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RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN 

 

Delrapport om branschutredningen om kapacitetsmekanismer 

 

1. Inledning 

Den 29 april 2015 inledde kommissionen en branschutredning om det finansiella stöd som 

EU:s medlemsstater ger elproducenter och konsumenter för att trygga elförsörjningen 

(kapacitetsmekanismer). Det finns en oro för att kapacitetsmekanismerna på ett orättmätigt 

sätt kan gynna vissa producenter eller typer av tekniker, och att de kan skapa hinder för 

handeln med el över gränserna.
1
  

För att undersöka om det finns någon grund för denna oro har kommissionen under det 

senaste året samlat in en stor mängd information om redan existerande och planerade 

kapacitetsmekanismer i elva medlemsstater. Den har undersökt varför medlemsstater 

genomför kapacitetsmekanismer, hur dessa mekanismer är utformade och hur de påverkar 

konkurrensen och handeln på den inre elmarknaden.  

Kommissionen kommer att använda sig av den information som samlats in i utredningen när 

den bedömer huruvida kapacitetsmekanismerna överensstämmer med EU:s regler om statligt 

stöd.
2
  

Utredningen kommer att bidra till kommissionens strategi för en energiunion, i synnerhet 

genom att stödja utarbetandet av ett förslag till lagstiftning om utformandet av en ny 

elmarknad i EU. Den 18 mars 2016 erinrade Europeiska rådet om vikten av en fullt 

fungerande sammanlänkad energimarknad
3
. Lärdomarna av branschutredningen kommer att 

stödja utarbetandet av mer regionala strategier för försörjningstrygghet, eftersom 

kapacitetsmekanismerna, när sådana används, i allt högre grad måste öppnas för deltagande 

över nationsgränserna.  

I denna delrapport och det bifogade arbetsdokumentet läggs kommissionens preliminära 

resultat och slutsatser från utredningen fram. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_sv.htm 
2 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna) (EUT C 200, 28.6.2014, s. 

1) 
3 Europeiska rådets slutsatser, 17–18 mars 2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-

european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_sv.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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Kommissionen bjuder in EU:s medlemsstater, aktörer inom elsektorn och allmänheten att 

inkomma med synpunkter på delrapporten och det bifogade arbetsdokumentet under de 

kommande 12 veckorna.  

Kommissionen kommer att offentliggöra en slutrapport om branschutredningen senare i år. 

2. Kommissionens policy rörande elmarknadernas utformning 

Europas elsektor är just nu inne i övergångsperiod av aldrig tidigare upplevda mått. 

Liberaliseringspolitiken och politiken för minskad användning av fossila bränslen har på 

djupet förändrat hur el produceras, handlas med och konsumeras i Europeiska unionen. De 

förnybara energikällorna har ökat snabbt. 26 % av EU:s energi produceras med hjälp av 

förnybara energikällor och 10 % av EU:s totala elektricitet kommer idag från intermittenta 

källor såsom vindkraft och solenergi.
4
 

Den storskaliga utbyggnaden av förnybar energi kombinerat med den minskade efterfrågan 

totalt sett och de sjunkande priserna på fossila bränslen har försämrat lönsamheten för 

konventionella generatorer och minskat incitamenten att upprätthålla befintliga kraftverk eller 

investera i nya. I många medlemsstater har denna utveckling följts av en ökad oro för 

försörjningstryggheten. Medlemsstaterna är oroliga för att elmarknaden inte ska producera de 

investeringssignaler som behövs för att säkerställa en blandad elproduktion som kan möta 

efterfrågan vid alla tidpunkter. 

Vissa medlemsstater har reagerat genom att vidta åtgärder som är utformade för att främja 

investeringar i den extra kapacitet som de anser nödvändig för att säkra en acceptabel nivå på 

försörjningstryggheten Genom dessa kapacitetsmekanismer får leverantörer av befintlig 

och/eller ny kapacitet betalt för att göra kapaciteten tillgänglig. 

När kapacitetsmekanismer införs på ett för tidigt stadium, utan en ordentlig 

problemidentifiering eller utan samordning och utan hänsyn tagen till bidraget från 

gränsöverskridande resurser, finns det en risk för att de ska snedvrida den gränsöverskridande 

elhandeln och konkurrensen. De kan till exempel belöna nya investeringar bara inom vissa 

typer av produktion eller utesluta laststyrning. De kan också främja investeringar inom länder 

när det skulle vara effektivare att förstärka sammanlänkningen mellan länder och importera el 

när det behövs. 

Kommissionen har uttryckt oro över elförsörjningen inom ramen för energiunionen,
5
 och 

meddelat sina planer på ett förslag till lagstiftning om utformandet av elmarknaden och en 

tryggad elförsörjning. Lagstiftningsförslaget skulle fastställa en skala med godtagbara 

                                                            
4 Europeiska kommissionen Lägesrapport om förnybar energi, den 15 juni 2015, COM(2015)293. 
5 Meddelande från kommissionen, En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik, 

den 25 februari 2015, COM(2015) 80. 
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risknivåer för försörjningsstörningar och en objektiv, faktabaserad bedömning av 

försörjningstryggheten för hela EU som återspeglar situationen i medlemsstaterna. För att få 

ta del av aktörernas synpunkter på dessa idéer har kommissionen inlett två offentliga samråd.6 

Branschutredningen om kapacitetsmekanismer är en del av detta bredare initiativ.  

3.  Branschutredningen om kapacitetsmekanismer 

Kommissionen kan genomföra utredningar i särskilda sektorer om det finns en misstanke om 

att konkurrensen påverkas av åtgärder som vidtagits av privata företag eller offentliga 

myndigheter. Denna branschutredning är den första någonsin på området statligt stöd.
7
  

Kommissionen inledde utredningen på grund av oro för att befintliga eller planerade statliga 

stödprogram för elproduktionskapacitet riskerar att snedvrida konkurrensen och undergräva 

den inre energimarknaden. 

