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Förord
Fjärrvärmeverksamhet med produktion av hetvatten och distribution av det
producerade hetvattnet bedrivs oftast integrerat, det vill säga det är samma företag
som producerar och distribuerar hetvattnet. Distribution av hetvatten i
fjärrvärmeverksamhet har sådana stordriftsfördelar att det inte är
kostnadseffektivt att konkurrera med parallella rörsystem, det vill säga
distributionen har karaktären av naturligt monopol. För produktion och
försäljning av hetvatten i fjärrvärmeverksamhet är det generellt bara
fjärrvärmeföretaget som har tillgång till distributionsnätet vilket leder till att andra
aktörer i praktiken är utestängda från att konkurrera på denna marknad.
Värmemarknaden kännetecknas generellt av relativt stora inlåsningseffekter till
följd av höga investeringskostnader för de olika uppvärmningsformerna som
finns. Det är kombinationen av inlåsningseffekten på värmemarknaden och det
faktum att fjärrvärmekunderna är hänvisade endast till en leverantör, som kan ses
som problematisk för fjärrvärmekunderna.
Energimarknadsinspektionen (Ei) påtalade under 2009, i rapporten Särredovisning
av fjärrvärmeverksamhet (EI R2009:11), att fjärrvärmekunderna inte har ett
tillräckligt skydd och att det enda rimliga sättet att komma tillrätta med risken att
fjärrvärmekunder tvingas betala oskäliga priser är genom en oberoende
granskning och prövning av fjärrvärmepriserna.
Den 16 maj 2012 beslutade regeringen att ge i uppdrag åt Ei att utreda och föreslå
utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om
likabehandling för kunder inom samma kundkategori. Enligt uppdraget ska Ei
lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga till grund för
prisförändringsprövningen och likabehandlingen.
Ei har genomfört uppdraget i samråd med Konkurrensverket. Arbetet har
dessutom följts av en referensgrupp bestående av företrädare från
fjärrvärmebranschen, kundorganisationer samt Konsumentverket som haft
möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång.
Eskilstuna, april 2013

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör
Linda Werther Öhling
Projektledare

Sammanfattning
Fjärrvärmeverksamhet med produktion av hetvatten och distribution av det
producerade hetvattnet bedrivs oftast integrerat, det vill säga det är samma företag
som producerar och distribuerar hetvattnet. Distribution av hetvatten i
fjärrvärmeverksamhet har sådana stordriftsfördelar att det inte är
kostnadseffektivt att konkurrera med parallella rörsystem, det vill säga
distributionen har karaktären av naturligt monopol. För produktion och
försäljning av hetvatten i fjärrvärmeverksamhet är det generellt bara
fjärrvärmeföretaget som har tillgång till distributionsnätet vilket leder till att andra
aktörer i praktiken är utestängda från att konkurrera på denna marknad.
Värmemarknaden kännetecknas generellt av relativt stora inlåsningseffekter till
följd av höga investeringskostnader för de olika uppvärmningsformerna som
finns. Det är kombinationen av inlåsningseffekten på värmemarknaden och det
faktum att fjärrvärmekunderna är hänvisade endast till en leverantör, som kan ses
som problematisk för fjärrvärmekunderna.

Tidigare utredningar inom fjärrvärmeområdet har hittills
främst lett till åtgärder kring ökad transparens
I december 2002 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för
att se över fjärrvärmens konkurrenssituation på värmemarknaderna.
Fjärrvärmeutredningen hade bl.a. i uppdrag att belysa fjärrvärmens
konkurrenssituation på värmemarknaderna och föreslå åtgärder för att bättre
skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme.
De förslag som utredningen lämnade resulterade i en ny lag, fjärrvärmelagen
(2008:263), och var huvudsakligen avsedda att förbättra transparensen så att
kunderna skulle kunna känna en ökad trygghet i sin avtalsrelation med
fjärrvärmeföretagen. Detta skedde bland annat genom ökade krav på företagen att
rapportera ekonomiska och tekniska uppgifter till Ei.
Till följd av den nya fjärrvärmelagen inrättades även Fjärrvärmenämnden som är
en självständig organisatorisk enhet inom Energimyndigheten. Nämnden kan efter
ansökan medla för att hjälpa tvistande parter att komma överens om ett
avtalsvillkor och att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretag har i
förhållande till kunden. Nämnden har dock inga befogenheter att pröva
skäligheten i företagens (pris)villkor. Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några
bindande beslut som ett företag eller en kund måste följa.
Under 2009 konstaterade Ei i rapporten Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet
EI R2009:11 att de bestämmelser som införts i den nya fjärrvärmelagen inte kan
hantera risken för överprissättning till följd av fjärrvärmeföretagens starka
ställning.

I början av 2009 tillsatte regeringen en utredning för att analysera
förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till
fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på
fjärrvärmemarknaderna. Syftet med att närmare utreda frågorna om en lagstadgad
sådan rätt är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att
åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en
förbättrad miljö. Utredningen presenterades i april 2011 i betänkandet ”Fjärrvärme
i konkurrens”, SOU 2011:44.
Efter att SOU 2011:44 beretts redogjordes ett antal bedömningar i en
departementspromemoria i mars 2012 1. Där framgick att regeringen gör
bedömningen att förutsättningarna för en effektivt fungerande konkurrens på
fjärrvärmemarknaden var begränsade med det förslag som utredningen
presenterat.

Uppdraget prisförändringsprövning och
likabehandlingsprincip
Näringsdepartementet konstaterade i PM N2012/1676/E att det är nödvändigt att
ytterligare stärka kundernas och då framförallt konsumenternas ställning på
fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärmekonsumenterna bör i större utsträckning kunna
känna trygghet med fjärrvärmeföretagens prissättning och villkor.
Departementet föreslog att en prisförändringsprövning ska införas. För att
ytterligare stärka kundernas ställning föreslogs också att en likabehandlingsprincip
för kunder inom samma kundkategori ska införas.
Aspekter som behöver beaktas vid utformning av en prisförändringsprövning
Inom ramen för uppdraget har olika möjliga modeller för prisförändringsprövning
identifierats. Dessa har analyserats utifrån de krav som en
prisförändringsprövning bör klara.
Reglering av en marknad innebär att de marknadsmekanismer som finns sätts ur
spel och att det istället är den reglering som sätts upp som är avsedd att styra
utvecklingen i en viss riktning. Företag och reglerare har sedan att förhålla sig till
de spelregler som sätts upp. En fungerande reglering bör kunna möta både
kundernas, samhällets och företagens olika behov som ofta utgörs av motstående
intressen.
Utifrån ett kundperspektiv är det viktigt att kunderna känner sig trygga med hur
prisutvecklingen för fjärrvärme kommer att bestämmas. Syftet med en reglering
genom prisförändringsprövning är dels att jämna ut prisförändringar över tiden
och på så vis skapa stabila priser, dels att pröva skäligheten i själva
prisförändringen. En annan förutsättning för att skapa trygghet för kunder på
marknaden är att regleringen utformas på ett sätt som gör att det är möjligt för
kunderna att förstå vad som ligger till grund för de prisförändringar som
företagen, enligt regleringen, får genomföra. Det innebär att även regleringens

1

N2012/1676/E

komplexitet behöver vägas in i bedömningen av vad som är en ändamålsenlig
reglering.
Regleringen ska skapa förutsättning för företagen att erhålla en rimlig
kostnadstäckning på lång sikt. Detta innebär att ett enskilt företag inte medges
omedelbar kostnadstäckning för dess individuella kostnader, men för att försäkra
företagens fortlevnad är det dock nödvändigt att kostnadsersättning ges på lång
sikt. En långsiktig kostnadstäckning utgår dock ifrån att företaget agerar rationellt
och arbetar med effektiviseringar.
Regleringen bör utformas för att långsiktigt ge företagen incitament till
investeringar samt drift och underhåll så att regleringen inte leder till försämrad
kvalitet i fjärrvärmeverksamheten. Regleringen bör även främja effektiviseringar så
att fjärrvärmeföretgen pressas att hålla kostnaderna nere.
Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att bibehålla bra kvalitet i
fjärrvärmeverksamheten då ett stort antal hushåll och samhällsviktiga funktioner
är beroende av denna tjänst för uppvärmning. Regleringen får därför inte bli alltför
investeringshämmande eller verka återhållande på drift och underhåll.
Historiskt sett har fjärrvärmen bidragit till flera miljömässiga förbättringar i
samhället och ses ur ett miljöperspektiv som en fortsatt viktig värmekälla i Sverige.
Regleringen bör därför inte hindra fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft på
värmemarknaden.
Av regeringsuppdraget framgår också att Ei:s arbetsbörda ska beaktas vid
utformningen av prisförändringsprövningen. Ambitionen bör därför vara att
sträva efter en metod som minimerar den administrativa bördan för
reglermyndigheten och företagen.

Ei har analyserat tre tänkbara metoder för
prisförändringsprövning
Prisförändringsprövning genom förhandling
En prisförändringsprövning som genomförs genom förhandling innebär att
prisförändringen för en tidsperiod förhandlas mellan fjärrvärmeföretag och kund.
Denna metod kan låta företaget och kunden inledningsvis förhandla utan
inblandning från annan part. Ett visst stöd skulle kunna formaliseras för att skapa
goda förutsättningar för förhandlingarna. Detta kan göras genom riktlinjer och
bestämmelser om hur förhandlingen ska gå till, exempelvis formen för
förhandlingen, när i tid den ska genomföras och standardiserad dokumentation av
förhandlingen.
Kostnadsbaserad prisförändringsprövning
En kostnadsbaserad prisförändringsprövning medger en prisförändring som är
avsedd att följa företagens individuella kostnadsförändring. Företaget ska med en
kostnadsbaserad metod, på så vis, få täckning för sina kostnadsökningar. Risken, i
form av framtida kostnadsökningar, som är förenad med fjärrvärmeverksamheten
vältras i och med detta över på kundkollektivet då kostnadsökningar kan föras
över på kunderna.

De kostnader som prövningen grundar sig på innefattar företagets samtliga
kostnader som avser rörelsen samt räntekostnader och avkastning.
Prisförändringsprövning med index
En prisförändringsprövning med index medger en prisförändring som är avsedd
att följa utvecklingen av ett eller flera index. Företaget ska med en indexbaserad
metod, medges göra prisökningar i takt med ett eller flera relevanta index. Det
innebär att prisökningarna inte baseras på respektive fjärrvärmeföretags egna
kostnadsförändringar utan på mer generella index. Sådana index kan kopplas till
exempelvis relevant utveckling av energipriser eller en generell
kostnadsutveckling för en hel bransch. Metoden innebär därmed att
fjärrvärmeföretaget inte nödvändigtvis får täckning för sina kostnadsökningar i det
enskilda fallet för aktuell tidsperiod utan siktar på att estimera vad som är en
rimlig prisförändring av fjärrvärmepriserna för kunderna. Prisförändringsprövningen frikopplas således från företagens aktuella situation.
Ei bedömer att en prisändringsprövning med index är mest ändamålsenlig
De tre metoderna har jämförts utifrån kundernas, företagens och samhällets
perspektiv för att avgöra vilken av metoderna som är mest ändamålsenlig. Ei:s
analys visar är att metoderna totalt sett uppfyller intressenternas kriterier ungefär
lika bra. Indexmetoden och förhandlingsmetoden bedöms som lika bra ur kundens
perspektiv när det gäller förutsättningar att skapa stabila och förutsägbara
prisförändringar etc. medan den kostnadsbaserade metoden bedöms som sämre.
För fjärrvärmeföretagen bedöms de tre metoderna sammantaget vara ungefär lika
bra utifrån kriterierna att ge kostnadstäckning, stimulera investeringar och
effektiviseringar samt stimulera kunddialog. Ur samhällets perspektiv med
hänsyn till kvaliteten och den administrativa bördan för intressenterna är den
kostnadsbaserade metoden bäst, följt av index och förhandlingsalternativet
bedöms som sämst. Indexmetoden bedöms sammantaget som mest ändamålsenlig
och det är även en av de metoder som är bäst ur ett kundperspektiv.
Metoderna kan också bedömas från mer strikt principiella utgångspunkter. Det
främsta skälet för varför en förhandlingsbaserad prisändringsprövning inte bör
vara aktuell överhuvudtaget är att det kommer att behövas en slutlig
prövningsinstans för hur prisförändringarna ska prövas när parterna inte kan
komma överens. Det systemet riskerar att leda till att förhandlingarna inte lyckas
utan går till en sådan slutlig instans för prövning utifrån vad som rimligtvis bör
vara fastställda kriterier. Detta innebär att förhandlingarna i sig inte är en metod
som rimligen kan fungera som prisförändringsprövning.
När det gäller den kostnadsbaserade prisförändringsprövningen utgår den från
fjärrvärmeföretagets egna kostnader. Med en sådan metod får företagen därför
inget incitament att effektivisera sin verksamhet. Detta leder till att hela risken för
eventuella kostnadshöjningar i fjärrvärmeverksamheten läggs över på kunderna.
För att prisförändringsprövningen därför inte ska leda till ineffektiva företag kan
det krävas någon form av effektiviseringsincitament. Det är emellertid inte
okomplicerat att utgå från fjärrvärmeföretagens bokförda kostnader och
anläggningar, särskilt om den ingående prisnivån inte beaktas. En
prisförändringsprövning baserad på företagets egna förhållanden innebär att

hänsyn måste tas till de faktiska förutsättningarna i cirka 400 fjärrvärmenät
(prisområden).
En prisförändringsprövning med index kan däremot utformas efter vad som kan
anses vara allmänt acceptabla prisökningar utifrån fastställda objektiva
förhållanden. Dessutom är det möjligt att utforma metoden så att den
administrativa bördan minimeras och en mycket liten grad av individuella
bedömningar görs.

Ei:s förslag till metod vid införande av
prisförändringsprövning med index
Ett problem med att prisförändringspröva fjärrvärmepriset är att det inte enbart är
en komponent, utan åtminstone två, ibland upp mot fyra, olika priskomponenter
som påverkar priset och kundens slutliga kostnad. Vid införande en reglering
genom prisförändringsprövning måste det därför definieras vad som utgör ett pris.
När det finns flera priskomponenter måste dessa vägas samman för att undvika att
prisförändringspröva varje enskild priskomponent.
Ei föreslår att sammanvägningen av de olika priskomponenterna för respektive
abonnemang som ska prisförändringsprövas sker genom att fastställa
kostnadsförändringen för en normalkund utifrån normalförbrukningen för de
olika priskomponenterna. Normalförbrukningen för respektive priskomponent
hålls sedan konstant från år till år och används för att beräkna
kostnadsförändringen från ett år till nästa. Kostnadsförändringen utgör därmed ett
tak för hur mycket respektive priskomponent i kundens abonnemang kan
förändras från år till år.
När prisförändringarna ska prövas är Ei:s förslag att ett fjärrvärmeindex används
för att skapa förutsättningar att ge företagen långsiktig kostnadstäckning. Ett
sådant index bör, för att undvika oönskade variationer, baseras på
kostnadsutvecklingen i branschen för de senaste tre åren. I och med att ett index
baseras på den sammantagna kostnadsutvecklingen i branschen kommer de
företag som har en kostnadsutveckling som är större än index att få ett direkt
effektiviseringskrav för att bibehålla sin lönsamhet.
Höjningar får enligt förslaget inte göras över den nivå som index medger. För det
fall detta skett ska nästkommande års prisförändring, uttryckt i procentenheter,
reduceras med två gånger den överskridande delen vilket innebär att detta års
höjningsutrymme sänks dubbelt så mycket som kompensation till kunderna för att
företaget höjt priserna mer än godkänt prisökningsutrymme. Förslaget innehåller
också begränsningar för hur ackumulerat prisförändringsutrymme får disponeras.
Att fjärrvärmeföretagen följer det föreslagna regelverket bör kontrolleras. För att
möjliggöra detta kommer det krävas ytterligare redovisnings- och
dokumentationskrav för företagen.

Ei bedömer att det behövs ett detaljerat regelverk för att
införa en prisförändringsprövning och en
likabehandlingsprincip
Den föreslagna metoden för prisförändringsprövning kräver ett detaljerat
regelverk för att den ska fungera. Det krävs också regler för likabehandling som
innebär att alla kunder som befinner sig inom samma kundkategori garanteras
samma priser och övriga villkor.
En ny definition av fjärrvärmeverksamhet behöver införas för att fjärrvärmelagen
ska bli tillämplig gentemot flera tänkbara aktörer inom fjärrvärmeområdet.
Därigenom kan det säkerställas att företagen inte genom associationsrättsliga
åtgärder kan undandra delar av sin verksamhet från prisförändringsprövning eller
likabehandlingsprincip enligt den föreslagna regleringen.
Domstolarnas sammansättning kan också behöva anpassas till de mål som kan bli
aktuella vid en prisändringsprövning.
Frågan om fjärrvärmenämndens roll har också belysts. Som en konsekvens av att
Ei föreslår nya bestämmelser om prisförändringsprövning som innebär en
grundläggande förändring av regelverket på fjärrvärmemarknaden anser Ei att de
nuvarande bestämmelserna om medling blir överflödiga. Därför föreslås att
bestämmelserna om medling tas bort i fjärrvärmelagen. Som en konsekvens av
dessa förändringar i fjärrvärmelagen föreslås även att Fjärrvärmenämnden
avvecklas.

Särskilda konsekvenser och risker med att införa en
prisförändringsprövning
En sådan prisförändringsprövning som Ei har utrett enligt direktiven i regeringens
uppdrag, innebär att den ingående prisnivån för fjärrvärmeföretagen inte beaktas.
Principiellt bör även den ingående nivån på priset utgöra en komponent av vad
som kan räknas som en rimlig prisförändring eftersom det kan finnas prisnivåer
som är för höga redan idag. Detta betyder att det förslag som Ei nu lämnat på
regeringens uppdrag, innebär att det grundläggande problemet, risken för
överprissättning till följd av företagens monopolställning, inte åtgärdas.
Dessutom kan prisförändringsprövning, utan prövning av själva prisnivån,
medföra en uppenbar risk att företagen, fram till dess att regelverket träder ikraft,
gör kraftiga prishöjningar av de prisförändringsprövade abonnemangen för att få
en så hög ingående prisnivå som möjligt.
Ei bedömer att ett införande av prisförändringsprövning innehåller flera väsentliga
risker för en bristande kundtrygghet som främst är kopplade till att den ingående
prisnivån inte prövas. Ei bedömer dock att ett alternativ där en fullständig
prisreglering av prisnivån sker för både produktion och distribution inte kommer
att gagna utvecklingen av fjärrvärmemarknaden. Ett sådant scenario riskerar att
leda till en situation där det indirekta konkurrenstryck, som idag finns på
fjärrvärmemarknaden och det eventuella konkurrenstryck som skulle kunna
skapas i framtiden, helt elimineras. Erfarenheterna från regleringen av både elnätsoch gasnätsmonopolen visar dessutom att en prövning av skäliga nivåer på

priserna är komplicerade och omfattande i praktiken. Ei vill därför framhålla att
det vore önskvärt att i första hand söka åstadkomma förbättrade
konkurrensförhållanden istället för införande av en fullskalig prisreglering. Ei
föreslår därför att regeringen överväger vilka ytterligare utredningsinsatser som
bör genomföras innan ett beslut fattas om ett eventuellt införande av en
prisförändringsprövning.
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Författningsförslag
Förslag på ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag innehåller bestämmelser om
fjärrvärmeverksamhet.

Med fjärrvärmeverksamhet avses i
denna lag distribution i rörledning
av hetvatten eller annan
värmebärare för uppvärmning, om
en obestämd grupp inom ett visst
geografiskt område får anslutas till
verksamheten.
En fjärrvärmeverksamhet omfattar
även produktion och försäljning av
den värme som distribueras i
rörledningar, om den som bedriver
distributionen även bedriver
produktionen och försäljningen av
värmen.
2§
I denna lag avses med

I denna lag avses med

fjärrvärmeföretag: juridisk person
som bedriver fjärrvärmeverksamhet,

abonnemang: avtal om fjärrvärme som
inkluderar samtliga tjänster som är
nödvändiga för att erhålla fjärrvärme för
uppvärmningsändamål i för
abonnemangsformen avsett utrymme
eller byggnad,

fjärrvärmekund: den som ingått ett
avtal om fjärrvärme med ett
fjärrvärmeföretag,
konsument: fjärrvärmekund som är
en fysisk person och som använder
fjärrvärme i huvudsak utanför
näringsverksamhet,

avtal om fjärrvärme: avtal om
distribution i rörledning av en
värmebärare för uppvärmning och
om försäljning av den distribuerade
värmen,

avtal om fjärrvärme: avtal om
distribution i rörledning av en
värmebärare för uppvärmning och
om försäljning av den distribuerade
värmen.

fjärrvärme: hetvatten eller annan
värmebärare för uppvärmning,
fjärrvärmeföretag: juridisk person
som bedriver fjärrvärmeverksamhet,
fjärrvärmekund: den som i egenskap
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av slutkund ingått ett avtal om
fjärrvärme med ett fjärrvärmeföretag,
fjärrvärmeverksamhet: distribution i
rörledning eller produktion eller
försäljning av hetvatten eller annan
värmebärare för uppvärmning till
slutkund om en obestämd grupp inom ett
visst geografiskt område får anslutas till
verksamheten,
konsument: fjärrvärmekund som är
en fysisk person och som använder
fjärrvärme i huvudsak utanför
näringsverksamhet.

4a §
Fjärrvärmeföretagets priser och övriga
villkor för anslutning, distribution och
försäljning ska vara ickediskriminerande.
Abonnemang och kundkategorier
5a §
Ett fjärrvärmeföretag ska dela in
samtliga slutkunder i särskilt angivna
kundkategorier. För varje kundkategori
ska det finnas ett särskilt abonnemang.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om indelning i
kundkategorier.

Prisförändring mm.
5b §
Ett fjärrvärmeföretag får höja priserna
för avtal avseende sådant abonnemang
som avses i 5 a § högst en gång per år.
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5c §
En höjning enligt 5b § ska vara rimlig.
Vid bedömningen av vad som utgör en
rimlig höjning ska företagets tidigare
höjningar som omfattas av regleringen i
5b § beaktas.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vad som utgör en rimlig
höjning och den närmare beräkningen av
denna.
Fö rh a n d l i n g om a vt a l svi l l k o r
fö r fj ä r rvä r me

Rubriken utgår.
7§
Paragrafen upphävs.

Ett fjärrvärmeföretag ska förhandla
med en fjärrvärmekund som begär
förhandling om priset för fjärrvärme
eller om kapaciteten hos en
anslutning till
fjärrvärmeverksamheten.
Att ett fjärrvärmeföretag kan ha en
förhandlingsskyldighet även i fall då
företaget gjort en ensidig ändring av
avtalsvillkoren till
fjärrvärmekundens nackdel följer av
19 §.
8§
Ett fjärrvärmeföretags skyldighet att
förhandla med en fjärrvärmekund
innebär att fjärrvärmeföretaget ska
1.

ange skälen för det
avtalsvillkor som
förhandlingen gäller,

2.

ge fjärrvärmekunden

Paragrafen upphävs.

tillräcklig information
för en bedömning av
skäligheten av
avtalsvillkoret, och
3.

försöka komma
överens med
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fjärrvärmekunden om
avtalsvillkoret.
Fö rh a n d l i n g om a vt a l svi l l k o r
fö r fj ä r rvä r me

Rubriken utgår.
9§
Paragrafen upphävs.

Om en förhandling inte leder till
någon överenskommelse ska
fjärrvärmeföretaget underrätta
fjärrvärmekunden om att
förhandlingen är avslutad och ange
skälen för fjärrvärmeföretagets
inställning.
Underrättelsen får göras muntligen
vid ett möte mellan
fjärrvärmeföretaget och
fjärrvärmekunden. Om en sådan
muntlig underrättelse inte görs ska
fjärrvärmeföretaget underrätta
fjärrvärmekunden skriftligen.

Medling
Rubriken utgår.
10 §
Paragrafen upphävs.

Om en förhandling mellan ett
fjärrvärmeföretag och en
fjärrvärmekund inte leder till någon
överenskommelse om villkor för
fjärrvärme, får fjärrvärmeföretaget
eller fjärrvärmekunden ansöka om
medling.
11 §

Paragrafen upphävs.

En ansökan om medling ska ges in till
den myndighet som medlar enligt
denna lag. Ansökan ska ha kommit in
till myndigheten inom tre veckor
från den dag fjärrvärmeföretaget
enligt 9 § underrättade
fjärrvärmekunden om att
förhandlingen avslutats.
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12 §
Paragrafen upphävs.

Den som ansöker om medling ska
samtidigt som ansökan ges in betala
en ansökningsavgift om 1 000 kronor.
En konsument ska i stället betala 500
kronor.
13 §
Den myndighet som medlar enligt
denna lag fattar beslut om medling.

Paragrafen upphävs.

En ansökan om medling ska bifallas
endast om myndigheten bedömer att
en medling kan leda till en
överenskommelse mellan
fjärrvärmeföretaget och
fjärrvärmekunden.
14 §
En ansökan om medling ska avvisas
om
1.
2.

Paragrafen upphävs.

sökanden inte betalat
ansökningsavgiften,
ansökan inte innehåller en
tillräcklig redogörelse för de
omständigheter som har
betydelse för
medlingsuppgiften, trots
att sökanden förelagts att
avhjälpa bristen, eller

3.

ansökan har kommit in för
sent till myndigheten.
15 §
Paragrafen upphävs.

När den myndighet som medlar
enligt denna lag bedömer att det inte
längre finns anledning att fortsätta en
medling, ska myndigheten avsluta
medlingen.
Fjärrvärmeföretaget och
fjärrvärmekunden ska underrättas
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om ett beslut att avsluta medlingen.

16 §
Paragrafen upphävs.

Den myndighet som medlar enligt
denna lag får meddela de
förelägganden som behövs för
medlingsuppgiften.
Ett sådant föreläggande får förenas
med vite.

17 §
Om fjärrvärmeföretag i avtal om
fjärrvärme givits rätt att ensidigt
ändra avtalsvillkoren till nackdel för
en fjärrvärmekund, gäller
bestämmelserna i 18, 22-26 §§.

Om fjärrvärmeföretag i avtal om
fjärrvärme givits rätt att ensidigt
ändra avtalsvillkoren till nackdel för
en fjärrvärmekund, gäller
bestämmelserna i 18-26 §§.
Fjärrvärmeföretagets
underrättelseskyldighet
18 §

Om fjärrvärmeföretaget gör en
ändring av avtalsvillkoren, ska
fjärrvärmekunden skriftligen
underrättas om ändringen senast två
månader före den dag de ändrade
villkoren ska börja gälla.

Om fjärrvärmeföretaget gör en
ändring av avtalsvillkoren, ska
fjärrvärmekunden skriftligen
underrättas om ändringen senast två
månader före den dag de ändrade
villkoren ska börja gälla.

I underrättelsen ska skälen för
ändringen anges samt att
fjärrvärmekunden har rätt att säga
upp avtalet.

I underrättelsen ska skälen för
ändringen anges samt en upplysning
lämnas om att fjärrvärmekunden har
rätt att begära förhandling, ansöka
om medling och säga upp avtalet.
Om fjärrvärmeföretaget inte följer
bestämmelserna i första och andra
styckena, får de ändrade villkoren
inte tillämpas.

Om fjärrvärmeföretaget inte följer
bestämmelserna i första och andra
styckena, får de ändrade villkoren
inte tillämpas.

Förhandling om de ändrade
villkoren

Rubriken utgår.
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19 §
Paragrafen upphävs.

Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att
förhandla med en fjärrvärmekund
om en ensidig ändring av
avtalsvillkoren till
fjärrvärmekundens nackdel, om
kunden begär förhandling inom tre
veckor från den dag kunden enligt
18 § underrättades om de ändrade
avtalsvillkoren.
20 §

Paragrafen upphävs.

Om fjärrvärmekunden begärt
förhandling enligt 19 §, men träffas
inte någon överenskommelse mellan
parterna, får de ändrade villkoren
börja tillämpas från den dag de ska
börja gälla, dock tidigast tre veckor
från den dg fjärrvärmeföretaget
enligt 9 § underrättade
fjärrvärmekunden om att
förhandlingen avslutats.
Detta gäller inte de fall som avses i
21 § eller om fjärrvärmekunden
säger upp avtalet enligt 23 §.
Medling

Rubriken utgår.
21 §
Paragrafen upphävs.

Om en ansökan om medling gjorts
enligt 10 § i fråga om en ensidig
ändring av avtalsvillkoren till
fjärrvärmekundens nackdel, men
träffas inte någon överenskommelse
mellan parterna, får de ändrade
villkoren börja tillämpas från den
dag de ska börja gälla. Villkoren får
dock börja tillämpas tidigast tre
veckor från den dag myndigheten
meddelade beslutet att avsluta
medlingen eller, om ansökan
lämnats utan bifall, tidigast tre
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veckor från dagen för det beslutet.
Detta gäller inte om
fjärrvärmekunden säger upp avtalet
enligt 24 §.
Uppsägning av avtalet om
fjärrvärme
23 §
Paragrafen upphävs

Om fjärrvärmekunden begärt
förhandling enligt 19 § , men träffas
inte någon överenskommelse mellan
parterna, har fjärrvärmekunden rätt
att säga upp avtalet senast tre veckor
från den dag fjärrvärmeföretaget
enligt 9 § underrättade
fjärrvärmekunden om att
förhandlingen avslutats.
24 §

Paragrafen upphävs

Om en ansökan om medling gjorts
enligt 10 § i fråga om en ensidig
ändring av avtalsvillkoren till
fjärrvärmekundens nackdel, men
träffas inte någon överenskommelse
mellan parterna, har
fjärrvärmekunden rätt att säga upp
avtalet senast tre veckor från den
dag myndigheten meddelade
beslutet att avsluta medling eller, om
ansökan lämnats utan bifall, senast
tre veckor från dagen för det
beslutet.

Domstolarnas sammansättning
57 §
Vid prövning av mål enligt denna lag ska
förvaltningsrätten bestå av två lagfarna
ledamöter och två experter som ska ha
kunskap om produktion och distribution
av fjärrvärme. Vid prövning av mål
enligt 5 a – c §§ denna lag ska
förvaltningsrätten istället bestå av,
utöver två lagfarna ledamöter, en expert
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som ska ha kunskap om produktion och
distribution av fjärrvärme samt en
ekonomisk expert. Om en av experterna
får förhinder sedan handläggningen har
påbörjats, är rätten ändå domför.
Första stycket första och andra meningen
gäller inte om något annat följer av 18 §
lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar.
58 §
När kammarrätten prövar mål enligt
denna lag ska kammarrätten bestå av tre
lagfarna ledamöter och två experter som
ska ha kunskap om produktion och
distribution av. Vid prövning av mål
enligt 5 a – c §§ denna lag ska
kammarrätten istället bestå av, utöver tre
lagfarna ledamöter, en expert som ska ha
kunskap om produktion och distribution
av fjärrvärme samt en ekonomisk expert.
Om en av experterna får förhinder sedan
handläggningen har påbörjats, är rätten
ändå domför.
Kammarrätten är domför utan experter
vid prövning av mål som anges i 12 §
andra stycket 1-3 lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar samt
vid prövning av mål som är av enkel
beskaffenhet.
I övrigt gäller, även i mål som avses i
första stycket, 12 § femte-sjunde
styckena lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar i fråga om
kammarrättens sammansättning. Vid
behandling av frågor om
prövningstillstånd och frågor som
behandlas samtidigt därmed ska dock en
expert ingå i rätten, om inte målet är av
enkel beskaffenhet.
59 §
Regeringen förordnar för viss tid dem
som ska tjänstgöra som expert enligt 57
och 58 §§. Den som förordnas som expert
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ska vara svensk medborgare och får inte
vara underårig, i konkurs eller ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.
Inträffar medan en expert deltar i
behandlingen av ett mål en omständighet
som medför att förordnandet ska upphöra
att gälla, ska förordnandet ändå anses
fortsätta att gälla i det pågående målet.

Förslag på ändring i lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §

En kammarrätt är domför med tre
lagfarna ledamöter. Fler än fyra
lagfarna ledamöter får inte sitta i
rätten.

En kammarrätt är domför med tre
lagfarna ledamöter. Fler än fyra
lagfarna ledamöter får inte sitta i
rätten.

När det är särskilt föreskrivet att
nämndemän ska ingå i rätten, är en
kammarrätt domför med tre
lagfarna ledamöter och två
nämndemän. Fler än fyra lagfarna
ledamöter och tre nämndemän får i
sådant fall inte sitta i rätten. En
kammarrätt är domför utan
nämndemän

När det är särskilt föreskrivet att
nämndemän ska ingå i rätten, är en
kammarrätt domför med tre
lagfarna ledamöter och två
nämndemän. Fler än fyra lagfarna
ledamöter och tre nämndemän får i
sådant fall inte sitta i rätten. En
kammarrätt är domför utan
nämndemän

1.

vid prövning av
överklagande av beslut som
inte innebär att målet
avgörs,

1.

vid prövning av
överklagande av beslut som
inte innebär att målet
avgörs,

2.

vid förordnande om saken i
avvaktan på målets
avgörande och vid annan
åtgärd som avser endast
måls beredande, eller

2.

vid förordnande om saken i
avvaktan på målets
avgörande och vid annan
åtgärd som avser endast
måls beredande, eller

3.

vid beslut varigenom
domstolen skiljer sig från
målet utan att detta prövas i
sak.

3.

vid beslut varigenom
domstolen skiljer sig från
målet utan att detta prövas i
sak.
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Handläggs ett mål som avses i
andra stycket gemensamt med ett
annat mål, får nämndemän delta vid
handläggningen även av det senare
målet.

Handläggs ett mål som avses i andra
stycket gemensamt med ett annat
mål, får nämndemän delta vid
handläggningen även av det senare
målet.

Bestämmelser om domförhet vid
behandling av vissa mål finns i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, och lagen
(2010:1882) om åldersgränser för
film som ska visas offentligt.
Bestämmelser om domförhet vid
behandling av
kommunalbesvärsmål finns i 13 a
§………………………..

Bestämmelser om domförhet vid
behandling av vissa mål finns i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, lagen (2010:1882)
om åldersgränser för film som ska
visas offentligt, och fjärrvärmelagen
(200:263). Bestämmelser om
domförhet vid behandling av
kommunalbesvärsmål finns i 13 a
§………………………..
17 §

En förvaltningsrätt är domför med
en lagfaren domare och tre
nämndemän, om inte annat följer av
17 a eller 18 §. Om en nämndeman
får förhinder sedan handläggningen
har påbörjats, är rätten domför med
en lagfaren domare och två
nämndemän.

En förvaltningsrätt är domför med
en lagfaren domare och tre
nämndemän, om inte annat följer av
17 a eller 18 §. Om en nämndeman
får förhinder sedan handläggningen
har påbörjats, är rätten domför med
en lagfaren domare och två
nämndemän.

Om det finns särskilda skäl med
hänsyn till målets omfattning eller
svårighetsgrad, får antalet lagfarna
domare utökas med en utöver vad
som följer av första stycket.
Detsamma gäller i fråga om antalet
nämndemän. Om någon eller några
av ledamöterna får förhinder sedan
handläggningen har påbörjats gäller
första stycket andra meningen i
fråga om domförhet.

Om det finns särskilda skäl med
hänsyn till målets omfattning eller
svårighetsgrad, får antalet lagfarna
domare utökas med en utöver vad
som följer av första stycket.
Detsamma gäller i fråga om antalet
nämndemän. Om någon eller några
av ledamöterna får förhinder sedan
handläggningen har påbörjats gäller
första stycket andra meningen i
fråga om domförhet.

Om domförhet vid behandling av
mål om fastighetstaxering och av
vissa mål om elektronisk
kommunikation finns, förutom 18 §,
bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
respektive lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation.
…………………….

Förutom bestämmelserna om
domförhet i 18 § finns särskilda
bestämmelser om domförhet avseende
vissa särskilda måltyper i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation samt i fjärrvärmelagen
(2008:263). …………………….
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1 Inledning
Fjärrvärmesystem utgörs av en central produktion av värme som tillverkas genom
att vatten värms upp i en eller flera produktionsanläggningar som därefter
distribueras i ett slutet rörledningssystem till de kunder som är anslutna till
fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmen används främst för uppvärmning av fastigheter
och för att bereda varmvatten men det förekommer även att fjärrvärme levereras
till industrier för olika produktionsbehov.
I fastigheter som använder fjärrvärme för uppvärmning finns en värmeväxlare där
värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens egna
uppvärmningssystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till
produktionsanläggningen för att åter värmas upp.
Fjärrvärmens utbyggnad inleddes i slutet av 1940-talet i Sverige och har sedan dess
pågått kontinuerligt. Fjärrvärme utgör i dag den dominerande
uppvärmningsformen på centralorten i mer än 240 av totalt 290 kommuner i
landet. Under 2011 distribuerades drygt 50,8 TWh fjärrvärme. Av denna mängd
användes ungefär 60 procent för uppvärmning av bostäder, 30 procent för
uppvärmning av servicesektorns lokaler och tio procent för värmebehov inom
industrin.
De allra flesta företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet gör det integrerat. Det
vill säga att företaget bedriver både produktion, distribution och handel med
fjärrvärme inom samma företag. Det förekommer dock att de olika delarna av
fjärrvärmeverksamheten istället bedrivs i olika företag.
Fram till i början av 1980-talet bedrevs de flesta fjärrvärmeverksamheter i
kommunal förvaltningsform. Därefter har merparten av dessa
fjärrvärmeverksamheter omvandlats till kommunala aktiebolag.

1.1

Bakgrund till uppdraget om prisförändringsprövning
och likabehandlingsprincip

I december 2002 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för
att se över fjärrvärmens konkurrenssituation på värmemarknaderna. Utredningen
redovisade uppdragen i fem olika betänkanden. 2
De förslag som utredningen lämnade resulterade i en ny lag, fjärrvärmelagen
(2008:263). Den nya lagen innebar bland annat att företagen skulle informera om
priser och uppdelningen i olika kundkategorier samt en utökad
redovisningsskyldighet av vissa uppgifter.

