23 september 2003
Öppet brev till Götz Drauz, chef för arbetsgruppen för kontroll av
företagskoncentrationer vid EU-kommissionens generaldirektorat för
konkurrens

Sydkrafts planerade förvärv av Graninge
hotar konkurrensen på elmarknaden
EU-kommissionen bör stoppa Sydkrafts/Eons planerade förvärv av
Graninge. Ett genomförande av affären skulle innebära fördjupad
marknadsdominans och försvagad konkurrens på den nordiska
elmarknaden. Därmed vore den ett brott mot EU:s konkurrensregler.
Branschföreningen Oberoende Elhandlare består av aktiva elhandelsföretag som
är fristående från den nordiska elmarknadens dominerande oligopolföretag.
Oberoende Elhandlare riktar följande vädjan till Götz Drauz vid arbetsgruppen för
kontroll av företagskoncentrationer vid EU-kommissionens generaldirektorat för
konkurrens:
Gör Sydkrafts förvärv av Graninge till föremål för grundlig granskning och
konsultera de nordiska nationella konkurrensverken, som har stor kompetens på
området!
Konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har
analyserat konkurrensen inom elproduktion och elhandel i Norden. Slutsatserna
presenterades den 28 augusti 2003, i den gemensamma rapporten A Powerful
Competition Policy – Towards a more coherent competition policy in the Nordic
market for electric power.
Avregleringen av elmarknaderna i Norden har i huvudsak varit lyckosam. Men
regionen lider ändå av en från konkurrenssynpunkt osund och mycket hög
marknadskoncentration, konstaterar konkurrensmyndigheterna. I Sverige står tre
företag för nära 90 procent av elproduktionen redan i dag (Vattenfall, Sydkraft
och Fortum). Konkurrensmyndigheternas rapport ger starkt stöd för
uppfattningen att en fusion mellan Sydkraft och Graninge skulle innebära ett
allvarligt steg i fel riktning – mot sämre konkurrens och fördjupad dominans på
elmarknaden.
Rapporten belyser ett stort antal förhållanden som måste inkluderas i en
helhetsbedömning av konkurrenssituationen på den nordiska elmarknaden. Några
exempel är att:
•

Flaskhalsar i överföringssystemen innebär att den nordiska
elmarknaden ofta delas upp i olika skiftande konstellationer av
relevanta geografiska marknader. Den nordiska elmarknaden var ett
gemensamt prisområde bara under 35 procent av fjolårets 8 760
timmar.

•

Inom dessa relevanta geografiska marknader är
marknadskoncentrationen mycket hög. (Till och med en helt integrerad
nordisk marknad är något koncentrerad, när effekterna av korsägande
tas med i beräkningen.)

•

Den höga marknadskoncentrationen beror dels på att elproducenterna
är få, dels på att elproduktionsanläggningarna är kors- och
gemensamägda.

•

Konkurrensbegränsningar inom ett geografiskt område får
återverkningar på hela den nordiska elmarknaden.

•

Inträdesbarriärerna för nya aktörer på elmarknaden är höga.

De nordiska konkurrensmyndigheterna föreslår ett antal åtgärder, i syfte att
stärka konkurrensen/förhindra ytterligare konkurrenshinder på den nordiska
elmarknaden, bland annat att:
•

Företagssammanslagningar som leder till ökad marknadskoncentration
bör godkännas endast efter noggrann myndighetsgranskning.

•

Myndigheterna bör överväga om, och i så fall hur, mer
konkurrensfrämjande företags- och ägarstrukturer kan skapas.

I rapporten påpekas också risken för att nationella konkurrensmyndigheter kan
missa övergripande och landsgränsöverskridande konsekvenser i sina enskilda
bedömningar. Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att EU-kommissionen
kommer att granska den nu aktuella affären utifrån ett helhetsperspektiv.
Varje planerad fusion och annan strukturförändring som leder till fördjupad
dominans av ett fåtal stora företag måste förhindras. Sydkrafts och Eon:s
förvärvsplaner av Graninge måste stoppas. Eon/Sydkraft äger redan varsin
minoritetspost (13% resp. 23%) i Graninge. Det kan därför knappast ha varit
intressant för någon annan aktör än Eon/Sydkraft att lämna bud på EdF:s 36
procent av aktieinnehavet i Graninge. Detta understryker ytterligare behovet av
granskning av affären.
Oberoende Elhandlare ser fram emot EU-kommissionens grundliga granskning av
Sydkrafts planerade förvärv av Graninge. Vi hoppas också att detta ärende
kommer att innebära startpunkten för ett långsiktigt och strukturerat samarbete,
dels de nationella konkurrensmyndigheterna sinsemellan, dels mellan de
nationella konkurrensmyndigheterna och EU-kommissionens generaldirektorat för
konkurrens.

Oberoende Elhandlare
genom Johan Öhnell, ordförande.
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Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående
från elmarknadens dominerande oligopolföretag. Verksamheten syftar till att värna om den
fria elmarknaden och skapa bättre förutsättningar för konkurrens, såväl på nationell som
på nordisk nivå.

