva industrierna har en
elkostnadsandel på mellan 20 och 50 %.

Utgångspunkten är att en produktionsanläggning skall betala för de merkostnader det
. innebär för nätägaren att produktionen är ansluten.

Balanspunkt

Vattenfall menar att det normalt går att definiera den eller de punkt(er) i nätet där
inmatad kraft inte längre har orsakat nätägaren några kostnader . I dessa s.k.
balanspunkter skall det alltid finnas "avsättning" för kraften.

En kraftstation på 100 MW får t.ex. inte "avsättning" för sin produktion i en
belastningspunkt med maximalt uttag på 100 MW, eftersom uttaget varma
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sommarnätter kan gå ner till 20 MW. Krafverksägaren måste betala en avgift som
motsvarar Vattenfalls kostnader för att transitera kraften till en punkt där
avsättningen alltid är minst 100 MW.

I ett regionnät där det enbart finns produktion ansluten är balanspunkten alltid
vid regionnätets anslutningen till stamnätet. I dessa nät skall således ägarna till
produktionsanläggningarna betala hela nätkostnaden. Om däremot en
industrianläggning ansluter sig till nätet kommer avgiften för inmatning att
reduceras.

Enligt uppgiftet från Vattenfall kommer alltid inmatningspunkten att påföras den
rörliga delen av stamnätsavgiften. Hur stor andel av den fasta avgiften
(abonnemangsavgiften) bestäms från fall till fall.

3.3.3 Nivån på Vattenfalls tariff

Nivån på Vattenfalls tariffer har historiskt bestäms, dels av Vattenfalls kostnader
för verksamheten, dels av statens avkastningskrav. Detta har beskrivits i avsnitt
1. Vattenfall kommer också efter den 1 januari 1995 att ha ett lönsamhetskrav på
sig från ägaren staten, men möjligheterna att påverka sin egen lönsamhet genom
att justera elpriserna kommer att minska i takt med att konkurrensen på
elmarknaden ökar.

Vattenfalls nätverksamhet kommer emellertid i stort sätt att vara skyddat från
konkurrens även i framtiden. I viktig fråga är således hur Vattenfall väljer att.
formulera avkastningskravet på nätverksamheten. Ur elkundernas synvinkel är
det också viktigt hur stora intäkterna från inmatningsabonnemangen blir.

Elkonsumenternas samlade kostnader för Vattenfalls regionnät är således

Kk = Bs - Kp

Kk = Kostnader för elkonsumenterna,
B j = Budgeterade intäkter för regionnätet,
Kp= Kostnader för elproducenter

Hittills har kunskapen om kraftföretagens kostnader för sina regionnät varit liten.
Det är därför svårt att relatera nivån på Vattenfalls nya regionnätstariff till de tidiga
kostnaderna för regionnätet. Ett sätt är att jämföra Vattenfalls taxor för
högspänningskunderna med de internpriser som Vattenfall tidigare arbetat med fö
sina regioner. En sådan jämförelse har gjorts i följande tabell.
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Tabell 10. Jämförelse mellan Vattenfalls regionnättariff, exklusive stamnäts-
kostnader, och tidigare påslag på högspänningstariffen.
Tariffområde Mellansverige, 130 kV

Skillnad mellan
höspänningstariff
och internpris,
1992
Typkund 1
Typkund 4
Vattenfalls nya
regionnätstariff,
exklusive stamnät
Typkund 1
Typkund 4

Energi,
genomsnitt
(öre/kWh)

0,2
0,9

0,2
0,6

Abonnemang
(öre/kWh)

0,2
0,4

0,3
1,4

Högförbruk-
ning
(öre/kWh)

0,4
3,0

0,6
2,8

Fast avgift
(öre/kWh)

0,0
0,0

0,2
0,5

summa

0,8
4,3

1,3
5,3

Beräkningarna tyder på att pålägget för "regionnätet" är ca 0,5 öre högre i den nya
tariffen för typkund 1 (1,3 öre/kWh jämfört med 0,8 öre/kWh). För typkund 4 är
pålägget 1 öre högre. Beräkningarna är gjorda i löpande priser.

3.3.4 Regionala konsekvenser

Vattenfall har såvitt vi kan bedöma försökt att så långt som möjligt efterlikna
dagens högspänningstaxa när man konstruerat regionnätstariffen. Som vi
konstaterade i avsnitt 1 har Vattenfall emellertid tidigare överdrivit avstånds-
beroendet i högspänningsaxan, d.v.s. en konsument i Norrbotten har fått en rabatt
som inte fullt ut var motiverad med hänsyn till Vattenfalls egna kostnader.

Nedanstående tabell visar hur stora kostnadsskillnader det är mellan de olika
tariffområderna i den nya regionnätstariffen samt hur stora kostnadsskillnaderna
var i 1992 års högspänningstariff. I tabellen redovisas regionnätstariffen med och
utan stamnätskostnader. I sammanställningen har vi utgått från våra tre
typkunder:

• Typkund 1 är en stor elintensiv industri som är ansluten till 130 kV (tariff B).

• Typkund 2 är en industri ansluten till 40 kV (tariff D).
• Typkund 3 är en stor distributör ansluten till 130 kV (tariff B)
• Typkund 4 ar en distributör ansluten till 40 kV (tariff D)
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Tabell 11. Regional skillnader i Vattenfalls högspänningstaxa 1992 jämfört
med nya regionnätstariff en

Typkund 1
Norrbotten
Typkund 1
Västerbotten
Typkund 1,
övriga Sverige
Typkund 2
Norrbotten
Typkund 2
Västerbotten
Typkund 2,
övriga Sverige
Typkund 3
Norrbotten
Typkund 3
Västerbotten
Typkund 3,
övriga Sverige
Typkund 4
Norrbotten
Typkund 4
Västerbotten
Typkund 4,
övriga Sverige

Hög-
spännings
tariff 1992,
öre/kWh

18,2

20,1

21,8

23,6

26,3

28,7

22,4

25,2

27,8

25,3

28,2

30,8

Skillnader
i elpriser
mellan

områdena
1992,

öre/kWh
0

1,9

3,6

0

2,7

5,1

0

2,8

5,4

0

2,9

5,5

Regionnät
tariff 1995,
öre/kWh,
inklusive
stamnät

-0,38

0,31

2,26

3,05

3,93

6,31

0,12

0,99

3,45

3,40

4,30

6,73

Skillnader
i elpriser
mellan

områdena
1995,

öre /kWh
0

0,69

2,64

0

0,88

3,26

0

0,87

3,33

0

1,0

3,33

Regionnät
tariff 1995,
öre/kWh,
exklusive
stamnät

1,17

1,18

1,19

4,81

4,83

4,88

1,88

1,89

1,91

5,17

5,19

5,23

Som framgår av tabellen kommer prisskillnaderna mellan regionerna bli mindre
med Vattenfalls nya regionnätstariff än med den gamla högspänningstariffen. Föi
typkund 1 blir priskillnaden ca 1 öre mindre per kWh i det nya systemet och för
övriga typkunder blir priskillnaden ca 2 öre mindre per kWh i det nya systemet.