Tryggare fjärrvärmekunder- ökad transparens och åtskillnad mellan el- och fjärrvärmeverksamhet
(SOU 2003:115). Skäligt pris på fjärrvärme (SOU 2004:136). Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (SOU
2005:33). Tryggare leveranser - fjärrvärme efter konkurs (SOU 2005:63).
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Efter att lagstiftningen trädde i kraft 2008 har ytterligare utredningsåtgärder
genomförts, bland annat till följd av fortsatt kritik mot fjärrvärmeföretagens starka
ställning i relation till kunderna. Under 2009 tillsatte regeringen en utredning med
uppdraget att utreda förutsättningarna för och utforma ett regelverk för
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (TPA-utredningen). Ett sådant tillträde
syftar till att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att åstadkomma
en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. 3
Den 29 april 2011 överlämnade utredningen om tredjepartstillträde sitt betänkande
”Fjärrvärme i konkurrens”, SOU 2011:44. Utredningens förslag syftade till att
skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden, såsom en del av
värmemarknaden. Förslaget innebar i korthet att produktion och distribution
skulle separeras på samma sätt som för el och naturgas och att ett
tredjepartstillträde skulle införas. Därefter skulle kunderna ”fritt” kunna välja
vilken leverantör man vill köpa sin värme ifrån. Nätdistributionen skulle enligt
betänkandet utgöra ett reglerad monopol på samma sätt som för el och naturgas.
Betänkandet remissbehandlades under hösten 2011.
I mars 2012 lämnade Näringsdepartementet en promemoria (PM N2012/1676/E)
där bedömningen gjordes att förutsättningarna för en effektivt fungerande
konkurrens på fjärrvärmemarknaden är begränsad till följd av bland annat att
inträdesbarriärerna är betydande för att konkurrens ska kunna uppstå på såväl
kort som lång sikt. Det framgick av promemorian att fjärrvärmekonsumenterna i
större utsträckning bör kunna känna trygghet med fjärrvärmeföretagets
prissättning och villkor. I promemorian redovisades förslag på åtgärder som syftar
till att förstärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och samtidigt
säkerställa att restvärmeleverantörer får avsättning för sin produkt (värme).

1.2

Uppdraget

Energimarknadsinspektionen fick följande uppdrag av regeringen i maj 2012 4:
”Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå
utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om
likabehandling för kunder inom samma kundkategori.
Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga
till grund för prisförändringsprövningen och likabehandlingen”
”I uppdraget ingår att jämföra olika metoder för prisförändringsprövning och
beskriva för- och nackdelar med dessa. Bland annat ska relevant tidsperiod,
huruvida prövningen ska ske ex-post eller ex-ante och sanktionsmöjligheter
inkluderas i bedömningen. Energimarknadsinspektionen ska som utgångspunkt
för utformningen av prisförändringsprövningen utgå från företagens nuvarande
prisnivå eller en historisk prisnivå. Premissen är att prövningen garanterar
kunderna trygghet med minsta möjliga ingripande. Arbetsbördan för
Energimarknadsinspektionen med de olika metoderna ska tillmätas betydelse i
denna analys.”

3
4

SOU 2011:44 Fjärrvärme i konkurrens
Uppdraget i sin helhet finns i bilaga 1
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I skälen för regeringens beslut angavs följande.
”Regeringen konstaterar att nuvarande regelverk på fjärrvärmeområdet inte i
tillräcklig utsträckning skyddar konsumenten mot oskäliga prishöjningar. Den
osäkerhet som finns om prisutvecklingen för fjärrvärme är negativ för kunderna
men även för fjärrvärmeföretagen. En ökad förutsägbarhet för kunderna avseende
pris och prisutveckling kommer att gynna fjärrvärmen som uppvärmningsform.”
”Regeringen kan också konstatera att fjärrvärmekunden i många fall är begränsad i
sin uppvärmningsform, både ekonomiskt och tekniskt. Detta är extra märkbart i
innerstadsområden där de tekniska bytesmöjligheterna är ytterst begränsade.
Kundens position gentemot fjärrvärmeföretaget är generellt svag, men i dessa fall
ännu svagare. Kunder som inte har någon möjlighet att byta uppvärmningsform
ska veta att de inte betalar mer än kunder inom samma kundkategori som har
möjlighet att byta uppvärmningsform.”

1.3

Övergripande tolkning av uppdraget

Av departementspromemorian, samt de skäl som regeringen angivit till
uppdraget, framgår att det är kundernas svaga ställning i termer av anslutning till
ett naturligt monopol där betydande inlåsningseffekter uppstår som är orsaken till
behovet av ett förstärkt kundskydd. Vidare föreslås att en prisförändringsprövning
ska utredas tillsammans med en likabehandlingsprincip, för att ytterligare stärka
kundernas ställning.
Av uppdraget framgår att utgångspunkten för prisförändringsprövningen är
företagens nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå samt att Ei:s arbetsbörda
ska tillmätas betydelse i sammanhanget.
Ei:s tolkning av uppdraget innebär att inriktningen på arbetet ska handla om:
•

olika sätt att reglera eller kontrollera prisförändringarna som
fjärrvärmekunderna möter

•

att den nuvarande prisnivån inte ska vara en komponent i den reglering
som ska föreslås utan att fokus ligger på framtida prisförändringar då
kunder som själva valt fjärrvärme som uppvärmningsform behöver
skyddas från oskäliga tariffhöjningar

•

att prövningsmetoderna ska vara förenklade eftersom resursåtgången för
prövningen ska tillmätas betydelse
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1.4

Grundläggande utgångspunkter och avgränsningar
för utredningen

De grundläggande utgångspunkterna utgör enligt Ei:s bedömning:
1.

Hur ska prisförändringsprövningen göras och vilka priser är det som ska
prövas?

2.

Vilka kunder ska omfattas av en prisförändringsprövning?

3.

Vilka företag inom fjärrvärme ska omfattas av prisförändringsprövningen?

1.4.1

Hur ska prisförändringsprövningen göras och vilka priser är det som
ska prövas?
En reglering av priser eller intäkter innebär att det är prisnivån eller intäktsnivån
som prövas. Uppdraget i detta fall är att ta fram en prisförändringsprövning där
fjärrvärmeföretagens prisändringar prövas från en period till en annan. Av detta
följer avgränsningen att prisförändringsprövningen enligt uppdraget inte ska
omfatta en prisnivåprövning.
När en prisförändring ska prövas blir det nödvändigt att definiera vad som menas
med ett ”pris”. Detta beror på att det pris en fjärrvärmekund möter vanligtvis
består av flera komponenter såsom fasta avgifter och rörliga energi- och
effektkomponenter. Konstruktionerna som finns avseende hur fjärrvärmeföretagen
tar betalt av sina kunder har mycket stor variation mellan företagen och det är
något som också kan förändras över tiden. En prisförändringsprövning måste
således kunna vara utformad så att flera olika sätt att prissätta produkten går att
hantera i prövningen samt att fjärrvärmeföretagen genom ändringar i
prismodellerna inte ska kunna få ett annat utfall i prövningsmetoden.
1.4.2 Vilka kunder ska omfattas av en prisförändringsprövning?
När det gäller fjärrvärme kan kunderna vara t.ex. villaägare,
bostadsrättsföreningar, hyresvärdar eller företag. Kunden är den som har ett
avtalsförhållande med leverantören och behöver inte alltid vara den som faktiskt
utnyttjar tjänsten eller produkten. En villaägare är både konsument och kund. En
hyresgäst däremot är enbart konsument eftersom hyresgästen inte har ett
avtalsförhållande med fjärrvärmeföretaget.
I många sammanhang värnar man om konsumenterna eftersom de oftast har en
svag ställning gentemot den näringsidkare som är motpart i ett affärsförhållande.
När det gäller fjärrvärme kan även andra kunder vara i en svagare ställning
gentemot fjärrvärmeföretaget – det kan exempelvis vara små
bostadsrättsföreningar, små hyresvärdar etc.
I näringsdepartementets promemoria från mars 2012 används både begreppet
konsument och kund. Av uppdraget framgår att regeringen använder begreppet
kund på den som ska tryggas med den metod som ska föreslås. Ei tolkar därför
uppdraget som att det är alla kunder som ska omfattas av en
prisförändringsprövning.

29

1.4.3 Vilka företag ska omfattas av prisförändringsprövningen?
Enligt nuvarande definition i 1 § fjärrvärmelagen avses, med
fjärrvärmeverksamhet, distribution i rörledningar av hetvatten eller annan
värmebärare för uppvärmning, om en obestämd grupp inom ett visst geografiskt
område får anslutas till verksamheten. Vidare anges att en fjärrvärmeverksamhet
även omfattar produktion och försäljning av den värme som distribueras i
rörledningarna, om den som bedriver distributionen även bedriver produktionen
och försäljningen av värmen. Enligt nuvarande definition innebär det att
produktion och/eller handel med fjärrvärme som inte bedrivs i samma verksamhet
som distributionen inte anses vara fjärrvärmeverksamhet.
Flera företag har separerat sin distribution från produktion och/eller handel vilket
innebär att det med nuvarande definition endast är distributionen som är
fjärrvärmeverksamhet. Om det inte är distributören som har affärsförhållandet
med fjärrvärmekunderna så kommer kunderna i dessa områden enligt nuvarande
definition att exkluderas från det skydd som fjärrvärmelagen ger. Detta skulle
kunna skapa incitament hos fjärrvärmeföretagen att, i syfte att undvika exempelvis
prisförändringsprövning, genomföra juridisk separation av verksamheter.
I uppdraget till Ei anges att en prisförändringsprövning ska tas fram. Det framgår
dock inte att det endast är distributionen av fjärrvärme som ska
prisförändringsprövas. Definitionen av fjärrvärmeverksamhet i nuvarande
fjärrvärmelag innebär i praktiken att den framför allt avser distribution av
fjärrvärme eftersom produktion och handel med fjärrvärme anses vara
fjärrvärmeverksamhet om dessa bedrivs tillsammans med distributionen.
Eftersom det överordnande syftet med prisförändringsprövningen är att skapa
ökad trygghet för kunder som har fjärrvärme som uppvärmningsform så gör Ei
bedömningen att det i uppdraget kan anses ingå även en ändrad definition av
fjärrvärmeverksamhet. Ur kundens perspektiv saknar det betydelse hur
fördelningen av kostnader och åtaganden skett mellan olika juridiska personer och
det rimliga är att det är det totala priset för fjärrvärmeleveranser som ska
prisförändringsprövas oavsett hur detta fördelats mellan distributionsföretag,
handel- och/eller produktionsföretag.
1.4.4 Författningsförslag
I detta uppdrag redovisas ett antal förslag på konkreta åtgärder för att införa en
prisförändringsprövning och en likabehandlingsprincip. Ei har valt att hålla
författningsförslaget på en övergripande nivå utan detaljerade bestämmelser. Detta
kompletteras med bemyndiganden, att i förordning och myndighetsföreskrift,
meddela närmare bestämmelser kring detaljfrågor i regleringen.

1.5

Disposition

Rapporten behandlar två frågor – prisförändringsprövning och
likabehandlingsprincip. Frågan om likabehandlingsprincip är mindre komplex och
upptar endast ett avsnitt i rapporten. Denna fråga ingår dock även som en del i
författningsförslag och konsekvensanalys.
I rapporten jämförs tre metoder för prisförändringsprövning och i bilaga 7 finns
ytterligare metodavsnitt som beskriver alternativa regleringar.
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1.6

Projektorganisation

Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av Linda Werther Öhling
(projektledare), Marie-Louise Eriksson, Lars Tedebrand, Göran Heldesten,
Katarina Abrahamsson och Therese Lager.
I inledningen av arbetet hölls en hearing den 11 september 2012 för gå igenom
utgångspunkterna för uppdraget samt att ge olika intressenter möjlighet att tidigt i
arbetet lämna synpunkter och förslag på hur en prisförändringsprövning kan
etableras. Program och minnesanteckningar från hearingen återfinns i bilaga 3.
En referensgrupp bildades också för att erbjuda intressenter att löpande under
arbetets gång kunna lämna synpunkter. Referensgruppen har haft tre
sammankomster och har varit sammansatt av E.ON, Fortum, HSB,
Hyresgästföreningen, Jönköping Energi, Konkurrensverket, Konsumentverket,
Riksbyggen, SABO, Svensk Fjärrvärme, Fastighetsägarna, Tekniska Verken i
Linköping, Vattenfall, Öresundskraft och Villaägarna.
Utöver ovanstående har ett särskilt möte hållits med kundrepresentanterna i
referensgruppen.
För att nå ut med information om hur projektet har fortlöpt har en projektsida på
ei.se använts. På denna sida har exempelvis presentationer och dokument lagts
upp.

1.7

Samråd

I uppdraget ingick att samråda med Konkurrensverket för att säkerställa att de kan
ställa sig bakom de förslag Ei lämnar. Samrådsmöten har hållits vid tre tillfällen. Se
Konkurrensverkets synpunkter på lämnat förslag i slutet av kapitel 10.
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2 Allmänt om fjärrvärmebranschen, nyckeltal och priser
Det finns idag cirka 200 företag i Sverige som bedriver fjärrvärmeverksamhet. De
nät som företagen förvaltar är indelade i omkring 435 prisområden och år 2011
producerades totalt cirka 43 TWh. Storleken på fjärrvärmeföretagen varierar
kraftigt. De största fjärrvärmeföretagen är Fortum Värme samägt med Stockholm
Stad, E.ON Värme Sverige AB och Vattenfall AB vilka samtliga producerar mer än
2,9 TWh per år. Det finns ett förhållandevis stort antal företag, drygt 110 stycken,
som var och en producerar mindre än 0,1 TWh fjärrvärme årligen. 5
Ägandet för fjärrvärmeföretagen varierar. Knappt 65 procent av fjärrvärmenäten
bedrivs som kommunala bolag och ett fåtal bedrivs som kommunal förvaltning.
Resterande 35 procent av fjärrvärmenäten bedrivs huvudsakligen av privata
och/eller statliga energikoncerner, främst av de tre stora energikoncernerna E.ON
Sverige AB, Fortum och Vattenfall AB. 6

2.1

Ekonomiska nyckeltal

Fjärrvärmeföretagen har särredovisat uppgifter om fjärrvärmeverksamheten till EI
i årsrapporter sedan år 2007 och i rapporter om drift och affärsförhållanden sedan
år 2009. Underlaget för nedanstående ekonomiska analys sträcker sig därför över
tidsperioden 2007-2011. Då kostnader och intäkter analyserats har hänsyn inte
tagits till inflation. Anledningen är främst att syftet med diagrammen i första hand
är att jämföra nivåerna på olika kurvor inom respektive diagram, såsom t.ex. nivån
mellan totala intäkter och kostnader. Analysen visar utvecklingen för branschen
som helhet samt utvecklingen för enskilda företag.
2.1.1 Lönsamhet
Utifrån en analys av nyckeltalen avkastning på sysselsatt kapital 7 och
vinstmarginal 8 kan konstateras att lönsamheten är relativt konstant för branschen
som helhet. Däremot när det gäller lönsamheten för fjärrvärmeföretagen varierar
det mycket vilket visas i Figur 2 (2010 9) och Figur 3 (2011 10). För de båda åren gäller
dock att de flesta företag befinner sig i spannet 0 till cirka 30 procent i avkastning,

Avser uppgifter från årsrapporter och rapporter om drift och affärsförhållanden för år 2011.
EI R2011:8, s9
7 Avkastning på sysselsatt kapital har beräknats genom att rörelseresultat (RR7400) och finansiella
intäkter (RR75140) satts i relation till sysselsatt kapital (BR75000). Sysselsatt kapital utgör
balansomslutningen minskat med ej räntebärande skulder (inkluderat skatteeffekten på obeskattade
reserver).
8 Vinstmarginalen har beräknats genom att rörelseresultat (RR7400) och finansiella intäkter (RR75140)
satts i relation till nettoomsättningen (RR7110).
9 Nyckeltalet har beräknats för 196 företag. Ett företag ingår inte i diagrammet pga. extremvärde på 659
%.
10 Nyckeltalet har beräknats för 192 företag. Två företag ingår inte i diagrammet pga. extremvärden på
725 % och 1 256 %.
5
6
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cirka 20 företag har en negativ avkastning och ett fåtal företag har en avkastning
som överstiger 30 procent.
Figur 1 Avkastning på sysselsatt kapital och vinstmarginal totalt för branschen år 2007-2011

Avkastning på sysselsatt kapital anger företagets lönsamhet i förhållande till
externt finansierat (lånat) kapital och eget kapital. Nyckeltalet påverkas därför av
hur mycket räntebärande respektive icke räntebärande skulder företaget har. En
hög avkastning indikerar att avkastningen på satsade pengar i företaget är god.
Vinstmarginalen bygger på resultatet före räntekostnader vilket gör att det inte
spelar någon roll hur företaget har finansierat sin verksamhet. Detta medför att
nyckeltalet är användbart vid en analys av vinstmarginalerna över en hel marknad
eller i en konkurrentanalys.
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Figur 2 Avkastning per företag på sysselsatt kapital år 2010

Figur 3 Avkastning per företag på sysselsatt kapital år 2011

2.1.2 Fjärrvärmeföretagens intäkter och kostnader inkl. räntekostnader
Då fjärrvärmeföretagen har en relativt stark ställning gentemot kunderna är det
inte givet att minskade kostnader, som en följd av exempelvis effektiviseringar
eller stordriftsfördelar, kommer kunderna tillgodo genom sänkta priser eller
nyinvesteringar som gynnar kunden. I det följande analyseras om de
intäktsökningar som skett under perioden 2007 till 2011 generellt kan härledas till
kostnadsökningar eller om prisökning mot slutkund beror på andra faktorer.
Figur 4 visar ett tydligt samband mellan totala intäkter 11 och totala kostnader 12. De
totala intäkterna är omkring tjugo procent högre än de totala kostnaderna för hela
perioden.

11

Total nettoomsättning (RR7110 plus övriga rörelseintäkter RR71150)
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Figur 4 Fjärrvärmeföretagens samlade intäkter och kostnader inkl. räntekostnader år 2007-2011 –
nominella belopp i miljoner kr
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Både de totala intäkterna och kostnaderna har ökat under perioden 2007 till 2010.
Den viktigaste orsaken till företagens kostnadsökningar är att mängden levererad
energi ökat kraftigt mellan år 2007 till 2010. År 2011 har mängden levererad
energi 13 minskat vilket framgår av Figur 5. Den minskade energimängden har
medfört att både de totala intäkterna och kostnaderna minskat detta år.

12 Rörelsens kostnader (RR73190) minskat med förändring av varulager (RR71120), aktiverat arbete för
egen räkning (RR71140) och förändring av pågående arbete för annans räkning (71130) plus
räntekostnader
13 Totalt levererad värme exklusive värmeförluster i nätet (FV10)
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Figur 5 Värmeleverans i TWh år 2007-2011
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För att sätta de totala kostnaderna och intäkterna i relation till energimängden
illustreras i Figur 6 kostnaderna och intäkterna i termer av öre per kWh.
Figur 6 Fjärrvärmeföretagens totala genomsnittliga intäkter och kostnader inklusive räntekostnader år
2007-2011 uttryckt i öre/kWh
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Den genomsnittliga intäkten och kostnaden har ökat under tidsperioden 2007 till
2011. Stigande bränslepriser har högst sannolikt bidragit till ökade
bränslekostnader vilket i sin tur drivit upp de totala kostnaderna.
Det är dock inte självklart hur en ökad energimängd påverkar intäkterna och
kostnaderna per energienhet. Om en efterfrågeökning främst beror på mer extrema
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vintertemperaturer kan företagens kostnader öka mer än intäkterna eftersom dyr
reservkapacitet då måste köras för att täcka förbrukningen. Då fjärrvärmeföretagen
generellt ändrar sitt pris en gång per år finns det en eftersläpning i prissättningen i
förhållande till de kostnadsökningar som skett.
I figur 7 och 8 nedan visas för enskilda företag hur intäkterna per kWh förhållit sig
till kostnaderna per kWh. För bägge åren framgår att det är ett antal företag som
har intäkter per kWh som understiger kostnaderna per kWh. Majoriteten av
företagen har dock intäkter som överstiger kostnaderna per kWh.
Figur 7 Per företag - totala intäkter och kostnader inkl. räntekostnad i kr per kWh år 2010

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40

Total intäkt kr/kWh

181

172

163

154

145

136

127

118

109

91

100

82

73

64

55

46

37

28

19

10

0,00

1

0,20

Total kostnad inkl. räntekostnad kr/kWh

Figur 8 Per företag - totala intäkter och kostnader inkl. räntekostnad i kr per kWh år 2011
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2.1.3 Fjärrvärmeföretagens intäkts- och kostnadsposter
Figuren nedan visar branschens särredovisade intäktsposter för räkenskapsåren
2007 till 2011. Intäkter från uppvärmning utgör den klart största intäktsposten.
Figur 9 Totala nominella intäkter i miljoner kr år 2007-2011
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Beträffande intäkter från el har dessa efter att stadigt ha ökat minskat kraftigt år
2011 medan posten övrigt ökat. Vad gäller posten övrigt avser den bl.a.
bränsleintäkter. 14 Anledningen till de minskade elintäkterna är troligen den
minskade mängden levererad energi år 2011 vilket medfört minskade elintäkter för
kraftvärmeföretagen. De allra flesta fjärrvärmeföretag är inte
kraftvärmeproducenter och producerar därmed inte el.
Figur 10 visar hur kostnaderna fördelat sig över åren 2007 till 2011. Kostnader för
bränsle är den avgjort största kostnadsposten (råvaror och förnödenheter), följt av
driftskostnaden. Räntekostnaderna uppgår tillsammans med avskrivningarna till
nästan samma nivå som övriga externa kostnader för tidsperioden. Detta innebär
att räntekostnaderna tillsammans med avskrivningarna utgör den tredje största
kostnadsposten efter övriga externa kostnader och råvaror och förnödenheter.

I vissa fall sker fakturering till kund inte av distributionsföretaget. Kunden faktureras då av handelseller produktionsföretaget som redovisar denna intäkt som en övrig intäkt i årsrapporten.
14
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Figur 10 Total nominell kostnadsutveckling i miljoner kr år 2007-2011
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En naturlig orsak till att de totala kostnaderna stigit under tidsperioden 2007 till
2010 är en ökad produktion till följd av ökad förbrukning som medfört en större
mängd levererad värme.
2.1.4

Företagens individuella kostnadsutveckling inkl. räntekostnad per kWh
år 2010 och 2011
Figurerna 11 och 12 visar företagens individuella kostnadsutveckling inklusive
räntekostnad per kWh för år 2010 och 2011. År 2010 hade betydligt fler företag en
negativ kostnadsutveckling än år 2011 då istället fler företag hade en
kostnadsutveckling överstigande 20 procent.
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Figur 11 Kostnadsutveckling inkl. räntekostnad per kWh år 2009-2010 per företag
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Figur 12 Kostnadsutveckling inkl. räntekostnad per kWh år 2010-2011 per företag
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2.2

Pris på fjärrvärme

Förutsättningarna för att bedriva fjärrvärmeverksamhet varierar kraftigt mellan
olika fjärrvärmeföretag. Förutsättningarna för att bedriva värmeproduktion är en
betydande faktor där de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Likaså påverkas
förutsättningarna av hur den lokala efterfrågan på fjärrvärme ser ut. Om det t.ex.
finns tillgång till industriell spillvärme utan alternativt användningsområde
innebär det förutsättningar för en relativt billig värmeproduktion. På
efterfrågesidan är det främst kundkollektivets sammansättning och nätets
utformning som påverkar kostnaderna för att distribuera fjärrvärme.
2.2.1 Prisfilosofi
Före elmarkandsreformen 1996 omfattades kommunal fjärrvärmeverksamhet av
kommunallagens självkostnads- och likställighetsprinciper. Prissättningen var
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således reglerad på så sätt att verksamheten inte fick bedrivas i vinstsyfte.
Systemskiftet 1996 innebar att den tidigare tillämpade kommunala
självkostnadsprincipen ersattes av att kommunala fjärrvärmebolag skulle bedriva
sin verksamhet affärsmässigt. Vad som menas med affärsmässighet är inte tydligt
definierat, varför begreppet kan bli föremål för viss tolkning. Ett grundkrav för
affärsmässigheten får dock anses vara att verksamheten ska finansiera sina egna
kostnader på lång sikt samt generera en viss avkastning till ägarna. Hur stor
avkastning som krävs för att verksamheten ska kunna definieras som affärsmässig
är dock inte tydligt.
Två vanliga sätt att prissätta fjärrvärme är självkostnadsprissättning och
alternativkostnadsprissättning. Självkostnadsprissättning går ut på att
verksamheten på lång sikt ska bära sina egna kostnader medan
alternativkostnadsprissättning innebär att fjärrvärmeföretaget sätter ett pris som är
konkurrenskraftigt gentemot andra uppvärmningsformer. I praktiken prissätter de
flesta företag dock med hänsyn till även andra faktorer, exempelvis politiska.
De företagsspecifika faktorer som påverkar prissättningen kan vara exempelvis
geografisk placering, sammansättning av kundstock, ägardirektiv, storlek och
ålder på näten samt produktionsmetod.
I en rapport till Expertgruppen för miljöstudier ”Exploatering eller reglering av
naturliga monopol 15” har bl.a. effekter på priserna av ägandeförändringar under
perioden 2001-2009 studerats. Studien visar att ägandet av fjärrvärmeföretagen har
påverkat priserna på så sätt att priserna stigit mer i kommuner där
fjärrvärmeföretaget ägs av en större och icke-lokal ägare med verksamhet i flera
kommuner jämfört med kommuner där fjärrvärmeföretaget ägs lokalt, i många fall
av kommunen själv. Det kan vara politiskt svårt för ett kommunalägt bolag att höja
priserna, medan däremot en lönsam försäljning kan framstå som välmotiverad för
att förbättra kommunens ekonomi. Syftet med att bedriva verksamheten för den
icke-lokale ägaren får anses vara att bedriva verksamheten med vinstmål. Vid en
privatisering finns därför incitament att öka priserna. Vid ett naturligt monopol
kan företaget räkna med att behålla kunderna trots prishöjningarna.
2.2.2 Priskomponenter
Den vanligaste prismodellen hos fjärrvärmeföretaget är att den består av ett
fastpris, ett effektpris beräknat med kategoritalsmetoden och ett energipris utan
säsongsdifferentiering. För en genomsnittlig kund i ett flerbostadshus kan cirka 90
procent av årskostnaden relateras till den årliga energiförbrukningen. 16
Det fasta priset är ibland indelat i olika intervall baserat på kundens årsförbrukning
och är då stegvis rörlig. Fastpris som baseras på tidigare årsförbrukning
förekommer också. För villakunden är fastpriset det samma oavsett förbrukningen.
Energipriset är vanligtvis konstant under hela året men både två och tre nivåer kan
förekomma. Produktionen av fjärrvärme är ofta betydligt billigare under
sommarhalvåret vilket hos vissa fjärrvärmeföretag avspeglas i priset. Beträffande

Exploatering eller reglering av naturliga monopol, Exemplet fjärrvärme. Rapport till Expertgruppen
för miljöstudier 2011:2
16 Lilla prismodellboken – om införande av nyprismodell för fjärrvärme, s. 8,
www.fjarrvarmensaffärsmodeller.se
15
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effektpriset baseras det vanligtvis på kategoritalsmetoden. Metoden innebär att
förbrukningen under en längre tid (ett antal månader eller helår) divideras med ett
kategorital för att därmed ge kundens effektutnyttjande. Kategoritalet är vanligtvis
olika för olika kundtyper eftersom förbrukningsmönstren skiljer sig åt. Ett
effektpris baserat på verkligt uppmätta värden på dygnsnivå eller timnivå blir allt
vanligare. Utöver de tre vanligaste priskomponenterna kan kunden även betala ett
flödespris- eller temperaturpris 17. Kunden betalar då ett pris baserat på hur mycket
fjärrvärmevatten som passerat genom värmeväxlaren i huset. Avsikten är att ge
kunden incitament att hålla sitt uppvärmningssystem i gott skick. En god
värmeöverföring minskar flödet och returvattentemperaturen för en given
värmeeffekt vilket innebär att värmeförlusterna i fjärrvärmenätet minskar. 18
2.2.3 Prisspridning
Nedan visas prisspridningen för småhus för de prisområden där uppgifter
rapporterats för år 2011. 19 När Ei har gjort en analysen har ett förenklat
angreppssätt använts genom att ta totala intäkter för fjärrvärme och dividera med
antal levererade kWh för att visa ett ”snittpris”. Av diagrammet framgår att
priserna skiljer sig markant åt och varierar mellan 9 öre/kWh upp till 2,17 kr/kWh.
De flesta prisområden ligger dock någonstans i intervallet 50 öre/kWh och 75
öre/kWh.
Figur 13 Prisspridning kr/kWh småhus år 2011
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I figur 14 visas prisspridningen för flerbostadshus för de prisområden där
uppgifter rapporterats för år 2011. 20 Av diagrammet framgår att priserna inte
skiljer sig lika mycket åt som för småhus. Priserna varierar mellan 13 öre/kWh upp
Ibland uttrycks flödespriset som ett temperaturpris istället men syftar till samma sak.
Lilla prismodellboken – om införande av ny prismodell för fjärrvärme, s.8,
www.fjarrvarmensaffärsmodeller.se
19 Uppgift har rapporterats för 328 prisområden. Två av dessa har exkluderats pga. att dessa utgör
extremvärden på 6,73 och 7,23 kr per kWh.
20 Uppgift har rapporterats för 357 prisområden. Två av dessa har exkluderats pga. att dessa utgör
extremvärden på 5,78 och 6,20 kr per kWh.
17
18
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till 1,54 kr/kWh. De flesta prisområden ligger precis som för småhus någonstans i
intervallet 50 öre/kWh och 75 öre/kWh.
Figur 14 Prisspridning kr/kWh flerbostadshus år 2011

2,50

2,00

1,50

1,00

kr-

1
14
27
40
53
66
79
92
105
118
131
144
157
170
183
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352

0,50

Förutsättningarna för att bedriva fjärrvärmeverksamhet varierar kraftigt mellan
olika fjärrvärmeföretag. Förutsättningarna för att bedriva värmeproduktion är en
betydande faktor där de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Likaså påverkas
förutsättningarna av hur den lokala efterfrågan på fjärrvärme ser ut. Om det t.ex.
finns tillgång till industriell spillvärme utan alternativt användningsområde
innebär det förutsättningar för en relativt billig värmeproduktion. På
efterfrågesidan är det främst kundkollektivets sammansättning och nätets
utformning som påverkar kostnaderna för att distribuera fjärrvärme. Det faktum
att de lokala förutsättningarna kraftigt skiljer sig åt bidrar till den relativt höga
prisspridning som föreligger på fjärrvärmemarknaden. Det finns olika typer av
ägare av de svenska fjärrvärmenäten och avkastningskraven varierar, inte bara
mellan olika typer av ägande utan också mellan likartade ägare. De olika
avkastningskraven bidrar till viss del till prisspridningen. 21
2.2.4 Prisförändring
Det har tidigare konstaterats att förändringen av de totala genomsnittliga
intäkterna varierat mellan cirka en till nästan åtta procent under tidsperioden 2008
– 2011. I figur 15 illusteras förändringen av enbart intäkten för såld värme från
2009 till 2010 samt 2010 till 2011. Det beräknade medianpriset per kWh har under
året nominellt ökat med cirka fem till nästan åtta procent för de olika
kundkategorierna. 2009 till 2010 har samtliga kundkategorier haft en prisökning
utom samfälligheter som haft en prisminskning.

21

EI R2011:08, s 11
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Figur 15 Förändring intäkt/kWh för respektive kundkategori per år för medianen år 2009 till 2010 och
2010 till 2011 - nominella belopp
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Avtalskonstruktion

På marknaden förekommer grovt sett tre typer av avtalskonstruktioner;
standardavtal, referensavtal och specialavtal. Standardavtal är vanligast
förekommande och gäller för både små och stora kunder. Avtalet är ofta ett
tillsvidareavtal enligt prislista med kort uppsägningstid (ofta 3 månader). Vid
anslutning kan längre standardavtal förekomma. Referensavtal är ofta tidsbestämda
på längre sikt, ca. 3-10 år, och gäller större kunder. Priset på fjärrvärme sätts med
referensavtal i relation till bränslepriser eller till ett index. Specialavtal används vid
speciella situationer och för större kunder, t.ex. vid spillvärmesamarbeten eller vid
stora krav på leveranssäkerhet. Avtalet är på lång sikt, ca 8-15 år, och innehåller
någon typ av priskonstruktion samt ofta ett större antal tekniska specifikationer.
Både referensavtal och specialavtal kan innehålla tilläggstjänster som t.ex. service
och underhåll. Avtalen innehåller också ofta klausuler kring möjligheter till
uppsägning och förlängning, samt villkor för omförhandling. 22
2.3.1 Avtalskomponenter
Enligt SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme består standaravtal oftast av ett
leveranskontrakt, någon form av allmänna avtalsvillkor och en prisbilaga.
Referensavtal och specialavtal består dessutom av tekniska specifikationer och
definitioner och är ofta sekretessbelagda. De allmänna avtalsvillkoren används
bara i den utsträckning parterna inte har avtalat annat i leveranskontraktet.
Leveranskontraktet kan innehålla information om t.ex. anslutningspunkt,
ansvarsfördelning för markarbete, tidpunkt för start av leverans, anslutningsavgift,
effekt vid anslutning, ägarförhållande kring värmeväxlare, hur kontraktet överlåts
vid ägarbyte, fjärrvärmeavgifter, uppsägningstid och särskilda villkor.
De allmänna avtalsvillkoren kan bl.a. reglera leverantörens och kundens
anläggningar, upplåtelse av fastighet, mätning och avläsning för debitering,
22

SOU 2004:136, s 90
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betalning och säkerhet, hinder för avtalets fullföljande, avstängning och avbrott
samt giltighet, ändringar och tillägg.
Om priset inte är reglerat i leveransavtalet, gäller de allmänna villkoren, dvs.
leverantören sätter priset. De privata företagen och många av de kommunala, har
ett marknadsmässigt synsätt och sätter fjärrvärmepriset med hänsyn till vad
kundens alternativ kostar.
De flesta kunder äger sina centraler (värmeväxlare och andra tillbehör) men det
förekommer även att leverantören äger centralerna. Leverantörerna äger dock
alltid mätarna.
Anslutning regleras i offert eller i leveranskontraktet. Många leverantörer tar ut
anslutningsavgifter men det förekommer att leverantören inte gör det. Kunden
kan t.ex. betala en lägre anslutningsavgift och istället betala en högre rörlig avgift.
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3 Behovet av förstärkt kundskydd
på fjärrvärmemarknaden
3.1

Fjärrvärme – ett naturligt monopol

Fjärrvärmeverksamhet med produktion av hetvatten och distribution av det
producerade hetvattnet bedrivs oftast integrerat, det vill säga det är samma företag
som producerar och distribuerar hetvattnet. Distribution av hetvatten i
fjärrvärmeverksamhet har sådana stordriftsfördelar att det inte är
kostnadseffektivt att konkurrera med parallella rörsystem, det vill säga
distributionen har karaktären av naturligt monopol. För produktion och
försäljning av hetvatten i fjärrvärmeverksamhet är det generellt bara
fjärrvärmeföretaget som har tillgång till distributionsnätet vilket leder till att andra
aktörer i praktiken är utestängda från att konkurrera på denna marknad.
Värmemarknaden kännetecknas generellt av relativt stora inlåsningseffekter till
följd av höga investeringskostnader för de olika uppvärmningsformerna som
finns. Det är kombinationen av inlåsningseffekten på värmemarknaden och det
faktum att fjärrvärmekunderna är hänvisade endast till en leverantör, som kan ses
som problematisk för fjärrvärmekunderna.
Att det inte är lönsamt att konkurrera med parallella fjärrvärmesystem innebär att
fjärrvärmeföretaget har en situation med naturligt monopol när det gäller
fjärrvärme. Fjärrvärmeutredningen konstaterade, att fjärrvärme i valsituationen av
ny uppvärmningsform är en del av en värmemarknad, men att det efter att valet är
gjort kan anses vara en fjärrvärmemarknad.
Skillnaden mellan naturligt och legalt monopol är att ett legalt monopol skyddas
av exempelvis en koncession. Elnätsverksamheten i Sverige är ett exempel på ett
legalt monopol där endast ett elnätsföretag tillåts att bedriva verksamhet inom ett
område. Fjärrvärmeverksamheten i Danmark är ett annat exempel eftersom
kunder i områden där fjärrvärmen finns har en anslutningsplikt. Dessa kunder får
alltså inte välja någon annan uppvärmningsform än fjärrvärme.
Eftersom kunden oftast 23 har ett val mellan olika uppvärmningsalternativ,
åtminstone vid valsituationen av ny uppvärmningsform, kan fjärrvärmeföretagens
prissättningen påverkas av hur alternativkostnaden ser ut för de kunder man har.
De största konkurrenterna till fjärrvärmeverksamheten är värmepumpar (till
flerbostadshus främst bergvärmepumpar) samt pelletspannor.
Björnestedt och Söderberg (2011) undersökte om fjärrvärme i konkurrensrättslig
mening är en egen fjärrvärmemarknad eller en del av en större värmemarknad. De
konstaterar att både den kort-, medel- och långsiktiga priselasticiteten är under 0,5. Priselasticitet visar hur många procent den efterfrågade kvantiteten förändras
För flerbostadshus på vissa orter kan förutsättningarna att installera konkurrerande alternativ såsom
bergvärme och pellets vara begränsade.
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då priset ökar med en procent. Att priselasticiteten är mindre än -0,5 innebär att
den minskade efterfrågan är betydligt mindre än den procentuella höjningen av
priset. På en marknad med en priskänslig efterfrågan (hög priselasticitet) sjunker
efterfrågan med mer än en procent om priset höjs med en procent. I rapporten
konstaterades att fjärrvärme kan vara en egen produktmarknad i Sveriges alla
kommuner både på kort- och lång sikt.