Den information som samlats in i utredningen ger kommissionen möjlighet att bättre förstå 

• om och i vilken utsträckning det är nödvändigt för medlemsstaterna att ge statligt stöd för 

att trygga elförsörjningen, 

• vilka typer av kapacitetsmekanismer som är mest lämpade för att trygga elförsörjningen, 

och under vilka förhållanden kapacitetsmekanismerna riskerar att snedvrida konkurrensen 

mellan kapacitetsleverantörer
8
 och gränsöverskridande handel, 

• hur kapacitetsmekanismer kan komplettera den inre energimarknaden istället för att 

underminera dess funktion,  

• hur kapacitetsmekanismer för försörjningstrygghet samverkar med målen för utfasning av 

fossila bränslen, och 

• hur det kan säkerställas att medlemsstaterna följer reglerna om statligt stöd när de 

utformar och inför kapacitetsmekanismer. 

I detta syfte har kommissionen som ett första steg undersökt orsakerna bakom införandet av 

kapacitetsmekanismer och mekanismernas utformningsdetaljer. Ett antal redan införda 

mekanismer har undersökts förutom ett antal mekanismer som medlemsstaterna planerar att 

införa. Kommissionen har betraktat dessa mekanismer i ett vidare marknadssammanhang, 

speciellt med hänsyn till den allt större andelen förnybar energi.  

                                                            
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Sedan revideringen av procedurförordningen för statligt stöd 2013 får kommissionen genomföra utredningar på områden 

där statliga stödåtgärder skulle kunna snedvrida konkurrensen i flera medlemsstater eller där befintliga statliga stödåtgärder 

inte längre är förenliga med den inre energimarknaden. 
8 Till exempel mellan kraftproducenter och laststyrningsaktörer, 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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I denna delrapport presenterar kommissionen sina preliminära resultat och slutsatser av den 

insamlade informationen. Kommissionen välkomnar kommentarer till resultaten och 

slutsatserna, och kommer att använda dessa som grund för en slutrapport som ska publiceras 

senare i år.  

I denna delrapport ges ingen bedömning av huruvida de befintliga eller planerade 

kapacitetsmekanismerna i medlemsstaterna följer EU:s regler för statligt stöd. Riktlinjerna för 

statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna) innehåller 

specifika regler för bedömning av kapacitetsmekanismer. Kommissionen har redan tillämpat 

dessa regler på kapacitetsmekanismer som anmälts av Förenade kungariket och Frankrike.
9
 

Kommissionen ska som den har gjort i dessa fall bedöma hur väl kapacitetsmekanismerna 

överensstämmer med regler om statligt stöd i samband med förfaranden för statligt stöd.  

4.  Process 

Utredningen omfattar elva medlemsstater: Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrike, Tyskland, 

Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Sverige. Kommissionen har valt ut dessa 

medlemsstater utifrån följande tre faktorer: i) befintliga kapacitetsmekanismer eller planer på 

att införa en mekanism, ii) behovet att bevaka olika modeller för kapacitetsmekanismer som 

har införts eller som planeras i EU, och iii) de planerade kapacitetsmekanismernas troliga 

påverkan på konkurrensen och den gränsöverskridande handeln.  

För att förbereda denna delrapport har kommissionen skickat ut detaljerade frågeformulär till 

mer än 200 offentliga organ, energitillsynsmyndigheter, nätoperatörer och marknadsaktörer 

som är kommersiellt aktiva i de elva medlemsstater som granskas i utredningen. 

Kommissionen har mottagit 124 svar.  

                                                            
9 För det brittiska beslutet om kapacitetsmarknaden, se kommissionens beslut C (2014) 5083 final av den 23 juli 2014 i 

ärende SA.35980 (2014/N-2) – Förenade kungariket – Reform av elektricitetsmarknaden – Kapacitetsmarknad. Den 

offentliga versionen av beslutet finns tillgänglig på: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Kommissionen inledde formella 

granskningar av den franska landsomfattande kapacitetsmekanismen (SA.39621) och av anbudsförfarandet om ett gaseldat 

kraftverk i Bretagne (SA. 40454) den 13 november 2015. Se: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. För 

den landsomfattande kapacitetsmekanismen finns de offentliga versionerna av dessa beslut tillgängliga (på franska) på: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf och för anbudsförfarandet för ett gaseldat 

kraftverk i Bretagne på: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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Figur 1: översikt över svar efter medlemsstat 

 
Källa: Europeiska kommissionen 

Kommissionen anordnade även tre workshoppar med medlemsstater om frågor som rör 

kapacitetsmekanismer, till exempel lämplighetsbedömningar, utformningsdetaljer och 

deltagande i kapacitetsmekanismer över gränserna.
10

 Man höll bilaterala möten med 

europeiska organ och sammanslutningar, inklusive Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (Acer), det europeiska nätverket av systemansvariga för 

överföringssystem för el (Entso för el), Internationella energiorganet (IEA) och 

sammanslutningar av elproducenter, konsumenter, systemansvariga för lagringssystemen och 

aktörer som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet. Dessutom har kommissionen använt både 

offentliga informationskällor och expertlitteratur samt publikationer om ämnet. 

5. Det bifogade arbetsdokumentets struktur 

I det bifogade arbetsdokumentet presenteras närmare utredningens resultat om 

medlemsstaternas nuvarande praxis när man överväger, antar och styr en kapacitetsmekanism. 

Ett antal preliminära slutsatser har dragits utifrån denna information.  

I arbetsdokumentets två första kapitel definieras arbetets omfattning och beskrivs det 

sammanhang där frågan om kapacitetsmekanismer har uppkommit. I kapitel 2 ges en översikt 

över läget på den europeiska elmarknaden, med tyngdpunkt på de elva medlemsstater som är 

med i utredningen. I kapitlet förklaras varför många medlemsstater är oroade över deras 

elsystems fortsatta förmåga att möta efterfrågan alla tider på dygnet och därför använder eller 

överväger att införa kapacitetsmekanismer. Därefter följer en utvärdering om vad som utgör 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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drivkrafter till att investera i produktionskapacitet och en beskrivning om 

marknadsmisslyckanden och brister i regelverket som påverkar beslut om investeringar på 

elmarknaden. I kapitlet identifieras även ett antal marknads- och lagstiftningsreformer som 

kan bidra till att förbättra den inre elmarknadens funktion och därigenom minska eller 

undanröja behovet av kapacitetsmekanismer. Slutligen konstateras att det återstår 

marknadsmisslyckanden och brister i regleringen som kan bestå under lång tid framöver. 

