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Uppdrag att utvardera branschinitiativet Prisdialogen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar at Energimarknadsinspektionen att utvardera

branschinitiativet Prisdialogen. Utvarderingen ska omfatta huruvida

Prisdialogen har bidragit till stabilitet och forutsagbarhet ayseende

prisutvecklingen pa fjarrvarmemarknaden och till ett okat fortroende for

fjarrvarmebranschen. Energimarknadsinspektionen ska vid utvarderingen

redovisa Prisdialogens omfattning ayseende antalet kunder och hur

omfattningen paverkar resultatet av verksamheten.

Energimarknadsinspektionen ska aven analysera och redovisa sin

uppfattning om Prisdialogen har starkt konsumenternas position eller

om ytterligare atgarder, exempelvis lagstiftning, behover vidtas.

Uppdragets genomforande ska fortlopande stammas av med

Regeringskansliet (Naringsdepartementet).

Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet

(Naringsdepartementet) senast den 31 mars 2015 samt slutrapporteras

till Regeringskansliet (Naringsdepartementet) den 31 mars 2016.

Uppdraget far enligt sarskild overenskommelse mellan foretradare for

Naringsdepartementet och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid

annan tidpunkt an vad som har angivits.

Bakgrund

Det har under flera ar framforts kritik mot fjarrvarmeforetagens starka

stallning i relation till kunder och andra intressenter. Kritiken har bl.a.

riktat sig mot bristande mojligheter for kunder att valja

fjarrvarmeleverantor. I borjan av 2009 tillsatte regeringen en utredning

for att analysera forutsattningarna for att infora ett lagstadgat

tredjepartstilltrade till fjarrvarmenaten och darigenom skapa

forutsattningar fgr konkurrens pa fjarrvarmemarknaderna. Syftet med att

Postadress Telefonvarel E-past: n.registrator~regeringskansliet.se

103 33 Stockholm 08-405 10 00

Bes6ksadress Telefax

Mister Samuelsgatan 70 08-411 36 16



2

narmare utreda fragorna om en lagstadgad sadan ratt var bl.a. att

ytterligare starka fjarrvarmekundernas stallning och att ̀ astadkomma en

effektivare varmemarknad med lagre fjarrvarmepriser. Utredningen

presenterade betankandet Fjarrvarme i konkurrens (SOU 2011:44) i april

2011. Forslagen i betankandet genomfordes dock inte.

Naringsdepartementet tog i stallet fram en promemoria, Forslag pa

atgarder for utvecklade fjarrvarmemarknader till nytta for kunder och

restvarmeleverantorer (dnr N2012/1676/E). I promemorian redovisas

bl.a. att det ar nodvandigt att ytterligare starka kundernas och sarskilt

konsumenternas stallning pa fjarrvarmemarknaden och att

konsumenterna i storre utstrackning bor kunna kanna trygghet med

fjarrvarmeforetagens prissattning och villkor.

Utifran de stallningstaganden som redovisades i promemorian uppdrog

regeringen i maj 2012 at Energimarknadsinspektionen att utreda och

foresla utformningen av en modell for prisforandringsprovning och en

princip om likabehandling for kunder inom samma kundkategori.

Uppdraget redovisades i apri12013 genom rapporten

Prisforandringsprovning och likabehandlingsprincip for fjarrvarme

(Ei 82013:07). Rapporten har remissbehandlats. En sammanstallning av

remissvaren finns tillganglig i Naringsdepartementet

(dnr N2012/2293/E).

I propositionen Reglerat tilltrade till fjarrvarmenaten (prop.

2013/14:187) gor regeringen bedomningen att forslagen i rapporten om

prisforandringsprovning och likabehandlingsprincip i nulaget inte bor

genomforas. I stallet konstaterar regeringen att branschinitiativet

Prisdialogen bor ges mojlighet att komma till ratta med de problem som

bade regeringen och parterna i Prisdialogen har identifierat pa

fjarrvarmemarknaden genom att astadkomma en rimlig, forutsagbar och

stabil prisutveckling pa fjarrvarme samt bidra till ett okat fortroende for

fjarrvarmeforetagens prissattning. I propositionen gor regeringen aven

bedomningen att Prisdialogen bor utvarderas arsvis for 2014 och 2015.

Regeringen uttalar vidare att det som ska utvarderas ar kundsidans

acceptans samt Prisdialogens omfattning och maluppfyllelse.

Skalen for regeringens beslut

I propositionen Reglerat tilltrade till fjarrvarmenaten (prop.

2013/14:187) gor regeringen bedomningen att en utvardering av

Prisdialogen bor goras arsvis for 2014 och 2015. Regeringen bor darfor

uppdra at Energimarknadsinspektionen att utvardera Prisdialogen i

enlighet med vad som anges i detta beslut.
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