3.2

Tidigare utredningsinsatser

3.2.1 Fjärrvärmeutredningen
I december 2002 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för
att se över fjärrvärmens konkurrenssituation på värmemarknaderna.
Fjärrvärmeutredningen hade bl.a. i uppdrag att belysa fjärrvärmens
konkurrenssituation på värmemarknaderna, föreslå åtgärder för att bättre skydda
konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme, analysera lämpligheten av att
en tredje part ges tillträde till ledningar som ingår i en fjärrvärmeverksamhet,
analysera behovet av en tydligare avgränsning mellan fjärrvärmeverksamhet och
verksamhet på elmarknaden och att analysera om det var lämpligt att införa
tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden och, om det bedömdes lämpligt,
föreslå regler för detta. Utredningen redovisade uppdragen i ett antal
betänkanden. 24
I SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme beskrivs följande: Kombinationen av (1) fri
prissättning, (2) att man som fjärrvärmekund inte kan byta leverantör, (3) att byte
av uppvärmningsform ofta är förenat med en relativt hög kostnad och (4) att
fjärrvärmeverksamhet kan bedrivas av vinstmaximerande aktörer innebär
sammantaget att kundens ställning gentemot fjärrvärmeleverantören är att
beteckna som svag.
De förslag som utredningen lämnade resulterade i en ny lag, fjärrvärmelagen
(2008:263), och var huvudsakligen avsedd att förbättra kundernas ställning så att
de skulle kunna känna en ökad trygghet i sin avtalsrelation med
fjärrvärmeföretagen.
Ei är tillsynsmyndighet enligt fjärrvärmelagen. Ei:s tillsynsområde enligt
fjärrvärmelagen omfattar prisinformation, redovisning av drift- och
affärsförhållanden, avtal, underrättelse- och förhandlingsskyldighet, uppsägning,
förhandling om tillträde till rörledningar, undantag från lokaliseringsprincipen för
kommunala fjärrvärmeföretag samt avbrytande av distributionen vid avtalsbrott
och av säkerhetsskäl.
Som en del i tillsynsansvaret samlar Ei in och redovisar ett antal uppgifter från
fjärrvärmeföretagen avseende exempelvis ekonomiska parametrar (lönsamhet,
intäkter etc.) och levererade volymer. Sedan 2013 finns dessa uppgifter redovisade
på Fjärrvärmekollen på ei.se.

Tryggare fjärrvärmekunder- ökad transparens och åtskillnad mellan el- och fjärrvärmeverksamhet
(SOU 2003:115). Skäligt pris på fjärrvärme (SOU 2004:136). Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (SOU
2005:33). Tryggare leveranser - fjärrvärme efter konkurs (SOU 2005:63).
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Därutöver analyserar Ei tillsammans med Energimyndigheten utvecklingen på
fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ. Detta redovisas
årligen i rapporten Uppvärmningen i Sverige 25.
Fjärrvärmenämnden inrättades 1 juli 2008 och är en självständig organisatorisk
enhet inom Energimyndigheten. Nämnden kan efter ansökan medla då en
fjärrvärmekund begär förhandling om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten
hos en anslutning (7 § fjärrvärmelagen (2008:263)). Vidare kan nämnden medla om
fjärrvärmeföretaget gör en ensidig ändring av avtalsvillkoren till kundens nackdel
(19 § fjärrvärmelagen). Fjärrvärmenämnden kan slutligen medla då någon inte
kommer överens med ett fjärrvärmeföretag om tillträde till rörledning för att sälja
värme till fjärrvärmeverksamhet eller använda ledningar för distribution av
fjärrvärme (37 § fjärrvärmelagen).
En medling vid nämnden syftar till att hjälpa tvistande parter att komma överens
om ett avtalsvillkor och att fjärrvärmekunden ska få insyn i de förhållanden som
har betydelse för innehållet i villkoren för fjärrvärme. En medling syftar också till
att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretag har i förhållande till
kunden. Nämnden har dock inga befogenheter att pröva skäligheten i företagens
(pris)villkor. Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindanden beslut som ett
företag eller en kund måste följa.
Fjärrvärmenämnden består av en ordförande och en vice ordförande som är eller
har varit ordinarie domare. Nämnden består vidare av en ledamot som är
förtrogen med fjärrvärmeföretags förhållanden och en ledamot som ska vara väl
förtrogen med fjärrvärmekunders förhållanden samt tre experter som ska ha
kunskaper om produktion och distribution av fjärrvärme och som inte får vara
anställda hos något fjärrvärmeföretag eller hos någon part på
fjärrvärmemarknaden.
3.2.2 Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet (EI R2009:11)
I 2009 års regleringsbrev till Ei gavs ett uppdrag att utvärdera om nuvarande krav
på redovisning av fjärrvärmeverksamhet är tillräckliga för att komma till rätta med
riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering mellan kunderna på
värmemarknaden. I rapporten konstateras att, av de åtgärder som införts i den nya
fjärrvärmelagen, inte någon syftar till att i första hand hantera risken för
överprissättning. Vidare beskrivs i rapporten att utifrån nuvarande särredovisning
kan inte Ei avgöra om ett fjärrvärmeföretag överprissätter. Om överprissättning
sker idag är således osäkert men risken för överprissättning utgör i sig ett problem
för fjärrvärmekunderna.
Ei anser i rapporten att den reglering som fjärrvärmeföretagen idag omgärdas av
inte ger fjärrvärmekunderna ett tillräckligt skydd. Det enda rimliga sättet att
komma tillrätta med risken att fjärrvärmekunder tvingas betala oskäliga priser är
genom en oberoende granskning och prövning av fjärrvärmepriserna
(prisreglering).

25

2001-2007 hette rapporten Värme i Sverige och uppdraget utfördes av Energimyndigheten.
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3.2.3 TPA-utredningen
I början av 2009 tillsatte regeringen en utredning för att analysera
förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till
fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på
fjärrvärmemarknaderna. Syftet med att närmare utreda frågorna om en lagstadgad
sådan rätt är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att
åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en
förbättrad miljö.
Den 29 april 2011 överlämnade utredningen om tredjepartstillträde sitt betänkande
”Fjärrvärme i konkurrens”, SOU 2011:44. Utredningens förslag syftade till att
skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden, såsom en del av
värmemarknaden. Förslaget innebar i korthet att produktion och distribution
skulle separeras på samma sätt som för el och naturgas och att ett
tredjepartstillträde skulle införas. Därefter skulle kunderna ”fritt” kunna välja
vilken leverantör man vill köpa sin värme ifrån. Distributören skulle man dock
fortfarande vara låst till på samma sätt som för el och naturgas. Betänkandet
remissbehandlades under hösten 2011.
3.2.4 Näringsdepartementets promemoria N2012/1676/E
Efter att SOU 2011:44 beretts bland annat genom remissförfarande redogjordes ett
antal bedömningar i en departementspromemoria i mars 2012. Där framgick att
förutsättningarna för en effektivt fungerande konkurrens på fjärrvärmemarknaden
är begränsade och att inträdesbarriärerna är betydande för att konkurrens ska
kunna uppstå på såväl kort som lång sikt.
Näringsdepartementet konstaterade i promemorian att det är nödvändigt att
ytterligare stärka kundernas och då framförallt konsumenternas ställning på
fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärmekonsumenterna bör i större utsträckning kunna
känna trygghet med fjärrvärmeföretagens prissättning och villkor. Leverantörer av
restvärme och andra fjärrvärmeproducenter bör i ökad utsträckning ges tillträde
till fjärrvärmenäten för ett mer effektivt resursutnyttjande.
Departementet föreslog därför att en prisförändringsprövning ska införas. För att
ytterligare stärka kundernas ställning föreslogs också att en likabehandlingsprincip
för kunder inom samma kundkategori ska införas.
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4 Regleringsmodeller och
aspekter som behöver beaktas
vid utformning av en reglering
Om någon eller några enskilda aktörer på en marknad kan påverka priset genom
sitt sätt att agera råder det bristande konkurrens på den aktuella marknaden.
Aktörerna har så kallad marknadsmakt. Priserna på en sådan marknad ligger ofta
över den nivå som skulle råda vid effektiv konkurrens. 26 Detta behöver inte
innebära att ett företag med marknadsmakt utnyttjar resurserna på ett
företagsekonomiskt ineffektivt sätt. Men bristande konkurrens innebär, särskilt om
företaget har monopol på marknaden, att det yttre tvånget att löpande effektivisera
produktionen saknas. Det finns en ”morot” att bli mer effektiv eftersom vinsten då
ökar men det finns ingen ”piska” som tvingar fram rationaliseringar om det saknas
konkurrenter. De vanliga marknadsmekanismerna klarar inte alltid av att jämka
samman företagsekonomiska och privatekonomiska mål till ett
samhällsekonomiskt effektivt utfall. Det blir då aktuellt att ta hjälp av olika typer
av regleringar. 27
Prisreglering måste i praktiken alltid utformas med hänsyn till vilken information
regleraren behöver ha och kan få tillgång till. Med perfekt information om
kostnads- och efterfrågeförhållanden skulle den reglerande myndigheten kunna
bestämma de samhällsekonomiskt optimala priserna och kvaliteten på produkten
eller tjänsten ifråga. I praktiken utförs dock alltid prisreglering under imperfekt
information, och tillgången på information om exempelvis produktions- och
investeringskostnader begränsar vilken regleringspolitik som är möjlig och
ändamålsenlig.
Det finns många olika sätt att reglera priset på en marknad. Faktorer som behöver
vägas in vid utformning av en prisreglering är bland annat stabilitet i
prisutvecklingen, långsiktig kostnadstäckning inklusive en rimlig vinst för
företagen samt att regleringen ska ge de incitament som krävs för att skapa
effektiva företag som levererar god kvalitet.
De generella regleringsmodeller som kan användas vid en
prisförändringsprövning och som inom projektet anses vara de mest relevanta och
som analyseras vidare är; kostnadsbaserad prisreglering, pristaksreglering,
jämförelser med andra företag eller med en beräknad norm och reglering genom
förhandlingsrätt.

Bergman, M.(2002) ”Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering” (Ds
2002:21)

26

27

Skäligt pris på fjärrvärme SOU 2004:136
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4.1

Kostnadsbaserad prisreglering

Principen för denna modell är att låta företagets kostnader styra nivån för högsta
tillåtna pris eller intäkt. Företaget tillåts i normalfallet göra en viss vinst, men tillåts
inte sätta sina priser lika högt som ett oreglerat företag kan göra. Utmärkande för
denna modell är att den tar hänsyn till de verkliga förhållandena i respektive
företag. Problemet med kostnadsbaserad prisreglering är att de verkliga
kostnaderna inte nödvändigtvis är optimala eller rimliga samt att de ekonomiska
incitamenten att hålla kostnaderna nere är små. Priserna riskerar därför att bli för
höga som en följd av de låga incitamenten att effektivisera om inte något annat
element i regleringen motverkar detta.
En variant av kostnadsbaserad prissättning är en avkastningsreglering. I en
avkastningsreglering tillgodoräknas företaget kostnaderna samt en rimlig
avkastning på insatt kapital. Detta kan uppmuntra till en överdriven
investeringsvolym eftersom företaget får en högre avkastning, i absoluta termer, ju
mer kapital som används. Avkastningen på investeringen är säkrad i regleringen
på så vis att denna ”kostnad” alltid kan föras vidare till kunderna. Detta innebär
att företaget även får täckning för ”misslyckade investeringar”.
Avkastningsreglering innebär en större säkerhet i vinstutfall för företagen än vad
andra modeller medger.
Kostnadsbaserad prissättning har varit den allmänt vedertagna modellen i
reglerade branscher med privat ägande. Modellerna innebär att reglermyndigheten
behöver omfattande information om verksamhetens produktion och kostnader om
inte förenklingar kan medges som innebär att en reglering kan genomföras utan
perfekt information.

4.2

Pristaksreglering

Pristaksreglering betecknas ofta incitamentsreglering på grund av att den
utvecklades som ett sätt att råda bot på problemen med de bristande incitamenten
för kostnadseffektivitet som uppstod vid kostnadsbaserade modeller. Pristakseller intäktstaksmodeller har som princip att de sätter en högsta tillåten nivå på
priset eller intäkten. Till denna typ av reglering räknas både intäktsramar och
pristak där taket kan tillåtas påverkas av inflation och förväntad teknisk
utveckling. Vid ett pristak fastställs ett högsta tillåtna pris för antingen en enskild
vara eller en korg av varor över en viss förutbestämd period. Vid en intäktsram
sätter regleraren istället ett tak för företagens intäkter.
Företagens faktiska kostnader beaktas inte och frikopplingen mellan intäkter och
kostnader ger företagen incitament att hålla kostnaderna nere. Ju längre tid som
går innan nästa pristak sätts desto större är styrkan i dessa incitament. Denna
modell innebär en större risk för företaget och på grund av det stora
kostnadsfokuset så riskerar modellen att leda till för få investeringar och brister i
drift och underhåll.
Svårigheten med pristaksreglering är att sätta det initiala pristaket som sedan
kopplas till någon typ av index. Någon gång behöver pristaket justeras vilket då
måste göras med utgångspunkt i den faktiska kostnadsnivån. Pristak kan tillämpas
på individuella varor eller tjänster eller för en korg av varor (genomsnittspris).
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Regleraren kan till exempel sätta ett tak på ett vägt genomsnitt av företagets priser
och bestämmer då inte de faktiska priserna. En pristaksreglering för ett genomsnitt
av företagets priser (priskorg) kan dock ge upphov till mindre stabila priser och
skillnader mellan olika kundgrupper. Vissa kundgrupper kan därför uppleva stora
ändringar i priserna på kort tid även under en pristaksreglering.
Pristaksreglering och reglering via intäktsramar ger samma incitament till ökad
kostnadseffektivitet. Styrkan i incitamenten kommer att vara beroende av hur
priset eller intäkten fastställs, hur lång regleringsperioden är och på reglerna för
uppdatering av pristaket eller intäktsramen vid övergång mellan
regleringsperioder. I analogi med detta ges incitament för investeringar i den grad
som investeringar bidrar till att reducera de kostnader som ska täckas inom
pristaket och i den mån de kan ge upphov till ökade intäkter i framtiden.
Empiriska studier har visat att företagen spelar strategiska spel under
pristaksreglering i förväntan om framtida justeringar av pristaken.
En pristaksreglering eller intäktsram ger i sig självt inga särskilda incitament för att
säkra leveranskvalitet, utan detta beror i första hand på i hur stor grad
kvalitetskostnader reflekteras i företagens intäkter och kostnader. Det kan därför
krävas att leveranskvalitet säkras med andra kompletterande åtgärder, exempelvis
direktreglering såsom leveransplikt eller att explicita krav på leveranskvalitet
används.
För kunderna kommer de starka incitament till effektivisering över tiden som en
pristaksreglering medger att vara positivt och ge utslag i lägre priser. Om
incitamenten förstärks med längre regleringsperioder medför den långa
regleringsperioden att det tar längre tid innan effektiviseringsåtgärder slår igenom
i lägre priser för kunden.
Det är i praktiken inte så stora skillnader mellan kostnadsbaserade modeller och
pristaktsmodeller. Om basnivån sätts utifrån kostnadsnivån när det gäller en
pristaksmodell så kan man på lång sikt se båda modelltyperna som
kostnadsbaserade. Den stora skillnaden avgörs därför av regleringsperiodens
längd. En kostnadsbaserad reglering är enbart tillbakablickande, medan en
pristaksreglering även är framåtblickande. Båda varianterna kräver relativt stora
mängder information och en god branschkännedom hos regleraren. En
pristaksreglering kräver dock som regel betydligt mindre information och
tillsynsarbete under den period som pristaket gäller. Det är först när pristaket ska
revideras som extra arbete måste utföras för att undersöka kostnadsförhållandena.

4.3

Normmodeller

Normmodellen innebär att begränsningarna av information som finns i de andra
modellerna hanteras genom att den reglerande myndigheten kan bestämma
företagsspecifika normer eller tak för priserna eller intäkterna. I en normmodell
bestäms det tillåtna priset eller intäktstaket av en kostnadsnivå som är frikopplad
från det enskilda företag som ska regleras. Det är alltså inte företagets egna
faktiska kostnader som utgör normen utan en exogent bestämd kostnad, det vill
säga en kostnad som företaget inte kan påverka. Normvärden fungerar som ett
effektivitetskrav för de företag som har högre kostnader än vad normen tillåter.
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Normmodeller kan användas för en mängd olika syften till exempel för
benchmarking med jämförelse av nyckeltal och priser.
En reglering som baseras på normvärden kan medföra en ökad risk för företagen
eftersom regleringen baserades på normkostnader istället för företagsspecifika
kostnader.
Normmodellerna medför i princip inte några incitament för att genomföra
investeringar utöver de som följer av kostnadsminimering. En ytterligare svaghet
med dessa modeller, särskilt om det råder en stark frikoppling gentemot de
faktiska kostnaderna, är att de kan öka osäkerheten för avkastningen på investerat
kapital, vilket kan ha en negativ inverkan på investeringsviljan. En annan svaghet
är att företagen kan reducera sina kostnader genom att leverera en dålig produkt
vilket kan medföra behov av att ställa krav på kvaliteten. Det kan ske antingen
genom direktreglering eller genom att ta med kvalitetskostnader i
intäktsunderlaget.

4.4

Prisreglering genom förhandling

En alternativ regleringsmodell är att ge potentiella och befintliga kunder möjlighet
att kunna påverka avtalsinnehållet mellan sig och företaget genom en rätt att
förhandla om priset och andra viktiga avtalsförhållanden och en skyldighet för
företaget att medge förhandling. En förhandlingsrättslig reglering behöver
kompletteras med en tvistemålsrättighet för parterna som används då parterna
inte kan komma överens.
Exempel på erfarenheter kan hämtas från ett australiensiskt fall 28, där myndigheten
för konkurrens och konsumenter accepterade en förhandlingsreglering mellan ett
tidigare statligt ägt företag med monopolsituation och dess kunder.
Det man kunde konstatera var att kunder ofta är villiga att betala lite mer än vad
regleraren anser lämpligt för att säkra en service som är bättre skräddarsydd för de
egna förutsättningarna än den service som regleraren annars skulle specificera.
Andra erfarenheter av förhandlade avtal (e.g. Doucet and Littlechild 2009) är att
förhandlade avtal tenderar att öka informationsflödet och förståelsen mellan
parterna samt förbättra relationer mellan parterna.
Nedan redogörs för de slutsatser som visade sig fem år efter genomförandet i The
Hunter Valley Access Undertaking: elements of a negotiated settlement.
i)

En förhandlingsprocess kan vara effektiv och leda till en ”win‐win”
situation för de inblandade parterna.

ii)

Även tidigare statsägda monopolnätverk kan känna att de är
engagerade i innovativa och riskfyllda kommersiella förhandlingar.
Kunder som förhandlar med dem tenderar dock att se dem som

28 The Hunter Valley Access Undertaking: elements of a negotiated settlement, Stephen Bordignon och
Stephen Littlechild, April 2012.
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konservativa och riskobenägna. Större flexibilitet förefaller hjälpa (dvs.
uppmuntrar till ett lyckat resultat).
iii)

Kunder kan ha olika och varierande krav och prioriteringar som
hindrar förhandlingar. Tidiga överenskommelse när det gäller kritiska
frågor är då en fördel.

iv)

En vilja hos kunderna att acceptera en något högre avkastning för
motparten bidrar till smidigare förhandlingar.

v)

En proaktiv roll av regleraren kan vara till hjälp. Inte bara för att
uppmuntra förhandling utan också för att exempelvis strukturera upp
diskussioner och klara ut problem.

vi)

Ge parterna möjlighet att komma överens om en ömsesidig acceptabel
avkastning för att återspegla de tjänster som tillhandahålls och de
risker som hanteras.

vii)

Ledarskap krävs av alla parter, inklusive regleraren, för att driva
processen framåt och för att komma till ett framgångsrikt resultat.

4.5

Aspekter som behöver beaktas vid utformning av en
reglering

Reglering av en marknad innebär att de marknadsmekanismer som finns sätts ur
spel och att det istället är den reglering som sätts upp som är avsedd att styra
utvecklingen i en viss riktning. Företag och reglerare har sedan att förhålla sig till
de spelregler som sätts upp. Beroende på hur regleringen är utformad kommer det
styra utfallet av marknadens utveckling. Det är därför av vikt att identifiera vilka
egenskaper som en reglering ska kännetecknas av. I kommande avsnitt i detta
kapitel beskrivs de parametrar som Ei har identifierat som viktiga vid en reglering
ur samhällets, kundernas och företagens perspektiv. En fungerande reglering bör
kunna möta både kundernas, samhällets och företagens olika behov. Valet av
reglermetod påverkas således av de olika intressenternas behov och det är utifrån
detta som de olika förslagen kommer att värderas i de senare kapitlen. Det bör här
nämnas att de olika intressenternas behov ofta utgörs av motstående intressen.
Exempelvis kan ett för starkt fokus på att skydda kunder från höga prisökningar
leda till att lönsamheten i fjärrvärmeföretagen blir svag eller negativ vilket i sin tur
kan leda till att företaget kan få svårt att attrahera kapital och att leverera med god
kvalitet vilket i nästa led kommer att drabba kunderna. Ei har därför i detta
sammanhang värderat dessa aspekter utifrån vad som är kundernas bästa ur ett
långsiktigt perspektiv.
För att upprätthålla ett högt förtroende för regleringen bör subjektiva
bedömningar av reglermyndigheten undvikas i största möjliga utsträckning. För
att tillämpningen av reglering ska bli konsekvent och därmed öka
förutsägbarheten och transparensen krävs relativt precisa regler.
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4.5.1 Parametrar som anses viktiga ur kundernas perspektiv
Utifrån ett kundperspektiv är det viktigt att kunderna känner sig trygga med hur
prisutvecklingen för fjärrvärme kommer att bestämmas. Syftet med en reglering
genom prisförändringsprövning är dels att jämna ut prisförändringar över tiden
och på så vis skapa stabila priser, dels att pröva skäligheten i själva
prisförändringen. En reglering kan öka förutsägbarheten gällande
prisförändringar för kunden genom att företagen ges incitament att långsiktigt
planera verksamheten och justera priserna utifrån förutsättningarna i regleringen.
Mindre succesiva prisändringar på kort sikt gör att man kan undvika kraftiga
prishöjningar på längre sikt.
Hyreshus och bostadsrättsföreningar utgör drygt 50 procent 29 av
fjärrvärmeföretagens kunder. Samtliga kundgrupper är i behov av förutsägbarhet i
prisutvecklingen men eftersom denna kundgrupp i sin tur ska planera hur denna
kostnad ska föras vidare till hyresgästerna kan det ses som än viktigare med
förutsägbarheten för denna kundgrupp.
En annan förutsättning för att skapa trygghet för kunder på marknaden är att
regleringen utformas på ett sätt som gör att det är möjligt för kunderna att förstå
vad som ligger till grund för de prisförändringar som företagen enligt regleringen
får genomföra. Det innebär att även regleringens komplexitet behöver vägas in i
bedömningen av vad som är en ändamålsenlig reglering.
4.5.2 Parametrar som anses viktiga ur företagens perspektiv
Företagens kostnadsutveckling kan variera beroende på exempelvis bränslepriser,
räntekostnader och avskrivningar samt underhållsbehov. Regleringen ska skapa
förutsättning för företagen att erhålla en rimlig kostnadstäckning på lång sikt.
Detta innebär att ett enskilt företag inte medges omedelbar kostnadstäckning för
dess individuella kostnader pga. t.ex. omfattande investeringar men för att
försäkra företagens fortlevnad är det dock nödvändigt att kostnadsersättning ges
på lång sikt. En långsiktig kostnadstäckning utgår dock ifrån att företaget agerar
rationellt och arbetar med effektiviseringar.
Regleringen bör utformas för att långsiktigt ge företagen incitament till
investeringar samt drift och underhåll så att regleringen inte leder till försämrad
kvalitet i fjärrvärmeverksamheten. Regleringen bör även främja effektiviseringar
så att fjärrvärmeföretgen pressas att hålla kostnaderna nere.
En reglering ska bibehålla företagens investeringsvilja utan att fungera drivande
för prisutvecklingen. Med ett krav på stabil prisutveckling blir företagens
handlingsutrymme begränsat och de förutsätts därför agera långsiktigt i sin
prissättning.
Det är en fördel om regleringen kan utformas så att den uppmuntrar till fortsatt
kunddialog mellan fjärrvärmeföretagen och dess kunder. Även med en reglering
som till stor del hanterar prisfrågan är det viktigt för fjärrvärmeföretagen att ha en
god dialog med sina kunder. Det är i kunddialogen som fjärrvärmeföretaget har
möjlighet att utveckla sin affärsverksamhet och anpassa den till kundernas
efterfrågan för att vara konkurrenskraftiga på värmemarknaden. I dialogen har
29

Svensk Fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se
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företagen även möjlighet att informera och förankra bakgrunden till varför
prishöjningar behöver göras. Dialogen blir också fortsatt viktig i de fall
fjärrvärmeföretag och kund ingått avtal som inte omfattas av
prisförändringsprövningen.
Vissa företag har en kostnadsbaserad prissättning medan andra företag har en
alternativkostnadsbaserad prissättning. Dessutom har företagen valt att ha olika
priskonstruktioner. Energi och effekt är de vanligaste parametrarna i
priskonstruktionen men flöde, temperaturdifferens och ett flertal andra parametrar
förekommer. Ambitionen är att bibehålla möjligheten till flera
prissättningsmetoder för att fjärrvärmeföretagen ska kunna utveckla
kundanpassade lösningar.
4.5.3 Parametrar som anses viktiga ur samhällets perspektiv
Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att bibehålla bra kvalitet i
fjärrvärmeverksamheten då ett stort antal hushåll och samhällsviktiga funktioner
är beroende av denna tjänst för uppvärmning. Regleringen får därför inte bli alltför
investeringshämmande eller verka återhållande på drift och underhåll.
Historiskt sett har fjärrvärmen bidragit till flera miljömässiga förbättringar i
samhället och ses ur ett miljöperspektiv som en fortsatt viktig värmekälla i Sverige.
Regleringen bör därför inte hindra fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft på
värmemarknaden.
Av regeringsuppdraget framgår att Ei:s arbetsbörda ska beaktas vid utformningen
av prisförändringsprövningen. Ambitionen bör därför vara att sträva efter en
metod som minimerar den administrativa bördan för reglermyndigheten och
företagen. Eftersom det är en sådan stor mängd fjärrvärmeföretag, nästan 200
stycken, och ännu fler prisområden, ca. 400 stycken så riskerar den administrativa
bördan att bli stor för reglerande myndighet och domstolarna vid eventuella
överklaganden. Beroende på regleringens utformning kan den dessutom medföra
en ökad arbetsbelastning för företagen. En ökad rapporteringsskyldighet för
företagen kommer också att påverka den administrativa belastningen både för Ei
och företagen.
En reglering förutsätter ett tydligt regelverk för att kunna tillämpas. Det är
eftersträvansvärt att regelverket är enkelt utformat och samtidigt effektivt och
skapar förutsättningar för självreglering. Regleringen ska utformas så att den
minimerar risken att hamna i långdragna domstolsprövningar.
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5 Prisförändringsprövning genom
förhandling
En prisförändringsprövning som genomförs genom förhandling innebär att
prisförändringen för en tidsperiod förhandlas mellan fjärrvärmeföretag och kund.
Denna metod kan låta företaget och kund inledningsvis förhandla utan
inblandning från annan part. Ett visst stöd skulle kunna formaliseras för att skapa
goda förutsättningar för förhandlingarna. Detta kan göras genom riktlinjer och
bestämmelser om hur förhandlingen ska gå till, exempelvis formen för
förhandlingen, när i tid den ska genomföras och standardiserad dokumentation av
förhandlingen.
Ett regelverk behöver skapas för att hantera när på året eventuella prishöjningar
ska börja förhandlas och hur förhandlingar ska dokumenteras. Detta regelverk
skulle kunna utgå från det som idag finns avseende medling i fjärrvärmenämnden.
Det som däremot är problematiskt är vilka parter som ska förhandla och hur man
säkerställer att kundernas kompetens om fjärrvärmeföretaget inte är i alltför stort
underläge. Det kan exempelvis behövas stöd från utomstående experter för att
kunna bedöma om fjärrvärmeföretagets motivering till prishöjningen är relevant i
det enskilda fallet.

5.1

Prisdialogen

Prisdialogen är ett partsgemensamt system som tagits fram av Riksbyggen, SABO
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk Fjärrvärme. Initiativet syftar
till att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden. Det är inriktat mot
att minska osäkerheterna kring fjärrvärmeleverantörens prisändringar och
åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme för att
därigenom öka fjärrvärmekundens förtroende för fjärrvärmeleverantörens
prissättning.
Prisdialogen är ett system för utfästelser om och prövning av ändringar av
priserna på fjärrvärme i fjärrvärmeleverantörens normalprislista för
fjärrvärmekunder som är näringsidkare. Även om systemet utformats för att
omfatta kunder som är näringsidkare pågår nu en utveckling, initierad av enskilda
leverantörer, där systemet anpassas för att också omfatta kunder som är
konsumenter.
Prisdialogen är ett system som bygger på frivillighet. Fjärrvärmeleverantören
måste ansöka om inträde i systemet. Inträdet föregås av en ansökningsprocess där
leverantören måste ta fram en prisändringsmodell för sin normalprislista för
näringsidkare. Det ställs också krav på att modellen ska utvecklas i samråd med ett
representativt urval av leverantörens kunder som finns i det nät eller prisområde
som omfattas av normalprislistan ifråga. Det betyder att de största enskilda
kunderna och företrädare för större sammanslutningar av kunder, som exempelvis
Riksbyggen, HSB och Fastighetsägarna, ska ges möjlighet att delta i samrådet.
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Även kunder som anmäler särskilt intresse eller rekommenderas av andra kunder
bör bjudas in.
Prisdialogen ställer krav på att prisändringsmodellen ska vara formulerad som ett
åtagande, vara undertecknad av leverantörens VD och bestå av två obligatoriska
delar:
1. En beskrivning av vilka principer som leverantören tillämpar för att sätta
priserna i normalprislistan, liksom en beskrivning av alla faktorer som ligger till
grund för prisändringar i normalprislistan.
2. En angivelse av nästkommande års prisändring av normalprislistan med en
indikation på prisändringar för de därpå två följande åren. Det vill säga en
angivelse av nästa års prisändring (t+1), och en indikation på prisändringarna för
de därpå två följande åren (t+2, t+3), där även ett tak för prisändringen kan anges
för år t+2 och för år t+3.
Prisdialogen ställer också krav på att fjärrvärmeleverantören ska dokumentera
samrådet med fjärrvärmekunderna i ett samrådsprotokoll som justeras av en eller
flera kunder.
Prisdialogens partssammansatta styrelse prövar fjärrvärmeleverantörens ansökan
och beslutar om inträde i systemet genom att bedöma prisändringsmodellens
giltighet och legitimitet utifrån samrådsprotokollet.
Den årliga prisdialog som leverantören ska genomföra efter inträdet i Prisdialogen
innebär att leverantören i samråd med kunderna uppdaterar
prisändringsmodellen med aktuell prisändring och eventuellt nya övriga villkor
för kommande år. Kundernas synpunkter på hur leverantören följer sin
prisändringsmodell används som beslutsunderlag för styrelsen bedömningen av
den uppdaterade prisändringsmodellens giltighet.
Prisdialogen öppnades för inträde i januari 2013. Fram till i mars har två
leverantörer med verksamhet på tre orter utvecklat prisändringsmodeller i samråd
med sina kunder och ansökt om inträde. Ytterligare ett tiotal företrädesvis större
leverantörer har aviserat att de kommer att ansöka om inträde under året.
Därutöver har ett större antal leverantörer aviserat att de kommer att ansöka om
inträde under 2014.
För att läsa mer om prisdialogen hänvisas till Regler för Prisdialogen, Stadgar för
Prisdialogen samt bilaga Bilagor till Prisdialogens regler. Dessa dokument
återfinns på Prisdialogen webbplats www.prisdialogen.se. 30
5.1.1 EI:s analys av Prisdialogen
Ei har granskat förslaget som Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme
tillsammans tagit fram för att utvärdera om detta i sin nuvarande form skulle
kunna fungera som underlag till en prisförändringsprövning. Ei gör bedömningen

Underlag till denna text inkom från referensgruppsmedlem Per Holm på SABO 2013-03-22, d.nr 2012101614.
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att på grund av nedanstående problem kan Prisdialogen inte ligga till grund för
den typ av prisförändringsprövning som Ei fått i uppdrag att ta fram.
Systemet är uppbyggt runt kundgruppen näringsidkare och hanterar således inte
mindre kundgrupper så som villakunder.
Prisdialogen är uppbyggt runt just dialogen och ett regelverk som ska stödja
denna. I de fall kund och fjärrvärmeföretag inte kan enas genom dialog så finns
inget regelverk för hur dessa tvister ska lösas. Kundernas synpunkter på hur
leverantören följer sin prisändringsmodell används som beslutsunderlag för
styrelsens bedömning av den uppdaterade prisändringsmodellens giltighet 31. Den
prisändringsmodell som tillämpas behöver dock inte ha accepterats av samtliga
kunder innan den börjar tillämpas.
Trots de ovan nämnda problemen så har Ei tagit inspiration från arbetet med
prisdialogen då det förhandlingsalternativ som presenteras i detta kapitel tagits
fram.

5.2

Hyresförhandlingarna avseende bostäder 32

5.2.1 Det kollektiva förhandlingssystemet
Bestämmelser om hyressättning finns i hyreslagen och hyresförhandlingslagen.
Hyran för en bostadslägenhet ska vara beloppsbestämd genom hyresavtalet eller i
förhandlingsöverenskommelse. Det gäller inte kostnader för värme och el etc.
Hyrans storlek ska vara skälig.
Hyreshöjningar förhandlas kollektivt årligen mellan å ena sidan hyresvärd eller
hyresvärd och organisation av fastighetsägare och å andra sidan organisation av
hyresgäster. En överenskommelse efter förhandling mellan en hyresvärd och en
hyresgästorganisation blir bindande för såväl hyresvärd som hyresgäst genom
förekomsten av en förhandlingsklausul i hyresavtalet. Vid hyresnämndens
prövning av om hyran är skälig ska man sedan den 1 januari 2011 inte endast
beakta hyressättningen för likvärdiga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag,
utan även för likvärdiga lägenheter i privata bostadsföretag där hyran har
förhandlats kollektivt.
5.2.2 Skälighetsprövning i hyresnämnd
I de fall hyran inte regleras genom det kollektiva förhandlingssystemet kan en
hyresvärd och en hyresgäst – med utgångspunkt i hyreslagen – fritt bestämma
hyran för en lägenhet. Dock kan hyrans skälighet prövas av hyresnämnden, som
kan bestämma en högre eller lägre hyresnivå. En hyra är inte skälig om den
påtagligt överstiger hyran för likvärdiga lägenheter. Ett riktmärke för vad som
menas med påtagligt är fem procent. Vid prövningen av hyrans skälighet ska
hyresnämnden utgå från lägenhetens bruksvärde. I de fall hyresnämnden finner
att hyresvärden begär oskälig hyra ska beloppet sättas ned. Beslutar
hyresnämnden om nedsatt hyra ändras hyran i ingångna avtal.
Regler för prisdialogen – ett system för utfästelser om och prövning av ändring av fjärrvärmepriser
Från SOU 2012:88, Att hyra– från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler, Slutbetänkande av
Hyresbostadsutredningen
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Den allra största andelen av all hyresbestämning efter tvist har på senare år
avgjorts av hyresnämnden efter en allmän skälighetsbedömning. En hyresgäst kan
alltid begära att få en fastställd hyra prövad, antingen den är kollektivt eller
individuellt framförhandlad.