I de därefter följande kapitlen undersöks kapacitetsmekanismernas förmåga att lösa 

problemen med dessa återstående marknadsmisslyckanden och regleringsbrister. I kapitel 3 

delas kapacitetsmekanismerna in i olika typer och de kapacitetsmekanismer som tas upp i 

denna branschutredning kategoriseras utifrån denna taxonomi. I kapitel 4 redogörs för hur 

medlemsstaterna bedömer om de har tillräcklig produktionskapacitet
11

 och för 

tillförlitlighetsnormernas
12

 roll i bedömningen. I kapitel 5 presenteras aspekter på 

utformningen av de kapacitetsmekanismer som tas upp i utredningen. Här utforskas även 

frågor som vem som kan delta i programmet, hur urvalet görs och vilka rättigheter och 

skyldigheter programdeltagarna har. Baserat på dessa resultat dras i kapitel 6 preliminära 

slutsatser om hur lämpliga varje typ av kapacitetsmekanism är för att trygga elförsörjningen 

och hur de påverkar marknaden. 

6.  Preliminära resultat och slutsatser 

6.1. Sammanhang där frågor om tillräcklig produktionskapacitet uppstår 

Kapacitetsmekanismer är ingen ny uppfinning. Mellan 1990 och 2001 omfattade elmarknaden 

i England och Wales ett kapacitetsbetalningssystem som ett element separat från elpriset. 

Irland, Italien och Spanien har gjort kapacitetsbetalningar till elproducenter under många år 

och i Sverige har strategiska reserver funnits sen 2003. Trots det har ett ökat intresse för 

kapacitetsmekanismer lett till att ett stort antal nya program har planerats och införts.  

Orsaken till medlemsstaternas förnyade intresse för kapacitetsmekanismer kan hittas i 

elsektorns utveckling. Som kapitel 2 i arbetsdokumentet visar har produktionskapaciteten i 

EU ökat under de senaste två åren. Denna ökning beror främst på att elproduktionen från 

förnybara energikällor har ökat. Samtidigt har efterfrågan på el minskat. Minskningen beror 

delvis på den ekonomiska krisen i EU som började 2008, delvis på energibesparingar som är 

resultatet av åtgärder för en effektiv energianvändning. 

                                                            
11 Tillräcklig produktionskapacitet betyder en nivå på producerad kapacitet som bedöms vara tillräcklig för att 

möta nivån på efterfrågan i medlemsstaten under varje given period (grundat på användningen av en 

konventionell statistisk indikator). 
12 Termen tillförlitlighetsnorm syftar inom ramen för branschutredningen till en nivå av tillräcklig 

produktionskapacitet som bedöms vara acceptabel och som kan utgöra en grund för ingripanden. 
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Ökad produktionskapacitet och minskad efterfrågan har lett till ökande skillnader mellan 

toppar i efterfrågan och produktionskapacitet, vilket är ett tecken på överkapacitet. Detta har i 

sin tur lett till att grossistpriserna på el har sjunkit sedan 2011. I Tyskland är till exempel 

grossistpriserna för ett år framöver de lägsta på 14 år. 

Produktionskapaciteten för ny förnybar energi har lägre löpande kostnader än konventionella 

kol- eller gaseldade kraftverk. Som ett resultat producerar de konventionella kraftverken inte 

lika ofta som förr, särskilt inte på marknader med en hög andel förnybar energi. Den 

intermittenta karaktären hos el från förnybara källor skapar osäkerhet om frekvensen när det 

gäller pristoppar som hjälper konventionell teknik att få tillbaka sina investeringskostnader. 

Figur 2 visar en tydlig korrelation mellan andelen förnybar energi på marknaden och i vilken 

utsträckning produktion med fossila bränslen används: ju mer förnybar energi, desto färre 

driftstimmar har de konventionella kraftverken.  

Figur 2: Den förnybara energins påverkan på konventionella kraftverks 

användningsgrad 

 
Källa: Europeiska kommissionen, baserat på data från Eurostat. 

Emedan den nuvarande situationen på EU:s elmarknader karakteriseras av en hög nivå på 

försörjningstryggheten, även jämfört med andra delar av världen, finns det en oro i många 

medlemsstater för att denna utveckling ska påverka hur väl deras elmix räcker till i framtiden. 

Man planerar att avställa eller stänga många olönsamma kraftverk. På senare år har detta 

kommit att bli ett problem, i synnerhet för flexibla gaseldade kraftverk som i allmänhet har 

blivit dyrare att driva jämfört med mindre flexibla lignit- eller koleldade kraftverk. Dessutom 

har vissa medlemsstater som till exempel Förenade kungariket, Polen och Kroatien en 

åldrande park av koleldade kraftverk varav många förväntas stänga under de kommande åren. 

Tendensen till ökad produktion från förnybara energikällor utgör en ekonomisk utmaning för 

affärsmodellen med många etablerade energiföretag med en kraftverkspark som drivs med 
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fossila bränslen. Även om övergången till mer förnybar energiproduktion är en planerad 

utveckling, är det en utmaning för försörjningstryggheten om det leder till nedläggning av, 

eller brist på incitament att investera i, flexibla kraftverk som behövs för att backa upp 

intermittent förnybar elproduktion med vindkraft och solvärme.  