Att skillnaderna blir mindre i det nya systemet beror på att Vattenfall tidigare
räknat med produktionskostnaderna varit lägre i Norrbotten än i övriga områden
Dessutom är avståndsberoendet i den nya stamnätstariffen något lägre än tidigare.
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3.4 Övriga företags nya regionnätstariffer

Utöver Vattenfall finns är det endast 7 företag som äger regionnät i en sådan
omfattning att det har någon betydelse i detta sammanhang. Dessa företag är;
Graningeverken, Gullspång Kraft, Skandinaviska elverk, Skelllefteå Kraft,
Stockholm Energi, Stora kraft och Sydkraft

Dessa företag har sina regionnät geografiskt väl samlade, frånsett Gullspång och
Skandinaviska elverk. Någon parallell till Vattenfalls tre olika tariff områden finns
således inte.

3.4.1 Tariffernas struktur

De övriga regionnätsföretagen kommer till stor del att tillämpa samma grund-
läggande synsätt 3cm Vattenfall gjord vid sättandet av tariffer. Man kommer t.ex.
att tillämpa en s.k. ledad punkttariff. Någon lägesberoende avgiftskomponent
kommer inte att tillämpas för uttagsabonnemang. För inmatning kommer man att
sätta individuella avgifter för varje punkt. Inmatningsavgiftens storlek kommer
att bestämmas på basis av de verkliga kostnader anslutningen förorsakar
nätägaren.

För att förhindra att vissa kunder väljer att "bygga sig runt" det nuvarande
regionnätet kommer regionätsägarna i undantagsfall att tillämpa specialtaxor
eller alternativt hyra ut vissa ledningsdelar till kunden. Man kommer också i
allmänhet att kunna ta ut en engångsavgift vid nyanslutning.

3.4.2 Tariffens nivå

För att kunna jämföra nivån på regionnätstariffen har vi utgått från tre av våra
typkunder.

• Typkund 1 är en stor elintensiv industri som är ansluten till 130 kV.
• Typkund 2 är en industri ansluten till 40 kV.
• Typkund 3 är en stor distributör ansluten till 130 kV.
• Typkund 4 är en distributör ansluten till 40 kV
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Tabell 12. Preliminära regionnätstariffen för uttagspunkter, öre/kWh, 1995*

Vattenfall, norra
Vattenfall, västra
Vattenfall, södra
Graningeverken
Gullspång
Stora Kraft
Sydkraft

Inkl. stamnätskostnader
typkund

1
-0,38
0,31
2,26
0,59
2,14
1,36
2,47

typkund
2

3,05
3,93
6,31
3,7
5,96
3,45
5,72

typkund
3

0,12
0,99
3,45
1,5
3,41

,2,44
3,97

typkund
4

3,40
4,30
6,73
4,0
6,4
3,76
6,08

Exkl. stamnätskostnader
typkund

1
1,17
1,18
1,19
1,20
1,39
0,57
1,38

tvpkund
2

4,81
4,83
4,88
4,17
4,96
2,47
4,30

typkund
3

1,88
1,89
1,91
2,00
2,37
1,39
2,48

typkunc
4

5,17
5,19
5,23
4,49
5,35
2,71
4,59

*Uppgifter för Skandinaviska elverk, Skellefteå Kraft och Stockholm
Energi fatt. s.

I tabellen har vi försökt att rensa för de kostnader som regionnätsägaren betalar
till Svenska Kraftnät. Eftersom regionnätsägarna i de flesta fall har flera
anslutningar till Stamnätet är emellertid denna rensning inte lätt att göra för en
utomstående Det vore önskvärt om varje nätägare redovisar vilka avgifter som
transformeras ner från överliggande nät och vilka avgiftskomponenter som skall
täcka hans egna kostnader.

3.4.4 Regionala konsekvenser

Eftersom regionnätsägarna avser att tillämpa en enhetlig regionnätstaxa inom
hela sina regionnät kommer det inte att ske någon regional omfördelning inom
områderna. Man har också en uttalad ambition att så långt som möjligt låta den
nya regionnätstariffen efterlikna de tidigare högspänningstarifferna.

Däremot kan olika nätägare välja att tillämpa olika principer för hur Svenska
Kraftnäts tariff skall återspeglas i regionnätstariffen. Olika regionnätsägare kan
också välja olika principer för hur nivån på tariffen skall bestämmas.
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Tabell 23. Regional skillnader i gamla högspänningstariffen jämfört med de
nya regionnätstariffen, typkund!*

Vattenfall, norra
Vattenfall, västra
Vattenfall, södra
Graningeverken
Gullspång Kraft
Stora Kraft
Sydkraft

Högspännings
tariff 1989,
omräknad till
dagens
prisnivå,
öre/kWh

24,83
26,39
28,99
27,17
31,07
30,16
30,81

Skillnader i
elpriser
mellan
områdena,
öre/kWh

0
1,56
4,16
2,34
6,24
5,33
5,98

Regionnätstariff
1995, öre/kWh,
inklusive
stamnät

3,05
3,93
6,31
3,70
5,96
3,45
5,72

Skillnader
i elpriser
mellan
områdena
1995,
öre/kWh

0
0,88
3,26
0,65
2,91
0,40
2,67

*Uppgifter för Skandinaviska elverk, Skellefteå Kraft och Stockholm
Energi fattas.

För att kunna jämföra de olika kraftföretagens tariffer har har alla tariffer jämförts
med Vattenfalls tariff i Norrbotten (som är lägst). Som framgår av tabellen innebär
de nya regionnät tarifferna en kraftig utjämning jämfört med
högspänningstarifferna från 1989. Orsaken till att vi jämfört med ett tarifftryck
från 1989 är att vi bedömer dessa som "ärligare" än senare publikationer.
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3.5 Sammanfattande tabeller

Tabell 14. Sammanfattande tabell

Ledad
punkttariff för
uttag
Individuell
avgift för
inmatning
Differentierade
avgifter inom
området
Möjlighet att få
specialtariff
Engångsavgift
vid
nyanslutning
Metod att
beräkna
kapitalkostnader
Kapitalkostnads
andel %

Företag
VF

j a

j a

ja, tre
områden

j a

Nej

7

7

2

j a

j a

nej

?

7

bokfört
värde

3
)a

)a

nej

i a

Ja

NUAK

50

4

Ja

i a

nej

?

) a

NUAK

50

5

Ja

) a

nej

nej

i a

NUAK

69

6

Ja

Ja

nej

Ja

J a

NUAK

50-60

7

Ja

Ja

nej

?

7

7

7

8

Ja

Ja

nej

Ja

7

NUAK

15. Regionala konsekvenser

Utjämning inom kraftföretagens
leveransområden

Utjämning mellan kraftföretagens
leveransområden

Utjämning mellan norra och södra Sverige

Fördelning mellan inmatning och uttag av
elkraft.

Fördelning mellan kunder och nätägare

Samma som idag

Större än i dag

Större än idag, bl a
beroende på SvKs
nya stamnätstariffer
Vet ej. Troligen till
kraftproducenternas
nackdel i södra
Sverige
Troligen till
nätägarens fördel.
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Del II

Nätkostnader i eldistributionen

1991 -1993
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4 SYFTE. METOD OCH MODELL

Syftet med utredningen har varit att ta fram ekonomiskt bakgrundsmaterial som
underlag för nätmyndighetens bedömningar av tariffer för nättjänster.