5.3

Prisförändringsprövning genom förhandling

Eftersom förslaget som Svensk Fjärrvärme, tillsammans med SABO och
Riksbyggen arbetat fram enligt EI:s bedömning inte kan ligga till grund för en
prisförändringsprövning så har Ei skissat på en alternativ förhandlingslösning som
även tagit inspiration av hyresförhandlingar avseende bostäder.
5.3.1
Förhandling med kundföreträdare
Fjärrvärmeföretaget har ofta flera typer av kunder där de största kunderna ofta är
näringsidkare som är vana vid förhandlingar och som har en större möjlighet än de
mindre kunderna att påverka fjärrvärmeföretaget. Möjligheten att påverka
företaget beror dock på hur beroende fjärrvärmeföretaget är av just denna kund
vilket i sin tur beror på hur stor del av värmeunderlaget kunden utgör och hur
lönsam kunden är. De mindre kunderna, exempelvis villakunderna är ofta inte lika
vana vid att förhandla och kan ha svårare att förstå och analysera
fjärrvärmeföretagets prishöjningsanspråk. Detta gör att det krävs att de mindre
kunderna ges ett visst stöd för att kunna förhandla på ett bra sätt eller att centrala
förhandlare kan utses. Arbetsbördan för fjärrvärmeföretagen om de ska tvingas
förhandla med varje enskild kund beror på om man har ett fåtal större kunder eller
ett stort antal mindre kunder (villakunder). För de flesta fjärrvärmeföretag kan
man dock säga att den administrativa bördan kan komma att bli stor vid en
förhandling med enskilda kunder.
Likabehandlingsprincipen bidrar till att eliminera antalet förhandlingar som
behöver äga rum, men frågan är vem som ska ges förtroende att få förhandla för
resten av kundkollektivet. Likabehandlingsprincipen innebär att kunder med
liknande förutsättningar ska möta samma pris. Detta innebär att om en kund
förhandlar om ett pris som skulle vara tillämpligt för andra kunder med samma
förutsättningar så ska det gälla alla med dessa förutsättningar.
Likabehandlingsprincipen borde också innebära att om en kund går vidare till
nästa instans och prövningen gör att kunden får rätt så medför det att samtliga
kunder med samma förutsättningar ska erbjudas denna prisförändring även om
man tidigare kommit överens om en högre prisförändring.
Mot bakgrund av ovanstående problem anser Ei att den enda framkomliga vägen
för ett förhandlingsalternativ är att företagen får förhandla med utsedda
företrädare för de olika kundgrupperna på ett sätt som liknar
hyresförhandlingarna. Detta innebär att enskilda kunder fråntas rätten att
förhandla. För att kunna tillämpa detta förfarande behöver dock ett omfattande
regelverk utformas där det framgår vilken eller vilka organisationer som ska få
representera samtliga kunder eller de olika kundgrupperna.
5.3.2 Prövning när parterna inte kan komma överens genom förhandling
Grundtanken med prisförändringsprövning genom förhandling är att parterna ska
kunna komma överens om den prisförändring som ska gälla. Det bör finnas
formaliserade krav på när förhandlingar ska inledas, hur de ska gå till, hur de ska
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dokumenteras och vad som sker i de fall parterna inte kan enas om en
prisförändring.
Den avgörande instansen behöver stöd i regelverk för hur prövningen ska ske i de
fall parterna inte kan komma överens. Antingen skapas praxis, vilket leder till stor
osäkerhet inledningsvis, eller så utgör stödet en metod som ligger till grund för
prövningen. Den avgörande instansen skulle kunna utgöras av
fjärrvärmenämnden med de experter som finns representerade där. Alternativet är
att den avgörande instansen utgörs av Ei som tillsynsmyndighet.
En förhandling där fjärrvärmeföretag och kundrepresentant inte kan enas om
prisförändringen kan skickas vidare till en prövningsinstans där det bedöms vad
som är en skälig höjning i det enskilda fallet. Alternativet är att tvinga parterna att
lösa problemet innan höjningen får genomföras. Ett sådant system skulle dock
kunna missbrukas av kundrepresentanterna (genom exempelvis förhalning) varför
det behöver finnas ett detaljerat regelverk runt detta.
Ei anser att fjärrvärmenämnden eller Ei skulle kunna vara den instans som är
avdömande i de fall man inte kan enas. Ei vill dock framhålla att de prövningar
som ska ske kräver samma beslutsunderlag som vid en reglering av prisändringar.
Det kommer således att bli komplexa bedömningar och administrativt betungande
prövningar. När bedömning görs i enskilda fall kan det leda till en låg nivå av
förutsägbarhet och transparens för både kunder och företag. Besluten från
prövningsinstansen kommer också att kunna överklagas. Alternativet är att
bedömningen görs utifrån en på förhand bestämd metod. Då uppstår dock risken
att det i praktiken blir denna metod som blir det slutliga steget i
prisförändringsprövningen då det kan antas att kundföreträdarna kommer att
sträva efter att nå en objektiv bedömning av vad som är en skälig höjning. Detta
skulle i så fall innebära att själva förhandlingen kommer utgöra ett ”onödigt” steg
då bedömningen ändå görs utifrån en metod som istället kunde använts från
början.
5.3.3 Praktisk tillämpning
Representanter för kunderna behöver utses för att förhandla med
fjärrvärmeföretagen. Prisförändringsprövning genom förhandling görs lämpligast
innan priset börjar gälla, det vill säga ex-ante. Detta innebär att förhandlingarna
behöver inledas i god tid innan prisförändringen planeras att genomföras. Ett
regelverk för hur förhandlingarna ska genomföras och med vilka parter behöver
tas fram. Dessutom bör det formaliseras hur förhandlingarna ska dokumenteras
och en metod eller riktlinjer för hur bedömningar ska göras behövs i de fall
parterna inte kan enas.
Sanktionsmöjligheten vid användning av prisförändringsprövning genom
förhandling skulle kunna vara att inga höjningar får ske innan man enats om en
höjning eller innan ett avgörande beslut fattats av prövningsinstansen om parterna
inte kan enas. Detta ökar incitamenten för företagen att genomföra förhandlingar i
så god tid som möjligt så man kan göra sina planerade höjningar då det var avsett.
Det ökar också incitamentet att komma överens eftersom det kan dröja innan ett
avgörande fattas av prövningsinstansen.
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5.4

Analys av förhandlingsbaserad prisförändringsprövning

5.4.1 Kunder
Förutsatt att de representanter som företräder kunderna kan bli en stark och
kompetent motpart till fjärrvärmeföretagen så skulle denna metod kunna leda till
en stabil och förutsägbar prisutveckling. I och med att förslaget utgår ifrån att det
är representanter istället för enskilda kunder som förhandlar så kan det dock leda
till ett missnöje hos de kunder som hellre förhandlar själva. Detta torde kanske
främst gälla större kunder. Pga. likabehandlingsprincipen är det först när kundens
egna avtal avviker från de avtal som prisförändringsprövas som en egen
förhandling blir tillämplig.
Denna metod torde skapa förståeliga prisförändringar då både fjärrvärmeföretag
och kundrepresentant behöver sätta sig in i underlaget som ligger till grund för att
göra en prisförändring. På så vis kommer prisförändringen att kunna förklaras,
inte bara av fjärrvärmeföretaget, utan också av kundrepresentanterna.
Denna typ av förhandling skulle informellt eller formellt kunna omfatta än fler
variabler än bara prisförändringen. Är exempelvis kundrepresentanterna (på
uppdrag av kunderna) missnöjda med prisnivån likväl som företagens lönsamhet,
investeringar etc. så kommer det troligtvis fram i denna diskussion oavsett om det
är syftet med förhandlingen eller inte. Kunderna skulle även kunna få möjlighet att
begära mer långsiktighet i prisförändringen på samma sätt som i prisdialogen där
fjärrvärmeföretagen ger en prognos över hur prisförändringen kommer att se ut de
närmaste åren.
Förtroende för prisförändringsprövningen kommer till stor del bero av hur
duktiga kundrepresentanterna är på att förhandla men även hur duktiga de är på
att förmedla de grunder som prisförändringen vilar på. När det kommer till en
förhandlingspart så blir det viktigt att förtroendet hänger med i hela kedjan. Att
kunderna har förtroende för den/de som förhandlar samt att de har förtroende för
företagen samt den prövande instansen vid en eventuell tvist. Formaliserade
förhandlingar där det tydligt framgår när förhandlingar ska ske och hur det ska
dokumenteras kan bidra till att öka förtroendet.
Sammantaget bedöms förtroendet för prisförändringsprövningen bli högt med en
förhandlingslösning.
5.4.2 Företag
Beroende på styrkeförhållandet mellan fjärrvärmeföretag och kundrepresentanter
kan denna metod ge en högre eller lägre grad av kostnadstäckning för företaget på
både kort och lång sikt. Det kommer att krävas en hög grad av transparens mellan
fjärrvärmeföretag och kundrepresentant för att kunna förhandla fram en
prisförändring som båda parter känner sig bekväma med. Det blir också viktigt
hur de båda parterna ställer sig till kortsiktigt och långsiktigt agerande.
Exempelvis kan kundrepresentanterna vilja framhålla låga priser som det
viktigaste medan detta på lång sikt kan leda till stora prishöjningar för att
fjärrvärmeföretaget ska kunna fortleva. I sådana diskussioner kan behövas någon
typ av expertfunktion eller avdömande funktion för att inte få en suboptimering
som på lång sikt drabbar båda parter.
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Lokala förhandlingar kan bättre ta hänsyn till lokala förutsättningar vilket torde ge
bra förutsättningar för kostnadstäckning. Dessutom kan parterna vid den årliga
förhandlingen ta hänsyn till kortsiktiga externa effekter så som förändringar av
skatteregler och miljömässiga styrmedel.
Även när det gäller kriteriet att möjliggöra effektiviseringar torde detta stödjas av
metoden. Företaget kommer i dessa förhandlingar att få en stark och insatt motpart
som ställer krav på effektiviseringar för att minska kostnader. När det kommer till
att utföra tillräckliga investeringar samt drift och underhåll borde inte metoden
hindra detta heller. För att kunderna ska kunna fortsätta få den tjänst de har med
den kvalitet de önskar så måste det ske vissa investeringar samt erforderligt drift
och underhåll. Risken finns dock att kundrepresentanten sätter för hårt fokus på
kostnadsbesparingar så att det sker på bekostnad av kvaliteten.
När det gäller den fortsatta kunddialogen så kommer den eventuellt att
inskränkas så till vida att dialogen inom ramen för prisförändringsprövningen sker
via kundrepresentanter istället för direkt med kund.
Denna metod torde inte hindra fjärrvärmeföretaget från att arbeta med flera
prissättningsmetoder varken inom prisförändringsprövningen eller utanför
prisförändringsprövningen.
5.4.3 Samhälle
Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att bibehålla bra kvalitet i
fjärrvärmeverksamheten. Risken finns att kortsiktigt agerande från
fjärrvärmeföretag och/eller kundrepresentanter kan leda till stort fokus på
kostnader med försämrad kvalitet som resultat. Detta problem ses dock främst
som kortsiktigt då Ei utgår ifrån att kunderna långsiktigt är intresserade av en väl
fungerande fjärrvärme. Långsiktigt kommer därför kunderna/
kundrepresentanterna att tillåta företagen att höja priserna om det krävs för att inte
få en alltför dålig kvalitet på sin fjärrvärmetjänst.
För att inte leda till samhällsekonomiskt stora kostnader behöver den
administrativ bördan för reglermyndigheten och företag minimeras. Här
behöver även tas hänsyn till den administrativa bördan för kundrepresentanterna.
Företagens administrativa börda begränsas så till vida att de förhandlar med ett
fåtal kundrepresentanter istället för alla enskilda kunder. Kundrepresentanterna
som ska företräda kunderna kan dock få en stor administrativ börda om
representanterna utgörs av ett centralt organ. Däremot om det utses lokala
kundrepresentanter så kan den administrativa bördan begränsas för varje
kundrepresentant till att endast omfatta ett eller ett fåtal fjärrvärmeföretag.
Den avgörande instansen kan få många förhandlingar att bedöma i den mån
kunderna och företagen inte kan enas. Arbetsbördan för den avgörande instansen
kan komma att bli mycket stor beroende på hur välkänt och transparent arbetet
blir. Om det inte är känt på vilka grunder den avgörande instansen fattar beslut då
fjärrvärmeföretag och kund är oense kan det komma att bli många prövningar
eftersom kunderna då inledningsvis kan vara intresserade av att ”testa systemet”.
Detta torde dock vara ett övergående problem som försvinner om det bildas en
praxis för när kunderna respektive fjärrvärmeföretagen får rätt vid en tvist.
Alternativ till att avgöra tvister genom praxis är att avgöra genom någon eller
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några typer av metoder där det blir mer transparent för kunder och
fjärrvärmeföretag vad som ligger till grund för en prövning.
Så som beskrivs i stycket ovan så kan den administrativa bördan för
reglermyndigheten bli stor och risken finns att detta regelverk leder till
betungande domstolsprövningar i den mån reglermyndighetes avgörande
överklagas av fjärrvärmeföretag eller kunderna via dess representanter. Denna
metod kan leda till ett mycket stort antal ärenden om man ser till antalet
prisområden (cirka 400) och antalet kundrepresentanter inom varje prisområde
som potentiellt kan vilja få sitt pris prövat. Möjligheten att överklaga i kombination
med en låg transparens vad gäller hur tvister löses kan leda till många
överklaganden. En utdragen och komplicerad överklagandeprocess kan leda till
lågt förtroende för regleringen där varken kunder eller företag känner sig trygga.
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6 Kostnadsbaserad
prisförändringsprövning
En kostnadsbaserad prisförändringsprövning medger en prisförändring som är
avsedd att följa företagens individuella kostnadsförändring. Företaget ska med en
kostnadsbaserad metod, på så vis, få täckning för sina kostnadsökningar. Risken, i
form av framtida kostnadsökningar i fjärrvärmeverksamheten, vältras i och med
detta över på kundkollektivet då kostnadsökningar kan föras över på kunderna.
De kostnader som prövningen grundar sig på innefattar företagets samtliga
kostnader som avser rörelsen samt räntekostnader och avkastning. Kostnader kan
delas in i löpande påverkbara och opåverkbara kostnader samt kapitalkostnader.
Då företaget får ersättning för samtliga kostnader i företaget är det även företagets
samtliga intäkter som blir föremål för bedömning vid prisförändringsprövningen.
Detta medför att prövningen snarare kan sägas utgöra en
intäktsförändringsprövning än en prisförändringsprövning. I företagets samtliga
intäkter ingår intäkter för uppvärmning, el, anslutningsavgifter, elcertifikat mm.
Det finns olika sätt att utforma en kostnadsbaserad prisförändringsprövning på. I
detta avsnitt beskrivs en metod som prövar intäktsförändringen utifrån
förändringar i bokförda kostnader. Metoden bygger på ”följsamheten” mellan
kostnader och intäkter vilket innebär att förändringen av företagets kostnader
tillåter företaget att genomföra motsvarande förändring av företagets intäkter. I
bilaga 7 beskrivs ytterligare tre kostnadsbaserade metoder 33 där en intäktsram
beräknas. Dessa metoder utgör därmed inte någon prisförändringprövning utan
en reglering där en högsta nivå, en intäktsram, sätts för hur stora företagets
samlade intäkter får vara för en viss tidsperiod. Dessa metoder är inte avsedda att
mäta förändringen av varken pris eller intäkt utan tar sikte på att fastställa en
skälig intäktsnivå. Dessa är resurskrävande att införa både ur företagens och Ei:s
synvinkel och eftersom dessa metoder inte svarar mot det uppdrag som
regeringen gett Ei gällande prisförändringsprövning har det för närvarande inte
varit aktuellt att analysera dem närmare. Däremot kan de vara av intresse i syfte
att ge en bild av komplexiteten bakom olika varianter av kostnadsbaserad
prövning och den administrativa belastning dessa skapar.

6.1

Intäktförändringar baserat på bokförda
kostnadsförändringar

I denna metod är utgångspunkten för prisförändringsprövningen de kostnader
som företaget redovisat i den s.k. årsrapporten. Om exempelvis kostnaderna ökat
med tre procent från ett år till ett annat ska även intäkterna tillåtas att öka i
motsvarande mån. På samma sätt innebär en sänkning av kostnaderna
motsvarande sänkning av intäkterna. Eftersom det är förändringen i intäkterna och
Metoderna är bokförda värden med korrigering, metod med förmögenhetsbevarande princip och
metod med kapacitetsbevarande princip
33
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inte i priserna till kund som prövas så skulle denna metod behöva kompletteras
med ett objektivitetsrekvisit 34 för att öka förutsägbarheten för kunderna.
Den analys som gjorts av fjärrvärmeföretagens samlade intäkter och kostnader 35
för tidsperioden 2007 – 2011 enligt Figur 4 avsnitt 2.1.2 visar ett tydligt samband
mellan totala intäkter och kostnader för fjärrvärmebranschen som helhet. De totala
intäkterna är omkring tjugo procent högre än de totala kostnaderna för hela
perioden. Detta visar på den följsamhet som rådit mellan intäkter och kostnader
under denna tidsperiod. Däremot när det gäller enskilda företag så är följsamheten
inte lika tydlig. I Figur 7 och Figur 8 visas hur kostnader och intäkter per kWh sett
ut för enskilda företag för år 2010 och 2011. För bägge åren framgår tydligt att det
inte är alla företag som har intäkter som överstiger kostnaderna per kWh även om
så är fallet för de flesta företag.
Alla som bedriver fjärrvärmeverksamhet lämnar årligen in en årsrapport för
respektive fjärrvärmeföretag och en rapport avseende drift och affärsförhållanden
för varje prisområde till Ei. Det skulle vara möjligt att utföra prövningen på
prisområdesnivå men då skulle företaget behöva nyckla ut företagets kostnader
och anläggningstillgångar till respektive prisområde. Det är endast kostnader för
drift och underhållsarbete för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle
som redovisas per prisområde. Således redovisas inte kostnader avseende t.ex.
avskrivningar och räntor, vissa personalkostnader och övriga kostnader per
prisområde. Beträffande de intäkter som redovisas i årsrapporten är det endast
intäkter för såld värme och anslutningsavgifter som redovisas per prisområde.
Därmed redovisas t.ex. inte intäkter avseende el som producerats i
kraftvärmeverk och intäkter för elcertifikat per prisområde.
Ei har inte ansett det motiverat att göra denna nyckling, med den svårighet i
fördelningen som det kan innebära, utan metoden utgår istället från redovisade
uppgifter i årsrapporten gällande både löpande påverkbara, opåverkbara
kostnader och kapitalkostander.
6.1.1 Verksamheter integrerade med fjärrvärmeverksamheten
Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet bedriver ofta även andra verksamheter
som är nära integrerade med fjärrvärmeverksamheten. Sådana övriga
verksamheter kan till exempel vara produktion och försäljning av värmeburen
kyla, värme för processindustri eller olika typer av tjänster. Dessa verksamheter är
ofta så starkt integrerade med fjärrvärmeverksamheten att det kan vara svårt att
särskilja kostnaderna för dessa från fjärrvärmeverksamheten. Dock faller dessa
områden utanför redovisningen av fjärrvärmeverksamheten eftersom de inte
omfattas av nuvarande definition i fjärrvärmelagen.
När det gäller intäkter från el som produceras i kraftvärmeverk och andra
”sidointäkter” såsom anslutningsavgifter, elcertifikat och utsläppsrätter
särredovisas dessa i årsrapporterna till Ei. Däremot är det otydligt om de intäkter
som företagen har från exempelvis värmeburen kyla och processer tas upp. Om det

34 Detta innebär att priserna ska vara objektivt satta och skulle kunna tillämpas om en hel intäktshöjning
koncenteras till en kundgrupp utan att det är motiverat av underliggande kostnader för denna
kundgrupp.
35 Ränteintäkter och räntekostnader ingår inte.
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är så att företaget identifierat de kostnader som avser dessa typer av intäkter och
reducerar dessa från kostnadsmassan så är detta i sig inget problem. Däremot om
kostnaderna för kyla och process inte har särskilts från övriga kostnader och
därmed ingår i den totala kostnadsmassan blir underlaget i årsrapporten felaktigt.
Det är rimligt att anta att prövningen inte ska omfatta intäkter från exempelvis
kyla eller process då de enligt nuvarande definition i fjärrvärmelagen inte avser
fjärrvärmeverksamhet. Skulle man välja en kostnadsbaserad
prisförändringsprövning är det dock en förutsättning att eventuella felaktigheter i
underlaget i årsrapporterna åtgärdas.
6.1.2 Utgångspunkter för kostnadsbaserad intäktsförändringsprövning
En kostnadsbaserad prisförändringsprövning som på ett bra sätt kopplar till
kostnadssänkningar hos det enskilda företaget leder till att kostnadsbesparingar
kommer kunderna till godo. Detsamma gäller dock även för kostnadshöjningar,
och med en sådan metod får företagen därför inget incitament att effektivisera sin
verksamhet. Detta leder till att hela risken för eventuella kostnadshöjningar i
fjärrvärmeverksamheten läggs över på kunderna. För att
prisförändringsprövningen därför inte ska leda till ineffektiva företag kan det
krävas någon form av effektiviseringsincitament. Effektiviseringsincitamentet kan
appliceras på företagets löpande påverkbara kostnader eller på företagens totala
kostnader.
För att beräkna kapitalkostnaden är som tidigare nämnts utgångspunkten de
uppgifter företaget lämnat i årsrapporten gällande räntekostnader och
avskrivningar. Beträffande avkastningen betraktas den inte som en kostnad i
resultaträkningen vilket kan medföra lägre ersättning för de företag som i
dagsläget t.ex. inte tagit höjd för avkastning vid sin prissättning.
Vid prövningen kommer ett basår att fastställas utifrån vilket prövningen ska börja
gälla. Avgörande för företagets ersättning för avkastning är i vilken omfattning
skillnaden mellan de intäkter och kostnader som ingår i prövningen innefattar
avkastning för det beslutade basåret. Denna skillnad ska förutom att räcka till
avkastning även täcka bl.a. extraordinära poster, bokslutsdispositioner samt skatt
på årets resultat.
I den basnivå som anges som utgångspunkt för prövningen förutsätts att en
avkastning till ägarna ingår. Detta illustreras i figur 16 där företaget för det år som
utgör basår antas ha ett utrymme på 20 procent. Då företagets kostnader ökar
medges motsvarande ökning av intäkterna vilket medför att skillnaden mellan
kostnader och intäkter blir konstant för varje enskilt år, dvs 20 procent, från det att
prisförändringsprövningen börjar gälla.
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Figur 16 Skillnader mellan intäkter och kostnader per år 1-5
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Om ett företag däremot inte har något utrymmer för avkastning för basåret
kommer det att leda till att dessa företag då prisförändringsprövningen börjar gälla
inte heller då medges någon avkastning. I extremfallet kan det innebära att
företagets intäkter och kostnader som ingår i prövningen uppgår till samma
belopp. I detta fall saknas helt utrymme för att erhålla ersättning för avkastning i
prisförändringsprövningen.
Figur 17 Intäkter och kostnader uppgår till samma belopp år 1-5
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6.1.3 Praktiskt om metoden
Företagets individuella kostnadsutveckling kommer att styra företagets
intäktsutveckling. Hur företagets kostnadsutvecklingen kommer att bli går inte att
avgöra på förhand utan måste göras efter att kostnaderna realiserats. Det är först
då det går att fastställa hur mycket intäkterna tillåts att öka. Det blir således upp
till respektive företag att hålla reda på att intäktshöjningarna matchar företagets
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kostnadshöjningar under året. Eftersom de nya priserna behöver kommuniceras i
god tid innan de börjar gälla innebär det att när det nya priset kommuniceras i
oktober har företaget liten kunskap om hur kostnaderna kommer att utvecklas
över året. Vid en ökad volym (tex. på grund av en kall vinter) kommer företagets
intäkter också att öka men även kostnaderna tenderar då att öka pga. att företaget
då använt mer bränsle. Detta leder till en viss följsamhet 36 mellan intäkts- och
kostnadsökningar pga. volymökningen. Osäkerheten om kostnadsutvecklingen
gör att det skulle vara praktiskt att låta den del av företagets intäktshöjning som
över- eller understiger företagets kostnadshöjning få rulla vidare till
nästkommande år för att skapa ett flexibelt system. Att företaget hållit sig inom sin
egen godkända nivå stäms sedan av i samband med granskningen av företagets
årsrapport. Beslut fattas bara för de företag som inte hållit sig inom ramen för det
individuella intäktsutrymmet.

6.2

Analys av kostnadsbaserad intäktsförändringsprövning

6.2.1 Kunder
Fjärrvärmeföretagen bedriver en kapitalintensiv verksamhet där de investeringar
som görs är förhållandevis stora och har en mycket lång livslängd.
Kapitalkostnaderna är med den vanligaste linjära avskrivningsmetoden högre då
en anläggning är ny pga. att räntekostnaden är högre i början av en investering än
då anläggningen närmar sig slutet av sin livslängd. Fjärrvärmeföretaget kan ha
undvikit prishöjningar i många år eftersom de totala kostnaderna varit relativt
konstanta. Då en anläggning som är t.ex. 50 år gammal ska bytas ut kan det
förutsättas att den nya anläggningen enbart p.g.a. inflationen kommer att vara
betydligt dyrare än vad den anläggning som byts ut kostade för 50 år sedan. Då
investeringar görs kan det därför leda till en större höjning av priserna p.g.a. de
betydligt högre avskrivningar och ökade räntekostnader som investeringen medför
jämfört med den gamla anläggningen. Det finns därmed en risk att
prisutvecklingen inte blir stabil. Volatila kostnader kan dessutom skapas av
svängningar i bränslepriser. Det kan oavsett anledning vara svårt för kunden att
acceptera en större prisförändring på kort sikt som beror på fjärrvärmeföretagets
investerings- eller inköpsbeslut jämfört med mindre prishöjningar som sker
successivt.
Metoden medger främst efterhandsprövning eller möjligen beslut på förhand men
med ”gamla uppgifter” vilket oavsett val leder till en sämre förutsägbarhet. Det
blir därmed svårt att förutsäga vad intäktsförändringen kommer att bli. Eftersom
det är förändringen av intäkten och inte kundens pris som prövas så är
förutsägbarheten för kunden avseende priset i vilket fall som helst mycket dåligt
och kan därför behöva kompletteras med att priserna ska sättas på objektiva
grunder.
Metoden är relativt enkel att förklara för kunden eftersom den bygger på att
företaget behöver täckning för sina bokförda kostnader för att kunna fortleva.
Detta torde i sin tur skapa ett ökat förtroende för prisförändringsprövningen.
Det är däremot inte säkert att kunden anser att prisförändringen är acceptabel om
prisförändringen p.g.a. de ökade kostnaderna är alltför stor. Då metoden bäst
Även om kostnaderna en kall vinter kan öka mer än intäkterna om företaget exempelvis tvingas
använda ett dyrare bränsle.
36
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lämpar sig för en efterhandsprövning leder den till dålig förutsägbarhet och
eftersom den även kan leda till instabil prisutveckling torde förtroendet för
metoden totalt sett bli ganska lågt.
6.2.2 Företag
Företagen kommer med denna metod att varje enskilt år ha möjlighet att höja sina
intäkter i motsvarande mån som kostnaderna ökat. Detta medför att företaget
kommer att erhålla kostnadstäckning utifrån denna förändring. Då
utgångspunkten för kostnadsförändringen är företagets bokförda värden i
årsrapporten kommer den avkastning som företaget har för basåret att cementeras.
Detta innebär att företag med en, ur företagets tycke, för låg eller hög avkastning
för det år som fastställs som basår även fortsättningsvis kommer att erhålla en
avkastning som uppgår till denna nivå. Det uppstår praktiska svårigheter med att
reglera fjärrvärmeverksamheten utifrån att företagen själva ska matcha sina
intäktsökningar mot kostnadsökningarna. Företagen har vid beslut om eventuella
prisändringar inte vetskap om hur stora volymer värme som kommer att säljas
under året. De saknar också vetskap om hur dessa volymer kommer att påverka
kostnaderna för framförallt bränsle. För att kunna konkurrera mot andra
alternativ i uppvärmningsbranschen är det dessutom möjligt att företaget inte
alltid kan ta ut priser i nivå med den tillåtna intäktshöjningen. Företaget kommer i
dessa fall inte att få täckning för sina kostnader. En förutsättning är då att företaget
kan spara det outnyttjade utrymmet till ett annat år för att inte riskera att på sikt
inte få täckning för sina kostnader.
Metoden tar hänsyn till lokala förutsättningar genom att ge det enskilda företaget
täckning för sina individuella kostnadsökningar. Företaget har därmed möjlighet
att genomföra investeringar samt utföra nödvändigt drift- och underhållsarbete.
Eftersom företaget får ersättning för samtliga kostnader finns det dock en risk att
metoden blir prisdrivande. Metoden behöver därför kompletteras med ett
effektiviseringskrav för att förhindra detta. Det finns även en risk att företaget
ersätter avskrivna anläggningar som fortfarande fungerar eftersom de inte längre
får ersättning för dessa.
Kunddialogen behöver med denna metod fokusera på en dialog om företagets
kostnadsutveckling.
Metoden utgör inget hinder för att företaget ska kunna tillämpa flera
prissättningsmetoder då metoden utgör taket för hur mycket intäkterna får öka
och inom den ramen är det upp till företaget hur de vill lägga ut prisökningarna.
Prisökningarna ska dock likabehandla kunder i samma kundgrupp och vara
objektivt satta 37.
6.2.3 Samhälle
Metoden ger företagen incitament att ersätta avskrivna anläggningstillgångar
eftersom de inte ger några kostnader i form av räntor och avskrivningar och
därmed inte genererar några intäkter. Drift- och underhållskostnaderna för
anläggningstillgångarna är dock sådana kostnader som kommer att generera
intäkter. Det kan förutsättas att reinvesteringar pga. ovanstående kommer att ske i

Objektivitetsrekvisitet bör arbetas in vid denna metod eftersom man prövar förändringarna av de
totala intäkterna.
37

70

god tid vilket i sin tur kan antas leda till en god kvalitet i fjärrvärmenäten. En
nackdel är att fullt fungerande anläggningar kan komma att bytas ut i syfte att öka
intäkterna vilket inte kan anses samhällsekonomiskt optimalt.
Företagens administrativa börda kommer inte att öka förutsatt att metoden bygger
på de uppgifter som rapporteras i årsrapporterna. Om prövningen istället ska
utföras på prisområdesnivå kommer det att innebära en större insats när det gäller
rapportering till Ei än vad företagen har idag eftersom kostnaderna i årsrapporten
då behöver nycklas ut på respektive prisområde. Arbetsbördan för beslutande
myndighet bedöms bli relativt låg för själva prövningen eftersom inga individuella
beslut fattas. Antalet domstolsprövningar torde därför också kunna bli ganska låg.
Däremot kan prövningsmetoden i sig kräva stora tillsynsinsatser för att säkerställa
att de omfattande uppgifter som används i prövningen är korrekta.
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7 Prisförändringsprövning med
index
En prisförändringsprövning med index medger en prisförändring som är avsedd
att följa utvecklingen av ett eller flera index. Företaget ska med en indexbaserad
metod, medges göra prisökningar i takt med ett eller flera relevanta index. Det
innebär att prisökningarna inte baseras på respektive fjärrvärmeföretags egna
kostnadsförändringar utan på mer generella index. Sådana index kan kopplas till
exempelvis relevant utveckling av energipriser eller en generell
kostnadsutveckling för en hel bransch. Metoden innebär därmed att
fjärrvärmeföretaget inte nödvändigtvis får täckning för sina kostnadsökningar i det
enskilda fallet för aktuell tidsperiod utan siktar på att estimera vad som är en
rimlig prisförändring av fjärrvärmepriserna för kunderna. Prisförändringsprövningen frikopplas således från företagens aktuella situation.
Ett syfte med att reglera med ett index är att skapa förutsättningar för en stabil
prisutveckling för kunderna. Fjärrvärmeverksamhet som bedrivs kortsiktigt
genom att göra prishöjningar i takt med att de egna kostnaderna ökar kan leda till
att kunderna ibland kan utsättas för en mycket instabil prisutveckling. Exempelvis
om kunderna inte haft några prishöjningar alls de senaste fem åren och
fjärrvärmeföretaget sedan måste höja med tio procent för att kunna få kortsiktig
kostnadstäckning så kommer det troligtvis att upplevas negativt för kunderna
även om kunden inte haft några prishöjningar de senaste fem åren. Ett av syftena
med en indexreglering är att undvika stora prisjusteringar och ersätta dessa med
successiva och utjämnade prisjusteringar.
Pristaks- eller intäktstaksmodeller har som princip att de sätter en högsta tillåten
nivå på priset eller intäkten och taket justeras sedan av prisutvecklingen,
exempelvis inflationen. Företagens individuella kostnadsutveckling beaktas inte
och frikopplingen mellan intäkter och kostnader ger företagen incitament att hålla
kostnaderna nere. Svårigheten med en pristaksreglering är traditionellt sett att
sätta det initiala pristaket som sedan kopplas till något typ av prisutveckling
genom ett index.
En av förutsättningarna enligt regeringsuppdraget är att utgångspunkten för
prisförändringsprövningen ska vara företagens nuvarande eller historiska
prisnivå. Enligt teorin kring pristaksreglering ska pristaket då det justeras ta sin
utgångspunkt i den faktiska kostnadsnivån. Någon sådan justering kommer inte
att göras i detta förslag eftersom det i förutsättningarna för uppdraget är fastställt
att taket ska utgå ifrån nuvarande eller historisk nivå. Vid en
prisförändringsprövning, där den nuvarande eller historiska nivån på priset eller
intäkten på detta sätt redan är accepterad, får svårigheten att sätta det initiala
pristaket ses som löst. Om företagets nuvarande eller historiska prisnivå utgör
pristaket ska sedan prisförändring ske utifrån ett index. Detta innebär typiskt sett
att prisutvecklingen beräknas genom att en procentsats appliceras på basnivån.
Beroende på vilket basbelopp som företagen utgår ifrån så kommer en och samma
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procentsats på detta sätt att leda till olika stora höjningar i absoluta belopp. Ett
företag med en högre prisnivå kommer att tillåtas höja mer i absoluta tal än ett
företag med lägre prisnivå.
Om man utgår från att den prisnivå som företagen haft de senaste åren, tar hänsyn
till de olika förutsättningar fjärrvärmeföretagen har så medger den absoluta nivån
att vissa företag har en högre prisnivå än andra. Detta innebär exempelvis att ett
företag med höga bränslekostnader kan ligga på en högre prisnivå än ett företag
med lägre bränslekostnader eller att företag med ett högre avkastningskrav har en
högre prisnivå än företag med ett lägre avkastningskrav. Eftersom inte alla företag
utgår från sina kostnader då de sätter priset blir detta ett förenklat synsätt.
Teoretiskt sett bör det dock vara så att de flesta företag långsiktigt strävar efter att
täcka sina kostnader med större eller mindre marginal. För nystartade
kapitalintensiva företag kan det ta många år innan det blir lönsamt att bedriva
verksamheten. Fjärrvärmeverksamheten, generellt i Sverige, har funnits i många år
och förutsättningarna för att bedriva en lönsam verksamhet torde därför inte
generellt sett begränsas av att företag befinner sig i uppstartsfasen. De flesta
fjärrvärmeverksamheter är tvärtom mogna verksamheter som succesivt utvecklats.

7.1

Ett generellt index för hela branschen eller flera index?

Distributions- och produktionsförutsättningarna skiljer sig åt mellan
fjärrvärmeföretagen och utmaningen ligger då i att hitta vilket eller vilka index
som är bäst lämpade att använda vid en prisförändringsprövning. Indexet bör vara
förutbestämt och kan vara generellt, dvs. lika för alla företag, individuellt anpassat
för respektive företag eller generellt inom en grupp av fjärrvärmeföretag med
gemensamma förutsättningar.
Exempel på gruppindelning skulle kunna vara att fjärrvärmeföretag med
kraftvärme utgör en grupp med ett index som är anpassad utifrån deras
verksamhet och fjärrvärmeföretag med enbart värmeverk utgör en grupp med ett
annat index. På liknande vis skulle indelningen kunna ske efter vilket bränsle
företaget använder eller andelen spillvärme i verksamheten. Ett ytterligare
alternativ är att sortera företagen efter kundtäthet eller efter förhållandet antal
kunder eller ledningslängd i stads- respektive landsbygdsnät eller efter
distributionsförhållanden.
Det bör uppmärksammas att en indelning i grupper skulle kunna skapa
styreffekter som inte alltid är önskvärda. Ei anser att om en indelning ska göras så
bör den i så fall göras efter objektiva opåverkbara förutsättningar utifrån
fjärrvärmeföretagets perspektiv för att undvika icke önskvärda styreffekter.
Problemet kvarstår dock om vad som är objektiva opåverkbara förutsättningar och
vilken tidshorisont man bör beakta detta ur.
7.1.1

Indelning efter om fjärrvärmeföretaget producerar kraftvärme eller
endast värme.
Förekomsten av eventuell elproduktion kan leda till att fjärrvärmeföretagens
ekonomiska ställning och resultat kan påverkas mycket av elpriset och elrelaterade
styrmedel såsom elcertifikat och utsläppsrätter. Detta talar för att kraftvärmeverk
skulle ha ett eget index som tar hänsyn till den volatilitet som kan skapas vid
inblandning av elpriset. Ett elinslag i indexet riskerar dock att bli volatilt vilket i
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sin tur drabbar fjärrvärmekunderna. Om man låter indexet följa prisutvecklingen
för el så kommer de fjärrvärmeföretag som driver kraftvärmeverk att bli dubbelt
”bestraffade” ett år med låga elpriser. För det första får företaget mindre betalt för
den el man producerar och säljer. För det andra kommer prisförändringen för
fjärrvärmen leda till en mindre höjning av fjärrvärmepriserna jämfört med ett år
med höga elpriser. Höga elpriser innebär istället att företaget blir dubbelt
”belönad” till följd av att elpriset gått upp trots att kostnaderna för fjärrvärmen blir
oförändrad.
Intäkterna från elförsäljningen skulle kunna betraktas som en ”negativ kostnad” i
fjärrvärmeverksamheten förutsatt att intäkterna från el ”subventionerar”
fjärrvärmekunderna. Om företagen sänker sina fjärrvärmeintäker till följd av
ökade intäkter av elförsäljningen borde istället indexet minska när elintäkterna går
upp. Elproduktionen i sig genererar dock kostnader så exakt hur denna relation ser
ut blir individuell från företag till företag och en gruppering utifrån detta kan bli
svår att göra. Det kan också skilja sig åt från år till år hur kostnader och intäkter
från elproduktionen påverkar fjärrvärmeföretgets ekonomiska ställning och
resultat.
7.1.2 Indelning efter vilket bränsle som används
Om indelningen skulle ske efter bränsle så skulle företagens bränslemix påverka
vilket index som skulle tillämpas. Detta innebär att bränslekostnaderna skulle
betraktas som opåverkbara och det skulle inte finnas något incitament hos
företaget att byta till ett billigare bränsle. Kortsiktigt kan det vara svårt för
företaget att byta till ett billigare bränsle men på lång sikt har företaget självklart
möjlighet att påverka sin bränslemix. Hur långt tid som betraktas som långsiktigt
varierar från företag till företag. För ett företag kan det långsiktiga perspektivet
handla om några år om produktionsanläggningen är flexibel. För ett företag med
en produktion som inte är flexibel kan det dock röra sig om mycket många år
innan man kan styra om produktionen om det innebär en stor investering, kanske i
en helt ny produktionsanläggning.
Ambitionen är att regleringen ska styra företagen mot så billig och effektiv
produktion och distribution som möjligt. Mot denna bakgrund blir det principiellt
fel att medge att företagen delas in i grupper efter bränslemix. Detta skulle leda till
att företag med dyrt bränsle inte har något incitament till att skaffa sig en billigare
bränslemix. Dessutom skulle dyra investeringar som syftar till att utnyttja billigt
bränsle inte premieras med denna metod. Ett bra exempel är investeringar i
anläggningar för att elda sopor. Anläggningen är dyr vilket leder till stora
kapitalkostnader men själva bränslet kan vara en negativ kostnad. Det vill säga
fjärrvärmeföretaget får betalt för att ta hand om soporna. En sådan investering
skulle kanske inte bli av om indexet till stor del skulle påverkas av den egna
bränslekostnadsutvecklingen.
7.1.3 Indelning efter kundsammansättning och distributionsförhållanden
Frågan är om utseendet på företagens kundsammansättning och företagens olika
distributionsförhållanden är faktorer som ses som objektivt opåverkbara för
fjärrvärmeföretaget på lång sikt. Kortsiktigt har företaget självklart ingen möjlighet
att påverka hur kundsammansättningen eller distributionsförhållanden i de
områden fjärrvärmeföretaget bedriver sin verksamhet ser ut. Eftersom det inte
föreligger någon anslutningsplikt för fjärrvärmeföretaget är det på mycket lång
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sikt däremot möjligt för företaget att påverka detta genom att välja att inte
expandera fjärrvärmenätet till områden som leder till en högre total
distributionskostnad eller att dra fram fjärrvärme till kunder som ses som
”olönsamma”.
På medellång sikt kan faktorer som kundsammansättning och
distributionsförhållanden betraktas som opåverkbara ur fjärrvärmeföretagens
synpunkt och därför skulle en sådan gruppering kunna genomföras utan att skapa
oönskad styrning. Kundsammansättningen går att utläsa från företagens
nuvarande redovisning och distributionsförhållanden skulle också kunna tas fram
från nuvarande redovisning till Ei. Distributionsförhållanden skulle kunna
definieras exempelvis utifrån täthet på fjärrvärmenätet (antal kunder per kilometer
ledning).
En indelning efter kundsammansättning och distributionsförhållanden skulle alltså
rent praktiskt kunna genomföras med en viss administrativ insats. Den skulle dock
främst vara ändamålsenlig om det var distributionen som genererade störst
kostnader. Eftersom råvaror och förnödenheter utgör den sammantaget största
kostnadsposten så är det dock mindre ändamålsenligt att skapa en sådan
indelning.
7.1.4

Ei bedömer att ett generellt index är mest lämpligt att använda i en
prisförändringsprövning med index
Ingen av indelningarna ovan kan anses ge rätt styreffekter och /eller vara
ändamålsenliga så till vida att de på ett bättre sätt skulle ge fjärrvärmeföretagen
kostnadstäckning. Därför bedömer Ei att det, åtminstone inledningsvis, är mest
lämpligt att använda ett och samma index för samtliga fjärrvärmeföretag. Detta
index kan senare justeras.
Ett generellt index innebär att samtliga företag maximalt får höja sina priser med
detta index. Tillämpas ett index som är lika för alla sker prisförändringen med
samma index oavsett vilken kostnadskonstruktion och andra individuella
förutsättningar företagen har. Detta innebär att två företag med olika utveckling av
exempelvis bränslekostnader kommer att tillåtas höja priserna lika mycket
procentuellt sett. Ett generellt index kommer att ge ett starkare incitament till
effektivisering för de företag som har större procentuella kostnadsökningar än det
aktuella indexet. Företag som däremot har egna kostnadsökningar som
underskrider index kommer istället att kunna öka sin vinst i den mån de ändå gör
höjningen enligt index.
Med en indexbaserad prisförändringsprövning ges förutsättning att behålla
vinsterna av den effektivisering som företaget gör vilket torde skapa ett starkt
incitament för företagen att effektivisera.
Avslutningsvis bör nämnas att indexet utgör ett tak för hur stora höjningar som
kommer att tillåtas men det är fortfarande företaget självt som upp till detta tak
avgör hur stora höjningar som behöver göras.
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7.2

Ackumulerat prisförändringsutrymme

En uppenbar risk med att medge prisförändringar utifrån ett bestämt index är att
detta kan bli prisdrivande om företagen är osäkra på hur indexet och de egna
kostnaderna kan komma att utvecklas i framtiden. Det innebär att tendensen kan
bli att höja maximalt enligt index varje enskilt år trots att det inte långsiktigt är
motiverat. Att företagen kortsiktigt skulle behöva höja enligt index är i sig också
tveksamt men själva syftet med ett index är att man hellre ser små kontinuerliga
höjningar enligt index istället för att göra stora höjningar efter att ha undvikit
höjningar under ett flertal år. Om företaget däremot inte behöver göra höjningar
enligt index utan kan bedriva sin verksamhet på lägre höjningar även på lång sikt
så är det rimligt att detta inte bör leda till nackdelar för företaget. Därför bedömer
Ei att det är nödvändigt att det skapas en möjlighet att ackumulera viss del av det
prisförändringsutrymme som ges i metoden, så att det kan utnyttjas till kommande
år, för att minimera risken att indexutvecklingen blir alltför styrande för företagen.
Möjligheten att spara höjningsutrymme till kommande år gör att företaget inte
behöver känna sig tvingat att höja enligt index på grund av osäkerhet om framtida
höjningar. Möjligheten att sedan ta ut det sparade utrymmet behöver dock följa
med en begränsning för att inte riskera att utsätta kunderna för stora prishöjningar
när väl företaget vill ta ut sitt ackumulerade prisförändringsutrymme. EI bedömer
att möjligheten att ta ut ett ackumulerat höjningsutrymme bör begränsas till 1,5
gånger årets beslutade index samt att det blir en begränsning i hur länge ett
ackumulerat prisförändringsutrymme kan sparas. Detta för att inte kunderna ska
behöva få en inbyggd osäkerhet om prisutvecklingen och för att inte skapa
incitament till transaktioner med företag med stora outnyttjade
prishöjningsmöjligheter. Ei bedömer att en period på fem år skulle kunna utgöra
en rimlig maximal tidsperiod att utnyttja ett ackumulerat prisförändringsutrymme.
Eftersom index blir ett tak för vilka prisförändringar företagen maximalt kan göra
kommer en prisförändring överskridande index inte att vara förenlig med
regelverket. För att få företagen att hålla sig inom gränserna för
prisförändringsutrymmet bedömer Ei att det mest ändamålsenliga är att införa en
slags sanktionen vid ett eventuellt överskridande. Sanktionen är utformad så att
prisförändringsutrymmet vid ett överskridande justeras för nästkommande år på
så vis att det sänks med 2 gånger den andel som överskrider index. Detta innebär
att om index är 3 procent år 1 och företaget genomför höjningar med 3,5 procent så
har prisändringsutrymmet överskridits med 0,5 procentenheter. År två fastställs
indexet till 2,9 procent men då minskas handlingsutrymmet för det företag som
tagit ur för mycket år 1 till 1,9 procent (2,9-(0,5*2)).