Dessutom råder dålig överensstämmelse mellan var de nya förnybara energianläggningarna är 

placerade och var energins högkonsumtionsområden ligger. Ett exempel är Tyskland, där 

större delen av den förnybara energin är koncentrerad till de norra delarna av landet, medan 

många av de konventionella kraftverken och kärnkraftverken som kan komma att stängas på 

kort eller medellång sikt finns i de södra delarna av landet, där viktiga efterfrågeområden är 

belägna. Utvecklingen av elnätet håller inte jämna steg med dessa föränderliga mönster för 

tillgång och efterfrågan. Vad som är ännu viktigare är att elpriserna inte skickar rätt signaler 

för matchande lokal tillgång och efterfrågan, eftersom Tyskland, tillsammans med Österrike 

och Luxemburg, bildar ett odelat anbudsområde vilket innebär att elpriset på 

grossistmarknaden är detsamma inom hela detta område.   

I princip borde elgrossistmarknaderna (”renodlade energimarknader”) kunna ge de 

prissignaler som behövs för att driva fram de nödvändiga investeringarna förutsatt att 

grossistpriserna gör det möjligt att återvinna fasta kostnader. Huruvida modellen med 

”renodlade energimarknader” klarar av detta i praktiken diskuteras för närvarande eftersom 

dagens elmarknader kännetecknas av osäkerhet samt marknadsmisslyckanden och bristfällig 

reglering som påverkar prissignalerna på grossistmarknaden. Dessa omfattar följande: låga 

pristak (som kan ses som ett verktyg för att förhindra missbruk av marknadsmakt, men som 

även kan begränsa möjligheterna för elpriserna att stiga och avspegla kapacitetsbrist och 

konsumenternas värdering av tillförlitlighet), stödprogram för förnybar energi som snedvrider 

prissignalerna, oförutsägbara bristperioder, bristen på kortfristiga marknader som möjliggör 

ett brett deltagande och bristen på aktivt deltagande från laststyrningsaktörer. 

I detta sammanhang kan medlemsstaterna införa kapacitetsmekanismer istället för att ta itu 

med marknadens felkonstruktion. Det är av central betydelse att medlemsstaterna så långt det 

är möjligt förbättrar sina marknaders funktion och tar itu med de underliggande orsaker som 

har skapat tillräcklighetsproblemen från första början. Detta kommer sannolikt att kräva att 

medlemsstaterna garanterar lämpliga prissignaler – i synnerhet i bristtider – eftersom dessa 

priser ger incitament till styrning efter efterfrågan, flexibel produktionskapacitet och till 

import och export på den inre elmarknaden. 

Det finns emellertid ett antal återstående marknadsmisslyckanden och brister i regelverket 

som är svåra att avhjälpa eller tar lång tid att lösa på rätt sätt. Deltagande från efterfrågesidan 

kräver att konsumenterna har den utrustning (t.ex. smarta mätare), den realtidsinformation och 

de kontrakt som gör det möjligt för dem att reagera på prisökningar och anpassa sin 

elkonsumtion efter dessa. Dessutom kan likvida och konkurrensutsatta kortfristiga marknader 

som bättre kan bidra till försörjningstryggheten inte utvecklas i hela Europa över en natt. 
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Slutligen kan det ta åratal att bygga upp de överföringsledningar som behövs för att få bort 

nätets begränsningar. 

Av dessa skäl har många medlemsstater infört eller planerar att införa kapacitetsmekanismer. 

Dessa mekanismer förändrar elmarknaderna på ett långtgående sätt eftersom producenter och 

andra kapacitetsleverantörer inte längre bara får betalt för den el de producerar utan även för 

sin tillgänglighet. 

Kapacitetsmekanismer kan orsaka ett antal konkurrensproblem. Ett lapptäcke av mekanismer 

över hela EU riskerar att påverka den gränsöverskridande handeln och snedvrida 

investeringssignaler till förmån för länder med mer ”generösa” kapacitetsmekanismer. 

Nationellt beslutade mål för tillräcklig produktionskapacitet riskerar att resultera i ett 

överdrivet anskaffande av kapacitet om importen inte helt och hållet tas med i beräkningen. 

Kapacitetsmekanismer kan stärka marknadsmakten om de till exempel inte tillåter nya eller 

alternativa leverantörer att komma in på marknaden. Det är också sannolikt att 

kapacitetsmekanismer leder till överkompensation av kapacitetsleverantörerna – ofta till 

innehavarnas fördel – om de är dåligt utformade och inte främjar konkurrensen. Samtliga 

dessa problem kan undergräva den inre energimarknadens funktion och höja 

energikostnaderna för konsumenterna. 

6.2. Kapacitetsmekanismer som påträffats i de elva medlemsstaterna 

De medlemsstater som är med i utredningen tillämpar en lång rad kapacitetsmekanismer. 

Arbetsdokumentet som finns bifogat till denna delrapport delar in dem i sex typer: i) 

upphandlingar för ny kapacitet ii) strategiska reserver iii) riktade kapacitetsbetalningar iv) 

modeller med centrala köpare v) decentraliserade åtaganden och vi) marknadsomfattande 

kapacitetsbetalningar.13
 

Dessa typer av kapacitetsmekanismer kan delas in i två breda 

kategorier: målinriktade mekanismer som endast förutsätter betalningar till utvalda kategorier 

av kapacitetsleverantörer, och marknadsomfattande mekanismer, som i princip är öppna för 

alla kategorier av kapacitetsleverantörer. Inom dessa två kategorier går det att skilja mellan 

volymbaserade mekanismer och prisbaserade mekanismer.  

                                                            
13 Se arbetsdokumentet, kapitel 3.1 för en mer utförlig förklaring av taxonomin. 
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Figur 3: En taxonomi för kapacitetsmekanismer 

 
Källa: Europeiska kommissionen 

Totalt identifierade utredningen 28 befintliga eller planerade kapacitetsmekanismer i de 11 

medlemsstaterna (se Table 1). Den vanligaste typen av kapacitetsmekanism är en strategisk 

reserv. Strategiska reserver omfattar kraftverk och annan kapacitet som inte deltar på 

grossistmarknaden, men som hålls åtskilda för att kallas in av nätverksoperatören i 

nödsituationer.  