Eftersom många eldistributörer saknar redovisning för just denna del av
verksamheten, och därför ej kan särskilja kostnaderna för nätet från övriga
kostnader, har nätmyndigheten utarbetat en enkel metod för beräkning av
överföringskostnadema. De uppgifter som insamlats representerar tidsperioden
1991 till 1993, och har insamlats genom en postal enkät vilken sändes ut till 270
eldistributörer sista veckan i juni. Enkätformuläret återfinns som Bilaga 2 till
denna rapport. Efter en påminnelse i slutet av september har per den 25 oktober
238 företag besvarat enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 88 %.

Uppgifterna i enkäten syftar till att ge svar på följande frågor:

1. Vad betalar abonnenterna idag för el inklusive överförings-
kostnader? (A)
2. Vad har distributörerna för kostnader för råkraften idag, inköp
och egen produktion? (B)
3. Vilken ersättning får distributörerna för nättjänsterna idag? (C)

Modellen för
beräkningen är:

A-B = C
C/antal sålda kWh = pålägg för

nätkostnader per kWh

Modellen används för att beräkna nätkostnaden för såväl låg- som
högspänningsdistributionen samt för den totala eldistributionen.

Den planerade övergångsregeln i form av leveranskoncession innebär att
eldistributörerna under leveranskoncessionens giltighetstid kommer att ha
ungefär samma sammansättning på sina abonnentstockar som idag. Genom att
studera uppgifter från några år före omregleringen av elmarknaden bör man i
den årliga tillsynen och uppföljningen av nätföretagen kunna konstatera om
konsumenternas intresse av låga och stabila priser för nättjänster tillgodoses.

Det i modellen ovan framräknade värdet på nätkostnadspålägget, C, innehåller
förvisso andra komponenter än kostnader för överföringstjänster. En under-
sökning av distributionsföretagens kostnader gjord 19915 visade den kostnads-
fördelningen som diagram 1 beskriver. Vi antar ett pris per kWh på 42 öre.

5Elmarknad i förändring - Från monopol till konkurrens, NUTEK B 1991:6
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Diagram la. Kostnader i ett genomsittligt eldistributionsföretag, pris per kWh

Administration 2,6 öre

2istr.kostn.3,0 öre

Övriga drift-
kostnader 3,5

öre

Kapitaltjänst-
kostnader 5,2
öre

Råkraftinköp 25-27 öre

Diagrammet visar att den dominerande kostnaden för dagens eldistributör är
kostnaden för råkraftanskaffning. I denna kostnad ingår produktion av energi
samt överföringskostnader på stamnät cirka 1-4 öre per kWh och regionnät med
3,5-5,5 öre per kWh. De totala kostnaderna för överföring och distribution av en
kWh el uppgår således till (1-4+3,5-5,5+2,6+3,0+3,5+5,2 )=18,8-23,8 öre, d v s
hälften av det antagna priset. I dessa kostnader ingår kapitaltjänstkostnader,
förluster i lokalnätet, mottagning och fördelning av kraft, högspännings-
distribution, transformering och omformning/likriktning samt låg-
spänningsdistribution. Dessutom ingår kostnader för administration och övriga
driftkostnader.

Diagram Ib visar strukturen i den totala nätkostnaden. Med i beräkningarna är
då samtliga kostnader förknippade med överföring (stamnät och regionnät) och
distribution av elenergi (lokalnät). 2/3 av de totala nätkostnaderna utgörs av
kostnader i den lokala distributionen, där största enskilda posten är kapital-
tjänstkostnader 24,4%.
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Diagram Ib. Den totala nätkostnadens struktur

Kapitalkostnader 24,4%
Stamnät 11,7%

övr drift 16,4%

A Regionnät 21,1%

Administration 12,2%

Distribution 14,1%

I beräkningarna av nätkostnader i vår modell ingår förutom rena distributions-
kostnader, även kapitalkostnader, administrationskostnader och övriga drift-
kostnader. I de fall företaget uteslutande sysslar med elförsäljning leder denna met
inte till några felaktigheter, alla kostnader, förutom kraftkostnader, är i detta fall att
hänföra till distributionsrörelsen och är därmed nätkostnader. Problem skulle kuru
uppstå om distributören har flera verksamhetsområden t ex egen produktion eller
fjärrvärme. Metoden fungerar dock även i dessa fall eftersom intäkterna från energi
försäljningen alltid ska täcka kostnaderna för kraftinköpen samt kostnaderna för
distributionen. Om så inte är fallet betyder det att intäkter i en verksamhetsgren
täcker kostnader i en annan verksamhetsgren, vilket betyder att någon typ av kors-
subventionering existerar inom företaget. Detta medför naturligtvis att eltariffens
nivå inte blir kostnadsriktig. Vi antar i vår undersökning att eltariffen i stort sett är
kosrnadsriktig, varför våra skattningar av nätkostnaderna blir konsistenta.

Det pris elabonnenten betalar inkluderar även energiskatt och moms. Dessa
skatter är ej medräknade i uppgifterna i enkäten varför även våra beräkningar är
exklusive energiskatt och moms.
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KORT BESKRIVNING AV BRANSCHENS
STRUKTUR SAMT VISSA DEFINITIONER

Branschstruktur

Eldistributionsbranschen består av cirka 270 företag med högst varierande storlek
och associationsform, vilka levererar el till cirka 5.3 miljoner abonnenter. Tabell 16
visar ägarförhållanden hos de lokala distributörerna.6

Tabell 16. Abonnemang och genomsnittligt antal abonnenter hos
distributörer, fördelade efter ägarförhållande, år 1994

Abonnemang
Genomsnittligt Antal

Associationsform Antal Procent antal abonnenter företag
Kommunala verk
Statliga verk
Kommunala aktiebolag
Statliga aktiebolag
Kommunala / Statliga
aktiebolag
Privata aktiebolag
Ekonomiska föreningar
Övriga

584 694
1 700

2 648 371
675 820

46 197
1 185 867
173 041

530

11,0
0,03
49,8
12,7

0,9
22,3
3,2
0,01

14 261
850

23 646
32 182

11 549
26 952
3 605
530

41
2

112
21

4
44
48
1

Summa 5 316 220 100,0 19 473 273

Tabellen visar att eldistributörer med kommunal huvudman är den vanligaste
kategorin och omfattar 56 % av totala antalet företag i branschen. De ombesörjer
eldistributionen till drygt 60 % av alla abonnenter. I genomsnitt har kommunala
verk 14 300 abonnenter och kommunala aktiebolag ca 23 600 abonnenter.

Privata bolag distribuerar kraft till omkring 22 % av abonnenterna, med ett
abonnentgenomsnitt på knappt 27 000. Exempel på stora privata aktiebolag är
Sydkaft AB och Gullspångs Kraft AB. Flera av de stora privata aktiebolagen har
egen energiproduktion.

Statliga verk och aktiebolag levererar kraft till 13 % av kunderna, främst genom
Vattenfalls egen detaljdistribution som är uppdelad i fyra marknadsområden,
Marknadsområde Norrland, Marknadsområde Mellansverige, Marknadsområde
Östsverige och Marknadsområde Västsverige. Varje marknadsområde innefattar
ett flertal dotterbolag vilka totalt utgör 21 stycken.

'Svenska Elverksföreningens medlemsförteckning 1994
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Några samägda, kommunala/statliga aktiebolag sörjer för eldistributionen till
1 % av abonnenterna. Dessa företag är endast fyra till antalet.