7.3

Vilket generellt index ska styra
prisförändringsprövningen?

Beroende på vilka styrmedel eller incitament man vill skapa med en
prisförändringsprövning med index kan man välja olika typer av index. Vill man
skapa goda förutsättningar för företagen att bedriva sin verksamhet bör man välja
ett index som har en tydlig koppling till fjärrvärmeverksamhet. Vill man däremot
att kunderna ska få en kostnadsutveckling som motsvarar den allmänna
kostnadsutvecklingen i samhället behövs ingen tydlig koppling till
fjärrvärmeverksamhet.
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Beroende på om man tar fram ett årligt index eller ett mer långsiktigt index som
gäller flera år kan det blir lättare eller svårare för företagen att förhålla sig till
indexet. Ett volatilt index som dessutom korrigeras varje år bör undvikas då det
kan leda till att det blir svårt att agera långsiktigt för fjärrvärmeföretagen. Nedan
beskrivs de indexalternativ som Ei har kunnat identifiera.
7.3.1 Generellt fjärrvärmeindex
Om man vill att prisförändringsprövningens ska ge fjärrvärmeföretagen långsiktig
kostnadstäckning bör man använda ett fjärrvärmeindex. Med ett fjärrvärmeindex
medges priserna öka i takt med att kostnadsutvecklingen i branschen ökar. Om
man utgår ifrån att de flesta fjärrvärmeföretag med sin nuvarande eller historiska
prisnivå får kostnadstäckning bör branschens kostnadsutveckling vara tillräcklig
för att ett ”effektivt” fjärrvärmeföretag ska kunna få fortsatt kostnadstäckning.
Ett fjärrvärmeindex kan baseras både på löpande kostnader så som
bränslekostnader men även på kapitalkostnader så som avskrivningar och räntor.
Om indexet på något vis baseras på den totala kostnadsutveckling som samtliga
fjärrvärmeföretagen har så kommer det att spegla hur kostnadsutvecklingen ser ut
i branschen som helhet. I Figur 10 Total nominell kostnadsutveckling år 2007-2011 i
kapitel 2 kan man se att många av fjärrvärmeföretagens kostnadsposter på
aggregerad nivå är relativt konstanta från år till år och den post som varierar är
posten råvaror och förnödenheter. Det är alltså främst bränslekostnaden som
varierar från år till år.
Med en prisförändringsprövning utifrån index baserat på den allmänna
kostnadsutvecklingen i branschen späds ett enskilt företags kostnadsökningar ut
med övriga företags kostnadsökningar eller kostnadsminskningar för att skapa
indexet. Exempelvis kommer inte en ökning av ett enskilt företags
bränslekostnader att få direkt genomslag på index och därmed inte på kundens
pris eftersom denna kostnadsökning ”späds ut” av andra företags
kostnadsökningar eller kostnadsminskningar. Detta torde leda till en stabilare
prisutveckling än om exempelvis ett enskilt företags kostnadsökningar får direkt
genomslag på priset. Stabiliteten i prisutvecklingen påverkas dock av vart i
investeringscykeln de olika fjärrvärmeföretagen befinner sig och hur utvecklingen
på bränslemarknaden ser ut.
Hade det funnits endast ett fåtal fjärrvärmeföretag i Sverige hade man kunna
argumentera att fjärrvärmeföretagen själva sätter sitt eget index om man använder
deras egna uppgifter. I och med att det är ett så stort antal fjärrvärmeföretag i
Sverige får man dock se den möjligheten som kraftigt begränsad.
Även om indexet utgår från kostnadsökningar kommer påverkan på företagen att
bero på vilken prisnivå företagen kommer in. Nivå på priserna, nivå på kostnader
och nivå på den lönsamhet (avkastning) företaget har då man går in i regleringen
kommer att påverka hur svårt det blir att anpassa sig till regleringen.
I SOU 2004:136 (skäligt pris på fjärrvärme) har konstaterats att prishöjningar som
relaterar till underliggande höjningar av kostnader som regel accepteras av
kunderna medan prishöjningar som beror av en ökad efterfrågan eller ett minskat
utbud inte är lika lätta att acceptera av kunderna. Detta innebär att prishöjningar
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som beror på kostnadsutvecklingen i fjärrvärmebranschen kan antas kunna
accepteras av kunderna.
Nedanstående förslag till fjärrvärmeindex har beräknats utifrån
fjärrvärmeföretagens totala rörelsekostnader samt räntekostnader i förhållande till
totalt levererad värme. 38 Detta innebär att större företag med högre kostnader och
större volym kommer att väga tyngre vid framtagandet av indexet.
Figur 18 Fjärrvärmeindex från årsrapporterna år 2007-2011 – Genomsnitt
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I nästa figur har först den procentuella förändringen av respektive företags
rörelsekostnader samt räntekostnader i förhållande till företagets levererade värme
beräknats. Därefter har de procentuella förändringarna summerats för samtliga
företag och dividerats med summan av samtliga företag. På detta sätt erhålls ett
vägt index där varje företags förändring väger lika tungt vid beräkningen av index.
Detta innebär att mindre företag påverkar indexet lika mycket som större företag.

38 Kostnadsförändring per MWh från årsrapporterna år 2007-2011: (Rörelsens kostnader (RR73190) plus
räntekostnader (RR75150) minskat med förändring av varulager (RR71120), aktiverat arbete för egen
räkning (RR71140) och förändring av pågående arbete för annans räkning (71130))/totalt levererad
värme exkl. värmeförluster i nätet (FV10)
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Figur 19 Fjärrvärmeindex från årsrapporterna år 2007-2011 - Vägt index
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I nedanstående figur har motsvarande beräkning gjorts som i Figur 18 men istället
för att beräkna genomsnittet har medianvärdet beräknats för respektive år.
Figur 20 Fjärrvärmeindex från årsrapporterna år 2007-2011 – Median för respektive år
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I samtliga tre ovanstående bilder kan det konstateras att ett fjärrvärmeindex
baserat på kostnaderna i årsrapporterna skulle bli ganska så volatilt. Eftersom
själva syftet med att införa en prisförändringsprövning är skapa en stabil
prisutveckling så behöver detta index korrigeras för att uppfylla syftet.
Ett sätt att skapa ökad stabilitet i indexet är att ta fram ett index utifrån
treårsintervaller. Ei har därför skapat ett index utifrån ett treårsintervall för det
ovägda och vägda fjärrvärmeindexet. För det index som skapats utifrån
medianvärdet har något treårsintervall inte beräknats. Anledningen är att indexet
beräknat utifrån medianen inte för tidsperioden i fråga visat sig ge ett mer stabilt
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index än övriga två index. I Figur 21 visas utvecklingen av ett ovägt
fjärrvärmeindex som treårsintervaller. Detta innebär att år 2010 är ett genomsnitt
för perioden 2007-2010 och 2011 ett genomsnitt av år 2008-2011. 39 För det fall att ett
sådant index väljs torde inte lika stora fluktuationer erhållas mellan åren. Figuren
bygger på uppgifter enligt Figur 18 vilket innebär att i även denna figur har företag
med större kostnadsmassa och volym större genomslag på det beräknade indexet.
Figur 21 Fjärrvärmeindex från årsrapporterna år 2010 - 2011 treårsintervall
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På samma sätt som ovan presenteras även det fjärrvärmeindex som beskrivits som
vägt (där alla fjärrvärmeföretag väger lika tungt) över ett treårsintervall. Figur 21
och Figur 22 visar sig vara ganska så lika och det torde därför inte spela någon
större roll vilket av dessa index som väljs. Om man utgår ifrån att de större
företagen har större möjligheter att kunna undvika stora kostnadshöjningar så kan
ett index där de väger tungt leda till att indexet blir för ”tufft”. För att undvika den
kritiken kan man då välja det vägda fjärrvärmeindexet som låter alla företag
påverka indexet lika mycket.

39

Treårsintervall innebär kostnadsutvecklingen för 2007-2008, 2008-2009 och 2009-2010
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Figur 22 Fjärrvärmeindex från årsrapporterna år 2010-2011 treårsintervall - vägt index
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Då indexet baseras på de uppgifter som företagen lämnar i årsrapporterna innebär
det två års eftersläpning vid beräkning av indexet. Eftersom årsrapporten för tex.
år 2010 ska lämnas till Ei senast den 31 juli år 2011 kommer det inte vara praktiskt
möjligt att beräkna index förrän då. Det index som företagen således hade kunnat
använda vid beslut om eventuella prisförändringar under hösten 2011 för de priser
som skulle gälla för år 2012 skulle därför ha byggt på uppgifter om
kostnadsutvecklingen i branschen för år 2007 – 2010 40.
7.3.2 Företagsanpassat tillägg till generellt fjärrvärmeindex
Eftersom bränslekostnaden för branschen som helhet är den enskilt största
kostnadsposten har Ei analyserat om ett generellt basindex skulle kunna
kompletteras med ett individuellt index baserat på bränslekostnadsutvecklingen.
Figur 23 och 24 visar hur bränslekostnadsutvecklingen varierar i förhållande till
utvecklingen för de totala kostnaderna för de enskilda fjärrvärmeföretagen. Bilden
visar dock inget tydligt samband mellan bränslekostnadsökningar och de totala
kostnadsökningarna vilket innebär att företag som haft sänkta bränslekostnader
ändå kan ha haft ökade totalkostnader och företag som haft ökade
bränslekostnader ändå kan ha haft sänkta totalkostnader. Detta motsatsförhållande
hos många fjärrvärmeföretag innebär att Ei inte anser det som ändamålsenligt att
komplettera ett generellt index med denna typ av index. Det skulle dessutom leda
till en risk för att kundernas priser kan höjas mycket från ett år till ett annat.

40

Tre år innebär kostnadsutveckling 2007-2008, 2008-2009 och 2009 till 2010
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Figur 23 Total kostnadsutveckling per kWh och bränslekostnadsutveckling per kWh per företag 2009-2010
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Figur 24 Total kostnadsutveckling per kWh och bränslekostnadsutveckling per kWh per företag 2010-2011
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7.3.3 Energiindex
Som tidigare nämnts prissätter vissa fjärrvärmeföretag utifrån alternativkostnaden
för kunden. För att spegla prisutvecklingen för de alternativa
uppvärmningsformerna skulle man kunna ta fram ett ”energiindex”. De främsta
alternativen till fjärrvärme anses vara värmepumpar och pelletspannor vilket
innebär att man kanske främst skulle vilja titta på prisutvecklingen för dessa
alternativ.
Syftet med att använda ett index som relaterar till de konkurrerande alternativen
är att se hur prisutvecklingen ser ut på den värmemarknad som fjärrvärmeföretgen
konkurrer med. Flera av fjärrvärmeföretagen använder en prissättning som
relaterar till de konkurrerande alternativen. Prissättningen för de konkurrerande
alternativen utgör då det absoluta taket för hur mycket företagen kan höja sina
priser på lång sikt. Kortsiktigt kan dock företagen höja mer på grund av den
inlåsningseffekt som förekommer på värmemarknaden.
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Nedan visas en bild av hur kostnadsutvecklingen sett ut för olika typer av bränslen
på värmemarknaden.
Figur 25 Bränsleutveckling på fjärrvärme, el och övriga bränslen från Uppvärmningen i Sverige 2012

Som det framgår i bilden har priset för fjärrvärme varit stabilt i jämförelse med de
flesta andra bränsleslagen där framför allt elpriset har varit mycket volatilt 41. Ett
elinslag i indexet riskerar därmed att indexet blir volatilt. Dessutom kommer de
fjärrvärmeföretag som driver kraftvärmeverk att bli dubbelt ”bestraffade” ett år
med låga elpriser. För det första får företaget mindre betalt för den el man
producerar och säljer. För det andra kommer prisförändringen för fjärrvärmen leda
till en mindre höjning av fjärrvärmepriserna jämfört med ett år med höga elpriser.
Höga elpriser innebär istället att företaget blir dubbelt ”belönad” utan någon
egentlig orsak.
En ytterligare nackdel med att använda ett energiindex med en begränsad
koppling till fjärrvärmeföretagens egna kostnadsförändringar är att det kan bli
svårt för fjärrvärmeföretagen att erhålla kostnadstäckning. Det kan även bli svårt
för företagen att kommunicera till kunderna varför priset går upp när kopplingen
ligger långt ifrån den egna verksamheten. Det kan tex. bli svårt för kunderna att
acceptera att fjärrvärmepriset ska tillåtas gå upp på grund av att exempelvis
elpriset går upp. Tvärtom brukar det ibland vara så i kraftvärmeverk att
fjärrvärmeföretagets försäljning av el gynnar fjärrvärmekunderna. Det kan alltså
bli svårt rent kommunikativt att använda ett energiindex som inte relaterar till
fjärrvärmeföretagens egna kostnadsökningar.
7.3.4 KPI
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och
används bl.a. som inflationsmått. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i

Om man vill jämföra fjärrvärmepriset med kostnad för kund med värmepump så är det så att det går
åt färre antal kWh för att erhålla samma uppvärmning vilket i sig dämpar den volatila effekten.

41
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genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, d.v.s. de
priser konsumenterna faktiskt betalar.
Detta index skapar stor trygghet för kunderna då det blir tämligen förutsägbart
hur detta index kommer att utvecklas. Företagen kan dock uppleva det som
negativt eftersom koppling till den faktiska kostnadsutvecklingen för företagen blir
mycket svag. Dessutom har utvecklingen av KPI varit mycket lägre än
fjärrvärmeföretagens egna kostnadsutveckling. Detta innebär att det långsiktigt
skulle kunna leda till lönsamhetsproblem för fjärrvärmeföretagen.
Figur 26 Förändring KPI år 2007-2011
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I figur 27 visas utvecklingen av KPI som treårsintervaller. Detta innebär att år 2010
är ett genomsnitt av KPI för perioden 2007-2010 och 2011 ett genomsnitt av år 20082011. För det fall att ett sådant index väljs torde inte lika stora fluktuationer
erhållas mellan åren.
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Figur 27 Förändring KPI år 2010-2011 treårsintervall
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7.3.5 Slutsats angående val av index
Ovan har Ei beskrivit ett antal olika typer av index som skulle kunna användas för
en prisförändringsprövning. Dessutom skulle man kunna tänka sig att det går att
kombinera ett eller flera index. Exempelvis skulle man kunna kombinera ett
fjärrvärmeindex med KPI för att dels få ett inslag som tar hänsyn till företagens
kostnadsutveckling och dels ett index som följer kundernas ”förväntan” på
fjärrvärmeföretagens prisutveckling. Ett inslag av KPI skulle också kunna
medverka till att ”stabilisera” indexet då KPI inte varierat lika mycket de senaste
åren som fjärrvärmebranschens kostnader.
Ei anser att ett renodlat fjärrvärmeindex förefaller som det mest rimliga sättet att
åstadkomma att företagen erhåller kostnadstäckning långsiktigt och bedömer
därför att det är ett sådant index som ska användas. Ett rent fjärrvärmeindex
riskerar att bli volatilt om man bara tittar på ett år i taget. Detta kan leda till
svårigheter för både kunder och fjärrvärmeföretag då det blir mycket svårt att
planera en långsiktig verksamhet utifrån ett kortsiktigt volatilt index. Detta skulle
kunna lösas genom att skapa ett index som baseras på kostnadsutvecklingen i
branschen för de senaste tre åren vilket leder till ett stabilare index.
Ei har tittat på två sätt att ta fram ett index där det första innebär att de största
företagen väger tungt och det andra att kostnadsutvecklingen för alla
fjärrvärmeföretag väger lika tungt. Om man utgår ifrån att de större företagen har
större möjligheter att kunna undvika stora kostnadshöjningar så kan ett index där
de väger tungt leda till att indexet blir för ”tufft”. För att undvika den situationen
väljer Ei det vägda fjärrvärmeindexet som låter alla företag påverka indexet lika
mycket.
Ett fjärrvärmeindex kan baseras på ett genomsnitt av branschens kostnader eller ett
genomsnitt av den mest effektiva kvartilen. Vilket val man gör här beror på hur
starkt effektiviseringsincitament man vill ålägga företagen.
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7.4

Behov av effektiviseringsincitament

Då ett index används för att begränsa möjligheten till alltför stora höjningar av
priserna innebär det i sig ett effektiviseringsincitament för de företag som har
kostnadsökningar som överskrider indexet. Det är skillnad på ett
effektiviseringsincitament genom index jämfört med ett effektiviseringsincitament
på ett absolut belopp som ofta utgörs av en begränsad del av företagens
individuella kostnader (exempelvis löpande påverkbara kostnader). Om
effektiviseringsincitamentet utgår från företagens individuella löpande påverkbara
kostnaderna och sedan åsätts ett krav på att effektivisera med tex. en procent blir
det förutsägbart för företaget vilken typ av kostnader som är tänkta att minska.
Om effektiviseringsincitamentet införs via ett index som styr hur mycket företagen
får höja sina priser appliceras effektiviseringsincitamentet, enligt Ei:s förslag, på
företagets hela kostnadsmassa. Detta innebär att ett enskilt företag som får ökade
kostnader till följd av en stor investering får tufft att inte överskrida indexet när det
gäller den totala kostnadsutvecklingen.
De effektiviseringar som sker i fjärrvärmeföretagen kommer i ett första skede
fjärrvärmeföretaget till godo. På längre sikt innebär dock företagens
effektiviseringar lägre kostnadsökningar i branschen vilket i sin tur medför ett
lägre index och därmed lägre prishöjningar för kunden.
Beroende på hur indexet beräknas kommer ett större eller mindre antal företag att
få en press att effektivisera för att bibehålla lönsamheten. Nedanstående bild visar
kostnadsförändringen för samtliga företag mellan år 2010 till 2011. Av bilden
framgår, att vid ett index på 4 procent, hade cirka 140 företag erhållit ett incitament
att effektivisera verksamheten genom att begränsa sina kostnadsökningar. Mellan
2010 och 2011 ökade kostnaderna per kWh generellt i branschen med nästan 10
procent (vägt index där alla företag väger lika tungt Figur 19). Anledningen till att
fyra procent används i exemplet är att ett snitt av de senaste tre åren ger ett index
på strax under fyra procent (vägt index Figur 22).
Figur 28 Kostnadsutveckling inkl. räntekostnad år 2010-2011 per företag
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Om man istället vill uppnå en högre grad av effektivisering kan, vid beräkningen
av fjärrvärmeindex, den kvartil av företag som haft störst kostnadsökningar
exkluderas. Detta leder till att indexet blir lägre än om dessa företags
kostnadsökningar varit med. Ett annat sätt att åsätta ett högre effektiviseringskrav
är att reducera indexet med exempelvis en procent.
I ett inledande skede bedömer Ei att ett effektiviseringsincitament där indexet tas
fram utifrån ett medel av kostnadsutvecklingen är tillräckligt. Anledningen till
detta är att på det sätt som indexet är tänkt att tas fram (som ett snitt över tre år) så
innebär det enligt vad som beskrivits ovan i figuren i sig ett starkt
effektiviseringsincitament. Ett ytterligare effektiviseringskrav bedöms blir svårt för
vissa företag att hantera. Däremot skulle regleringen kunna utvecklas avseende
detta i ett senare skede.

7.5

Analys av prisförändringsprövning med index

7.5.1 Kunder
Metoden med ett fjärrvärmeindex som snittas över de tre senaste åren leder enligt
analysen till en stabil och förutsägbar prisutveckling. Eftersom det framtagna
indexet kommer att omfatta ett genomsnitt av tre år kommer det att bli
förutsägbart i god tid även om det sammanvägda indexet (de tre åren) meddelas
först efter sommaren. Kunderna torde känna en trygghet i att på förhand veta hur
mycket det egna företaget tillåts höja sina priser genom ett fastställt index.
Kunderna kommer med denna metod inte att drabbas av alltför stora prishöjningar
från år till år även om företaget exempelvis gör en mycket stor investering som
ökar företagets kostnader.
Med en prisförändringsprövning utifrån index är det möjligt att på förhand
bestämma hur stor kommande års prishöjning får bli. Kunden har i och med detta
möjlighet att se prisökningen innan den genomförs och metoden blir därmed
förutsägbar för kunden.
Ett index kopplat till den allmänna kostnadsutvecklingen i branschen torde vara
enkel att kommunicera och på så vis skapa förståeliga prisförändringar. Om
prisförändringarna blir förståeliga samt medför att prisutvecklingen blir stabil och
förutsägbar borde det i sin tur medföra ett gott förtroende för
prisförändringsprövningen förutsatt att underlaget (indexet) anses vara
välgrundat för prisförändringar i fjärrvärmebranschen.
7.5.2 Företag
Metoden tar begränsad hänsyn till de lokala förutsättningarna för respektive
företag. Detta innebär att för enskilda företag kan metoden upplevas som mycket
generös medan den för vissa upplevs som tuff. Denna metod leder till en ökad risk
för företagen då den inte för varje enskilt företag garanterar en rimlig
kostnadstäckning. En tillåten höjning ett enskilt år innebär således inte alltid att
företaget medges täckning för sina egna kostnadshöjningar. Metoden innebär dock
att företaget kan höja sina priser även om de egna underliggande kostnaderna inte
ökat ett enskilt år. Företagen kommer alltså vissa år att bli överkompenserade och
vissa år att bli underkompenserade i jämförelse med företagets egna kostnader.
Fjärrvärmeföretagen måste med denna metod ha en långsiktig framförhållning för
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att på lång sikt få täckning för sina kostnader eftersom möjlighet saknas att göra
stora prishöjningar ett enskilt år.
Beroende på hur ett fjärrvärmeindex praktiskt tas fram så får man räkna med ett
inslag av eftersläpning. I Ei:s förslag baseras index på fjärrvärmeföretagens
redovisade kostnader i årsrapporterna. Dessa rapporteras till Ei under sommaren
året efter det år som årsrapporten avser vilket innebär två års eftersläpning vid
beräkning av indexet 42. Utjämningen på tre år och de två årens fördröjning leder
till att det kommer att dröja innan företagen får täckning för branschens ökade
kostnader. Eftersom fokus ligger på historiken i årsrapporterna tas ingen hänsyn
till händelser som sker nu eller i framtiden. Detta skulle kunna hanteras i särskild
ordning om det skulle ske något stort som drabbar hela branschen när det gäller
kostnadsutvecklingen.
Med denna metod skapas ett tydligt effektiviseringsincitament för företagen att
”slå” indexet. Fokus på kostnadsbesparingar då kostnadsökningar inte direkt kan
föras vidare till kunderna kan leda till att investeringar samt drift och underhåll
inte genomförs i den omfattning som skulle behövas. Detta kan i sin tur leda till
försämrad kvalitet.
En prisförändringsprövning med index kommer till viss del att ersätta
kunddialogen som riskerar att bli sämre med de kunder som omfattas av de priser
som prisförändringsprövas.
Förutsättningar för flera prissättningsmetoder torde inte begränsas av en
prisförändringsprövning med index.
7.5.3 Samhälle
Denna metod kan på ett bra sätt minimera den administrativ bördan för
reglermyndigheten och företag. Det kan förutsättas att flertalet företag håller sig
inom bestämd prishöjningsnivå och att det i den praktiska tillämpningen av
regleringen skapas förutsättningar att enkelt kontrollera att företaget håller sig
inom angiven nivå 43. Under dessa förutsättningar innebär metoden en begränsad
arbetsbörda för Ei. Den administrativa bördan för företagen kan också hållas låg då
tanken är att dokumentationskravet inte blir alltför betungande. Tanken är att en
del ytterligare uppgifter kommer att behöva rapporteras i DoA-rapporten 44, se
bilaga 5, samt att underlag till dessa uppgifter ska dokumenteras och bevaras av
företaget. En engångsinsats kommer även att krävas för att ta fram
normalförbrukningsmönster. 45
Metoden innebär att inga enskilda beslut fattas utan det enda beslut som företagen
har att förhålla sig till är det beslutade indexet för kommande år. Det regelverk
som tas fram för detta bör minimera antalet betungande domstolsprövningar.

En kostnadsförändring från år 1 till år 2 kan beräknas först år 3 vilket medför två års förskjutning
Mer om detta i avsnitt 8.3
44 Rapport om drift och affärsförhållanden per prisområde
45 Mer om detta i kapitel om vad som definierar ett pris.
42
43
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Ur ett samhällsperspektiv kan det däremot bli problem när det gäller att bibehålla
kvaliteten i fjärrvärmeverksamheten. Denna metod kan behöva kompletteras
med någon typ av kvalitetsreglering då fokus till så stor del läggs på kostnader och
kostnadsbesparingar och mindre på att stimulera till investeringar och drift och
underhåll.
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8 Ei bedömer att en
prisförändringsprövning med
index är mest lämplig
Målet med en prisförändringsprövning är att skapa en fjärrvärmemarknad med
trygga kunder genom en stabil prisutveckling för kunden och en rimlig långsiktig
kostnadstäckning och vinst för företagen.
Enligt uppdraget är fokus att skapa trygghet för kunderna med minsta möjliga
ingripande. I uppdragsunderlaget anges att prisförändringsprövningen och
likabehandlingsprincipen ska vara den garanti som kunder anslutna till fjärrvärme
och kunder som planerar att ansluta sig till fjärrvärme behöver för att känna
trygghet med fjärrvärme som uppvärmningsform. Det är mycket svårt att med
säkerhet säga vilka effekter en reglering får för dess olika aktörer. Generellt kan
dock sägas att alla typer av ingripanden (regleringar) får konsekvenser för
marknadsdynamiken.

8.1

Värdering av kriterier för val av metod – jämförelse av
de tre metoderna

Utifrån den analys som genomförts i samband med de respektive metoderna
sammanfattas nedan resultatet av dessa. Sammanfattningen utgör ett hjälpmedel
för att utifrån denna möjliggöra valet av den metod som bäst uppfyller kraven på
en önskvärd reglering enligt kapitel 4.5. För att göra sammanfattningen
överskådlig har var och en av de tre metoderna värderats utifrån en skala på ett till
fem utifrån hur väl de uppfyller respektive önskad egenskap för kunder, företag
och samhälle. 46 Ett värde på fem innebär att uppfyllelsegraden är hög och ett värde
på ett att den är låg. Resultatet av dessa presenteras därefter i fyra diagram; ett för
kunder, företag, samhälle och slutligen ett för totalen. Det är naturligt att ingen av
metoderna är optimal vad gäller uppfyllelsegraden för både kunder, företag och
samhälle enligt kapitel 4.5. Det är dock önskvärt att välja den metod som utifrån
kundens, företagets och samhällets perspektiv bäst tillvaratar deras intressen. Ei
har därför utifrån nedanstående sammanfattning gjort en samlad bedömning av
den metod som bäst tillvaratar kundens, företagens och samhällets intressen vid en
prisförändringsprövning utifrån de omständigheter som beskrivits i kapitel 4.5.
8.1.1 Kundintressen
Metoderna med prisförändringsprövning utifrån index och genom förhandling är
ur kundens perspektiv de metoder som bäst tillvaratar kundens intressen.
Indexmetoden kommer pga. dess konstruktion med ett beräknat medelvärde för
treårsintervaller att ge en stabil prisutveckling. Förhandlingsmetoden bedöms som
något sämre då stabiliteten i priserna kommer att bero på hur
kostnadsutvecklingen i enskilda företag ser ut i kombination med kompetens och
46

Se bilaga 6 hur värderingen gjorts i tabellform

90

förhandlingsstyrka hos kundernas förhandlingspart. Den kostnadsbaserade
metoden är ur stabilitetshänseende betydligt sämre då prisutvecklingen kommer
att bero av hur kostnadsutvecklingen sett ut för det enskilda företagen.
Förutsägbarheten för kunderna bedöms likvärdigt som stabiliteten vilket innebär
att den är enklast att förutsäga i en prisförändringsprövning med index, något
sämre med förhandlingsmetoden och sämst utifrån en kostnadsbaserad metod.
När det gäller att skapa förståelse för vad som ligger till grund för en
prisförändring bedömer Ei att förhandlingsmetoden är bäst eftersom denna metod
innefattar en dialog mellan kund och fjärrvärmeföretag. En
prisförändringsprövning utifrån företagets egna kostnader bör också skapa en
ganska stor förståelse jämfört med indexmetoden som ger en något lägre förståelse
då det inte är företagens egna kostnader som motiverar höjningen utan branschens
kostnadsutveckling. Metoderna som utgår från index och förhandling utmärker sig
i samtliga avseenden och är både stabila, förutsägbara samt enkla att förklara.
Metoderna förväntas därför skapa ett högt förtroende hos kunderna.
Ur kundernas perspektiv kan sammantaget sägas att indexmetoden och
förhandlingsmetoden ses som de bästa metoderna för en prisförändringsprövning
utifrån de uppställda kriterierna.
Figur 29 Kunder
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8.1.2 Företagsintresse
Ur företagens perspektiv uppfyller metoderna i olika grad de olika egenskaperna
som anses viktiga ur företagens perspektiv. Som helhet betraktat är dock samtliga
metoder relativt likvärdiga för företagen. När det gäller möjlighet till
kostnadstäckning anses förhandlingsmetoden vara bäst. Den kostnadsbaserade
metoden är också relativt bra men möjligheten till kostnadstäckning beror av hur
utgångsläget ser ut för företaget samt förmågan hos företaget att förutspå hur stora
kostnadsökningar man kommer att ha för det kommande året innan de nya
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priserna sätts. Kostnadsökningarna och intäktsökningarna måste här ha en exakt
följsamhet.
När det gäller incitament till effektiviseringar ur företagens perspektiv så bedöms
indexmetoden som bäst eftersom eventuella effektiviseringar med denna metod
kommer företaget till godo utan att det kortsiktigt påverkar möjligheten till
framtida prisjusteringar 47. Effektiviseringar utifrån förhandlingsmetoden och den
kostnadsbaserade metoden ses ur företagens perspektiv som mindre attraktiva.
Med den kostnadsbaserade metoden kommer sänkta kostnader kunderna till godo
direkt genom sänkta intäkter/priser. Detta gäller troligtvis även med
förhandlingsmetoden där det är troligt att kunderna, med något års fördröjning,
vill få del av eventuell effektivisering genom sänkta priser.
Om metoderna är investeringshämmande eller investeringsdrivande beror på om
företagen har möjlighet att få täckning för de ökade kostnaderna eller inte. Den
kostnadsbaserade metoden ses här som mest fördelaktig eftersom prishöjningar
tillåts efter kostnadsökningar. Hur bra kostnadstäckning som erhålls med
förhandlingsmetoden beror på förhandlingsparterna styrka men bedöms som
ganska bra. Däremot med indexmetoden blir möjligheten till kostnadstäckning för
investeringar lägre.
Förutsättningar för bäst kunddialog anser Ei föreligger vid förhandlingsmetoden
och vid den kostnadsbaserade metoden. Med en prisförändringsprövning genom
förhandling ersätts till viss del dialogen mellan kund och företag med dialog
mellan kundföreträdarna och företagen. Ei utgår dock ifrån att dialogen på något
sätt förs vidare till kunderna och värderar denna metod ändå högt ur detta
avseende. Den kostnadsbaserade metoden bedöms som något sämre då dialogen
riskerar att fokusera endast på företagens bokföringsmässiga kostnader. Sämst ur
dialogsynpunkt anses indexmetoden vara då det inte finns så mycket individuellt
att diskutera kring när det gäller prisförändringen.
När det gäller företagens förutsättningar för flera prissättningsmodeller så ses
metoderna som helt likvärdiga utifrån det praktiska val av vilka priser som ska
prövas. 48

47 Indirekt bör dock sägas att om alla företag effektiviserar och på så vis sänker sin kostnadsutveckling
så kommer indexet att bli lägre vilket kommer kundkollektivet till godo.
48 Se vidare avsnitt 8.3.
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Figur 30 Företag
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8.1.3 Samhällsintresse
De parametrar som Ei bedömt som viktigast ur ett samhällsperspektiv är kvaliteten
i fjärrvärmeverksamheten samt den administrativa börda som reglermetoden
innebär. Kvalitetsparametern bedöms stödjas mest om företaget kan medges
täckning för sina kostnader. Av ovanstående Figur 30 framgår att
kostnadstäckningen bedöms vara högst för förhandlingsmetoden, därefter den
kostnadsbaserade metoden och sist indexmetoden. På motsvarande sätt bedöms
därför kvaliteten vilket medför högst uppfyllelsegrad för den
förhandlingsbaserade metoden och lägst för indexmetoden.
Den administrativa bördan har beaktats för fjärrvärmeföretagen,
reglermyndigheten och domstolarna. Indexmetoden och den kostnadsbaserade
metoden bedöms medföra den lägsta administrativa bördan främst pga. att det
inte kommer att fastställas individuella beslut för företagen. Företagens
rapporteringsskyldighet kommer inte att öka med den kostnadsbaserade metoden
men för indexmetoden kommer rapporteringen att utökas till viss del.
Förhandlingsmetoden riskerar att leda till en hög administrativ börda både för
fjärrvärmeföretag och reglerande myndighet. Till följd av att den administrativa
bördan för reglermyndigheten förväntas öka med förhandlingsmetoden, pga. flera
beslut, bedöms även den administrativa bördan för domstolarna kunna öka pga.
att flera beslut finns att överklaga.