Så kallade leveransavbrottsprogram (interruptibility schemes), i vilka nätoperatören kan be 

industrikunder att minska sin efterfrågan i bristsituationer, omfattas av denna definition 

eftersom de även tillhandahåller kapacitet som endast aktiveras på nätverksoperatörens 

begäran. Strategiska reserver finns i åtta medlemsstater, av vilka Tyskland och Polen driver 

både ett program för möjlighet till frånkoppling och en annan form av strategisk reserv. För 

närvarande har Spanien det högsta antalet kapacitetsmekanismer (fyra). 
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Tabell 1: Kapacitetsmekanismer i branschutredningen 

 
Källa: Europeiska kommissionen, baserat på svar från branschutredningen 

6.3. Bedömning av produktionskapacitetens tillräcklighet och tillförlitlighetsnormer 

Branschutredningen har visat att en klar majoritet offentliga myndigheter räknar med 

tillförlitlighetsproblem i framtiden även om sådana problem idag förekommer endast mycket 

sällan. 

För att avgöra huruvida denna oro kräver att kapacitetsmekanismer införs måste 

medlemsstaterna först genomföra en bedömning av tillräcklighetsläget. Utredningen visar att 

medlemsstaterna genomför sådana bedömningar med allt mer förfinade metoder. Metoderna 

är emellertid sällan möjliga att jämföra medlemsstaterna emellan. Metoderna varierar 

avsevärt, t.ex. när det gäller huruvida man ska ta hänsyn till produktion från andra länder, men 

också när det gäller olika scenarier och underliggande antaganden.  Detta förstärker den 

nationella inriktningen hos de flesta mekanismer och förhindrar en gemensam syn på den 

situation som råder för produktionskapacitetens tillräcklighet som visar ett möjligt behov av 

(gemensamma) åtgärder på EU-nivå eller regional nivå.  

För att fastställa den önskade försörjningsnivån kan medlemsstaterna definiera 

tillförlitlighetsnormer som möjliggör en kompromiss mellan fördelarna med tillförlitlighet och 

kostnaden för att tillhandahålla den. Det konstaterades emellertid i samband med utredningen 

att praxis för att fastställa tillförlitlighetsnormer varierar avsevärt. Dock fann utredningen att 

inte alla medlemsstater anger tillförlitlighetsnormer, och utan tillförlitlighetsnormer finns det 

ingen objektiv måttstock mot vilken man kan mäta om en kapacitetsmekanism behövs. 

Delrapportens resultat låter också förstå att även där tillförlitlighetsnormer existerar grundas 

Anbudsförf. ny kapacitet Strategisk reserv Riktad kapacitetsbetalning

Belgien ** Belgien Italien

Frankrike Danmark ** Polen

Irland ** Tyskland *** Portugal ***

Polen Spanien ***

Sverige

Tyskland (leveransavbrottsprogram)

Irland (leveransavbrottsprogram)

Italien (leveransavbrottsprogram) *** 

Polen (leveransavbrottsprogram)

Portugal (leveransavbrottsprogram)

Spanien (leveransavbrottsprogram)

Central köpare Decentraliserat åtagande Marknadsomf. kapacitetsbet.

Irland * Frankrike * Irland

Italien *

* Planerad mekanism (eller under införande)

** Tidigare mekanism (eller aldrig införd)

*** Många kapacitetsmekanismer av samma typ
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dessa sällan på konsumenternas faktiska vilja att acceptera strömavbrott (värde på förlorad 

last eller VOLL). Det finns även föga bevis för att de medlemsstater som har infört en 

kapacitetsmekanism kopplar den mängd kapacitet de behöver till den önskade 

tillförlitlighetsnivån så som den kommer till uttryck genom deras tillförlitlighetsnorm. 

Frånvaron av gemensamma metoder för att definiera vad en tillräcklig produktion och 

tillförlitlighetsnormer är gör det svårt att bedöma behovet av de befintliga och planerade 

kapacitetsmekanismerna, och gör koordination över landgränser svårt då medlemsstater har 

olika uppfattningar om det faktiska problemet. Detta gör det i sin tur svårt att bedöma 

möjligheten till sammanlänkningar som tillfredsställer det identifierade kapacitetsbehovet. 

Dessutom beaktas inte alltid bidraget från förnybara energikällor och laststyrning till 

systemens lämplighet. 

Därför verkar det finnas starka skäl för en bättre anpassning av de metoder som används för 

att definiera tillräcklig produktion och tillförlitlighetsnormer. Detta kommer troligen att 

utgöra en väsentlig beståndsdel i kommissionens kommande initiativ för utformning av 

marknaden.
14

 Allt eftersom regionala och EU-omfattande metoder utvecklas och blir mer 

tillförlitliga bör de också i ökande grad användas som grund för att bedöma behovet av att 

införa kapacitetsmekanismer, i synnerhet under EU:s regler om statligt stöd. 

6.4. Kapacitetsmekanismernas utformningsdetaljer 

Så snart som medlemsstaterna har bedömt tillräckligheten för sin produktionskapacitet och 

kommit fram till att det finns ett behov av att stödja produktionskapacitet har de en rad 

valmöjligheter för att utforma en lämplig kapacitetsmekanism som kan rätta till det påträffade 

problemet. I arbetsdokumentet presenteras de viktigaste av dessa utformningsval i tre 

kategorier: 

a) Stödberättigande: Vem kan delta i kapacitetsmekanismen? Är mekanismen öppen för 

olika typer av kapacitetsleverantörer, ny kapacitet, laststyrning, lagring av el och/eller 

kapacitetsleverantörer som finns i andra medlemsstater? 

b) Tilldelning: Hur fungerar processen med att välja ut de kapacitetsleverantörer som ska få 

stöd, och hur fastställs nivån på kapacitetsersättningen? 

c) Produktutformning: Vad krävs av kapacitetsleverantörer som får stöd genom mekanismen, 

och vad händer om de inte uppfyller sina skyldigheter? 