De minsta företagen drivs som ekonomiska föreningar. Deras antal har genom
uppköp och sammangående på några år decimerats från att år 1991 omfatta 21 %
av totala antalet eldistributörer till att år 1994 representera 17,5 % av företagen. De
ekonomiska föreningarna har ett förhållandevis litet antal abonnenter per företag.
Ca 3 % av landets abonnenter får sin kraft från dessa företag.

Definitioner

Högspänd el - el vid en spänning överstigande 1000 V. Främst stora förbrukare
som industrier. För dessa kunder används effektariff.

Lågspänd el - el vid en spänning understigande 1000 V, däribland vanlig
hushållsel, 380/220 V.

Högspänningskunder - dessa abonnerar på en viss effekt, vilken de betalar för.
Tariffen som högspänningskunder använder kallas därför effekttariff. Tar kunden
ut en effekt överstigande "taket" blir priset förhållandevis högt för det marginella
effektuttaget. Högspänningskunder förbrukar ofta stora mängder el.

Lågspänningskunder - konsumenter av lågspänd el. Lågspänd el används av
hushåll, kontor, affärer och mindre industrier. Lågspänningskunder använder
säkringstariff. Det maximala effektuttaget begränsas av säkringens storlek.
Exempel på säkringstariffer är enkeltariff, mellantariff och tidstariff. Stora
lågspänningskunder kan även använda effekttariff.

Glesbygdsdistribution respektive tätortsdistribution - en grov uppdelning mellan
dessa kunder kan göras vid 85 m ledning per abonnent. Har man en
abonnenttäthet inom ett område med mindre än 85 m ledning per kund räknas
det som tätortsdistribution, eljest är det att betrakta som glesbygdsdistribution

I undersökningen definierar vi förluster som skillnaden mellan inköpt el och
försåld el i förhållande till den inköpta elen.

Försäljningspris till abonnent är summa rörliga och fasta avgifter dividerat med
elförsäljningen. Därigenom omräknas alla försäljningsintäkter till en rörlig intäkt,
vilket blir det genomsnittspris abonnenten får betala. I beräkningen ingår inte
anslutningsavgifter och elförsäljning till gatubelysning.

Alla beräkningar av nätkostnader är gjorda i löpande priser och medelvärdena
är oviktade, d v s stora och små företags nätkostnader får samma vikt vid
medelvärdesberäkningar för en viss grupp av distributörer, t ex privata
aktiebolag.
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RESULTAT

6.1 Utvecklingen av överföringskostnaderna för el under perioden
1991-1993

Resultatet av vår enkätundersökning visar att den genomsnittliga kostnaden för
överföring av låg- såväl som högspänd el under perioden 1991 till 1993 ökade
från 13,4 öre 1991 till 14,4 öre 1992 och till 14,6 öre per kWh år 1993. Detta
motsvarar en ökning mellan 1991 och 1992 med 7 % och mellan 1992 och 1993
med 2 %.

För lågspänd el var nätkostnaden 16.0 öre per kWh 1991. Det steg med 7 % under
1992 till 17.0 öre. Ökningen under 1993 stannade vid 2 % och llev 17,3 öre per
kWh.

Den genomsnittliga kostnaden för högspänningsdistribution var år 1991 6,9 öre
per kWh. Året därpå hade den ökat med 4 % till 7,1 öre per kWh. Under 1993
minskade kostnaden med 3 % till 6,9 öre per kWh.

Variationen i distributionskostnaderna mellan olika företag är mycket stor. Bilaga
3 visar fördelningen av distributionskostnaderna för alla de i undersökningen
ingående företagen.

Diagram 2 sammanfattar kostnadsutvecklingen för distributionen mellan åren
1991 och 1993.

Diagram 2 Nätkostnader, öre per kWh, åren 1991 till 1993

! E Högspänning

• Lågspänning

D Totalt

1991 1992 1993
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6.2 Associationsform

Tabell 17 visar genomsnittligt försäljningspris, inköpskostnad och nätkostnad för
distributörer uppdelade efter associationsform. Vi undantar gruppen övriga ur
analysen eftersom den är så liten. Nätkostnadens storlek varierar relativt mycket.
Skillnaden mellan högsta och lägsta nätkostnad är 5,3 öre per kWh. Kommunala
verk har de lägsta kostnaderna för distribution med 11,8 öre och de statliga
aktiebolagen de högsta med 17,1 öre per kWh.

Inköpskostnaden för el varierar mindre än nätkostnaden. Aktiebolag oberoende
av ägare, samt de kommunala verken har kostnader som ligger inom ett öre. Lägst
kostnad har de statliga aktiebolagen med 25,7 öre per kWh. De ekonomiska
föreningarna har högst inköpskostnad med 28,1 öre per kWh. Skillnad mellan
högsta och lägsta inköpskostnad är därmed 2,4 öre.

Lägger vi ihop kostnaderna för elinköpen och näten får vi försäljningspriset till
abonnent. Det genomsnittliga försäljningspriset varierar med 5,5 öre per kWh
mellan olika associationsformer. Kommunala verk har det lägsta priset med
38,4 öre och ekonomiska föreningar det högsta med 43,9 öre per kWh.

Tabell 17. Försäljningspris, inköpskostnad och nätkostnad fördelade
efter associationsform, öre per kWh, år 1993

Associationsform

Kommunala
aktiebolag*
Statliga aktiebolag
Privata aktiebolag
Kommunala verk
Ekonomiska
föreningar
Övriga

Försäljnings-
pris till

abonnent

40,0
42,8
42,4
38,4

43,9
42,7

Inköps-
kostnad

25,9
25,7
26,0
26,6

28,1
33,9

Total
nätkostnad

14,1
17,1
16,4
11,8

15,8
8,8

Antal
företag

95
18
30
32

43
2

•Inkl bolag samägda mellan kommun och stat, totalt 4 st

Variationen i nätkostnaden är alltså större än variationen i inköpskostnaden för
kraften. Att abonnenter får betala olika pris för sin el beror alltså till större del på
variationer i nätkostnaden än olikheter i anskaffningskostnaden för kraften.
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Tabell 18 visar nätkostnaden uppdelad på hög- respektive lågspänning. Lägg
märke till att de kommunala verken, som har den lägsta totala nätkostnaden, har
den högsta kostnaden för lågspänningsdistributionen med 8,1 öre. I statliga bolag
är förhållandet det motsatta. Där har man den högsta totala nätkostnaden men
samtidigt den lägsta kostnaden för högspänningsdistributionen med
6,3 öre per kWh.

Tabell 18. Nätkostnad för hög- resp lågspänning samt total nätkostnad
fördelade efter associationsform, öre per kWh, år 1993

Associationsform

Kommunala
aktiebolag*
Statliga aktiebolag
Privata aktiebolag
Kommunala verk
Ekonomiska
föreningar
Övriga

Nätkostnad
högspänning

6,4
6,3
77
8,1

6,5
8,8

Nätkostnad
lågspänning

16,9
20,7
20,4
13,9

17,5
-

Total
nätkostnad

14,1
17,1
16,4
11,8

15,8
8,8

Antal
företag

95
18
30
32

43
2

*Inkl bolag samägda mellan kommun och stat, totalt 4 st

Det är inte alltid självklart hur kostnaderna ska fördelas mellan låg- och
högspänningsabonnenter. Detta gör att det i viss mån faller på den enskilde
distributören att välja hur kostnaderna ska fördelas. Därigenom kan en viss typ
av kunder medvetet gynnas på bekostnad av andra. / de kommunala verken verkar
en större utjämning mellan hög- och lågspänningsabonnenter ha skett an jämfört med
statligt kontrollerade bolag, där högspänningsabonnenter verkar ha gynnats.