93

Figur 31 Samhälle
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8.1.4 Sammanvägd bedömning utifrån de olika intressenterna
Ur kundens perspektiv har indexmetoden och förhandlingsalternativet bedömts
vara likvärdiga. Den kostnadsbaserade metoden ses dock som mycket sämre än de
andra metoderna ur kundens perspektiv. Ur företagens perspektiv är
förhandlingsalternativet något bättre än de andra metoderna men skillnaderna
mellan de tre metoderna är ur företagens perspektiv marginella. Ur samhällets
perspektiv är den kostnadsbaserade metoden bäst, följt av index och
förhandlingsalternativet bedöms som sämst.
Av Figur 32 framgår att metoden med index totalt sett är den metod som bäst
uppfyller kraven på en önskvärd reglering. Det framgår dock av bilden att
skillnaden mellan de olika metoderna totalt sett är marginell. Ei har utifrån att
indexmetoden bäst uppfyller kraven på en önskvärd reglering vid en samlad
bedömning funnit att indexmetoden är den metod som bör väljas. Förutom att den
bedöms som mest fördelaktig totalt sett så förutsetts den även vara en av de
metoder som är bäst ur ett kundperspektiv samt att det är den metod som leder till
störst begränsad administrativ börda för samtliga intressenter.
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Figur 32 Totalt
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Grundläggande svårigheter med att pröva priser

Kundens kostnad för fjärrvärme påverkas av kundens förbrukade volym och
förbrukningsmönster samt av priset och viktningen på de olika
priskomponenterna som fjärrvärmepriset byggs upp av.
Fjärrvärmeföretagens hantering av anslutningsavgifter samt skillnader i hur
ägarförhållandet ser ut för utrustning såsom fjärrvärmecentraler samt förekomst
av så kallade serviceavtal bör i detta sammanhang nämnas. Priset som kunden
betalar kan exempelvis påverkas av hur företaget valt att ta betalt för
anslutningsavgiften och om kunden äger eller hyr fjärrvärmecentralen och
eventuellt av förekommande serviceavtal. Om kunden t.ex. inte betalat
anslutningsavgiften som en ”engångsavgift” vid avslutningstillfället och om
fjärrvärmeföretaget äger fjärrvärmecentralen leder det troligtvis till ett något högre
fjärrvärmepris än om kunden betalat anslutningsavgiften som en ”engångsavgift”
och kunden själv äger fjärrvärmecentralen. I det senare fallet blir den kostnad som
fjärrvärmeföretaget debiterar kunden lägre då varken anslutningsavgiften eller
kostnaden för fjärrvärmecentralen belastar själva fjärrvärmepriset.
Ei ser ingen anledning att prisförändringspröva vare sig anslutningsavgifterna
eller det pris som kunden får betala för fjärrvärmecentralen eller eventuella
serviceavtal. Om dessa parametrar emellertid utgör en del av fjärrvärmepriset blir
resultatet vid en prisförändringsprövning att de företag som ”bakar in”
anslutningsavgifter respektive hyra av fjärrvärmecentralen och/eller serviceavtal i
fjärrvärmepriset även prisförändringsprövas avseende dessa parametrar. Eftersom
hänsyn inte ska tas till den ursprungliga prisnivån utan det endast är själva
förändringen av priset som ska prövas saknar det dock betydelse så länge
priskonstruktionen inte förändras.
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8.3

En prisförändringsprövning kräver definierade
priskonstruktioner

8.3.1 Medelpriser
Ett mycket förenklat pris att applicera prisförändringsprövningen på utgår från
företagets totala intäkter för uppvärmning dividerat med totalt levererad värme.
Dessa uppgifter framgår i årsrapporter som företagen lämnar till Ei.
Genom att på ett sådant sätt beräkna ett medelpris utifrån företagets totala
intäkterna för uppvärmning indikerar en prisförändringsprövningen hur stor
medelprishöjningen varit från ett år till ett annat. Medelpriset utgör dock en
blandning av priserna för företagets olika kundkategorier (tex. småhus,
flerbostadshus och lokaler) och även en blandning av underkategorier (olika
förbrukningsnivåer respektive inom kundkategori). Den enskilde kundens
prisförändring kommer därför att ligga mycket långt ifrån en beräknad
medelprisförändring där alla företagets kunder slås samman. Med anledning
härav är det ytterst tveksamt om kunderna skulle känna en ökad trygghet med en
prisförändringsprövningen som sker utifrån företagets samlade intäkter för
uppvärmning.
Ett annat alternativ är att applicera prisförändringsprövningen på ”medelpriset”
fördelat på de olika kundkategorierna. På detta sätt kommer prövningen att ske på
ett medelpris som ligger något närmare kundernas pris än då den utgår från
företagens totala intäkter för uppvärmning.
I rapporten om drift- och affärsförhållanden som företagen lämnar till Ei framgår
för respektive kundkategori; småhus, flerbostadshus, lokaler, samfälligheter och
övrigt den totala intäkten för såld värme. Dessutom framgår i denna rapport
mängden totalt såld värme uttryckt i GWh per kundkategori. Utifrån denna
information kan en beräkning göras av kundkategorins medelpris under det
redovisade året. Medelpriset visar således hur stora intäkter företaget haft i
förhållande till levererad energi i GWh för respektive kundkategori.
Medelpriset för respektive kundkategori indikerar hur stor medelprishöjningen för
respektive kundkategori varit från ett år till ett annat. Även om denna metod leder
till att man kommer närmare den enskilda kundens pris kan stora skillnader i
förbrukningsnivåer och sammansättning av priskomponenter göra att även denna
prisförändring ligger långt ifrån kundernas faktiska prisförändring. T.ex. kan
kundkategorin småhus innefatta olika förbrukningsnivåer från exempelvis 15 000
kWh till 40 000 kWh per år. Beroende på vilken nivå som förbrukas kan även olika
priskonstruktioner föreligga. T.ex. kan en priskonstruktion enbart bestå av effekt
och energi medans en annan priskonstruktionen har en indelning på säsongspriser
för energidelen. Då prisförändringsprövningen görs utifrån ett medelpris för
respektive kundkategori utan hänsyn till förbrukningsnivåer och priskomponenter
är det ytterst tveksamt även med denna metod om kunderna skulle känna en ökad
trygghet.
Prövning utifrån någon typ av medelintäkt kan endast göras i efterhand då
företagets intäkt och volym per kundkategori är fastställd. Detta leder till att
företagens möjlighet att påverka utfallet blir mycket litet. När företaget beslutar
om en ny prislista, vilket normalt görs hösten innan prislistan börja gälla, vet
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företagen inte vad volymen det kommande året kommer att bli. Av denna
anledning blir det svårt att förutse hur den beslutade prisförändringen kommer att
falla ut i prisförändringsprövningen, dvs. om den kommer att understiga eller
överstiga den högsta tillåtna nivån på prisförändringen.
Medelpriser som beskrivits ovan anser Ei vara alltför generella för en
prisförändringsprövning för att egentligen ge kunderna den ökade trygghet som
efterfrågas. För att skapa större trygghet för kunderna bör de priser som
prisförändringsprövas ligga så nära kundens enskilda pris som möjligt.
8.3.2 Flera priskomponenter
Ett problem med att prisförändringspröva fjärrvärmepriset utifrån prislistor istället
för något typ av medelpris är att det inte enbart är en komponent, utan åtminstone
två, ibland upp mot fyra, olika priskomponenter som påverkar priset och kundens
slutliga kostnad.
De vanligaste priskomponenterna är:
•

Fast pris i kr/år eller månad

•

Effekt i kr/kW (utifrån timma, dag, vecka, månad samt med ev.
hänsyn till kategorital)

•

Energi i kr/kWh (ev. differentierat pris beroende på årstid eller
månad)

•

Flöde i kr/m3 (ev. differentierat pris beroende på årstid eller månad)

•

Returtemperatur bonus/tillägg eller avdrag

Frågan är på vilken detaljeringsnivå som prisförändringsprövningen ska göras. Ett
alternativ är att prisförändringspröva varje enskild priskomponent såsom
effektdel, flödesdel, energidel osv. var för sig. Detta innebär att om index sätts till
tex. 3 procent får höjningen för varje enskild priskomponent inte överstiga denna
procentsats. Detta sätt att prisförändringspröva blir då mycket ingripande och
företagens möjlighet att ändra i sina priskonstruktioner hämmas. Det blir t.ex.
svårt för företaget att ändra i priskonstruktionen så att en större del av kundens
pris utgörs av energidelen istället för effektdelen eftersom höjningen av varje
enskild priskomponent är låst av index. Det är därför troligt att en sådan
detaljeringsnivå skulle kunna cementera fjärrvärmeföretagens priskonstruktioner.
För att undvika att prisförändringspröva varje enskild priskomponent behöver
man istället för en prisförändring beräkna en kostnadsförändring som väger
samman de olika priskomponenterna. För att ta fram en sådan kostnadsförändring
behöver prisförändringen för de olika priskomponenterna appliceras på ett
förbrukningsmönster som hålls konstant från år till år. Detta gör att företaget
istället för att få höja varje enskild priskomponent med maximalt index på t.ex. 3
procent, ges möjlighet att ändra i sin priskonstruktion exempelvis genom att höja
priset på flödeskomponenten med 5%, energidelen med 1% och effektdelen med
2%. Beroende på hur förbrukningsmönstret ser ut så leder en sammanvägning av
dessa komponenter till en ”snitthöjning” på exempelvis 2,8% och det är dessa 2,8%
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som ska jämföras med det beslutade indexet. Genom beräkningssättet möjliggörs
för företaget att t.ex. höja en priskomponent betydligt mer än de andra så länge
som den totala kostnadsförändringen för samtliga priskomponenter inte överstiger
indexet. Ändringar i priskonstruktionen kan alltså göras men indexet kommer att
göra att ändringen får göras på sikt och utifrån hur den påverkar den
sammanvägda kostnadsförändringen.
Respektive priskomponents andel av den beräknade kostnaden kan ändras
beroende på hur företaget väljer att fördela en prishöjning. Om företaget t.ex. väljer
att fördela hela prisförändringen på priskomponenten energi kommer denna andel
att öka i förhållande till övriga priskomponenters andel av den beräknade
kostnaden.
Viktningen för de olika priskomponenterna kan således ändras men indexet i
kombination med förbrukningsmönstret förhindrar stora förändringar från ett år
till nästa.
8.3.3 Förbrukningsmönster
För att möjliggöra beräkningen av den genomsnittliga kostnadsförändringen krävs
att ett förbrukningsmönster tas fram.
Även om kunderna har samma pris avseende de olika priskomponenterna enligt
prislistan kommer respektive kunds förbrukningsmönster påverka kundens slutliga
kostnad. En identisk höjning av de ingående priskomponenterna (exempelvis
energi och effekt) för en kundkategori får därmed olika konsekvenser för den
genomsnittliga höjningen av kundens totalkostnad. Två kunder kan t.ex. förbruka
lika stor volym men pga. olika förbrukningsmönster erhålla helt olika kostnader på
årsbasis. Den kund som förbrukar störst volym på sommaren kommer att ha en
lägre kostnad än den kund som förbrukar störst volym på vintern (förutsatt att
fjärrvärmeföretaget säsongsvarierat sitt fjärrvärmepris). Samma procentuella
höjning av de ingående priskomponenterna kommer efter att hänsyn tagits till
respektive kunds förbrukningsmönster att leda till olika procentuell förändring av
den genomsnittliga kostnaden vilket illustreras i figur 33.
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Figur 33 Olika förbrukningsmönster vid samma volym ger olika kostnadsförändring
Beräknad kostnadsförändring för två olika kunder med olika förbrukningsmönster
Kund 1
Priskomponent

Pris per enhet

Förbrukningsmönster

Kostnad

Procentuell höjning

Kostnad efter höjning

1

2 000

1

3%

1,03

Effekt sommar

0,8

2 000

1 600

2%

1 632

Effekt vinter

1,5

8 000

12 000

4%

12 480

12 000

13 601

Energi

Summa

14 113

Total procentuell kostnadshöjning kund 1

3,8 %

Kund 2
Priskomponent

Pris per enhet

Förbrukningsmönster

Kostnad

Procentuell höjning

Kostnad efter höjning

1

2 000

1

3%

1,03

Effekt sommar

0,8

5 000

4 000

2%

4 080

Effekt vinter

1,5

5 000

7 500

4%

7 800

12 000

11 501

Energi

Summa
Total procentuell kostnadshöjning kund 2

11 881
3,3 %

Om fjärrvärmeföretagen anpassar prisförändringen utifrån kundens individuella
förbrukningsmönster ställer detta till problem utifrån likabehandlingsprincipen.
EI:s tolkning av likabehandlingsprincipen är att alla kunder ska möta samma pris
även på komponentnivå. Detta innebär att det alltid skulle kunna finnas någon
kund vars förbrukningsmönster är sådant att enskilda priskomponenter endast
kan höjas ytterst lite. Fjärrvärmeföretaget kan därmed komma att hamna i en
omöjlig situation där inga höjningar kan göras. I exemplet ovan har enbart två
kunder behandlats. Om högst tillåtna höjning antas vara 3,6 procent skulle detta
innebära att företaget måste ändra prisförändringen för de ingående
priskomponenterna. Ett fjärrvärmeföretag har normalt flera tusen kunder vilket
medför olika variationer i förbrukningsmönster. För att lösa problemet har Ei
därför sett att en eller flera normalförbrukningar (normalt förbrukningsmönster)
måste tas fram. Utfallet i figuren ovan skulle utifrån en normalförbrukning ha
blivit enligt figur 34.
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Figur 34 Normalförbrukning ger samma kostnadsförändring
Beräknad kostnadsförändring för två olika kunder utifrån normalförbrukning
Kund 1
Priskomponent

Pris per enhet

Förbrukningsmönster

Kostnad

Procentuell höjning

Kostnad efter höjning

1

2 000

1

3%

1,03

Effekt sommar

0,8

3 500

2 800

2%

2 856

Effekt vinter

1,5

6 500

9750

4%

10 140

12 000

12 551

Energi

Summa

12 997

Total procentuell kostnadshöjning kund 1

3,6 %

Kund 2
Priskomponent

Pris per enhet

Förbrukningsmönster

Kostnad

Procentuell höjning

Kostnad efter höjning

1

2 000

1

3%

1,03

Effekt sommar

0,8

3500

2 800

2%

2 856

Effekt vinter

1,5

6 500

9 750

4%

10 140

12 000

12 551

Energi

Summa
Total procentuell kostnadshöjning kund 2

12 997
3,6 %

Då förslaget bygger på ett normalförbrukningmönster och inte på respektive
kunds faktiska förbrukning innebär det att de enskilda kunderna i realiteten
kommer att få högre eller lägre kostnadsökningar på grund av att deras respektive
förbrukningsmönster skiljer sig åt från normalförbrukningsmönstret. Det är därför
viktigt att företaget ger kunden tydlig information om skillnaden mellan
kostnadsökningar och prisökningar för att kunna särskilja dessa båda åt. Det blir
även viktigt att ge information om vilken normalförbrukning som
prisförändringsprövningen bygger på. Det faktum att prisförändringsprövningen
appliceras på en normalförbrukning och inte kundens faktiska förbrukning torde
med rätt information inte nämnvärt påverka kundens förtroende för prövningen.
8.3.4 Prislistor
Fjärrvärmeföretagen har möjlighet att dela upp sin verksamhet i olika
prisområden. Detta innebär att ett fjärrvärmeföretag kan tillhandahålla olika typer
av abonnemang med tillhörande prislistor för företagets olika prisområden. Ei
definierar skillnaden mellan prislista och abonnemang på följande sätt:
Ett abonnemang är ett avtal om fjärrvärme som inkluderar samtliga tjänster som är
nödvändiga för att erhålla fjärrvärme för uppvärmningsändamål. Företagen
erbjuder sina kunder ett antal abonnemang som är behäftade med vissa
förutsättningar, exempelvis att kunden betalat mer eller mindre i
anslutningsavgift, förekomst av serviceavtal eller att kunden äger eller hyr sin
fjärrvärmecentral. Förutsättningar för abonnemanget är därmed sådant som går att
exkludera från fjärrvärmepriset medan priskomponenterna (effekt, energi och
flöde) är en del av det fjärrvärmepris som anges i prislistan.
I en prislista beskrivs vilka priser och priskonstruktioner som finns för olika
kundkategorier. Prislistan utgör därmed en lista bestående av olika
priskomponenter som kan vara antingen fasta eller rörliga såsom effekt, energi och
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flöde. För olika kundkategorier gäller ofta olika priskonstruktioner som består av
olika priskomponenter. Företagen kan exempelvis ha olika prislistor beroende på
om kunden är ett flerbostadshus eller ett småhus.
De allra flesta fjärrvärmeföretag har så kallade normalprislistor för respektive
prisområde, oftast en normalprislista för småhus och en för övriga kunder. En
normalprislista består av flera priskomponenter. Priset för respektive komponent
kan bestämmas exempelvis utifrån hur stor energiförbrukning eller hur stort
effektuttag en kund har. Normalprislistan är enligt tillfrågade fjärrvärmeföretag
den prislista som de allra flesta kunder har och alla kunder har alltid möjlighet att
välja denna. Det kan även förekomma att ett fjärrvärmeföretag har flera prislistor
som riktar sig till i stort sett alla företagets kunder. Kundernas vilja och behov av
skräddarsydda lösningar kommer dock sannolikt att framledes leda till än fler
prislistor.
En prisförändringsprövning som prövar varje enskild prislista som företagen har
skulle innebära ett stort administrativt arbete både för företagen och för den
granskande myndigheten. Att granska samtliga prislistor skulle även kunna
hämma företagens vilja att utvecklas och erbjuda skräddarsydda lösningar pga.
den administrativa bördan.
Att skapa ett regelverk för hur samtliga prislistor ska prövas innebär att det
behöver definieras exakt hur prislistor ska se ut och det kommer sedan inte att
finnas möjlighet att ändra i dessa. Därför väljer Ei att föreslå en
prisförändringsprövning som omfattar ett antal prislistor som ska vara väl
definierade när det gäller förutsättningar och innehåll.
8.3.5

Prisinformation eller egentligen kostnadsinformation
(i rapporten om drift- och affärsförhållanden)
Ei föreslår att prisförändringsprövningen ska baseras på de uppgifter gällande
prisinformation som lämnas för ett antal kundkategorier (med ett antal
underliggande kundgrupper) i rapporten om drift- och affärsförhållanden som
företagen lämnar till Ei. Uppgifterna kommer att behöva anpassas och
kompletteras utifrån hur de redovisas idag, se avsnitt 8.3.7. Den prisinformation
som i nuläget rapporteras till Ei är en del av den prisinformation som företagen ska
publicera på sina hemsidor eller tillhandahålla på annat sätt i enlighet med 5 §
fjärrvärmelagen och 4 § EIFS 2009:3. Kunden eller den potentiella kunden ska
utifrån denna prisinformation få en uppfattning om kostnaden för fjärrvärme som
uppvärmningsalternativ hos det aktuella företaget.
Prisinformationen avser i nuläget den vanligaste årskostnaden som
kundgrupperna inom respektive kundkategori kan få. Årskostnaden beräknas
enligt 11 § EIFS 2010:1 utifrån de priser som gäller vid tidpunkten för
räkenskapsårets slut och utgår från ett förbrukningsmönster som respektive
fjärrvärmeföretag själva bestämmer.
Kundkategorierna som i nuläget redovisas i prisinformationen är småhus,
flerbostadshus, lokaler och samfälligheter. Företaget ska för respektive
kundkategori rapportera total kostnad per år för vissa förutbestämda energinivåer
(vilka utgör de underliggande kundgrupperna). Inom t.ex. kundkategorin småhus
ska kostnaden för undergrupper med en energiförbrukning på 15 000, 20 000,
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30 000 och 40 000 kWh per år redovisas. En förutsättning är dock att företagen i
realiteten har kunder som ingår i dessa kundkategorier/kundundergrupper.
Saknas kundgruppen ska den inte redovisas. Kostnaden ska specificeras i en fast
och en rörlig del. Kostnader som rör effekt betraktas i detta sammanhang som en
fast kostnad under året. För de kundkategorier som presenteras i
prisinformationen kan ytterligare förutsättningar för det redovisade priset
föreligga. En ytterligare förutsättning kan vara om t.ex. priset förutsätter en viss
effekt, eller ett visst flöde. Företaget har därför möjlighet att redovisa dessa
förutsättningar i prisinformationen som rapporteras till Ei.
8.3.6 Abonnemang ska kopplas till prislistor
I regleringen föreslås att ett fjärrvärmeföretag för särskilt utpekade kundkategorier ska
erbjuda abonnemang för leverans av fjärrvärme som är möjliga att teckna för alla
som tillhör aktuell kundkategori. Om således företaget erbjuder ett abonnemang
som samtliga kunder har möjlighet att välja räcker det med att redovisa detta enda
abonnemang för prisförändringsprövning. Om så inte är fallet är det företagets
skyldighet att erbjuda flera abonnemang med tillhörande prislistor tills alla kunder
har möjlighet att välja ett tillhandahållet abonnemang. EI:s förslag är att
fjärrvärmeföretagen ska redovisa det antal abonnemang som krävs för att samtliga
kunder ska kunna välja ett relevant abonnemang i sin kundkategori. Företaget ska
redovisa dessa abonnemang till Ei som grund för prisförändringsprövningen.
Beroende på hur förutsättningarna ser ut för de abonnemang som företagen
tillhandahåller sina kunder kan det bli fler eller färre prislistor som ska redovisas
till Ei. Bilaga 5 visar exempel på hur en blankett skulle kunna se ut för att redovisa
prisförändring. Beträffande förutsättningarna för abonnemanget avser de
anslutningsavgift, hyra av fjärrvärmecentral och serviceavtal. Detta innebär
exempelvis att om företaget erbjuder sina kunder att teckna abonnemang där man
inte betalat anslutningsavgift alternativt betalat anslutningsavgift som en
”engångsavgift” så ska båda dessa alternativ ligga till grund för
prisförändringsprövningen. Om däremot företaget endast har abonnemang där
förutsättningen är att anslutningsavgift är så att säga inbakad i fjärrvärmepriset
och någon ”engångsavgift” därmed inte betalats ska endast det erbjudna
abonnemanget prisförändringsprövas. Inget ytterligare abonnemang ska således
tas fram bara för prisförändringsprövningens skull.
Om företaget ändrar strategi från att exempelvis inte ha tagit ut
anslutningsavgifter till att ta ut anslutningsavgifter av nya kunder så leder det till
andra förutsättningar för de nya kunderna. Dessa kunder måste då erbjudas en
annan prislista än de kunder som inte betalat anslutningsavgift. Detta följer också
av likabehandlingsprincipen. Lika kunder ska betala samma pris men olika kunder
(som betalat eller inte betalat anslutningsavgift) bör inte betala samma pris om det
inte är särskilt motiverat av att exempelvis anslutningsavgiften erlades för mycket
länge sedan eller uppgick till ett mycket lågt belopp. Det skulle strida mot
likabehandlingsprincipen att inom en kundkategori gynna vissa kunder på
bekostnad av andra. I sådana fall ska således både den nya och den gamla
prislistan ligga till grund för prisförändringsprövningen.
8.3.7 Framtagning av normalförbrukningsmönster
Ei avser att applicera prisförändringsprövningen på abonnemang som företaget
ska rapportera till Ei per prisområde. Rapporteringen utgår ifrån en årskostnad
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med en normalförbrukning för varje kundundergrupp (efter förbrukningsnivå) i
kundkategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. 49
Normalförbrukningen kan tas fram av Ei eller av företagen själva. För att hänsyn
ska kunna tas de olika företagens olika förutsättningar vad gäller
förbrukningsmönster hos kunder samt de väderförhållanden som råder i de
område företagen bedriver sin verksamhet på bedömer Ei det som mest
ändamålsenligt om normalförbrukningen tas fram av varje enskilt företag. För att
undvika tveksamheter om hur normalförbrukningen ska tas fram är det dock
lämpligt att Ei ställer upp vissa kriterier som gäller för att ta fram en sådan
förbrukning. Normalförbrukningen används sedan som ett hjälpmedel för
företagen att se om de planerade prisjusteringarna ryms inom den förutbestämda
prishöjning som Ei beslutat. Varje höjning på komponentnivå (exempelvis effekt,
energi och flöde) räknas ”igenom” normalförbrukningsmönstret som är konstant
från år till år för att få fram en sammanvägd höjning. Detta innebär att ingen
hänsyn tas till förbrukningen för enskilda kunder utan alla kunder får acceptera att
höjningen körs genom normalförbrukningen även om inte den enskilde kunden är
en ”normalförbrukare”, se exempel på detta i Figur 34 avsnitt 8.3.3.
I nuvarande rapportering av prisinformation som redovisas i rapporten om driftoch affärsförhållanden bestämmer företagen själva förbrukningsmönstret. I
dagsläget redovisar inte företagen i rapporten hur förbrukningsmönstret har
beräknats. För att undvika tvist angående detta förslår Ei att det normala
förbrukningsmönstret tas fram av företagen själva men att det tydligt ska framgå i
regelverket hur dessa ska tas fram. Ei anser därför att företaget inte ska rapportera
in hur förbrukningsmönstret har beräknats men att krav på att dokumentera
beräkningen ska föreligga, se bilaga 4.
Företaget ska ta fram en normalförbrukning för alla de kundkategorier med
tillhörande kundundergrupper som företaget har kunder i. Tex. innefattar
kundundergruppen småhus 0-15 000 kWh samtliga kunder med denna
energiförbrukning och medelförbrukningen för energikomponenten kan utgöra
tex. 12 500 kWh. För varje kundundergrupp ska normalförbrukningen beräknas
genom att ta ett medelvärde per komponent på månadsbasis för de komponenter
som används i företagets prissättning. Detta görs genom att för varje
kundundergrupp titta på mängden kWh, antal kW, antal m3 etc. och sedan
dividera med antalet kunder i kundundergruppen. Vid framtagning av
normalförbrukning beräknas således en medelförbrukning för varje
priskomponent per månad och hänsyn ska tas till en period om tre år, som utgör
de tre senaste, för att korrigera för varma respektive kalla år 50. Sammanvägningen
av de olika priskomponenterna sker genom att fastställa kostnaden för en
normalförbrukare, se exempel Figur 34.
När normalförbrukningen tagits fram för respektive kundundergrupp ligger den
sedan fast eftersom det annars skulle vara omöjligt att bedöma om den beräknade
kostnadsförändringen för respektive abonnemang beror på en verklig prishöjning
eller om den beror på en ändring i förbrukningmönstret.
49 Det som nu redovisas under samfälligheter ska därför redovisas under någon av dessa
kundkategorier.
50 Detta görs för att få en så kallad normalårskorrigering.
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Vid en prövning utifrån prislistor i kombination med ett förutbestämt
normalförbrukningsmönster blir utgångspunkten att företagen inte får höja
respektive priskomponent mer än att den kostnad för respektive prislista som
beräknats utifrån priskomponenter och förbrukningsmönster inte ökar mer än det
som enligt prisförändringsprövningen bestämts utgöra en högsta nivå av
förändring.
Hur de olika priskomponenterna beräknas är upp till varje företag att definiera.
Om däremot någon förändring av hur man exempelvis beräknar
effektkomponenten sker ska företaget informera om detta i rapporten om drift- och
affärsförhållanden.

8.4

Utformning av prisförändringsprövning med index

Baserat på analyserna som gjorts av de tänkbara metoder för
prisförändringsprövning tidigare i detta avsnitt bedömer Ei att en
prisförändringsprövning med index är mest lämpligt att införa. Ei har därför gått
vidare och analyserat hur en mer exakt utformning av en sådan metod bör göras
utifrån priskonstruktionsproblematiken som beskrivits i avsnitt 8.3.
8.4.1
Definition av fjärrvärmeverksamhet
De företag som ska omfattas av prisförändringsprövningen är de som anses
bedriva fjärrvärmeverksamhet. Enligt förslag på ny definition i fjärrvärmelagen
anses fjärrvärmeverksamhet utgöras av :
Distribution i rörledning eller produktion eller försäljning av hetvatten eller annan
värmebärare för uppvärmning till slutkund om en obestämd grupp inom ett visst
geografiskt område får anslutas till verksamheten.
8.4.2 Index
EI:s förslag är att ett rent fjärrvärmeindex används och att motivet till det är att
underlätta för företagen att erhålla långsiktigt kostnadstäckning. Ett rent
fjärrvärmeindex riskerar att bli volatilt vilket kan leda till svårigheter för både
kunder och fjärrvärmeföretag då det blir mycket svårt att planera en långsiktig
verksamhet utifrån ett kortsiktigt volatilt index. Detta kan lösas genom att skapa
ett index som baseras på kostnadsutvecklingen i branschen för de senaste tre åren.
Ei föreslår att prisförändringsprövningen görs på förhand (ex-ante) så att
fjärrvärmeföretagen innan prishöjningen görs får veta vad kommande års index
fastställs till. Däremot så kommer uppgifterna som ligger till grund för att ta fram
indexet vara historiska uppgifter. Ei föreslår att index tas fram utifrån uppgifter i
årsrapporterna som rapporteras till Ei på så sätt att kostnadsutvecklingen för alla
fjärrvärmeföretag väger lika tungt. Eftersom årsrapporterna ska komma in till Ei
senast 7 månader efter det år de avser så får man räkna med en viss eftersläpning i
indexet. Det index som exempelvis skulle avse prisförändringen år 2015 baseras då
på kostnadsutvecklingen hos fjärrvärmeföretagen åren 2011-2013.
Indexet ska meddelas till företagen så snart uppgifterna i årsrapporterna hunnit
bearbetats och ett index tagits fram. Företagen ska dock få information om indexet
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senast 1 september och företagen ska meddela kunderna hur stora prishöjningarna
kommer att bli senast 1 november.
Höjningar utöver index får inte genomföras och om så ändå sker ska indexet
nästkommande år reduceras med 2 gånger den överskridande delen så att detta års
höjningsutrymme sänks dubbelt så mycket som företaget prishöjt för mycket. På
detta vis kommer sanktionen kundkollektivet till godo genom uteblivna höjningar
eller prissänkningar.
8.4.3 Basnivå
Enligt uppdraget ska en basnivå fastställas som prisförändringen ska utgå ifrån.
Denna nivå ska, enligt uppdraget, baseras på nuvarande eller historisk prisnivå.
Att fastställa en nivå att utgå ifrån kan göras på två sätt. Antingen accepterar man
den prisnivå som företaget har eller så skapas en metod för att ta fram en basnivå.
Ei har inte tolkat uppdraget så att det ska tas fram en metod för att bestämma
ingångsvärden, vilket teoretiskt hade varit det mest korrekta. Det som återstår är
då att utgå från en prisnivå, nuvarande eller historisk. Detta har heller inte visat sig
enkelt därför att en prisförändringsprövning kräver en noggrann definition av vad
som utgör ett pris när priset består av flera olika komponenter.
Ei definierar prisförändringar utifrån priskomponenter i kombination med
normalförbrukning för att tillåta företagen att ha olika priskomponenter och låta
dessa utvecklas olika. Utan normalförbrukningen skulle prisförändringen behöva
appliceras på samtliga ingående komponenter och cementera nuvarande
priskonstruktioner vilket Ei inte bedömt varit särskilt bra för vare sig kunder eller
företag. Genom att, i prisförändringsprövningen, kombinera priskomponenterna
med normalförbrukning begränsas kundens kostnadsutveckling sett ur ett
normalförbrukningsperspektiv. Detta blir tyvärr svårt att tillämpa retroaktivt om
det inte kan säkerställas att både normalförbrukning (enligt Ei:s definition) och
pris finns bevarade. Normalförbrukning och prislistor är enligt Ei:s uppfattning
inte sådana affärshändelser som fjärrvärmeföretagen i dagsläget behöver bevara
och därför ser inte Ei att det på något vis går att garantera att dessa uppgifter kan
inhämtas. Det skulle alltså mest vara en fråga om företagens goda vilja om
uppgifterna finns bevarade och att de även lämnas in.
Om Ei i nuläget ändå skulle begära in dessa uppgifter i ”förebyggande” syfte så är
det tveksamt om det skulle vara korrekt enligt nuvarande regelverk. Ei kan begära
in de uppgifter som krävs för tillsynen, men enligt nuvarande Fjärrvärmelag så
finns ingen prisförändringsprövning och det underlag som krävs in avser en
framtida eventuell tillsyn.
Enligt 52 § Fjärrvärmelagen ska tillsynsmyndigheten utöva tillsyn över att
fjärrvärmeföretag följer bestämmelserna i 5-9, 18-21, 25-29, 31 och 37-43 §§.
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden
av bestämmelserna. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Enligt 53 § Fjärrvärmelagen har tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En sådan
begäran får förenas med vite.
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Ingen av de paragrafer som nämns i 52§ som omfattar den nuvarande tillsynen
hänvisar till uppgifter som skulle kunna användas i en framtida föreslagen
prisförändringsprövning.
Dessutom bör nämnas att så som definitionen av fjärrvärmeverksamhet ser ut idag
jämfört med hur Ei föreslår att den ska komma att se ut så är det inte alla
fjärrvärmeföretag som bedriver fjärrvärmeverksamhet i dagsläget. Detta innebär
att Ei inte har rätt att begära in uppgifterna från dessa företag i nuläget (avser
exempelvis de företag som separerat distribution från produktion).
Den metod som Ei föreslår utgår därför, av legala skäl, från en basnivå som gäller
det år som regelverket träder ikraft. Att fastställa en nuvarande eller historisk nivå
är alltså inte möjligt och det blir därför fråga om att fastställa en framtida nivå. Mer
om riskerna med detta i kapitel 8.4.7.
8.4.4 Ettåriga tillsynsperioder
Ei föreslår att ettåriga tillsynsperioder tillämpas eftersom fleråriga tillsynsperioder
riskerar att resultera i att fjärrvärmeföretagen ges möjlighet att istället för att göra
flera mindre höjningar av priset gör en stor höjning. Det är just ett sådant scenario
som ska undvikas med en prisförändringsprövning.
Ettåriga tillsynsperioder är mindre flexibla än fleråriga ur fjärrvärmeföretagens
perspektiv för att exempelvis jämna ut investeringstoppar. Detta har dock tagits
om hand genom det system som tillåter företagen att ackumulera
prisförändringsutrymme till kommande år. Ett sådant utrymme får dock inte tas ut
med mer än 1,5 gånger årets index för att inte leda till alltför stora höjningar för
kunderna.
För att praktiskt kunna kontrollera hur stora prisförändringarna är från år till år så
föreslår Ei att prisförändringar får göras endast en gång per år. Om företaget väljer
att utföra denna höjning den första januari varje år så kommer det att bli enklare
rent administrativt för företagen och Ei, men det finns inget som hindrar att
företagen gör sin höjning vid annan tidpunkt. Viktigt att tänka på om företget inte
gör höjningen den första januari är att det blir två prislistor som kombineras med
normalförbrukningar för att ge totalkostnaden som ligger till grund för
prisförändringsberäkningen.
8.4.5 Kunder och abonnemang som omfattas av prisförändringsprövningen
Med det förslag som Ei lägger fram kommer inte alla kunder att skyddas av
prisförändringsprövningen. De kunder som kommer att skyddas är de som har
valt någon av de abonnemang som omfattas av prisförändringsprövning. Alla
kunder i kundkategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler ska teoretiskt
kunna välja något av de prisförändringsprövade abonnemangen. Detta betyder att
om någon förutsättning exkluderar vissa kunder i kundkategorin från att välja
abonnemanget så måste flera av fjärrvärmeföretagets abonnemang
prisförändringsprövas. Förutsättningar som kan exkludera kunder är exempelvis
om kunden måste ha ett särskild förbrukningsmönster eller om abonnemanget
förutsätter att kunden inte betalat anslutningsavgift.
Om sedan den enskilde kunden väljer ett annat alternativ så befinner sig kunden
utanför det som prisförändringsprövas men kunden ska alltid ha möjlighet att gå
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tillbaka till det abonnemang som prisförändringsprövas. Det förekommer att
kunder har fleråriga avtal och då får detta ses ur aspekten att kunden, då avtalet
löper ut, ska ha möjlighet att välja något av de prisförändringsprövade
abonnemangen.
8.4.6 Prisförändringsprövning på prisområdesnivå
Prisförändringsprövningen sker på prisområdesnivå vilket innebär att kunder
inom en kundgrupp i ett företag inte utgår från samma basnivå om de tillhör olika
prisområden. Den maximala procentuella prisförändringen är dock densamma för
alla kunder.
Eftersom prisförändringen och basnivån utgår från prisområden så innebär det att
om ett fjärrvärmeföretag vill slå samman två prisområden så måste dessa först
ligga på samma prisnivå. Detta innebär i praktiken en sammanjämkning av
priserna där en prislista står stilla eller sänks och den andra prislistan ökas enligt
beslutat index.
En liknande hantering gäller för fjärrvärmeföretag som förvärvar prisområde från
annat fjärrvärmeföretag. Den nivå som prisområdet har följer med prisområdet
även om prisområdet byter ägare. Prisnivån blir på så vis inte kopplat till vem som
äger fjärrvärmenätet utan till abonnemang.
8.4.7
Riskanalys
Prisförändringsprövning med index bedöms vara den mest ändamålsenliga
metoden utifrån de kriterier som ställts upp för en effektiv reglering. Den har dock
några nackdelar utifrån hur den praktiskt ska tillämpas som särskilt behöver
belysas.
Ei har tidigare i rapporten konstaterat att det inte är nivån som ska prövas men att
det ska fastställas en nivå på priserna som utgör utgångspunkt för
prisförändringsprövningen. I inledningskapitlet konstaterades att det är svårt att
tillämpa retroaktivitet på den nivå som prisförändringsprövningen ska utgå ifrån.
Med den praktiska lösning som Ei föreslår, där hänsyn ska tas till
normalförbrukning för olika kundgrupper, blir det dessutom praktiskt omöjligt att
tillämpa en retroaktivitet för att bestämma utgångsnivån. Detta kan medföra en
risk att företagen, fram till dess att regelverket träder ikraft, gör kraftiga
prishöjningar av de prisförändringsprövade abonnemangen för att då regleringen
börjar tillämpas ha en så hög prisnivå som möjligt utifrån vad marknaden tillåter.
Om ingångsnivån tillåts öka markant så riskerar de abonnemang som
prisförändringsprövas att bli dyrare är andra abonnemang som erbjuds av
fjärrvärmeföretaget. Kunderna kommer då förhoppningsvis att välja ett billigare
abonnemang men de som blir kvar med de prisförändringsprövande
abonnemangen är de kunder som inte är engagerade eller tillräckligt insatta för att
se problematiken. Dessa kunder kommer i ett sådant läge att få betala mer för sin
fjärrvärme än kunder som väljer andra alternativ vilket inte är syftet med
prisförändringsprövningen 51. För att övervaka hur många kunder som har ett
prisförändringsprövat abonnemang föreslår Ei att företagen åläggs att upplysa om
detta i sin rapportering av drift- och affärsförhållanden. Om kraftiga prishöjningar
51
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sker fram till dess att regelverket träder i kraft bör det aktualisera frågan om
förslaget bör införas. I ett sådant scenario bör en alternativ reglering övervägas,
där det görs en prövning av prisnivåerna för samtliga företag.
Att tillämpa en prisförändringsprövning med procentuella förändringar av
priserna leder till att företag med redan höga priser, i absoluta termer, tillåts höja
ännu mer och företag med låga priser tillåts höja mindre i absoluta termer. Detta
kan, i kombination med lönsamhetsproblem av andra orsaker, leda till att vissa
företag får långsiktigta problem med kostnadstäckning och att vissa företag
riskerar att bli överkompenserade.

