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Handel med el i konkurrens 
 

Riksdagen fattade den 26 maj 1994 beslut om en reformerad elmarknad 
(prop. 1993/94:162; Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU22).  

 

Genom de beslutade förändringarna i ellagen skapas, enligt propositionen, 
förutsättningar för att produktion och försäljning av el ska kunna ske i 
konkurrens. Huvudprincipen är att åstadkomma en klar boskillnad mellan å 
ena sidan produktion och försäljning av el och å andra sidan överföring av el 
(nätverksamheten). Nätverksamheten skall även i fortsättningen regleras och 
övervakas på särskilt sätt. 

 

Det här innebär bl.a. att produktion av eller handel med el skall bedrivas i ett 
företag som inte får bedriva nätverksamhet. Skyldigheterna för innehavare 
av koncession ändras. Koncessionshavaren ska vara skyldig att på skäliga 
villkor ansluta andras ledningar och anläggningar till sitt nät och på skäliga 
villkor överföra el oberoende av vem som är ägare till kraften. En särskild 
koncession för leverans av el införs för att ge särskilt de små kunderna ett 
tillräckligt skydd på en konkurrensutsatt marknad. 

 

Den kommunala elverksamheten, såväl produktion som distribution av el i 
kommunala företag, regleras av kommunallagens bestämmelser. Kommunal 
elverksamhet som drivs i privaträttslig form är i den nya ellagstiftningen 
undantagen från vissa kommunalrättsliga principer. 
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De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 1995.  

 

Reformen betyder således att kommunerna, innan årets slut, måste dela upp sin 
nuvarande elverksamhet i skilda juridiska personer. Många viktiga frågor kräver 
således en snabb lösning. 

 

Bifogade PM 1994-06-01 ”Kommunal elverksamhet på en reformerad 
marknad” syftar till att belysa några viktiga övergripande frågor utifrån det 
kommunala perspektivet och att kunna tjäna som en inledande hjälp i 
kommunernas arbete med omstruktureringen av sin elverksamhet. 

 

Kommunförbundet kommer fortlöpande att informera kommunerna och 
lämna synpunkter och kommentarer, bl.a. kring det nya regelverk som 
statsmakterna väntas ta fram under hösten. 

 

Frågor och synpunkter av juridisk art kan ställas till förbundsjuristerna Lena 
Dalman och Thomas Hallgren på Kommunförbundets civilrättssektion. 

 

Skatterättsliga frågor hänvisas till skatteexperterna Lars Björnsson och 
Ronnie Peterson på Kommunförbundets ekonomiadministrativa sektion. 

 

Frågor och synpunkter som gäller kommunal energiverksamhet och 
elmarknadsreformen i övrigt tas gärna emot av Kommunförbundets 
energisektion. 
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