Inbjudan till seminarium den 1 april 2011

Exploatering eller reglering
av naturliga monopol?
Ett seminarium om fjärrvärmemarknaden
Trots karaktären av naturligt monopol avreglerades
prissättningen på fjärrvärme i samband med
avregleringen av elmarknaden 1996. För kommuner
kan detta vara lockande att exploatera, antingen i egen
regi eller genom försäljning till en annan aktör.
Uppträder en oreglerad verksamhet på ett sätt som är i
linje med regeringens mål, eller bör den åter regleras?
Och vilka är i så fall fördelarna och nackdelarna med
olika lösningar? I en rapport till Expertgruppen för
miljöstudier undersöker Docent Astri Muren hur fjärrvärmepriserna utvecklats och hur effekter av ägarbyten
påverkat priserna. Hon diskuterar också principiellt hur
naturliga monopol kan regleras med siktet inställt på
en samhällsekonomiskt effektiv resursallokering.
Rapporten kommenteras av:
Roland Andersson
Ulrika Jardfelt
Per-Arne Sundbom
Tony Rosten

Professor i fastighetsekonomi, KTH
VD Svensk Fjärrvärme
Konkurrensråd, Konkurrensverket
Stf GD, Energimarknadsinspektionen

Seminariet leds av EMS:s ordförande, Bengt Kriström

Välkomna!

Program
12.45---13.00 Kaffe
13.00 Inledning av Bengt Kriström
13.10 Rapporten presenteras av Astri Muren
13.40 Kommentarer från panelen
14.20 Allmän diskussion
14.55 Avslutande kommentarer
15.00 Avslutning

Expertgruppen för
Miljöstudier
Expertgruppen för miljöstudier är en
kommitté under Finansdepartementet
med uppgift att bredda och fördjupa
underlaget för framtida miljöpolitiska
avgöranden och därigenom förbättra
förutsättningarna för att miljövårdens
resurser får mesta möjliga effekt och
måluppfyllelse.
Expertgruppen består av
Ordförande
Bengt Kriström, professor i
naturresursekonomi vid SLU i Umeå.
Astri Muren, docent i nationalekonomi
vid Stockholms universitet.
Ann-Sophie Crépin, fil.dr. i
nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

Tid: Fredagen den 1 april 2011
kl. 12.45 --- 15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Catherine Hagem, fil.dr. i
nationalekonomi vid Norges Statiska
sentralbyrå
Lennart Hjalmarsson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet

Anmälan

Anni Huhtala, professor i miljöekonomi
vid MTT (Finlands ledande
forskningsinstitut inom jordbruk och
livsmedel samt jordbruksmiljö).

Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
senast tisdag den 29 mars.

Per-Olov Johansson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Björn Carlén, fil.dr. i nationalekonomi
vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i
Stockholm.

Läs mer om Expertgruppen för Miljöstudier på vår hemsida
www.ems.expertgrupp.se