8.5

Fjärrvärmenämndens roll

Fjärrvärmenämnden har till uppgift att medla mellan fjärrvärmeföretag och
fjärrvärmekunder då en fjärrvärmekund begär förhandling om priset för
fjärrvärme eller om kapaciteten hos en anslutning (7 § fjärrvärmelagen (2008:263)).
Vidare kan nämnden medla om fjärrvärmeföretaget gör en ensidig ändring av
avtalsvillkoren till kundens nackdel (19 § fjärrvärmelagen). Fjärrvärmenämnden
kan slutligen medla då någon inte kommer överens med ett fjärrvärmeföretag om
tillträde till rörledning för att sälja värme till fjärrvärmeverksamhet eller använda
ledningar för distribution av fjärrvärme (37 § fjärrvärmelagen).
Fjärrvärmenämnden kan dock inte fatta några bindande beslut som ett företag eller
en kund måste följa.
Fjärrvärmenämnden har sedan nämnden bildades genomfört medling vid ett 40-tal
tillfällen. 52 De flesta medlingarna har behandlat frågan om prisvillkor. Ei föreslår i
denna rapport att nya bestämmelser om prisförändringsprövning införs i
fjärrvärmelagen. I det regeringsuppdrag avseende reglerat tillträde till
fjärrvärmenät som Ei tidigare avrapporterat har nya bestämmelser om reglerat
tillträde föreslagits i fjärrvärmelagen. I och med dessa helt nya bestämmelser i
fjärrvärmelagen som innebär en grundläggande förändring av regelverket på
fjärrvärmemarknaden anser Ei att de nuvarande bestämmelserna om medling blir
överflödiga. Därför föreslås att bestämmelserna om medling tas bort i
fjärrvärmelagen. Som en konsekvens av dessa förändringar i fjärrvärmelagen
föreslås även att Fjärrvärmenämnden avvecklas.

8.6

Domstolarnas sammansättning

Ärenden gällande prisförändringsprövning av fjärrvärme torde enligt Ei:s mening
många gånger bli komplicerade och kräva att prövningsinstansen har både
ekonomisk och teknisk kompetens. De nya ärendetyper som kan komma att
prövas enligt fjärrvärmelagen i och med Ei:s framlagda förslag blir enligt Ei:s
bedömning speciella för förvaltningsprocessen och kommer på ett markant sätt
särskilja sig från andra måltyper som de allmänna förvaltningsdomstolarna
normalt möter. Inte minst med tanke på fjärrvärmemålens förmodade ekonomiska
och tekniska karaktär. Mot denna bakgrund är det enligt Ei:s mening lämpligt att
de allmänna förvaltningsdomstolarna har en annan sammansättning än normalt
vid prövning av mål enligt fjärrvärmelagen. En särskild sammansättning av de
allmänna förvaltningsdomstolarna förekommer redan idag vid prövning av vissa
52
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måltyper däribland vid prövning av mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK). Vid prövning av mål enligt LEK ingår i rättens
sammansättning, utöver lagfarna domare, även särskilda ledamöter. Dessa
särskilda ledamöter är ekonomiska experter. En liknande ordning skulle enligt Ei:s
mening vara motiverad vid prövning av mål enligt fjärrvärmelagen. Ei föreslår
därför att särskilda bestämmelser införs i fjärrvärmelagen om domstolarnas
sammansättning. Förebild för den föreslagna lagtekniska lösningen avseende
domstolarnas sammansättning har varit lagen om elektronisk kommunikation.
Som en följd av de föreslagna nya bestämmelserna i fjärrvärmelagen läggs även
förslag om ändring i lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Enligt Ei:s mening är det lämpligt att det vid prövning av mål avseende frågor om
prisförändringsprövning, utöver lagfarna ledamöter, även ingår experter med
goda kunskaper om fjärrvärmefrågor i rättens sammansättning. Experterna ska
utses av regeringen 53 och ha kunskaper om produktion och distribution av
fjärrvärme. Idag tjänstgör sådana experter i Fjärrvärmenämnden och Ei föreslår att
dessa experter, i och med avvecklingen av Fjärrvärmenämnden, tillförs de
allmänna förvaltningsdomstolarna. Detta innebär att vid prövning av mål gällande
reglerat tillträde till rörledningar skulle förvaltningsrätten bestå av lagfarna
ledamöter samt experter med kunskaper om produktion och distribution av
fjärrvärme. Experterna skulle således ingå i rättens sammansättning istället för
nämndemän som normalt tjänstgör i förvaltningsrätten. En motsvarande ordning
skulle även tillämpas vid överprövning i kammarrätten.
Enligt Ei:s bedömning bör det vid prövning av frågor gällande prisförändring,
utöver experter med kunskaper om produktion och distribution av fjärrvärme,
även finnas experter med särskild ekonomisk kompetens i rättens
sammansättning, motsvarande vad som redan idag tillämpas vid prövning av mål
enligt lagen om elektronisk kommunikation. Enligt Ei:s mening vore det lämpligt
att de särskilda ledamöter (ekonomiska experter) som idag tjänstgör i de allmänna
förvaltningsdomstolarna vid prövning av mål enligt lagen om elektronisk
kommunikation får ett utökat uppdrag och även ingår i rättens sammansättning
vid prövning av mål avseende prisförändring enligt fjärrvärmelagen.

53 Noteras kan att Justitiedepartementet i en departementspromemoria, En mer ändamålsenlig
förvaltningsprocess, Ds 2010:17 s. 202 föreslagit att Domarnämnden ska ta över regeringens uppgift att
utse experter till de allmänna domstolarna i bl.a. mål gällande lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation.
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9 Princip för likabehandling
Konsumentens position bör enligt regeringens promemoria N2012/1676/E
förstärkas genom en lagstadgad likabehandlingsprincip för kunder inom samma
kundkategori. Kunder som inte har någon möjlighet att byta uppvärmningsform
ska med förslaget veta att de inte betalar mer än kunder inom samma
kundkategori som har möjlighet att byta uppvärmningsform.
Fjärrvärmekunder är i många fall begränsade i sin uppvärmningsform, både
ekonomiskt och tekniskt. Detta är extra märkbart i innerstadsområden där de
tekniska bytesmöjligheterna är ytterst begränsade. Kundens position gentemot
fjärrvärmeföretaget är generellt svag, men i dessa fall ännu svagare.
Kunder med begränsad möjlighet att byta uppvärmningsform bör garanteras
samma priser som kunder som befinner sig inom samma kundkategori men som
har möjlighet att byta uppvärmningsform. Kunder med starkt begränsad möjlighet
till byte av uppvärmningsform får inte diskrimineras i förhållande till kunder inom
samma kundkategori som har möjlighet att byta uppvärmningsform.
EI:s förslag till 4 a § Fjärrvärmelagen: Fjärrvärmeföretagets priser och övriga villkor ska
vara icke-diskriminerande.
En likabehandlingsprincip eller icke-diskrimineringsprincip innebär att likvärdiga
kunder ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar när det gäller priser och
övriga villkor. Detta gäller befintliga kunder och de potentiella kunder som är att
betrakta som likvärdiga i förhållande till någon eller några befintliga kunder.
Eftersom att ingen anslutningsplikt föreligger bör det först och främst vara så att
fjärrvärmeföretaget har möjlighet och intresse av att ansluta den potentiella
kunden.

9.1

Likvärdiga kunder och likvärdiga förutsättningar för
företaget

Om två kunder bör betraktas som likvärdiga får avgöras i det enskilda fallet men
om de har samma förutsättningar och det inte finns några sakligt motiverade skäl
till att de ska behandlas olika så är de att betrakta som lika. Exempel på likvärdiga
kunder är kunder som har ungefär samma förbrukningsmönster. Andra exempel
på kunder som är likvärdiga är två kunder som båda betalat en summa i
anslutningsavgift till skillnad mot en kund som inte betalat någon
anslutningsavgift.
Om kunderna kan betraktas som likvärdiga måste även betraktas utifrån
företagens perspektiv, det vill säga att företaget befinner sig i en liknande situation
i förhållande till de två likvärdiga kunderna. Ett exempel som kan förklara detta är
att potentiella kunder i ett område erbjuds att ansluta till fjärrvärme under en viss
tid till villkoret x. Villkoret x bygger på att det är många som ansluter samtidigt
inom en viss tid. Om det är så att en kund i området istället vill ansluta sig vid ett
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senare tillfälle, då stordriftsfördelarna med att ansluta flera kunder samtidigt inte
längre finns, så kan det vara så att fjärrvärmeföretaget inte längre kan ge villkoret
x. I detta exempel är kunderna likvärdiga men ur företagets perspektiv har
förutsättningarna för erbjudandet till kund förändrats vilket innebär att
likabehandlingsprincipen inte behöver vara tillämplig.
Utgångspunkten är att likabehandlingsprincipen är tillämplig på likvärdiga
kunder om det inte kan visas att förutsättningarna för fjärrvärmeföretaget ändrats
så till vida att det skulle vara oskäligt att binda företaget vid villkor man tidigare
erbjudit kunder. Det skulle exempelvis vara oskäligt att tvinga fjärrvärmeföretaget
att för all framtid lämna samma erbjudande till likvärdiga kunder då
förutsättningarna för verksamheten är föränderlig.

9.2

Priser och övriga villkor

Fjärrvärmepriset består ofta av flera priskomponenter, exempelvis fast årskostnad
per abonnemang, avgift per kW (effekt) eller per kWh överförd energi. Utöver
dessa parametrar kan även flödesavgift, temperaturavgift m.m. förekomma. Ei
anser att likabehandlingsprincipen ska tillämpas så att alla kunder ska möta
samma pris på komponentnivå vilket innebär att fjärrvärmepriser ska vara ickediskriminerande avseende alla delkomponenter i priset. Likvärdiga kunder ska ha
samma pris per kWh, samma pris för effektkomponenten etc.
Med fjärrvärmepris avses i ovanstående resonemang avgifter för överföring av
fjärrvärme. I de fall anslutningsavgift inte tagits ut av kunderna utan denna istället
bakats in i fjärrvärmepriset kan anslutningsavgiften på ett indirekt sätt sägas ingå i
fjärrvärmepriset. Detta kan exempelvis påverka kWh-priset.
Om anslutningsavgifter bakas in i fjärrvärmepriset enligt ovan så blir de
automatiskt en del av fjärrvärmepriset som omfattas av likabehandlingsprincipen.
För att likvärdiga kunder ska behandlas lika krävs dock att även
anslutningsavgifter som tas ut vid anslutningstillfället ska omfattas. Eftersom
syftet med anslutningsavgiften är att, åtminstone till viss del, finansiera
anlutningen av kunden till fjärrvärmesystemet så får den anses utgöra
fjärrvärmeverksamhet så till vida att kunden bland annat finansierar
röranslutningen. Anslutningen är således en förutsättning för att kunden ska
kunna köpa fjärrvärme. Om sedan kunden direkt finansierar denna anslutning
eller om det sker indirekt via kundkollektivets samlade fjärrvärmepris är av
underordnad betydelse så länge likvärdiga kunder möts av samma priser och
övriga villkor.
För att förtydliga att även anslutningsdelen ingår i fjärrvärmeverksamheten har
detta lagts till i definitionen av fjärrvärmeverksamhet.
Med övriga villkor kan därutöver avses till exempel regler för mätning, avläsning,
debitering och individuella avtalsvillkor såsom hur ansvaret för anläggningen
fördelar sig eller vad som gäller för upplåtelse av mark och fastighet samt
ersättningsansvar för skada.
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10 Sammanfattande analys,
slutsatser och förslag
Fjärrvärme – ett naturligt monopol
Fjärrvärmeverksamhet med produktion av hetvatten och distribution av det
producerade hetvattnet bedrivs oftast integrerat, det vill säga det är samma företag
som producerar och distribuerar hetvattnet. Distribution av hetvatten i
fjärrvärmeverksamhet har sådana stordriftsfördelar att det inte är
kostnadseffektivt att konkurrera med parallella rörsystem, det vill säga
distributionen har karaktären av naturligt monopol. För produktion och
försäljning av hetvatten i fjärrvärmeverksamhet är det generellt bara
fjärrvärmeföretaget som har tillgång till distributionsnätet vilket leder till att andra
aktörer i praktiken är utestängda från att konkurrera på denna marknad.
Värmemarknaden kännetecknas generellt av relativt stora inlåsningseffekter till
följd av höga investeringskostnader för de olika uppvärmningsformerna som
finns. Det är kombinationen av inlåsningseffekten på värmemarknaden och det
faktum att fjärrvärmekunderna är hänvisade endast till en leverantör, som kan ses
som problematisk för fjärrvärmekunderna.

Tidigare utredningar inom fjärrvärmeområdet har hittills
främst lett till åtgärder kring ökad transparens
I december 2002 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för
att se över fjärrvärmens konkurrenssituation på värmemarknaderna.
Fjärrvärmeutredningen hade bl.a. i uppdrag att belysa fjärrvärmens
konkurrenssituation på värmemarknaderna och föreslå åtgärder för att bättre
skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme. I SOU 2004:136
Skäligt pris på fjärrvärme beskrevs följande: Kombinationen av (1) fri prissättning,
(2) att man som fjärrvärmekund inte kan byta leverantör, (3) att byte av
uppvärmningsform ofta är förenat med en relativt hög kostnad och (4) att
fjärrvärmeverksamhet kan bedrivas av vinstmaximerande aktörer innebär
sammantaget att kundens ställning gentemot fjärrvärmeleverantören är att
beteckna som svag.
De förslag som utredningen lämnade resulterade i en ny lag, fjärrvärmelagen
(2008:263), och var huvudsakligen avsedda att förbättra transparensen så att
kunderna skulle kunna känna en ökad trygghet i sin avtalsrelation med
fjärrvärmeföretagen. Detta skedde bland annat genom ökade krav på företagen att
rapportera ekonomiska och tekniska uppgifter till Ei.
Till följd av den nya fjärrvärmelagen inrättades även Fjärrvärmenämnden som är
en självständig organisatorisk enhet inom Energimyndigheten. Nämnden kan efter
ansökan medla för att hjälpa tvistande parter att komma överens om ett
avtalsvillkor och att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretag har i
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förhållande till kunden. Nämnden har dock inga befogenheter att pröva
skäligheten i företagens (pris)villkor. Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några
bindande beslut som ett företag eller en kund måste följa.

Ei bedömer att den reglering som gäller för
fjärrvärmeföretagen inte ger fjärrvärmekunderna ett
tillräckligt skydd mot överprissättning
Under 2009 konstaterade Ei i rapporten Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet
EI R2009:11 att de bestämmelser som införts i den nya fjärrvärmelagen inte kan
hantera risken för överprissättning till följd av fjärrvärmeföretagens starka
ställning.
Ei konstaterade då att den reglering som fjärrvärmeföretagen idag omgärdas av
inte ger fjärrvärmekunderna ett tillräckligt skydd samt att det enda rimliga sättet
att komma tillrätta med risken att fjärrvärmekunder tvingas betala oskäliga priser
är genom en oberoende granskning och prövning av fjärrvärmepriserna. Ei
påtalade för regeringen att det bör utredas hur en ändamålsenlig och effektiv
prisreglering av fjärrvärmen ska se ut.

Ökad konkurrens eller utökad reglering?
I början av 2009 tillsatte regeringen en utredning för att analysera
förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till
fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på
fjärrvärmemarknaderna. Syftet med att närmare utreda frågorna om en lagstadgad
sådan rätt är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att
åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en
förbättrad miljö.
Den 29 april 2011 överlämnade utredningen om tredjepartstillträde sitt betänkande
”Fjärrvärme i konkurrens”, SOU 2011:44. Utredningens förslag syftade till att
skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden, såsom en del av
värmemarknaden. Förslaget innebar i korthet att produktion och distribution
skulle separeras på samma sätt som för el och naturgas och att ett
tredjepartstillträde skulle införas. Därefter skulle kunderna ”fritt” kunna välja
vilken leverantör man vill köpa sin värme ifrån. Distributören skulle man dock
fortfarande vara låst till på samma sätt som för el och naturgas. Betänkandet
remissbehandlades under hösten 2011.
Efter att SOU 2011:44 beretts redogjordes ett antal bedömningar i en
departementspromemoria i mars 2012 54. Där framgick att regeringen gör
bedömningen att förutsättningarna för en effektivt fungerande konkurrens på
fjärrvärmemarknaden var begränsade med det förslag som utredningen
presenterat.
Näringsdepartementet konstaterade även att det är nödvändigt att ytterligare
stärka kundernas och då framförallt konsumenternas ställning på
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fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärmekonsumenterna bör i större utsträckning kunna
känna trygghet med fjärrvärmeföretagens prissättning och villkor.
Departementet föreslog att en prisförändringsprövning ska införas. För att
ytterligare stärka kundernas ställning föreslogs också att en likabehandlingsprincip
för kunder inom samma kundkategori ska införas. Ei gavs senare i uppdrag att
utreda olika sätt att genomföra en prisändringsprövning som garanterar kunderna
trygghet med minsta möjliga ingripande.

Ei har analyserat tre tänkbara metoder för
prisförändringsprövning
Inom ramen för uppdraget har olika möjliga modeller för prisförändringsprövning
identifierats. Dessa har analyserats utifrån de krav som en
prisförändringsprövning bör klara.
Reglering av en marknad innebär att de marknadsmekanismer som finns sätts ur
spel och att det istället är den reglering som sätts upp som är avsedd att styra
utvecklingen i en viss riktning. Företag och reglerare har sedan att förhålla sig till
de spelregler som sätts upp. En fungerande reglering bör kunna möta både
kundernas, samhällets och företagens olika behov som ofta utgörs av motstående
intressen. Exempelvis kan ett för starkt fokus på att skydda kunder från höga
prisökningar leda till att lönsamheten i fjärrvärmeföretagen blir svag eller negativ
vilket i sin tur kan leda till att företaget kan få svårt att attrahera kapital och att
leverera med god kvalitet vilket i nästa led kommer att drabba kunderna.
Utifrån ett kundperspektiv är det viktigt att kunderna känner sig trygga med hur
prisutvecklingen för fjärrvärme kommer att bestämmas. Syftet med en reglering
genom prisförändringsprövning är dels att jämna ut prisförändringar över tiden
och på så vis skapa stabila priser, dels att pröva skäligheten i själva
prisförändringen. En annan förutsättning för att skapa trygghet för kunder på
marknaden är att regleringen utformas på ett sätt som gör att det är möjligt för
kunderna att förstå vad som ligger till grund för de prisförändringar som
företagen, enligt regleringen, får genomföra. Det innebär att även regleringens
komplexitet behöver vägas in i bedömningen av vad som är en ändamålsenlig
reglering.
Regleringen ska skapa förutsättning för företagen att erhålla en rimlig
kostnadstäckning på lång sikt. Detta innebär att ett enskilt företag inte medges
omedelbar kostnadstäckning för dess individuella kostnader, men för att försäkra
företagens fortlevnad är det dock nödvändigt att kostnadsersättning ges på lång
sikt. En långsiktig kostnadstäckning utgår dock ifrån att företaget agerar rationellt
och arbetar med effektiviseringar.
Regleringen bör utformas för att långsiktigt ge företagen incitament till
investeringar samt drift och underhåll så att regleringen inte leder till försämrad
kvalitet i fjärrvärmeverksamheten. Regleringen bör även främja effektiviseringar så
att fjärrvärmeföretgen pressas att hålla kostnaderna nere.
Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att bibehålla bra kvalitet i
fjärrvärmeverksamheten då ett stort antal hushåll och samhällsviktiga funktioner
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är beroende av denna tjänst för uppvärmning. Regleringen får därför inte bli alltför
investeringshämmande eller verka återhållande på drift och underhåll.
Historiskt sett har fjärrvärmen bidragit till flera miljömässiga förbättringar i
samhället och ses ur ett miljöperspektiv som en fortsatt viktig värmekälla i Sverige.
Regleringen bör därför inte hindra fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft på
värmemarknaden.
Av regeringsuppdraget framgår också att Ei:s arbetsbörda ska beaktas vid
utformningen av prisförändringsprövningen. Ambitionen bör därför vara att
sträva efter en metod som minimerar den administrativa bördan för
reglermyndigheten och företagen. Eftersom det är en sådan stor mängd
fjärrvärmeföretag, nästan 200 stycken, och ännu fler prisområden, ca. 400 stycken
så riskerar den administrativa bördan att bli stor för reglerande myndighet och
även för domstolarna vid eventuella överklaganden. Beroende på regleringens
utformning kan den dessutom medföra en ökad arbetsbelastning för företagen. En
ökad rapporteringsskyldighet för företagen kommer också att påverka den
administrativa belastningen både för Ei och företagen.
En reglering förutsätter ett tydligt regelverk för att kunna tillämpas. Det är
eftersträvansvärt att regelverket är enkelt utformat och samtidigt effektivt och
skapar förutsättningar för självreglering. Regleringen ska utformas så att den
minimerar risken att hamna i långdragna domstolsprövningar.
Prisförändringsprövning genom förhandling
En prisförändringsprövning som genomförs genom förhandling innebär att
prisförändringen för en tidsperiod förhandlas mellan fjärrvärmeföretag och kund.
Denna metod kan låta företaget och kunden inledningsvis förhandla utan
inblandning från annan part. Ett visst stöd skulle kunna formaliseras för att skapa
goda förutsättningar för förhandlingarna. Detta kan göras genom riktlinjer och
bestämmelser om hur förhandlingen ska gå till, exempelvis formen för
förhandlingen, när i tid den ska genomföras och standardiserad dokumentation av
förhandlingen.
Ett regelverk behöver skapas för att hantera när på året eventuella prishöjningar
ska börja förhandlas och hur förhandlingar ska dokumenteras. Detta regelverk
skulle kunna utgå från det som idag finns avseende medling i fjärrvärmenämnden.
Det som däremot är problematiskt är vilka parter som ska förhandla och hur man
säkerställer att kundernas kompetens om fjärrvärmeföretaget inte är i alltför stort
underläge. Det kan exempelvis behövas stöd från utomstående experter för att
kunna bedöma om fjärrvärmeföretagets motivering till prishöjningen är relevant i
det enskilda fallet.
Kostnadsbaserad prisförändringsprövning
En kostnadsbaserad prisförändringsprövning medger en prisförändring som är
avsedd att följa företagens individuella kostnadsförändring. Företaget ska med en
kostnadsbaserad metod, på så vis, få täckning för sina kostnadsökningar. Risken, i
form av framtida kostnadsökningar, som är förenad med fjärrvärmeverksamheten
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vältras i och med detta över på kundkollektivet då kostnadsökningar kan föras
över på kunderna.
De kostnader som prövningen grundar sig på innefattar företagets samtliga
kostnader som avser rörelsen samt räntekostnader och avkastning. Kostnader kan
delas in i löpande påverkbara och opåverkbara kostnader samt kapitalkostnader.
Då företaget får ersättning för samtliga kostnader i företaget är det även företagets
samtliga intäkter som blir föremål för bedömning vid prisförändringsprövningen.
Detta medför att prövningen snarare kan sägas utgöra en
intäktsförändringsprövning än en prisförändringsprövning. I företagets samtliga
intäkter ingår intäkter för uppvärmning, el, anslutningsavgifter, elcertifikat mm.
Det finns olika sätt att utforma en kostnadsbaserad prisförändringsprövning på.
Den föreslagna metoden utifrån förändringar i bokförda kostnader prövar
intäktsförändringen utifrån förändringar i bokförda kostnader. Metoden bygger på
”följsamheten” mellan kostnader och intäkter vilket innebär att förändringen av
företagets kostnader tillåter företaget att genomföra motsvarande förändring av
företagets intäkter. I bilaga 7 beskrivs ytterligare tre kostnadsbaserade metoder 55
där en intäktsram beräknas. Dessa metoder utgör därmed inte någon
prisförändringprövning utan en reglering där en högsta nivå, en intäktsram, sätts
för hur stora företagets samlade intäkter får vara för en viss tidsperiod. Dessa
metoder är inte avsedda att mäta förändringen av varken pris eller intäkt utan tar
sikte på att fastställa en skälig intäktsnivå. Dessa är resurskrävande att införa både
ur företagens och Ei:s synvinkel och eftersom dessa metoder inte svarar mot det
uppdrag som regeringen gett Ei gällande prisförändringsprövning har det för
närvarande inte varit aktuellt att analysera dem närmare. Däremot kan de vara av
intresse i syfte att ge en bild av komplexiteten bakom olika varianter av
kostnadsbaserad prövning och den administrativa belastning dessa skapar.
Prisförändringsprövning med index
En prisförändringsprövning med index medger en prisförändring som är avsedd
att följa utvecklingen av ett eller flera index. Företaget ska med en indexbaserad
metod, medges göra prisökningar i takt med ett eller flera relevanta index. Det
innebär att prisökningarna inte baseras på respektive fjärrvärmeföretags egna
kostnadsförändringar utan på mer generella index. Sådana index kan kopplas till
exempelvis relevant utveckling av energipriser eller en generell
kostnadsutveckling för en hel bransch. Metoden innebär därmed att
fjärrvärmeföretaget inte nödvändigtvis får täckning för sina kostnadsökningar i det
enskilda fallet för aktuell tidsperiod utan siktar på att estimera vad som är en
rimlig prisförändring av fjärrvärmepriserna för kunderna. Prisförändringsprövningen frikopplas således från företagens aktuella situation.
Ett syfte med att reglera med ett index är att skapa förutsättningar för en stabil
prisutveckling för kunderna. Fjärrvärmeverksamhet som bedrivs kortsiktigt
genom att göra prishöjningar i takt med att de egna kostnaderna ökar kan leda till
att kunderna ibland kan utsättas för en mycket instabil prisutveckling. Exempelvis
om kunderna inte haft några prishöjningar alls de senaste fem åren och
Metoderna är bokförda värden med korrigering, metod med förmögenhetsbevarande princip och
metod med kapacitetsbevarande princip
55
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fjärrvärmeföretaget sedan måste höja med tio procent för att kunna få kortsiktig
kostnadstäckning så kommer det troligtvis att upplevas negativt för kunderna
även om kunden inte haft några prishöjningar de senaste fem åren. Ett av syftena
med en indexreglering är att undvika stora prisjusteringar och ersätta dessa med
successiva och utjämnade prisjusteringar.
Pristaks- eller intäktstaksmodeller har som princip att de sätter en högsta tillåten
nivå på priset eller intäkten och taket justeras sedan av prisutvecklingen,
exempelvis inflationen. Företagens individuella kostnadsutveckling beaktas inte
och frikopplingen mellan intäkter och kostnader ger företagen incitament att hålla
kostnaderna nere. Svårigheten med en pristaksreglering är traditionellt sett att
sätta det initiala pristaket som sedan kopplas till något typ av prisutveckling
genom ett index.
En av förutsättningarna enligt regeringsuppdraget är att utgångspunkten för
prisförändringsprövningen ska vara företagens nuvarande eller historiska
prisnivå. Enligt teorin kring pristaksreglering ska pristaket då det justeras ta sin
utgångspunkt i den faktiska kostnadsnivån. Någon sådan justering kommer inte
att göras i detta förslag eftersom det i förutsättningarna för uppdraget är fastställt
att taket ska utgå ifrån nuvarande eller historisk nivå. Vid en
prisförändringsprövning, där den nuvarande eller historiska nivån på priset eller
intäkten på detta sätt redan är accepterad, får svårigheten att sätta det initiala
pristaket ses som löst. Om företagets nuvarande eller historiska prisnivå utgör
pristaket ska sedan prisförändring ske utifrån ett index. Detta innebär typiskt sett
att prisutvecklingen beräknas genom att en procentsats appliceras på basnivån.
Beroende på vilket basbelopp som företagen utgår ifrån så kommer en och samma
procentsats på detta sätt att leda till olika stora höjningar i absoluta belopp. Ett
företag med en högre prisnivå kommer att tillåtas höja mer i absoluta tal än ett
företag med lägre prisnivå.
Ei bedömer att en prisändringsprövning med index är mest ändamålsenlig
De tre metoderna har jämförts utifrån kundernas, företagens och samhällets
perspektiv för att avgöra vilken av metoderna som är mest ändamålsenlig. Ei:s
analys visar är att metoderna totalt sett uppfyller intressenternas kriterier ungefär
lika bra. Indexmetoden och förhandlingsmetoden bedöms som lika bra ur kundens
perspektiv när det gäller förutsättningar att skapa stabila och förutsägbara
prisförändringar etc. medan den kostnadsbaserade metoden bedöms som sämre.
För fjärrvärmeföretagen bedöms de tre metoderna sammantaget vara ungefär lika
bra utifrån kriterierna att ge kostnadstäckning, stimulera investeringar och
effektiviseringar samt stimulera kunddialog. Ur samhällets perspektiv med
hänsyn till kvaliteten och den administrativa bördan för intressenterna är den
kostnadsbaserade metoden bäst, följt av index och förhandlingsalternativet
bedöms som sämst. Indexmetoden bedöms sammantaget som mest ändamålsenlig
och det är även en av de metoder som är bäst ur ett kundperspektiv.
Metoderna kan också bedömas från mer strikt principiella utgångspunkter. Det
främsta skälet för varför en förhandlingsbaserad prisändringsprövning inte bör
vara aktuell överhuvudtaget är att det kommer att behövas en slutlig
prövningsinstans för hur prisförändringarna ska prövas när parterna inte kan
komma överens. Det systemet riskerar att leda till att förhandlingarna inte lyckas
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utan går till en sådan slutlig instans för prövning utifrån vad som rimligtvis bör
vara fastställda kriterier. Detta innebär att förhandlingarna i sig inte är en metod
som rimligen kan fungera som prisförändringsprövning.
När det gäller den kostnadsbaserade prisförändringsprövningen utgår den från
fjärrvärmeföretagets egna kostnader. Med en sådan metod får företagen därför
inget incitament att effektivisera sin verksamhet. Detta leder till att hela risken för
eventuella kostnadshöjningar i fjärrvärmeverksamheten läggs över på kunderna.
För att prisförändringsprövningen därför inte ska leda till ineffektiva företag kan
det krävas någon form av effektiviseringsincitament. Det är emellertid inte
okomplicerat att utgå från fjärrvärmeföretagens bokförda kostnader och
anläggningar, särskilt om den ingående prisnivån inte beaktas. En
prisförändringsprövning baserad på företagets egna förhållanden innebär att
hänsyn måste tas till de faktiska förutsättningarna i cirka 400 fjärrvärmenät
(prisområden).
En prisförändringsprövning med index kan däremot utformas efter vad som kan
anses vara allmänt acceptabla prisökningar utifrån fastställda objektiva
förhållanden. Dessutom är det möjligt att utforma metoden så att den
administrativa bördan minimeras och en mycket liten grad av individuella
bedömningar görs.
Om en prisändringsprövning ska införas som ändrad reglering på
fjärrvärmemarknaden bedömer Ei att en prisändringsprövning med index är den
mest lämpliga metoden.

Ei:s förslag till metod vid införande av
prisförändringsprövning med index
Ett problem med att prisförändringspröva fjärrvärmepriset är att det inte enbart är
en komponent, utan åtminstone två, ibland upp mot fyra, olika priskomponenter
som påverkar priset och kundens slutliga kostnad. Vid införande en reglering
genom prisförändringsprövning måste det därför definieras vad som utgör ett pris.
När det finns flera priskomponenter måste dessa vägas samman för att undvika att
prisförändringspröva varje enskild priskomponent.
Ei föreslår att sammanvägningen av de olika priskomponenterna för respektive
abonnemang som ska prisförändringsprövas sker genom att fastställa
kostnadsförändringen för en normalkund utifrån normalförbrukningen för de
olika priskomponenterna. Normalförbrukningen för respektive priskomponent
hålls sedan konstant från år till år och används för att beräkna
kostnadsförändringen från ett år till nästa. Kostnadsförändringen utgör därmed
ett tak för hur mycket respektive priskomponent i kundens abonnemang kan
förändras från år till år. Den närmare regleringen avseende detta föreslås ske
genom förordning och föreskrift.
När prisförändringarna ska prövas är Ei:s förslag att ett fjärrvärmeindex används
för att skapa förutsättningar att ge företagen långsiktig kostnadstäckning. Ett
sådant index bör, för att undvika oönskade variationer, baseras på
kostnadsutvecklingen i branschen för de senaste tre åren. I och med att ett index
baseras på den sammantagna kostnadsutvecklingen i branschen kommer de
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företag som har en kostnadsutveckling som är större än index att få ett direkt
effektiviseringskrav för att bibehålla sin lönsamhet. I avsnitt 7.4 visas att ett index
på fyra procent (som baseras på medlet av alla fjärrvärmeföretags
kostnadsutveckling) hade lett till att cirka 140 företag erhållit incitament att
effektivisera verksamheten genom att begränsa sina kostnadsökningar mellan år
2010 till 2011.
Ei föreslår att prisförändringsprövningen görs på förhand genom att
fjärrvärmeföretagen inte tillåts genomföra större prisändringar än vad som följer
av ett i förväg fastställt index. Detta index ska fastställas årligen. I lag föreslås
detta komma till uttryck genom att höjning av priset för vissa typer av
abonnemang ska vara rimliga och endast få göras en gång per år. Den närmare
utformningen av regleringen bör komma till uttryck i lägre författning.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten föreslås
därför få rätt att meddela närmare föreskrifter om vad som utgör en rimlig
höjning.
Höjningar får enligt förslaget inte göras över den nivå som index medger. För
det fall detta skett ska nästkommande års prisförändring, uttryckt i
procentenheter, reduceras med två gånger den överskridande delen vilket
innebär att detta års höjningsutrymme sänks dubbelt så mycket som
kompensation till kunderna för att företaget höjt priserna mer än godkänt
prisökningsutrymme. Förslaget innehåller också begränsningar för hur
ackumulerat prisförändringsutrymme får disponeras. Detta föreslås komma till
uttryck i lagen genom att ett företags tidigare höjningar enligt aktuella
bestämmelser ska beaktas vid bedömningen av vad som utgör en rimlig
höjning.
Att fjärrvärmeföretagen följer det föreslagna regelverket bör kontrolleras. För att
möjliggöra detta kommer det krävas ytterligare redovisnings- och
dokumentationskrav för företagen.
Ei föreslår att sådana redovisnings- och dokumentationskrav införs för att
förenkla tillsynen av ett sådant system för prisändringsprövning. Det föreslås
inte några särskilda bestämmelser avseende tillsynen över de nya
bestämmelserna om prisförändringsprövning. Tillsynen kan nämligen
lämpligen bedrivas med stöd i de bestämmelser som redan finns i
fjärrvärmelagen. Dessa bestämmelser ger Ei möjlighet att meddela
förelägganden förenade med vite om det vid tillsyn visar sig att ett företag brutit
mot de aktuella bestämmelserna.

Ei bedömer att det behövs ett detaljerat regelverk för att
införa en prisförändringsprövning och en
likabehandlingsprincip
Den föreslagna metoden för prisförändringsprövning kräver ett detaljerat
regelverk för att den ska fungera. Det kommer också krävas ett antal ändringar i
lag och andra författningar. En ny definition av fjärrvärmeverksamhet behöver
införas för att fjärrvärmelagen ska bli tillämplig gentemot flera tänkbara aktörer
inom fjärrvärmeområdet. Därigenom kan det säkerställas att företagen inte genom
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associationsrättsliga åtgärder kan undandra delar av sin verksamhet från
prisförändringsprövning eller likabehandlingsprincipen enligt den föreslagna
regleringen.
För att införa den föreslagna metoden för prisförändringsprövning med index
behövs en rad bestämmelser i lag samt i förordning och föreskrifter. Den närmare
utformningen av metoden är detaljrik och komplicerad och lämpar sig därför inte
för lagstiftning. I fjärrvärmelagen bör endast ramarna för
prisförändringsprövningen anges tillsammans med ett bemyndigande för
regeringen eller tillsynsmyndigheten att meddela närmare föreskrifter. Det är dock
viktigt att reglerna sammantaget är tydliga och inte ger ett för omfattande
tolkningsutrymme.
Det krävs också regler för likabehandling som innebär att alla kunder som befinner
sig inom samma kundkategori garanteras samma priser och övriga villkor. Detta
gäller befintliga kunder och de potentiella kunder som är att betrakta som
likvärdiga i förhållande till någon eller några befintliga kunder. Dessa regler är av
övergripande natur och lämpar sig väl för lag.
Domstolarnas sammansättning kan också behöva anpassas till de mål som kan bli
aktuella vid en prisändringsprövning.
Frågan om fjärrvärmenämndens roll har också belysts. Som en konsekvens av att
Ei föreslår nya bestämmelser om prisförändringsprövning som innebär en
grundläggande förändring av regelverket på fjärrvärmemarknaden anser Ei att de
nuvarande bestämmelserna om medling blir överflödiga. Därför föreslås att
bestämmelserna om medling tas bort i fjärrvärmelagen. Som en konsekvens av
dessa förändringar i fjärrvärmelagen föreslås även att Fjärrvärmenämnden
avvecklas.
Ei redovisar författningsförslag för ändrad definition av fjärrvärmeverksamhet,
regler för likabehandling av kunder, regler för prisändringsprövning samt
domstolarnas sammansättning.