                                                            
14 COM 2015 (340). 
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6.4.1. Stödberättigande 

Väl utformade kriterier för stödberättigande är viktigt för att säkerställa ett optimalt urval av 

kapacitetsleverantörer som kan komma till rätta med det identifierade problemet med 

elförsörjningen. De preliminära resultaten visar dock att de flesta befintliga 

kapacitetsmekanismer bara är öppna för ett begränsat antal kapacitetsleverantörer. I vissa fall 

utesluts vissa kapacitetsleverantörer uttryckligen från deltagande, eller så begränsas gruppen 

potentiella deltagare uttryckligen till vissa leverantörer. I andra fall ställer medlemsstaterna 

krav som har samma effekt och på ett outtalat sätt minskar de typer av eller det antal 

kapacitetsleverantörer som är berättigade till stöd. Exempel är storlekskrav, miljöstandarder, 

krav på tekniska prestanda, tillgänglighetskrav (nedskrivning), mekanismernas ledtid, dvs. 

tiden mellan beviljandet av kapacitetskontraktet och början på tillgänglighetsskyldigheten, 

och längden på de kontrakt som erbjuds kapacitetsleverantörer. I ett betydande antal 

kapacitetsmekanismer är ledtiden mindre än ett år, vilket gör det svårt för 

kapacitetsleverantörer att utveckla kapacitetserbjudanden som kräver längre tid för planering 

och införande, i synnerhet att bygga nya kraftverk. Korta ledtider tenderar därför att indirekt 

utesluta ny produktionskapacitet och, i mindre utsträckning, nya laststyrningsleverantörer. 

I branschutredningen utreddes specifikt villkoren för stödberättigande för olika typer av 

produktionstekniker, laststyrningsaktörer, lagringsleverantörer samt ny och befintlig 

kapacitet. Platsberoende krav för stödberättigande utreddes också. I en klar majoritet av de 

befintliga och planerade kapacitetsmekanismerna utesluts vissa produktionstekniker. Medan 

nästan alla medlemsstater stödjer laststyrning genom någon form av kapacitetsersättning 

konkurrerar det inte alltid på lika villkor med andra kapacitetsleverantörer.  

Vad gäller inkluderingen av ny och befintlig kapacitet har branschutredningen visat att 

medlemsstater ofta antingen fokuserar enbart på att attrahera ny kapacitet eller på att undvika 

nedstängning av befintlig kapacitet, snarare än på båda. De kapacitetsmekanismer som 

behandlas i utredningen är i allmänhet öppna för kapacitet oavsett var den finns inom 

medlemsstaten, även om separata regler ofta tillämpas för öar.  

Branschutredningen har visat att selektiva mekanismer kan leda till att ytterligare mekanismer 

utvecklas för att kompensera för kapacitetskällor som inledningsvis har utelämnats. Ett bra 

exempel på denna ”snöbollseffekt” är det fragmenterade systemet med 

kapacitetsbetalningsmekanismer i Spanien. År 1997 började spanska kraftverk få riktad 

kapacitetsersättning. Detta var emellertid inte tillräckligt för att rätta till problemen med 

produktionskapacitetens tillräcklighet, eftersom programmet år 2007 kompletterades med ett 

program för leveransavbrott, och även senare, år 2010, med ett program för prioriterad 

avsändning för inhemska energikällor (kol). 

Utredningen har visat att alltför selektiva kapacitetsmekanismer riskerar att överkompensera 

sina deltagare eftersom konkurrenstrycket är svagare när tilldelningsprocessen bara har ett 
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begränsat deltagande. Kapacitetsleverantörerna har därför ett incitament att bjuda på en högre 

nivå än det stöd som de faktiskt behöver för att tillhandahålla tillgänglighetstjänsten. Detta 

illustreras av resultaten från den brittiska kapacitetsauktionen, vilka visar att 

kapacitetspriserna skulle ha stigit om någon av de stödberättigade typerna av 

kapacitetsleverantörer uteslutits från auktionen. 

Samtidigt visar branschutredningen en ökande tendens till mekanismer som är öppna för en 

bredare grupp av potentiella kapacitetsleverantörer. År 2014 införde till exempel Förenande 

kungariket Storbritanniens marknadsomfattande mekanism med centrala köpare, och år 2015 

lade Frankrike fram en marknadsomfattande decentraliserad kapacitetsmekanism. Det är mer 

troligt att deltagande från många kapacitetsleverantörer bidrar till att undvika 

överkompensation och att förhindra att konkurrensen mellan olika kapacitetsleverantörer 

snedvrids inom en medlemsstat och i den gränsöverskridande handeln.  

6.4.2. Deltagande i kapacitetsmekanismer över gränserna 

Utredningen avslöjar att även om vissa länder tar med i beräkningen att importen från andra 

länder bidrar till att trygga deras elförsörjning i stressituationer, tillåter väldigt få av de elva 

medlemsstater som granskas i utredningen kapacitetsleverantörer i andra EU-länder (utländsk 

kapacitet) att delta i deras kapacitetsmekanismer. Denna situation håller emellertid på att 

förändras då ett allt större antal medlemsländer arbetar mot att tillåta deltagande av sådant 

slag. Till exempel tillät Förenade kungariket länkar (överföringsledningar som korsar 

landgränser) i 2015 års kapacitetsauktion, och Frankrike och Irland håller på att utarbeta 

planer på att tillåta gränsöverskridande deltagande i deras mekanismer. Att 

gränsöverskridande deltagande tas med är också i linje med energiunionens mål att säkerställa 

en fullt fungerande och sammanlänkad energimarknad. 

Att ta hänsyn till importen i styrningen av kapacitetsmekanismer är av central betydelse 

eftersom det förhindrar det kostsamma och överdrivna anskaffandet av kapacitet som skulle 

uppstå om alla medlemsstater använde en kapacitetsmekanism för att trygga sitt 

självförsörjande. Om utländsk kapacitet tillåts att delta i en kapacitetsmekanism undanröjer 

detta även snedvridningen av investeringssignalerna som skulle gynna länder med generösare 

kapacitetsmekanismer och ge fördelar till ägare. Det skapar även incitament för fortsatta 

investeringar i sammanlänkning. 

