Stockholm 2011-09-21

Till styrelsen för
Svenska Kraftnät

Oberoende Elhandlare (OE) är allvarligt bekymrade över utvecklingen på elmarknaden och då
speciellt på den finansiella elmarknaden samt över hur konkurrensen på marknaden kan försämras
i samband med uppdelningen av det svenska prisområdet i flera anmälningsområden.
Det framgick av en utredning av handeln med CfD:er konsultföretaget Econ Pöyry genomförde på
uppdrag av Oberoende Elhandlare (januari 2009) att det fanns påtagliga brister på marknaden för
finansiella kontrakt för att prissäkra prisområden redan när Sverige är ett prisområde. Likviditeten
har varit låg. Handeln på Nordpool uppgår endast till några enstaka procent och prissättningen är
mycket osäker. Som situationen är i dag med stora skillnader mellan områdes- och systempris och
en näst intill obefintlig CfD-marknad så innebär det en påtaglig kostnadshöjning för handel med el
i det svenska prisområdet. Redan dagens uppdelning i prisområden i Norden har alltså den dåliga
likviditeten medfört att varit svårt att prissäkra prisområde Sverige till en rimlig kostnad vilket
medfört högre priser på el för kunderna och en försämrad konkurrens.
Att den nordiska elmarknaden utgör en oligopolmarknad har fastslagits i ett antal utredningar och
att då dela upp i den svenska elmarknaden i regionala marknader innebär att konkurrensen
försämras ytterligare.
Detta innebär en höjning av slutkundernas elpriser. När Sverige delas i flera prisområden så
accentueras problemen med bristande likviditet på marknaden för prissäkringar för olika
prisområden och prisökningarna för kunderna blir ännu större. Det är därför nödvändigt att
utveckla marknaden så att det finns fungerande finansiella instrument(CfD) med god likviditet för
att hantera prisrisken mellan systempris och olika anmälningsområden.
Skall det vara möjligt att hantera prisområdesriskerna på att adekvat sätt så måste dagens handel
med CfD för att prissäkra befintliga prisområden utvecklas kraftigt. OE anser att Svenska Kraftnät
borde vara en naturlig utställare av CfD:er och bör därför få i uppdrag av regeringen att ställa ut
CfD:er. Detta skulle vara en viktig åtgärd för att förbättra likviditeten på den finansiella
elmarknaden och för att motverka den försämrade konkurrens som kan bli följden om det inte
finns några möjligheter att hantera prisriskerna till en rimlig kostnad.
Oberoende Elhandlare föreslår därför att Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att vara utställare
av CfD:er i de svenska anmälningsområdena.
Vi vädjar till SvK att på detta sätt bidrar till att förbättra elmarknaden i detta avgörande skede. SvK
har ju tidigare aktivt bidragit till att utveckla marknaden bl. a. genom att bilda Nord Pool.
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Prisutvecklingen på CfD-marknaden fr.o.m. november visar tydligt att den dåliga likviditeten i
elområde 4 gör att kostnaden för CfD ökar kraftigt. Det är därför viktigt att SvK agerar nu och inte
avvaktar.
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