6.3 Regionala skillnader

Vi har delat in distributörerna geografiskt efter postnummerindelningen, vilket
givit oss nio regioner. Vi har valt denna indelning för att den ger oss en praktisk
möjlighet att kartlägga skillnader i nätkostnader mellan olika delar av landet. Den
ger oss tillräckligt många regioner för att kunna påvisa skillnader samtidigt som
den ger ett rimligt antal företag i varje region för att slutsatserna ska bli
tillförlitliga. En länsvis indelning kanske skulle varit att föredra ur vissa aspekter,
men det är svårt att dela in alla distributörer länsvis och antalet företag blir lågt i
vissa län. Bilaga 4 visar vilka geografiska områden de olika regionerna motsvarar.
Tabell 19 visar försäljningspris och nätkostnad för hög- respektive
lågspänningsabonnent samt inköpskostnaden för kraft uppdelat på våra
regioner. Högre regionnummer motsvarar en region längre norrut, rned undantag
för region 1 som är Stockholmsområdet.
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Tabell 19. Försäljningpris till abonnent, nätkostnad för låg-
respektive högspänd el samt inköpskostnad fördelade efter
region, öre per kWh, år 1993

Region

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Försäljning
högspänning

29,2
36,6
35,3
33,7
33,4
33,0
31,9
30,6
29,8

Försäljning
lågspänning

41,1
43,9
44,3
45,9
43,2
45,1
44,4
43,6
40,0

Inköps-
kostnad

25,8
26,9
27,3
27,3
27,3
26,6
26,8
26,0
25,9

Nätkostnad
högspänning

3,7
10,1
8,2
6,7
6,6
6,4
6,5
6,3
6,4

Nätkostnad
lågspänning

15,3
17,4
17,2
18,7
16,1
18,1
18,5
18,1
16,4

Antal
företag

19
26
18
21
42
31
32
23
13

Nätkostnaden för högspänningsabonnenter är ungefär lika stor i flera områden i
Sverige. Tre regioner utmärker sig dock. Stockholmsområdet har den i särklass lägsta
kostnaden för sin högspänningsdistribution. I Skåne, Blekinge och Småland ligger
kostnaden däremot över genomsnittet för landet. Skillnaden mellan högsta och
lägsta nätkostnad för högspänning är 6,4 öre per kWh.

För lågspänningsdistribution är skillnaden mindre, nämligen 3,4 öre mellan
högsta och lägsta kostnad. Stockholm har även här den lägsta kostnaden för
distributionen med 15,3 öre, följt av Västergötland och Östergötland.
Anmärkningsvärt är att kostnaderna för distributionen i Lappland är så låga som
16,4 öre per kWh. Vattenfall ansvarar här för stora delar av distributionen varför
kostnaden påverkas av statens avkastningskrav. Det kan variera för olika delar av
Vattenfall vilket skulle kunna förklara att distributionskostnaden i Lappland är så
låg. Den dyraste distributionen finns i Bohuslän med 18,7 öre per kWh följt av Dalarna,
Värmland, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Gästrikland och Ångermanland.

Vad beträffar inköpskostnaden varierar den relativt lite med tanke på att tariffen
på stamnätet är avståndsberoende. Skillnaden mellan lägsta och högsta
inköpskostnad är 1,5 öre per kWh. Småland, Halland, Bohuslän, Västergötland
och Östergötland har med 27,3 öre den högsta kostnaden för kraften. Lägst
kostnad har Stockholm med 25,8 öre tillsammans med landskapen i norra
Sverige.

Slår vi i hop kostnaderna för kraft och nät ser vi att försäljningspriset till
högspänningskund är lägst i Stockholm, Lappland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten
och högst i Skåne. Priset för den högspända kraften är relativt dyr i hela södra Sverige.
Kostnaden för den lågspända kraften är lägst i Lappland följt av Stockholm. Högst är den
lågspända kraften i Bohuslän följt av Värmland.
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6.4 Ledningslängd

Längre ledningslängd per abonnent gör att kapitalkostnaden ökar, om de
jämförda näten är lika gamla och av samma kvalitet. Troligtvis ökar även
kostnaderna för underhåll med ökad ledningslängd. Tabell 20 visar hur den
totala nätkostnaden varierar med genomsnittlig ledningslängd7 per abonnent.
Värdena avser år 19928. Det verkar finnas ett starkt samband mellan
genomsnittlig ledningslängd och nätkostnad.

Tabell 20. Nätkostnadens beroende av den genomsnittliga
ledningslängden, öre per kWh, år 1992

Ledningslängd

Mindre än 60 m per
abonnent
Mellan 60 och 120 m per
abonnent
Mer än 120 m per abonnent

Total
nätkostnad

11,8

14,5

17,1

Antal
företag

43

63

41

Enligt vår definition räknas som glesbygd de områden där den genomsnittliga
längden ledning per abonnent är mer än 85 m. Den genomsnittliga nätkostnaden
i dessa företag är 16,3 öre, till skillnad från de företag som per definition har
tätortsdistribution, där den genomsnittliga nätkostnaden är 13,2 öre per kWh.
Nätkostnaden i glesbygd är alltså 3,1 öre, eller 23 %, högre än i tätort. Med vår
definition kan 53 % av de undersökta företagen räknas som tätortsdistributörer
och 47 % som glesbygdsdistributörer.

Diagram 3. Nätkostnadens beroende av ledningslängden per abonnent,
år 1992.

4 0 -

0 100 200 300

Ledr.ingf längd per abonnent (m)

400
Rsq • 0 , 1 7 4 0

7Friledning, häng-, jord- och sjökabel
"Svenska Elverksföreningens statistik 1992
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Utfallet påvisar ett samband mellan kostnaden för nättjänst och antal meter
ianspråktagen ledning. Förklaringsgraden i modellen är låg, vilket tyder på att det
finns andra faktorer som påverkar nätkostnaderna än just ledningslängd per
abonnent. Lägg märke rill att det finns stor variation i nätkostnaderna hos företag
med samma ledningslängd per abonnent. (Den vertikala streckade linjen utgör
gränsen mellan tätorts- respektive glesbyggdabonnent med vår definition/85 m
ledning / abonnent).

Högspänningsabonnentema ska bara betala kostnaderna för högspänningsnätet
eftersom de inte använder lågspänningsnätet. Tabell 21 visar hur nätkostnaden
för högspänningsabonnenter varierar med högspänningsnätets ledningslängd.

Tabell 21. Nätkostnaden för högspänning fördelad efter genomsnittlig
ledningslängd i högspänningsnätet, öre per kWh, år 1992

Ledningslängd

Mindre än 10 km per
abonnent
Mellan 10 och 50 km per
abonnent
Mer än 50 km per
abonnent

Nätkostnad
högspänning

7,0

7,3

9,6

Antal
företag

38

82

22

Även här tycks nätkostnaden vara beroende av ledningslängden. Antal företag i
kategorin med mer än 50 km per abonnent är ganska litet, varför enstaka höga
värden skulle kunna påverka resultatet.

Hur kostnaden för lågpänningsdistributionen varierar med ledningslängd i
lågspänningsnätet visas i tabell 22.

