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Utformningen av omsättningsavgiften på Nord Pool Spot
Oberoende Elhandlare anser att utvecklingen av en gemensam nordisk slutkundsmarknad är
ett väsentligt steg för att få en elmarknad med effektiv konkurrens och därmed motverka de
vertikalt integrerade företagens dominans på marknaden. Det är i detta sammanhang viktigt
att säkerställa att lagstiftningen harmoniseras i de nordiska länderna och att regelverket
utformas så att det inte snedvrider konkurrensen. Det är av största vikt att oberoende
elhandlare och aktörer som inte utgör en del av vertikalt integrerad kraftkoncern ges rimliga
möjligheter att konkurrera på marknaden. Detta motverkas om avgiftsstrukturen på spot- och
balansmarknaden ger vertikalt integrerade företag fördelar i förhållande till en oberoende
elhandlare eller energimäklare/portföljförvaltare vid upphandling för en större kund, som är
beredd att bli aktör på spot- och balansmarknaden med eget balansansvar. En väsentlig
förbättring i detta avseende var när genomförts är en-prissystemet på balanskraft infördes på
förbrukningssidan. Detta medförde att de tidigare sammanlagringsvinsterna försvann och att
riskerna för slutkunder på balansmarknaden minskades väsentligt.
Dessvärre finns det fortfarande inslag i avgiftsstrukturen som snedvrider konkurrensen till
nackdel för oberoende aktörer på elmarknaden. Detta gäller i princip de fasta avgifterna på
Nord Pool Spot och på Svenska Kraftnät, men dessa ligger i dag på en relativt låg nivå och
utgör därför inte något större problem. Vad som har en mer påtagligt snedvridande effekt är
Nord Pools omsättningsavgift. Den är i dag 0,0325 Euro per MWh (varav handelsavgift 0,03
och clearingavgift 0,0025). Ett vertikalt integrerat företag får en konkurrensfördel genom att
det varken behöver sälja den produktionsvolym eller köpa den volym på spotmarknaden,
som det skall leverera till en kund. Detta gäller i princip såväl aktörer som använder Gross
bidding som aktörer som nettar innan de handlar på spotmarknaden. Höjs
omsättningsavgiften så förstärks denna snedvridning av konkurrensen och omvänt om den
sänks så förbättras konkurrensen på marknaden.
För att begränsa den negativa effekten av Nord Pools omsättningsavgift på konkurrensen
föreslår Oberoende Elhandlare att:
Omsättningsavgiften på spotmarknaden skall baseras på omsättningen i respektive
anmälningsområde när Sverige delas in flera anmälningsområden den första november detta
år. Detta stämmer väl överens med nuvarande regelverk som inte tillåter nettning mellan
olika länders prisområden. Det skulle också öka andelen förutsägbara intäkter för Nord Pool
Spot eftersom risken för nettning av stora volymer minskar. T.ex. kan inte produktion i
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anmälningsområde 1 nettas mot förbrukning i andra områden. Enligt våra beräkningar skulle
Nord Pool Spot med dessa förutsättningar kunna sänka omsättningsavgiften med ca 20
procent utan att totalintäkten skulle minska. Oberoende Elhandlare anser att detta skulle
förbättra konkurrensen avsevärt eftersom de nettade volymerna då blir betydligt mindre och
omsättningsavgifterna kommer då att fördelas på olika aktörer på ett mer konkurrensneutralt
sätt.
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