Det är tekniskt svårt att inkludera utländsk kapacitet i kapacitetsmekanismer. En arbetsgrupp 

med medlemsstaterna sammanträdde i juni 2015 för att undersöka problemet med 

gränsöverskridande deltagande i kapacitetsmekanismer. Resultatet av arbetsgruppens arbete 

återfinns i bilaga 2 till det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer 

rapporten om branschutredningen i form av ett diskussionsunderlag för att stimulera 

diskussionen om denna fråga. Det material som presenteras i bilagan är inte ett formellt 
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ställningstagande från kommissionens sida och är inte resultatet av branschutredningen, men 

deltagarna i det offentliga samrådet är välkomna att lämna synpunkter på innehållet. 

6.4.3. Tilldelningsförfarande 

Om ett tilldelningsförfarande är väl utformat väljs det mest kostnadseffektiva alternativet från 

de stödberättigade kapacitetsleverantörerna, och det sätts ett pris på kapacitet vid vilket man 

undviker överkompensation. I utredningen har en mängd olika infallsvinklar på tilldelning 

identifierats. Den viktigaste skillnaden finns mellan administrativa och konkurrensutsatta 

tilldelningsförfaranden. I det administrativa tilldelningsförfarandet väljs alla stödberättigade 

kapacitetsleverantörer utan konkurrens och ersättningen för kapacitet fastställs i förväg av 

medlemsstatens myndigheter eller förhandlas fram bilateralt mellan medlemsstaten och 

kapacitetsleverantören. I ett konkurrensutsatt tilldelningsförfarande deltar däremot 

stödberättigade kapacitetsleverantörer i ett budgivningsförfarande och kapacitetsersättningen 

är resultatet av detta förfarande. Administrativa och konkurrensutsatta förfaranden är lika 

vanliga i samtliga elva medlemsstater i utredningen, men konkurrensutsatta 

anbudsförfaranden förekommer i ökande grad i mekanismer som införts under de senaste 

åren. I Förenade kungariket har kapacitetsauktioner hållits sedan 2014. Frankrike håller på att 

skapa en marknad för handel med kapacitetscertifikat. Irland och Italien rör sig bort från 

användningen av administrativa tilldelningsförfaranden och planerar att tilldela 

kapacitetsprodukter genom auktioner. 

Branschutredningen har visat att administrativa tilldelningsförfaranden har liten möjlighet att 

visa det riktiga värdet på kapacitet och därför blir de sannolikt inte heller kostnadseffektiva. I 

Spanien, till exempel, halverades nästan priset på en frånkopplingstjänst efter det att 

konkurrensutsatta auktioner infördes. Konkurrensutsatta tilldelningsprocesser är däremot i 

princip bättre för att visa det riktiga värdet på kapacitet, men erfarenheten visar att detta bara 

stämmer om tilldelningsförfarandets utformning och marknadsstrukturen gör verklig 

konkurrens möjlig. Ett tilldelningsförfarande som inte visar det verkliga värdet på kapacitet 

sänder troligtvis inte heller riktiga investeringssignaler. Om kapacitetsersättningen är för hög 

håller kapacitetsmekanismen kvar onödig kapacitet på marknaden eller får till och med fram 

ny kapacitet i situationer då överkapacitet råder. Är ersättningen å andra sidan för låg kommer 

befintliga kraftverk att lämna marknaden eller så investeras det inte i ny kapacitet. 

Utformningen på tilldelningsprocessen i en kapacitetsmekanism kan också påverka 

konkurrensen på elmarknaden. Till exempel konstaterades i utredningen att 

kapacitetsmekanismer som är decentraliserade (dvs. där de enskilda leverantörerna är 

ansvariga för att uppskatta och införskaffa den kapacitet som behövs), såsom den mekanism 

som utvecklas i Frankrike, på koncentrerade marknader kan fungera som hinder från att 

komma in på marknaden. Detta beror på att nyetablerade på marknaden inte förmår uppskatta 

sitt framtida kapacitetsbehov lika väl som etablerade företag med en stor och stabil kundbas. 
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6.4.4. Kapacitetsprodukten 

Alla kapacitetsmekanismer omfattar vissa skyldigheter som kapacitetsleverantörer måste 

uppfylla mot att de får en ersättning. Dessa varierar i innehåll från en relativt grundläggande 

skyldighet att bygga och driva en kraftstation, via skyldigheter som hänger samman med att 

fullfölja instruktioner från nätverksoperatören (t.ex. att släppa på och producera elektricitet), 

till skyldigheter som är mer komplexa (t.ex. tillförlitlighetsoptioner som kräver ekonomiska 

återbetalningar när strike-priset överstigs av ett referenspris). 

Det finns även många olika svar på frågan om vad som händer om kapacitetsleverantörer 

underlåter att uppfylla sina skyldigheter (straff). Vissa mekanismer utestänger helt enkelt 

kapacitetsleverantörer från att få betalningar i framtiden, men de flesta kräver att 

leverantörerna ska betala tillbaka det de tjänat eller betala en tilläggsavgift som straff. 

Utredningen visade att kraftstationer har otillräckliga incitament att vara tillförlitliga om 

skyldigheterna är begränsade och straffen för att inte uppfylla dem är låga. I utredningen 

uppdagades även en spänning mellan ett effektivt straffsystem i en kapacitetsmekanism och 

oönskade effekter på marknadens funktion. De politiskt ansvariga skulle kunna betrakta straff 

i kapacitetsmekanismer som en ersättning för bristpriser på elektricitet. Båda ger signaler om 

att producera eller att minska efterfrågan i situationer när det råder brist på el. Emellertid är 

det endast elpriserna – inte kapacitetsmekanismernas straffavgifter – som ger en signal om 

import inom den inre marknaden. Därför bör medlemsstaterna noga se till att prissignalerna 

för elektricitet inte ersätts med kapacitetsmekanismer. 

Ytterligare ett resultat är att mekanismer som inkluderar laststyrning vanligtvis omfattar olika 

skyldigheter för aktörer som tillhandahåller laststyrning än för producenter. En viss skillnad i 

skyldigheter och straff mellan produktion och laststyrning kan vara berättigad, åtminstone på 

kort sikt, för att möjliggöra utvecklingen av laststyrningen. 