Tabell 22. Nätkostnaden för lågspänning fördelad efter genomsnittlig
ledningslängd i lågspänningsnätet, öre per kWh, år 1992

Ledningslängd

Mindre än 40 m per
abonnent
Mellan 40 och 80 m
per abonnent
Mer än 80 m per
abonnent

Nätkostnad
lågspänning

14,5

17,5

18,8

Antal
företag

46

71

28

Distributionskostnaden för lågspänningsabonnenten verkar som vi ser bero av
den genomsnittliga ledningslängden per abonnent i lågspänningsnätet. Men
lågspänningskunderna ska även betala del av kostnaderna för
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högspänningsnätet eftersom deras kraft även transporteras på det nätet. Därför är
det även intressant att se hur kostnaden för lågspänningsdistribution beror av det
totala nätets längd. Tabell 23 visar detta.

Tabell 23. Nätkostnaden för lågspänning fördelad efter genomsnittlig
total ledningslängd, öre per kWh, år 1992

Ledningslängd

Mindre än 60 m per
abonnent
Mellan 60 och 120 m
per abonnent
Mer än 120 m per
abonnent

Nätkostnad
lågspänning

14,0

16,9

19,6

Antal
företag

43

62

41

Vi ser att medelvärdet även i detta fall stiger med längden på ledningen per
abonnent. I områden som klassas som glesbygdsdistribution är nätkostnaden
18,8 öre och i tätortsdistribution 15,0 öre per kWh. Glesbygdsdiptribution är alltså
3,8 öre, eller 25 %, dyrare än tätortsdistribution för lågspänd el.

6.5 Abonnentstorlek

Tabell 24 visar hur nätkostnaden för lågspänning varierar för företag med olika
storlek på genomsnittskimden.

Tabell 24. Nätkostnaden för lågspänning fördelad efter genomsnittlig
användning per lågspänningsabonnent, öre per kWh, år 1993

Abonnentstorlek

Mindre än 12 MWh
per abonnent
Mellan 12 och 14
MWh per abonnent
Mer än 14 MWh per
abonnent

Nätkostnad
lågspänning

18,8

17,8

15,7

Antal
företag

65

71

80

De distributörer som i genomsnitt säljer under 12 MWh till sina
lågspänningskunder har den högsta nätkostnaden med 18,8 öre. De som säljer
mellan 12 och 14 MWh har en kostnad på 17,8 öre och de som har kunder som i
genomsnitt använder mer än 14 MWh har en nätkostnad på 15,7 öre per kWh.
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En genomsnittligt hög elanvändning kan förklaras av en större andel icke-
hushållskunder, t ex kontor, affärer och industrier, på lågspänningsnivån.
Distributionen till ett område med få stora kunder är alltså mindre kostsam än till
ett område med flera små kunder. Om den lägre nätkostnaden kommer
hushållskunderna till godo eller inte är dock inte självklart utan beror på hur
företaget väljer att fördela kostnaderna mellan de olika kundkategorierna.

6.6 Elinköpens spänningsnivå

6.6.1 Nätkostnad

Tabell 25 visar hur distributionskostnaderna varierar beroende på vid vilken
spänningsnivå inköpen görs.

Tabell 25. Nätkostnad för företag med olika spänningsnivå på
inköpen, öre per kWh, år 1993

Inköps-
spänning
0-20 kV
20-100 kV
100- kV

Nätkostnad
högspänning

7,4
6,8
5,8

Nätkostnad
lågspänning

16,7
17,5
18,2

Total
nätkostnad

15,2
14,5
13,8

Antal
företag

80
96
42

Som vi ser sjunker den totala nätkostnaden vid högre spänningsnivå. Man kan
tänka sig att distributörer som har högre inköpsnivå har större andel
högspänningsförsäljning, vilket skulle kunna förklara att de har en lägre total
nätkostnad.

Hur kan det då komma sig att nätkostnaden för den högspända elen sjunker när
inköpsnivån stiger? Högspänd el innefattar all el över 1,0 kV. Därigenom är den
högspända elen en heterogen "vara" och nätkostnaden kan variera beroende på
vid vilken spänningsnivå den säljs. Man kan tänka sig att de företag som köper in
kraft på hög nivå också säljer den vidare på en hög nivå, till skillnad från de som
gör inköp på lägre nivå, vilka kanske transformerar ned kraften ytterligare.

Däremot ser vi tydligt att nätkostnaden för lågspänd el verkar vara högre om
kraften köps in på hög nivå. Eftersom lågspänd el säljs på en mer enhetlig
spänningsnivå och därigenom är mer homogen, borde nätkostnaden för den
iågspända elen vara högre för ett företag som köper in sin el på en hög
spänningsnivå än för ett företag som gör inköpen på en lägre nivå. Det är också
intressant att konstatera att kostnadsnivån mellan lågspänd- och högspänd el
verkar utjämnas när inköpen sker på en låg spänningsnivå. Detta skulle kunna
tyda på att högspänningskunderna i dessa fall får betala en del av
lågspänningskundernas kostnader, vilket kanske inte sker när kraften köps in på
en högre nivå. Man skulle alltså ha en bättre kostnadsriktighet i tariffen när
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inköpen sker på hög nivå, beroende på att det då kanske är lättare att hänföra de
olika kostnaderna till hög- respektive lågspänningsabonnenter.

6.6.2 Kostnaden för kraften samt abonnentens pris

Är det då som lågspänningsabonnent att föredra att min distributör köper in sin
kraft på en låg spänningsnivå? Det beror naturligtvis även på hur
inköpskostnaden för kraft varierar med olika spänningsnivåer. Tabell 26 visar
hur försäljningspris till abonnent och inköpskostnad för kraft varierar med olika
spänningsnivå på inköpen.

Tabell 26. Försäljningspris till abonnent för hög- respektive
lågspänd el samt inköpskostnad fördelad efter
spänningsnivå på inköpen, öre per kWh, år 1993.

Inköps-
spänning
0-20 kV
20-100 kV
100- kV

Försäljning
högspänning

34,4
33,1
30,0

Försäljning
lågspänning

44,3
43,9
42,4

Inköps-
kostnad

28,2
26,5
24,4

Antal
företag

80
96
42

Tabellen visar att inköpskostnaden varierar kraftigt beroende på inköpens
spänningsnivå. Variationen i inköpskostnaden är större än variationen i
nätkostnaden. Detta resulterar, som vi ser i tabellen, i att den lågspända elen till
slutkund blir billigare i de fall inköpen gjorts på hög nivå. Vare sig köpen är gjorda på
hög eller låg spänningsnivå, måste någor göra transformeringen till lågspänd
nivå, antingen ombesörjer distributören det själv eller så sköter regionnäts-
innehavaren det. Enligt tabell 26 verkar det alltså vara bra för kunden om
distributören själv ombesörjer nedtransformeringen av kraften.

Den högspända elens pris sjunker med högre inköpsnivå. Detta var väntat
eftersom distributionskostnaden var lägre vid högre spänningsnivå. Skillnaden i
försäljningspris kan därför delvis, enligt tidigare, förklaras av att den högspända
elen är en mer heterogen vara än den lågspända elen.
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6.7 Förluster

Den definition av förluster vi använder gör att eventuell egenförbrukning i de
flesta fall ingår i förlusterna. Många företag kan i sin bokföringen inte särskilja
den egna förbrukningen från förlusterna. Detta gör att förlusterna i vissa fall kan
komma att överskattas. I många fall är den egna förbrukningen liten, men i vissa
fall kan den vara av avsevärd betydelse. Detta kan t ex vara fallet då
distributionsföretaget har fjärrvärmerörelse där elpannor eller värmepumpar
ingår och denna rörelse inte särredovisats. I dessa fall överskattas förlusterna,
vilket gör att även distributionskostnaden överskattas. Kostnaderna för elen i
fjärrvärmerörelsen ska i dessa fall täckas av intäkter från fjärrvärmeförsäljningen.

Eftersom förluster räknas som en nätkostnad borde ett företag med höga förluster
i genomsnitt även ha en hög distributionskostnad. Om detta inte är fallet kan det
bero på att förlusterna generellt är så små att andra faktorers påverkan är större
än förlusternas inverkan. Förlusterna storlek hänger även i hop med ledningarnas
längd och kvalitet, varför ledningslängd och förluster i viss mån samvarierar och
därför har Gamma förklaringsvärde. Tabell 27 visar hur distributionskostnaden
varierar med olika nivå på förlusterna.

Tabell 27. Nätkostnad för hög- respektive lågspänning samt
totalt, fördelade efter storlek på förlusterna, öre per kWh,
år 1993.

Förluster

0-4 %
4-6 %
6-%

Nätkostnad
högspänning

5,9
7,2
7,4

Nätkostnad
lågspänning

16,0
16,7
19,5

Total
nätkostnad

12,0
14,6
17,1

Antal
företag

62
90
67

Vi ser att nätkostnaderna är högre i företag med stora än med små förluster. De
procentuella skillnaderna är högre för högspänd- än för lågspänd el. Detta ter sig
lite märkligt eftersom förlusterna är mindre för högspänd el, varför nätkostnaden
borde variera mindre för den än för den lågspända elen. Detta kan tyda på att
förlusterna inte fördelas på ett kostnadsriktigt sätt mellan hög- och
lå gspänningsabonnenter.
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Framräkning av regionnätstariff

Här sker en kortfattad förklaring över hur tabellen 1.1 avseende taxan på
130 kV är framräknad.

Avgiftselement

Produktion
Stamnät
Regionnät
Övrigt
Total eltaxa

Energi,
genomsnitt
(öre/kWh)
11
0,8
0,2
5,7
17,7

Abonnemang
(kr/kW)

-
-
19
36
55

Högförbrukning
(kr/kW)

-
40
46
164
250

Fast avgift
(kr)

-
-
1.073.000
-375.000
700.000

Produktion: Här har vi utgått ifrån den kostnad som kraftföretagen har för
att producera ytterligare en kWh under ett år med normal vatten-
tillrinning, värmekraftprodukrionskapacitet, temperatur, konjunktur m m.
År 1991 var ungefär ett sådant år. Då var kraftpriserna i kraftföretagens
samköming ca 11 öre/kWh i genomsnitt under året. Samkörningspriserna
baseras på kostnaden för att producera ytterligare en kWh vid varje
tidpunkt.

Stamnät: Här har vi utgått ifrån en bedöming av Vattenfalls
effektberoende kostnad enligt det nuvarande stamnätsavtalet. De har en
genomnittlig överföringslängd på 26 mil vilket leder till effektkostnad på
ca 40 kr/kW. Vattenfalls omfattande möjligheter till s k saxning tas i
beaktande genom att deras genomsnittliga överföringslängd därvid blir
kortare än eljest. De genomsnittliga förlusterna på stamnätet kostar ca
0,4 öre/kWh för en överföring på 26 mil. Förlusterna att överföra
ytterligare en kWh blir dock ungefär dubbelt så stora, vilket man försöker
beakta i dagens sytem för stamnätet.

Regionnät: Dessa kostnader har inte varit allmänt kända hittills. Här har
vi utgått ifrån Vattenfalls förslag till nya regionnätavgifter. Eftersom
dessa inkluderat Svenska Kraftnäts framtida stamnätstariffer har vi
dragit av denna del. Kvar ska då vara enbart Vattenfalls regionnättaxa.

Total eltaxa: Vattenfalls eltaxa för en kund som tar ut kraft på ett
regionnät, på spänningsnivån 130 kV.

Övrigt: Den skillnad som uppkommer mellan den totala
eltaxan och vår bedömning av de olika
kostnadskomponterna enligt ovan. Dessa intäkter har
Vattenfall tagit ut för att kunna komma upp till det
avkastningskrav som staten ställt.



2.3.3 Olika metoder att beräkna kapitalkostnaderna

En mycket stor del av företagens kostnader för regionnäten utgörs av
kapitalkostnader. När de preliminära regionnätstariffer beräknats har
företagen beräknat kapitalkostnaderna till i 50 och 70 % av företagets
totala kostnader. Kapitalkostnaderna har i allmänhet beräknats på basis
av real avkastning på nyanläggningskostnaderna (NUAK1). Det är också
detta kapitalmått som ägarna till regionnäten i allmänhet kommer att
utgå från när man sätter sina tariffer. Enligt uppgifter från de företag
som äger regionnät kommer 8 r.v 10 att tillämpa denna metod att
beräkna sina kapitalkostnader när tarifferna sätts.

Prisättningsmetoden innebär att kapitalkostnaderna fördelas jämt över
en investerings livslängd. Kunden får på detta sätt ett pris som är realt
oförändrat över tiden. Nätägaren får dock i samband med stcra
nyinvesteringar svårt att få full kostnadstäckning för nominell ränta och
planenliga avskrivningar. Vid hög inflation och/eller höga räntor skulle
kapitalkostnadspuckeln kunna bli mycket besvärande

I en skrivelse till Ellagstiftningsutredningen daterad 1993-03-03
redogjorde Kraftverksföreningen för några motiv till att basera
prissättningen på real avkastning på NUAK. Kraftv^rksföreningen menar
att det i branscher med långsiktig verksamhet är av stor betydelse att
även prissättningen betraktas långsiktigt. Det betyder också att en
period med låg avkastning på eget kapital måste få kompenseras med
en annan period med hög avkastning.

Ett exempel får belysa sambandet mellan kapitalkostnader beräknade
på basis av real avkastning på NUAK och kapitalkostnader baserade på
bokförda värden.

Exempel: Investering 1.000.000 kronor
10 års livslängd
11 % nominell låneränta
4 % inflation

i
Nyanskaffningskostnadema för ett nät är kostnaderna för att ersätta det nuvarande nätet med ett helt nytt nät.

Kostnaderna för ett nytt nät hämtas från en speciell katalog (EBR-katalogen) som upprättats av Elverksföreningen
eller baseras på erfarenhetsvärden som företaget själv har.



Kapitalkostnader baserade pä nominell låneränta och rak amortering

Ar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Restvärde, kr

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Amortering, kr

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Ränta, kr

110.000
99.000
88.000
77.000
66.000
55.000
44.000
33.000
22.000
11.000

Kapitalkostnader, kr

210.000
199.000
188.000
177.000
166.000
155.000
144.000
133.000
122.000
111.000

Realpris-
index

143 %
131 %
119 %
107 %
97 %
87%
78%
69 %
61 %
53%

Detta finansieringsalternativ innebär att kapitalkostnaderna blir relativt
höga de första åren medan de blir låga de sista åren. För att undvika den
effekten skulle "lånet" kunna läggas upp som en real annuitet, d.v.s.
realt lika stora utbetalningar varje år.