6.5. Preliminära slutsatser om utvärderingen av de olika typerna av 

kapacitetsmekanismer 

Baserat på de ovanstående resultaten drar kommissionen följande preliminära slutsatser om 

huruvida kapacitetsmekanismer kan trygga elförsörjningen och om hur kapacitetsmekanismer 

påverkar hur EU:s inre energimarknad fungerar. 

 Harmoniserade och mer transparenta sätt att bestämma nivåer på produktionskapacitetens 

tillräcklighet och fastställa tillförlitlighetsnormer skulle bidra till att konkretisera behovet 

av olika nivåer av intervention och förbättra jämförbarheten över gränserna.  

 

 De sex olika typerna av kapacitetsmekanismer (se taxonomin ovan) passar inte alla lika 

väl för att komma till rätta med kapacitetsproblemet. Det optimala valet beror på 

beskaffenheten av det problem med produktionskapacitetens tillräcklighet som 
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mekanismen är tänkt att lösa (marknadsomfattande eller lokalt; långsiktigt eller 

övergående), och på strukturen på medlemsstatens elmarknad (koncentrationsgrad). 

 

 Av de sex typerna av kapacitetsmekanismer riskerar två (dvs. prisbaserade mekanismer 

som erbjuder marknadsomfattande eller riktade kapacitetsbetalningar) att överkompensera 

kapacitetsleverantörer eftersom de förlitar sig på administrativ prissättning istället för 

konkurrensutsatta tilldelningsförfaranden. 

 

 Risken för överkompensation är mindre med de fyra återstående typerna av 

kapacitetsmekanismer, som kan komma att åtgärda problem med tillräcklig 

produktionskapacitet. Vilket alternativ som är den mest passande modellen beror på det 

specifika tillräcklighetsproblem som ska lösas: 

 

 Upphandlingar om ny kapacitet och strategiska reserver kan vara lämpliga för att lösa 

övergående kapacitetsproblem. En upphandling öppnar upp för nya investeringar, 

medan en strategisk reserv vanligtvis används för att förhindra att befintliga 

anläggningar lägger ner. Ingen av dessa två modeller löser underliggande 

marknadsmisslyckanden, men de kan båda överbrygga ett kapacitetsgap till dess att 

marknadsreformer genomförs för att elmarknaden ska kunna tillhandahålla tillräckliga 

incitament för investeringar, eller till dess att en lämpligare långsiktig 

kapacitetsmekanism införs. Dessa modeller borde därför åtföljas av en trovärdig plan 

för framtiden. 

 

 Mekanismer med centrala köpare och decentraliserade åtagandemekanismer skulle 

kunna vara lämpliga alternativ för att komma till rätta med ett långsiktigare och mer 

allmänt tillräcklighetsproblem, beroende på konkurrensnivån på den underliggande 

marknaden. Dessa två typer av kapacitetsmekanismer är mer lämpade att attrahera ny 

kapacitet och tillåta direkt konkurrens mellan produktion och laststyrning, och således 

skapa starkare konkurrens om kapacitetsersättning och visa kapacitetens reella 

ekonomiska värde. 

 

 I samtliga fall måste kapacitetsmekanismer utformas noggrant med särskild 

uppmärksamhet på transparenta och öppna regler för deltagande och en kapacitetsprodukt 

som inte underminerar elmarknadens funktion. I synnerhet borde elpriser fortsätta att ge 

en bristsignal så att el importeras från andra medlemsstater vid rätt tidpunkt.   

Dessa preliminära slutsatser är främst inriktade på olika kapacitetsmekanismers förmåga att 

avhjälpa problem med elförsörjningstrygghet på det mest kostnadseffektiva och minst 

marknadssnedvridande sättet. Kapacitetsmekanismer kan emellertid påverka 

produktionsmixen och därför interagera med politiska instrument som syftar till att främja 
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minskade koldioxidutsläpp. Såsom erkänns i energi- och miljöstödsriktlinjerna
15

 bör 

utformningen av kapacitetsmekanismer beakta denna påverkan för att bidra till övergripande 

samstämmighet i EU:s energipolitik på elmarknaderna.  

Kommissionen välkomnar kommentarer om dessa preliminära slutsatser inom ramen för det 

offentliga samrådet. Kommissionen kommer att dra mer definitiva slutsatser i sin slutrapport, 

vilken kommer att ge medlemsstaterna och marknadsdeltagarna större klarhet i hur de ska 

tillämpa EU:s regler om statligt stöd när de analyserar kapacitetsmekanismer i framtiden. 

7. Nästa steg 

Med denna delrapport och det bifogade arbetsdokumentet presenterar kommissionen sina 

preliminära resultat och slutsatser rörande branschutredningen om kapacitetsmekanismer för 

sektorn och för medlemsstaterna för samråd. Kommissionen kommer att samarbeta aktivt med 

intressenter under de kommande månaderna med syftet att presentera en slutrapport senare i 

år. Kommissionen kommer att använda slutrapporten för att bedöma anmälda 

kapacitetsmekanismer i relation till statligt stöd och för att utarbeta lagstiftningsförslag om en 

reviderad utformning av elmarknaden. 

                                                            
15 Se riktlinjerna punkt 233 e: ”åtgärden [bör] ge företräde till utsläppssnåla producenter i händelse av 

motsvarande tekniska och ekonomiska parametrar” och punkt 220: ”Stöd för tillräcklig produktionskapacitet kan 

strida mot målet att fasa ut miljöskadliga stöd, inbegripet till fossila bränslen. Medlemsstaterna bör därför främst 

överväga alternativa sätt för att uppnå tillräcklig produktionskapacitet som inte har en negativ inverkan på målet 

att fasa ut miljöskadliga eller ekonomiskt skadliga stöd, till exempel genom att underlätta ledning av 

efterfrågesidan och öka sammanlänkningskapaciteten.” 
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