Kapitalkostnader baserade på real annuitet

Ar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Restvärde, kr
1 000 000

963 750
917 663
860 421
790 557
706 426
606198
487 827

349 033
187 273

0

Amortering, kr

36 250
46 088
57 241
69 865
84 131

100 228
118 371
138 794

161 759
187 559

Ranta 11% <

110000,
106013
100943
94646

86961!
77707

66682
53661
38394

20600

Kapitalkostnad, kr

146 250
152 100
158 184
164 511
171 092
177 935
185 053
192 455
200 153
208 159

Realprisindex

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Med denna finansieringsmetod kan företaget hålla en jämn prisnivå till
kunderna samtidigt som räntor och amortering på lånet täcks. Det
betyder emellertid inte att företaget nödvändigtvis kommer att uppvisa
ett jämt resultat över åren. Den avskrivning som företaget tillämpar i
bokföringen kommer sannolikt att avvika från de faktiska utgifterna för
amortering. De första 5 åren kommer avskrivningarna att överstiga
amorteringarna vilket gör att avkastningen på företagets egna kapital
blir negativ d.v.s. det egna kapitalet krymper. Nästa 5 års period
understiger avskrivningarna amorteringarna vilket leder till en relativt
hög avkastning på eget kapital.



Företag

VF
2
3
4
5
6
7
8

Bokfört
värde,
miljoner kr.

6 000
493

ej uppgivit
164

200-250
270
520

1 300

Kapitalkostnad
11%+ 10%

1 260
103

34
42-52

57
109
273

NU AK,
miljoner kr.

21 000
4 700
1400
785
500

1060
2 800
7 000

Kapitalkostnad
4,63 % + 2,5 %

1 501
336
1C0
56
36
76

200
500

Av sammanställningen framgår att samtliga företag utom företag 5 idag
tjänar på att tillämpa en prissättning där kapitalkostnaderna baseras på
NU AK. Beräkningarna kan dock vid en närmare granskning visa sig
vara missvisande för enskilda företag, t.ex. kan vårt antagande om en
genomsnittlig ålder på 20 år behöva revideras. Överlag tror vi dock att
tabellen relativt väl speglar nuläget.

Låga bokförda värden till följd av överavskrivningar kan delvis ha
motverkats av att nät bytt ägare. En metod som vissa företag kan ha
tillämpat för att få upp de bokförda värdena på regionnäten är att göra
s.k. inkråmsförvärv. Inkråmsförvärv innebär att näten får ett nytt värde i
bokföringen, i stället för historisk anskaffningskostnad värderas näten
till det pris köparen betalat för näten. I samband med att första
årsredovisningen skall nätföretagen redovisa hur det bokförda värdena
skapats.



Som nyss nämnts avser regionnätsföretagen att bestämma
kapitalkostnaderna i nättariffen på basis av nuanläggningskostnaden,
NUAK. Eftersom både nyanläggningskostnaden och avskrivningar
(investeringsbehovet) löpande justeras med hänsyn till inflationen måste
räntas sättas lägre än det reala avkastningskravet. I detta exempel blir
räntesatsen 4,63 %.

Kapitalkostnader baserat på NUAK

Ar

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I NUAK !

1 000 000
1040000
1081600
1124864
1169859
1216653
1265319
1315932!
1368569
1423312;
1480244

Ränta
4,63%

46300
48152
50078
52081
54164
56331
58584
60928
63365
65899

Ilnvesterinsbehov
1 0 % av NUAK

100000
104000
108160
112486
116986
121665
126532
131593
136857
142331

! Kapital-
kostnader, kr
!

146300
152152
158238
164568
171150
177996
185116
192521

! 200222
208231

1 Realpris
index

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

En kapitalkostnad beräknad med en ränta på 4,63 % av NUAK och
årliga avskrivningar motsvarande 10% av NUAK motsvarar således en
real låneränta på 7 % (ll%-4%) och amortering på 10 år.

För att få en bild över hur regionnätstarifferna påverkas av olika metoder
att beräkna kapitalkostnader har NUTEK bett att få in uppgifter om
storleken på såväl de bokförda kostnaderna för regionnäten som nätens
nuanskaffningskostnad. Flera av företagen betonar att man i dagsläget
inte kan redovisa dessa uppgifter med någon absolut precision.

I nedanstående tabell har vi sammanställt uppgifterna för de olika
företagen. Kapitalkostnader baserade på bokfört restvärde har beräknats
med en räntesats på 11 %. Vi har räknat med att normal avskrivningstid
för merparten av anläggningarna är 30 år . Om vi antar att den
genomsnittliga åldern på näten är 20 år uppgår de årliga
avskrivningarna till motsvarande 1/10 av restvärdet.

Kapitalkostnader baserat på NUAK har beräknats med en räntesats på
4,63% och "avskrivningar" motsvarande 2,5 % av NUAK.



Jämförelse mellan olika metoder att beräkna kapitalkostnaderna

Företag

VF
2
3
4
5
6
7
8

Bokfört
värde,
miljoner kr.

6 000
493

ej uppgivit
164

200-250
270
520

1 300

Kapitalkostnad
11%+ 10%

1260
103

34
42-52

57
109
273

NUAK,
miljoner kr.

21 000
4 700
1 400
785
500

1 060
2 800
7 000

Kapitalkostnad
4,63 % + 2,5 %

1 501
336
100
56
36
76

200
500

Av sammanställningen framgår att samtliga företag utom företag 5 idag
tjänar på att tillämpa en prissättning där kapitalkostnaderna baseras på
NUAK. Beräkningarna kan dock vid en närmare granskning visa sig
vara missvisande för enskilda företag, t.ex. kan vårt antagande om en
genomsnittlig ålder på 20 år behöva revideras. Överlag tror vi dock att
tabellen relativt väl speglar nuläget.

Låga bokförda värden till följd av överavskrivningar kan delvis ha
motverkats av att nät bytt ägare. En metod som vissa företag kan ha
tillämpat för att få upp de bokförda värdena på regionnäten är att göra
s.k. inkråmsförvärv. Inkråmsförvärv innebär att näten får ett nytt värde i
bokföringen, i stället för historisk anskaffningskostnad värderas näten
till det pris köparen betalat för näten. I samband med att första
årsredovisningen skall nätföretagen redovisa hur det bokförda värdena
skapats.



Företag: Org.nr:
Kontaktperson i i el.nr: / •..

MWh kkr
KRAFT- 1991 1992 1993 1991 1992 1993
ANSKAFFNING
INKÖP Prima

Avkoppl.bar
Egen produktion

SUMMA:

FÖRSÄLJNING EXKL. AN-
SLUTNINGSAVGIFTER»)
Lågspänning (cxkl. avkoppl.bar)
Högspänning (cxkl. avkopplbar)
Avkoppl.bar hsp

Isp
Förluster

SUMMA:
_ _ _ .

Antal hsp
abonnenter Isp
SUMMA:

Vilken fysisk spännings- kV Andel % kV % kV %
nivå sker kraftink. på? kV Andel % kV % kV %

Är det något särskilt vi bör veta i övrigt, t ex köp eller försäljning av distributions-
områden under perioden 1991-1993?

*) inklusive försäljning av el till gatubelysning
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