Särskilda konsekvenser och risker med att införa en
prisförändringsprövning
En sådan prisförändringsprövning som Ei har utrett enligt direktiven i regeringens
uppdrag, innebär att den ingående prisnivån för fjärrvärmeföretagen inte beaktas.
Principiellt bör även den ingående nivån på priset utgöra en komponent av vad
som kan räknas som en rimlig prisförändring eftersom det kan finnas prisnivåer
som är för höga redan idag. Detta betyder att det förslag som Ei nu lämnat på
regeringens uppdrag, innebär att det grundläggande problemet, risken för
överprissättning till följd av företagens monopolställning, inte åtgärdas.
Dessutom kan prisförändringsprövning, utan prövning av själva prisnivån,
medföra en uppenbar risk att företagen, fram till dess att regelverket träder ikraft,
gör kraftiga prishöjningar av de prisförändringsprövade abonnemangen för att få
en så hög ingående prisnivå som möjligt.
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En tillämpning av en prisförändringsprövning med procentuella förändringar av
priserna kan också leda till att företag med redan höga priser, i absoluta tal, tillåts
göra större prisförändringar än andra företag som har låga priser. Detta kan leda
till att vissa företag riskerar att bli överkompenserade medan andra kan få
långsiktiga problem med att erhålla kostnadstäckning.
Slutligen kommer inte alla kunder att skyddas av prisförändringsprövningen
enligt det förslag som Ei utarbetat. Detta beror på att en prövning av priser
förutsätter att ett pris definierats. Eftersom fjärrvärmeföretagen hela tiden kan
omarbeta prismodeller och erbjudanden till kunder så finns det en risk att många
kunder kommer att inneha abonnemang som inte prisförändringsprövas. Om
denna andel blir stor kommer prisförändringsprövningen inte att tjäna något syfte.
Alternativet hade varit att lagstadga vilken typ av abonnemang som ska finnas och
hur detta ska vara konstruerat. Detta är dock en åtgärd som Ei bedömt vara alltför
ingripande.
Ei bedömer att ett införande av prisförändringsprövning innehåller flera
väsentliga risker för en bristande kundtrygghet som främst är kopplade till att
den ingående prisnivån inte prövas. Ei bedömer dock att ett alternativ där en
fullständig prisreglering av prisnivån sker för både produktion och distribution
inte kommer att gagna utvecklingen av fjärrvärmemarknaden. Ett sådant
scenario riskerar att leda till en situation där det indirekta konkurrenstryck, som
idag finns på fjärrvärmemarknaden och det eventuella konkurrenstryck som
skulle kunna skapas i framtiden, helt elimineras. Erfarenheterna från
regleringen av både elnäts- och gasnätsmonopolen visar dessutom att en
prövning av skäliga nivåer på priserna är komplicerade och omfattande i
praktiken. Ei vill därför framhålla att det vore önskvärt att i första hand söka
åstadkomma förbättrade konkurrensförhållanden istället för införande av en
fullskalig prisreglering. Ei föreslår därför att regeringen överväger vilka
ytterligare utredningsinsatser som bör genomföras innan ett beslut fattas om ett
eventuellt införande av en prisförändringsprövning.

Konkurrensverkets synpunkter på förslaget till
prisändringsprövning och Ei:s kommentarer
I uppdraget ingick att samråda med Konkurrensverket för att säkerställa att de kan
ställa sig bakom de förslag Ei lämnar. Samrådsmöten har hållits vid tre tillfällen.
Konkurrensverkets har lämnat synpunkter på det förslag som Ei har utarbetat
enligt nedan.
Konkurrensverkets synpunkter
I regeringens uppdrag till Ei framgår att inspektionen genom en nära dialog med
Konkurrensverket ska verka för att även verket kan ställa sig bakom lämnade
förslag. Konkurrensverket bedömer i likhet med Ei att en prisförändringsprövning
med index är det mest ändamålsenliga utifrån förutsättningarna i regeringens
uppdrag och stöder därmed de överväganden som leder fram till valet av denna
modell.
Vad gäller förutsättningarna för en ändamålsenlig prisförändringsprövning
framhåller Ei behovet av att hänsyn tas till den ingående prisnivån. Regeringen tog
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även detta i beaktande genom att i uppdraget till Ei tala om att
prisförändringsprövningen skulle utgå ifrån nuvarande eller historisk nivå på
priserna, dvs. en prisnivå som inte påverkats av åtgärder för att möta en
kommande prisreglering.
Ei:s förslag utgår dock varken från historiska eller nuvarande priser, utan från
framtida helt okända priser. I avsaknad av opåverkade ingångspriser anser inte
Konkurrensverket att föreslagen prisförändringsprövning är meningsfull.
Konkurrensverket står således inte bakom ett förslag som utgår från okända
framtida priser som ingångsvärden i en prisförändringsprövning.
Konkurrensverket anser att regeringen bör överväga om ytterligare uppdrag eller
mandat till Ei krävs för att kunna säkerställa att föreslaget index kan utgå från
prisnivåer som rimligen inte påverkats av hotet om en kommande prisreglering.
Ei:s kommentarer på Konkurrensverkets synpunkter
Ei konstaterar att Konkurrensverket ställer sig bakom Ei:s slutsats att en
prisförändringsprövning med index är det mest ändamålsenliga utifrån
förutsättningarna i regeringens uppdrag. Däremot anser Konkurrensverket att
basnivån för prisförändringsprövningen ska fastställas på annat sätt än Ei
föreslagit.
Ei har framhållit i rapporten att den ingående nivån på priset principiellt bör
utgöra en komponent av vad som kan räknas som en rimlig prisförändring
eftersom det kan finnas prisnivåer som inte är skäliga. Ei håller därför med
Konkurrensverket om att det är problematiskt att det inte går att ta fram
åtminstone opåverkade priser att utgå ifrån när basnivån för
prisförändringsprövningen ska fastställas.
Konkurrensverket påpekar att det enligt uppdraget ska tas fram en nuvarande
eller historisk nivå att utgå från för prisförändringsprövningen. Ei har dock
konstaterat att det inte är möjligt att fastställa en sådan nivå innan det föreslagna
regelverket trätt i kraft eftersom det inte i dagens fjärrvärmelag finns något
lagsstöd för att göra en sådan prövning (se vidare 8.4.3). Av detta skäl har Ei
särskilt pekat på de risker som är förenade med att införa en
prisförändringsprövning under dessa premisser.
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11 Konsekvensanalys
Enligt uppdraget till Ei ska det göras en konsekvensanalys av vad införandet av en
prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip innebär för kunder, företag
och andra aktörer samt analysera Fjärrvärmenämndens roll i förhållande till
föreslagna åtgärder.
Ei föreslår sammanfattningsvis att fjärrvärmelagen ändras på så vis att definitionen
av fjärrvärmeverksamhet vidgas, att en likabehandlingsprincip införs, att en
prisförändringsprövning införs för att avgöra vad som är en rimlig höjning och att
reglerna om förhandling och medling upphör att gälla. Den metod som Ei föreslår
för prisförändringsprövningen är inte i detalj definierad i det lagförslag Ei lämnar.
Ei föreslår däremot att regeringen eller efter regeringens bemyndigande, Ei, får
lämna närmare bestämmelser om metoden i förordning och föreskrift.
Konsekvensanalysen i detta kapitel är skriven utifrån den detaljeringsnivå av
metoden för prisförändringsprövning som beskrivs i rapporten, vilken är långt
mer detaljerad än de regler som föreslås i lagen.
Förslaget som Ei lyft fram innebär att ett årligt index tas fram vilket styr hur
mycket fjärrvärmeföretagen får höja sina priser.

Samhällseffekter och risker
Som tidigare konstaterats är det enligt uppdraget inte prisnivån som ska prövas.
Det som däremot ska fastställas enligt uppdraget är en nivå på priserna, som ska
utgöra utgångspunkt för prisförändringsprövningen. I inledningskapitlet
konstaterades att det är svårt att tillämpa retroaktivitet på den nivå som
prisförändringsprövningen ska utgå ifrån. Med den praktiska lösning som Ei
föreslår, där hänsyn ska tas till normalförbrukning för olika kundundergrupper,
blir det dessutom praktiskt omöjligt att tillämpa en retroaktivitet för att bestämma
utgångsnivån. Detta kan medföra en risk att företagen, fram till dess att regelverket
träder ikraft, gör kraftiga prishöjningar av de prisförändringsprövade
abonnemangen för att då regleringen börjar tillämpas ha en så hög prisnivå som
möjligt utifrån vad marknaden tillåter.
Om ingångsnivån tillåts öka markant så riskerar de abonnemang som
prisförändringsprövas att bli dyrare är andra abonnemang som erbjuds av
fjärrvärmeföretaget. Kunderna kommer då förhoppningsvis att välja ett billigare
abonnemang men de som blir kvar med de prisförändringsprövade
abonnemangen är de kunder som inte är engagerade eller tillräckligt insatta för att
se problematiken. Dessa kunder kommer i ett sådant läge att få betala mer för sin
fjärrvärme än kunder som väljer andra alternativ vilket inte är syftet med
prisförändringsprövningen. För att övervaka hur många kunder som har ett
prisförändringsprövat abonnemang föreslår Ei att företagen åläggs att upplysa om
detta i sin rapportering av drift- och affärsförhållanden. Om kraftiga prishöjningar
sker fram till dess att regelverket träder i kraft kan det hanteras genom att det görs
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en prövning av ingångsnivåerna för samtliga företag. Det finns dock vissa fördelar
med att undvika en retroaktiv hantering av prisnivån. En ändring i hanteringen av
utsläppsrätter från 2013 leder till att utsläppsrätter hanteras som antingen en
nettokostnad eller en nettointäkt beroende på företagens bränslemix. Förutsatt att
ett eventuellt regelverk avseende prisförändringsprövning träder i kraft efter 2013
så borde denna engångseffekt ha spelat ut sin roll.
Att tillämpa en prisförändringsprövning med procentuella förändringar av
priserna leder till att företag med redan höga priser, i absoluta termer, tillåts höja
ännu mer och företag med låga priser tillåts höja mindre i absoluta termer. Detta
kan, i kombination med lönsamhetsproblem av andra orsaker, leda till att vissa
företag får långsiktigta problem med kostnadstäckning och att vissa företag
riskerar att bli överkompenserade.
Risken finns att vissa företag utnyttjar möjligheten till att höja extremt mycket
innan regelverket träder i kraft.

Kunderna
Den viktigaste konsekvensen för kunderna är att de kommer att få en ökad
trygghet genom att den prisförändring som kommer att ske kommer att vara stabil
och förutsägbar oavsett hur den enskilda fjärrvärmeleverantörens
kostnadsutveckling ser ut. Däremot kan en prisförändringsprövning leda till en
högre prisnivå till följd av att höjningar kan göras innan
prisförändringsprövningen träder i kraft. Dessutom kan företagens osäkerhet om
möjlighet till framtida höjningar leda till högre prisnivåer.
Likabehandlingsprincipen kommer att säkerställa att samtliga kunder kan dra
nytta av de kunder som är duktiga förhandlare så till vida att alla likvärdiga
kunder har rätt att kräva det som förhandlats fram för en likvärdig kund.
Metoden med ett fjärrvärmeindex som baseras på fjärrvärmeföretagens
kostnadsutveckling och som snittas över de tre senaste åren leder enligt analysen i
denna rapport till ett stabilt index. Eftersom det framtagna indexet kommer att
omfatta ett genomsnitt av tre år kommer det att bli förutsägbart i god tid även om
det sammanvägda indexet (de tre åren) meddelas först efter sommaren. Kunderna
kommer med denna metod inte att drabbas av alltför stora prishöjningar från år till
år även om företaget exempelvis gör en mycket stor investering som ökar
företagets kostnader.
Ett index kopplat till den allmänna kostnadsutvecklingen i branschen torde vara
enkel att kommunicera och på så vis skapa förståeliga prisförändringar. Om
prisförändringarna blir förståeliga samt medför att prisutvecklingen blir stabil och
förutsägbar borde det i sin tur medföra ett gott förtroende för prövningen.
Prisförändringsprövningen kommer dock inte att göras utifrån den enskilde
kundens förbrukningsmönster. Detta innebär att den enskilde kundens
kostnadsutveckling kraftigt kan avvika från den sammanvägda prishöjningen som
baseras på en normalförbrukning vilket troligtvis försämrar kundernas trygghet
och förståelighet något när det gäller regleringen.
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En prisförändringsprövning med index kommer till viss del ersätta dialogen
mellan kunder och företag. Dialogen med företaget bedöms därför bli sämre för de
kunder som omfattas av de priser som prisförändringsprövas.
Det bör också nämnas att det inte är samtliga kunder som kommer att skyddas
med prisförändringsprövningen. Det är endast de kunder som omfattas av de
abonnemang som prisförändringsprövas som kommer att skyddas. Övriga kunder
kommer, precis som idag, att erhålla sitt pris genom exempelvis förhandling med
fjärrvärmeleverantören. Dessa kunder kommer dock att kunna välja ett
abonnemang som är prisförändringsprövat då det befintliga avtalet går ut vilket
innebär att de erhåller ett indirekt skydd med prisförändringsprövningen.

Fjärrvärmeföretagen
Införandet av likabehandlingsprincipen bedöms inte påverka företagen i så stor
utsträckning då de redan nu enligt uppgift från deltagare i referensgruppen arbetat
utifrån detta. Däremot tydliggör den nya lagstiftningen frågan och det kan leda till
att fler kunder uppmärksammar rättigheten vilket i sin tur kan leda till en något
högre administrativ börda för fjärrvärmeföretag att bedöma likvärdiga kunder och
likvärdiga situationer.
En prisförändringsprövning med index tar inte hänsyn till enskilda företags
förutsättningar. Prisförändringsprövning med index där nivån aldrig beaktas leder
till att effektiva företag som har mindre kostnadshöjningar än indexet kan öka sin
vinst medan företag som har högre kostnadshöjningar långsiktigt kommer att få
problem med lönsamheten. Detta leder till att jämsides med
prisförändringsprövningen så behöver lönsamheten följas upp. Att
fjärrvärmeföretagen ett enskilt år får problem med lönsamheten kan bero på flera
saker och när regleringen utgår från långsiktighet kan den inte ta hänsyn till
lönsamhet på kort sikt. Däremot är det viktigt att företagen långsiktigt kan fortleva
med en viss avkastning för att inte drabbas av konkurs och nedläggning.
En översikt av avkastningen på sysselsatt kapital har gjorts i Figur 35 56 och Figur
36 57, se även avsnitt 2.1.1, som visar att endast ett fåtal företag har en negativ
avkastning för dessa år.

56 Nyckeltalet har beräknats för 196 företag. Ett företag ingår inte i diagrammet pga. extremvärde på 659
%.
57 Nyckeltalet har beräknats för 192 företag. Två företag ingår inte i diagrammet pga. extremvärden på
725 % och 1 256 %.
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Figur 35 Avkastning per företag på sysselsatt kapital år 2010
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Figur 36 Avkastning per företag på sysselsatt kapital år 2011
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EI:s förslag går ut på att höjningarna är årliga procentuella justeringstak. Detta
innebär att företag som utgår ifrån en hög prisnivå kommer att få möjlighet att i
höja mer i absoluta termer än företag som utgår ifrån en lägre prisnivå.
Denna metod leder till en ökad risk för företagen då den inte för varje enskilt
företag garanterar en rimlig kostnadstäckning på kort sikt. En tillåten höjning ett
enskilt år innebär således inte alltid att företaget medges täckning för sina egna
kostnadshöjningar. Metoden innebär dock även att företaget kan höja sina priser
även om de egna underliggande kostnaderna inte ökat ett enskilt år. Företagen
kommer alltså vissa år att bli överkompenserade och vissa år att bli
underkompenserade i jämförelse med företagets egna kostnadsutveckling.
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Index föreslås baseras på historiska uppgifter från fjärrvärmeföretagens
årsrapporter och eftersom det nya indexet ska meddelas senast 1 september året
innan prisförändringen får genomföras så innebär det att indexet kommer att avse
exempelvis 2015 men baseras på uppgifter från 2011-2013. Detta innebär en viss
eftersläpning som kan bli svår att hantera om något extremt händer i
fjärrvärmebranschen eller för ett enskilt fjärrvärmeföretag.
Med denna metod skapas ett tydligt effektiviseringsincitament för företagen att
”slå” indexet. Fokus på kostnadsbesparingar om kostnadsökningar inte direkt kan
föras vidare till kunderna kan leda till att investeringar samt drift och underhåll
inte genomförs i den omfattning som skulle behövas. Detta kan i sin tur leda till
försämrad kvalitet.
En prisförändringsprövning med index kommer till viss del att ersätta
kunddialogen som riskerar att bli sämre med de kunder som omfattas av de priser
som prisförändringsprövas. Förutsättningar för flera prissättningsmetoder torde
dock inte begränsas av en prisförändringsprövning med index.
Ett införande av prisförändringsprövning kommer att leda till en viss ökad
administrativ börda för företagen. Inledningsvis bedöms den vara relativt stor då
företagen behöver ta fram normalförbrukningsmönster för samtliga
kundkategorier/kundundergrupper. Då detta väl är gjort bedöms den
administrativa bördan som relativt låg.

Värmemarknaden
Fjärrvärmemarknaden är en del av en värmemarknad där fjärrvärmeföretagen
konkurrerar om kunderna med andra uppvärmningsformer (exempelvis
värmepumpar och pellets). Att reglera en av de marknaderna
(fjärrvärmemarknaden) skulle kunna påverka konkurrenssituationen på
värmemarknaden så till vida att konkurrenterna gynnas eller missgynnas. Om ett
index tas fram så att det bli känt hur mycket fjärrvärmeföretagen får möjlighet att
höja sina priser kan den informationen användas av konkurrerande
uppvärmningsformer för att sätta sin prisnivå. De konkurrerande alternativen
utgörs främst av värmepumpslösningar samt pelletspannor. Dessa
uppvärmningsformer är, till skillnad från fjärrvärmeverksamheten, inte vertikalt
integrerade verksamheter. Det innebär att värmepumpsföretaget inte har möjlighet
att påverka elpriset och att företaget som säljer pelletspannor generellt inte kan
sätta priset på pellets.
Eventuella konkurrenter behöver dessutom göra en anpassad analys utifrån varje
enskild kunds unika situation. En av anledningarna till detta är att ett och samma
index kommer att påverka kundernas kostnad olika bl.a. beroende på hur den
enskilda kundens förbrukningsmönster ser ut. Dessutom kan kunderna ha långa
kontrakt avseende el och olika vilja att göra nya stora investeringar. Det torde
därför inte vara möjligt för de konkurrerande alternativen att enbart sätta sina
priser efter index för fjärrvärme.
Ett införande av prisförändringsprövning på fjärrvärmemarknaden bedöms mot
bakgrund av ovanstående ha en begränsad påverkan på konkurrensen på
värmemarknaden.
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Energimarknadsinspektionen
Förslagen som lämnas i denna rapport innebär att Ei:s tillsynsansvar utökas till att
omfatta prisförändringsprövningen samt likabehandlingsprincipen. Även om det
inte bedöms leda till en alltför stor administrativ börda så kommer det ändå att
krävas ett visst mått av extra resurser för att utföra dessa uppdrag. Den föreslagna
regleringen innebär inte att Ei behöver pröva varje enskilt företags prishöjning
varje år. Istället är det företagens skyldighet att tillse att de inte höjer priset mer än
tillåtet. Ei har sedan att inom ramen för sin tillsyn på lämpligt sätt, t ex genom
stickprovskontroller, övervaka att reglerna följs. Det är dock av stor vikt för
regleringens trovärdighet att Ei har tillräckliga resurser för att utöva en
ändamålsenlig tillsyn.
Förslaget avseende prisförändringsprövning med index tar inte hänsyn till de olika
fjärrvärmeföretagens lokala förutsättningar. Det blir då viktigt att följa upp hur
regleringen långsiktigt påverkar företagens levererade kvalitet och lönsamhet. I
nuläget finns inget regelverk för hur bristande kvalitet eller lönsamhetsproblem
ska hanteras. Om detta skulle visa sig bli ett problem kan metoden behöva
utvecklas med hänsyn till detta.
Den administrativa bördan bedöms bli relativt låg med den föreslagna
prisförändringsprövningsmetoden (jämfört med de andra utredda alternativen)
utifrån antagandet att majoriteten av företagen håller sig under det beslutade
indexet.
Införandet av en likabehandlingsprincip i fjärrvärmelagen kan leda till ett ökat
antal ärenden hos myndigheten vilket i sin tur kan leda till en något högre
administrativ börda.
Totalt bedömer Ei att den föreslagna metoden för prisförändringsprövning innebär
ett utökat behov av cirka fem årsarbetskrafter.

Fjärrvärmenämnden
I Ei:s uppdrag ingår bl.a. att analysera Fjärrvärmenämndens roll i förhållande till
föreslagna åtgärder.
Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet inrättades den 1 juli 2008 och
har varit operativ sedan januari 2009. Nämnden, som finns vid Statens
energimyndighet i Eskilstuna, har till uppgift att medla mellan fjärrvärmeföretag
och fjärrvärmekunder.
Ei har tagit del av Fjärrvärmenämndens redogörelser till regeringen över
verksamheten för perioden 2008-07-01 fram till och med 2012-10-31. Ett möte har
också hållits med representanter för Fjärrvärmenämndens kansli dels i syfte att
informera nämnden om Ei:s regeringsuppdrag och dels för att Ei funnit det
värdefullt att skaffa sig närmare kunskap om Fjärrvärmenämndens verksamhet.
Fjärrvärmenämnden har sedan nämnden bildades genomfört medling vid ett 40-tal
tillfällen. Varje medlingstillfälle har upptagit en eller flera ansökningar om
medling. De flesta medlingarna har behandlat frågan om prisvillkor. Vid
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medlingarna har fokus för Fjärrvärmenämnden i stor utsträckning legat på att
avhjälpa kundernas informationsunderläge. Bland annat har de experter som ingår
i nämnden gjort en professionell granskning av de sakförhållanden som varit av
betydelse för fjärrvärmeföretagets prissättning.
Ei föreslår i denna rapport att nya bestämmelser om prisförändringsprövning
införs i fjärrvärmelagen. I det regeringsuppdrag avseende reglerat tillträde till
fjärrvärmenät som Ei tidigare avrapporterat har nya bestämmelser om reglerat
tillträde föreslagits i fjärrvärmelagen. I och med dessa helt nya bestämmelser i
fjärrvärmelagen som innebär en grundläggande förändring av regelverket på
fjärrvärmemarknaden anser Ei att de nuvarande bestämmelserna om medling blir
överflödiga. Därför föreslår Ei att bestämmelserna om medling tas bort i
fjärrvärmelagen. Som en konsekvens av dessa förändringar i fjärrvärmelagen
föreslår Ei att Fjärrvärmenämnden avvecklas. Ei föreslår samtidigt att de experter
som ingått i Fjärrvärmenämndens sammansättning istället tillförs de allmänna
förvaltningsdomstolarna.

Domstolar
Det är Ei:s uppfattning att de föreslagna reglerna på området kommer ha en
avhållande effekt avseende prishöjningar över det fjärrvärmeindex som föreslås
reglera prisförändringar. Den typ av ärenden som kan bli aktuella för de allmänna
förvaltningsdomstolarna är överklaganden av beslut som Ei fattar inom ramen för
sin tillsyn, dvs. förelägganden. Ei:s initiala bedömning är därför att det bara
kommer vara frågan om en begränsad målmängd per år avseende
prisförändringsprövningar enligt fjärrvärmelagen. Mot bakgrund av att det dock
är svårt att uppskatta den väntade måltillströmningen bör enligt Ei:s mening en
uppföljning ske avseende måltillströmningen till de allmänna
förvaltningsdomstolarna till följd av de föreslagna förändringarna i
fjärrvärmelagen.
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12 Författningskommentarer
1§
Denna lag innehåller bestämmelser om fjärrvärmeverksamhet.
Paragrafen har ändrats genom att den tidigare definitionen av
fjärrvärmeverksamhet har flyttats till 2 §. Den inledande paragrafen markerar att
den aktuella lagen innehåller bestämmelser om fjärrvärmeverksamhet.

2§
I denna lag avses med
abonnemang: avtal om fjärrvärme som inkluderar samtliga tjänster som är
nödvändiga för att erhålla fjärrvärme för uppvärmningsändamål i för
abonnemangsformen avsett utrymme eller byggnad,
avtal om fjärrvärme: avtal om distribution i rörledning av en värmebärare för
uppvärmning och om försäljning av den distribuerade värmen,
fjärrvärme: hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning,
fjärrvärmeföretag: juridisk person som bedriver fjärrvärmeverksamhet,
fjärrvärmekund: den som i egenskap av slutkund ingått ett avtal om fjärrvärme
med ett fjärrvärmeföretag,
fjärrvärmeverksamhet: distribution i rörledning eller produktion eller försäljning
av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning till slutkund om en
obestämd grupp inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten,
konsument: fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder
fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet.
Alla definitioner i fjärrvärmelagen har samlats i en paragraf. Genom att samla alla
definitioner i en paragraf blir lagen mer lättöverskådlig. Syftet med att införa de
nya definitionerna är att det nya regelverket kring frågor om
prisförändringsprövning ska vara tydligt. Definitionen av fjärrvärmeverksamhet
vidgats för att omfatta samtliga de företag som distribuerar och säljer fjärrvärme
till slutkund.

4a §
Fjärrvärmeföretagets priser och övriga villkor för anslutning, distribution och
försäljning ska vara icke-diskriminerande.
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Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 9. Genom bestämmelsen tydliggörs att
fjärrvärmeföretagen inte får diskriminera vissa kunder. En likabehandlingsprincip
eller icke-diskrimineringsprincip innebär att likvärdiga kunder ska behandlas lika,
d.v.s. ges lika förutsättningar när det gäller priser och övriga villkor. Detta gäller
befintliga kunder och de potentiella kunder som är att betrakta som likvärdiga i
förhållande till någon eller några befintliga kunder. Alla kunder inom en viss
kategori ska således erbjudas lika villkor för de tjänster som fjärrvärmeföretaget
erbjuder.
Abonnemang och kundkategorier
Rubriken är ny och anknyter till det som behandlas under 5b §.
5a §
Ett fjärrvärmeföretag ska dela in samtliga slutkunder i särskilt angivna
kundkategorier. För varje kundkategori ska det finnas ett särskilt abonnemang.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om indelning i kundkategorier.
I paragrafen som är ny slås en av de grundläggande förutsättningarna fast för
bedömningen av fjärrvärmeföretagens prishöjningar nämligen skyldigheten att
dela in samtliga slutkunder i särskilt angivna kundkategorier. För varje
kundkategori ska det finnas ett särskilt abonnemang som är möjligt att teckna för
samtliga slutkunder som hör till den aktuella kundkategorin. De särskilda
abonnemang som fjärrvärmeföretagen således blir skyldiga att tillhandahålla
bildar utgångspunkt för en prövning av fjärrvärmeföretagets prishöjningar.
Tillsammans med särskilda förbrukningsmönster för normalkunder, som är
möjliga att meddela föreskrifter om enligt 5c §, kan prishöjningar mellan år
jämföras för olika kundkategorier inom fjärrvärmeföretaget. Bestämmelsen innebär
att alla kunder ska ha möjlighet att välja ett abonnemang som är föremål för
reglering avseende prishöjningar. Alla kunder har därmed möjlighet att få den
trygghet som följer med att orimliga prishöjningar inte är tillåtna. En kund som
sedan tidigare har ett tidsbegränsat avtal kan emellertid inte med stöd av
bestämmelsen bryta det redan ingångna avtalet. Kunden får då vänta till dess
avtalet löper ut eller fjärrvärmeföretaget ändrar villkoren i avtalet på sätt som
anges i 18 § fjärrvärmelagen. Det finns ingenting som hindrar ett fjärrvärmeföretag
att utöver här reglerade abonnemang erbjuda ett flertal typer av abonnemang som
inte är föremål för reglering till sina kunder.

Prisförändring m.m.
Rubriken är ny och anknyter till det som behandlas under 5 a §.
5b §
Ett fjärrvärmeföretag får höja priserna för avtal avseende sådant abonnemang
som avses i 5 a § högst en gång per år.
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Bestämmelsen är ny och reglerar vad som ska gälla avseende prisförändringar
enligt fjärrvärmelagen. Genom bestämmelsen tydliggörs att eventuella
prishöjningar avseende sådana abonnemang som regleras i 5c § endast får
genomföras en gång per år. Denna reglering är nödvändigt för att möjliggöra
kontroll över genomförda prishöjningar. Bestämmelsen reglerar inte när under ett
år som prishöjning får ske. Ett fjärrvärmeföretag har möjlighet att välja tidpunkt.
Det finns heller ingenting som hindrar att ett fjärrvärmeföretag ändrar priset vid
olika tidpunkter olika år. Bestämmelsen avser endast den typ av abonnemang som
avses i 5 a §, vilket innebär att prisförändringar avseende andra typer av
abonnemang är oreglerade.
5c §
En höjning enligt 5b § ska vara rimlig. Vid bedömningen av vad som utgör en
rimlig höjning ska företagets tidigare höjningar som omfattas av regleringen i 5b §
beaktas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vad som utgör en rimlig höjning och den närmare beräkningen av
denna.
Paragrafen är ny och för att se de analyser och slutsatser som ligger till grund för
denna paragraf hänvisas till kapitel 8 i rapporten. I paragrafen klargörs att en
sådan höjning som avses i 5b § ska vara rimlig. Genom bestämmelsen införs en
prisförändringsprövning avseende vissa typer av abonnemang. Det är endast
förändringar i pris som regleras. Det totala priset för abonnemanget är inte
reglerat. En faktor som kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger en
rimlig prishöjning eller inte är kostnadsutvecklingen i fjärrvärmebranschen. I
paragrafens andra stycke föreslås att regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestämmer, ska kunna utfärda föreskrifter om vad som utgör en rimlig
höjning och hur denna ska beräknas av en rimlig höjning ska göras. Genom
bemyndigandet öppnas för möjligheten att närmare precisera kriterierna för en
rimlig höjning. I och med att det just är höjningen som regleras är det lämpligt att i
föreskrifter på lägre nivå ange hur hög en höjning får vara för att anses rimlig.
Övervägandena i denna del finns i avsnitt 7. Av detta avsnitt framgår att ett sätt att
reglera detta är att införa ett särskilt index som tar utgångspunkt i
kostnadsutvecklingen i fjärrvärmebranschen. Det har inte bedömts lämpligt att i
lag närmare ange hur ett sådant index ska utformas och vilka faktorer i övrigt som
ska beaktas.
Av andra meningen i bestämmelsen framgår det att de historiska prishöjningar
som fjärrvärmeföretaget gjort avseende den tjänst som omfattas av prishöjningen
ska beaktas vid bedömningen av om en prishöjning är rimlig eller inte. De närmare
övervägandena avseende detta finns i avsnitt 7.2. Bestämmelsen innebär att ett
fjärrvärmeföretag som har överskridit utrymmet för höjning ett år påföljande år
ska ha ett mindre utrymme för höjning. På samma sätt ska ett fjärrvärmeföretag
som inte har utnyttjat möjligheten till höjning fullt ut ett år ha möjlighet att höja
priset mer påföljande år. De närmare förutsättningarna för hur detta ska beräknas
får anges i lägre författning. Bemyndigandet avser även hur själva beräkningen av
en tillåten höjning ska göras. Genom bemyndigandet ges möjlighet för regeringen
eller tillsynsmyndigheten att föreskriva att man vid beräkningen av höjningen ska
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utgå från förbrukningsmönster hos typkunder på sätt som närmare beskrivs i
avsnitt 8.3.

17 §
Om fjärrvärmeföretag i avtal om fjärrvärme givits rätt att ensidigt ändra
avtalsvillkoren till nackdel för en fjärrvärmekund, gäller bestämmelserna i 18,
22-26 §§.
Paragrafen har ändrats till följd av att det föreslås att viss del av 18 § samt 19-21 §§
och 23-24 §§ i fjärrvärmelagen upphävs. Detta innebär att dessa bestämmelser inte
längre ska ingå i det intervall av paragrafer som räknas upp i paragrafen.
18 §
Om fjärrvärmeföretaget gör en ändring av avtalsvillkoren, ska
fjärrvärmekunden skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före
den dag de ändrade villkoren ska börja gälla.
I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt att fjärrvärmekunden har
rätt att säga upp avtalet.
Om fjärrvärmeföretaget inte följer bestämmelserna i första och andra styckena,
får de ändrade villkoren inte tillämpas.
Paragrafen har ändrats till följd av att de delar som avser förhandling och medling
tagits bort
57 §
Vid prövning av mål enligt denna lag ska förvaltningsrätten bestå av två
lagfarna ledamöter och två experter som ska ha kunskap om produktion och
distribution av fjärrvärme. Vid prövning av mål enligt 5 a – b §§ denna lag ska
förvaltningsrätten istället bestå av, utöver två lagfarna ledamöter, en expert som
ska ha kunskap om produktion och distribution av fjärrvärme samt en ekonomisk
expert. Om en av experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är
rätten ändå domför.
Första stycket första och andra meningen gäller inte om något annat följer av 18
§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Paragrafen är ny. Med lagen om elektronisk kommunikation som förlaga föreslås
nya bestämmelser om de allmänna förvaltningsdomstolarnas sammansättning i
mål gällande fjärrvärmelagen. Den avgörande skillnaden blir att särskilda
ledamöter kommer ingå i rättens sammansättning vid prövning av mål enligt
fjärrvärmelagen. I förvaltningsrätten innebär detta att de särskilda ledamöterna
ingår i rätten utöver lagfarna ledamöter istället för nämndemän. Vid
förvaltningsrättens överprövning av tillsynsmyndighetens samtliga beslut enligt
fjärrvärmelagen ska särskilda ledamöter som är experter på produktion och
distribution av fjärrvärme ingå i rättens sammansättning utöver lagfarna
ledamöter. En sådan expert bör inte vara anställd hos något fjärrvärmeföretag eller
hos någon annan part på fjärrvärmemarknaden. Denna ordning är den som redan
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idag följer avseende de experter som tjänstgör i Fjärrvärmenämnden vid Statens
energimyndighet. Nämndemän ska således inte ingå i rättens sammansättning som
annars är brukligt i förvaltningsrätten. Denna ordning motiveras av att mål enligt
fjärrvärmelagen torde vara tekniskt komplicerade. I mål enligt 5a-c §§
fjärrvärmelagen ska istället rätten bestå av, förutom lagfaren ledamot, en särskild
ledamot som ska vara expert på produktion och distribution av fjärrvärme samt en
ekonomisk expert. Den ekonomiske experten kan mycket väl vara densamma som
regeringen utser avseende mål enligt lagen om elektronisk kommunikation samt
sådana som tjänstgör i Marknadsdomstolen. Experterna bör utses av regeringen i
samma ordning som gäller för särskilda ledamöter enligt lagen om elektronisk
kommunikation.
58 §
När kammarrätten prövar mål enligt denna lag ska kammarrätten bestå av tre
lagfarna ledamöter och två experter som ska ha kunskap om produktion och
distribution av fjärrvärme. Vid prövning av mål enligt 5 a – c §§ denna lag ska
kammarrätten istället bestå av, utöver tre lagfarna ledamöter, en expert som ska
ha kunskap om produktion och distribution av fjärrvärme samt en ekonomisk
expert.
Om en av experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten
ändå domför.
Kammarrätten är domför utan experter vid prövning av mål som anges i 12 §
andra stycket 1-3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar samt vid
prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.
I övrigt gäller, även i mål som avses i första stycket, 12 § femte-sjunde styckena
lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i fråga om kammarrättens
sammansättning. Vid behandling av frågor om prövningstillstånd och frågor som
behandlas samtidigt därmed ska dock en expert ingå i rätten, om inte målet är av
enkel beskaffenhet.
Paragrafen är ny. Kammarrätten är normalt domför med tre lagfarna ledamöter.
Fler än fyra lagfarna ledamöter får inte ingå i rätten. Den nya paragrafen innebär
att i kammarrätten, utöver tre lagfarna ledamöter, också två experter ska ingå i
rättens sammansättning vid överprövning av mål enligt fjärrvärmelagen.
Experterna ska, i likhet med de experter som ska tjänstgöra i förvaltningsrätten, ha
kunskap om produktion och distribution av fjärrvärme och bör inte vara anställda
av något fjärrvärmeföretag eller hos någon som är part på fjärrvärmemarknaden.
Dessa experter ska således ha den kompetens som de nuvarande experterna som
tjänstgör i Fjärrvärmenämnden. När kammarrätten handlägger mål avseende
prisförändringsfrågor enligt fjärrvärmelagen ska dock en av de två experterna
istället ha ekonomisk kompetens. Den som tjänstgör som expert i mål gällande
lagen om elektronisk kommunikation ska också kunna tjänstgöra som ekonomisk
expert i fjärrvärmemål. I andra stycket regleras vad som ska gälla om en expert får
förhinder sedan handläggningen av ett mål har påbörjats. I en sådan situation ska
rätten ändå vara domför. I paragrafens tredje stycke regleras under vilka
förutsättningar kammarrätten är domför utan experter. Detta gäller mål av enkel
beskaffenhet samt vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att
målet avgörs. Vidare vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande
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och vid annan åtgärd som avser endast måls beredande eller vid beslut som
innebär att domstolen skiljer sig från målet utan att detta prövats i sak.
59 §
Regeringen förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som expert enligt 57 och
58 §§. Den som förordnas som expert ska vara svensk medborgare och får inte vara
underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Inträffar medan en expert deltar i behandlingen av ett mål en omständighet som
medför att förordnandet ska upphöra att gälla, ska förordnandet ändå anses
fortsätta att gälla i det pågående målet.
Paragrafen är ny. Regeringen ska utse de som ska tjänstgöra som särskilda
ledamöter i fjärrvärmemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Av paragrafen
framgår att den som förordnas som expert ska vara svensk medborgare och får inte
vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare. I paragrafens andra stycke regleras
frågan vad som händer om en omständighet inträffar under pågående mål som
innebär att expertens förordnande ska upphöra att gälla. I en sådan situation ska
förordnandet anses fortsätta att gälla i det pågående målet. En sådan ordning
tillförsäkrar att målet inte måste tas om i domstol till följd av att ett förordnande
för en expert upphör att gälla.
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Bilaga 1 Uppdraget
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Bilaga 2 Ordlista
Abonnemang

Avtal om fjärrvärme med tydliga förutsättningar så
som exempelvis att kunden har betalat x i
anslutningsavgift och äger sin fjärrvärmecentral

Fjärrvärmepris

Samtliga priskomponenter som används i kundens
pris och bidrar till dennes kostnad.

Förbrukningsmönster

Förbrukning över året fördelat på komponentnivå.
Kundernas kan ha samma förbrukningsnivå, t.ex.
20 000 kWh per år, men pga. skillnader i
förbrukningsmönster kommer kostnaden för
kunderna att skilja sig åt. En kund som förbrukar
mest energi på sommaren kan exempelvis förmodas
få en lägre kostnad än en kund som förbrukar mest
på vintern.

Förbrukningsnivå

Avser den energiförbrukning som kunderna har, t.ex.
20 000 kWh per år.

Kundgrupp

Respektive kundkategori delas in i olika
underliggande kundgupper beroende på
förbrukningsnivå.

Kundkategori

Företagens olika kunder delas i rapporten om driftoch affärsförhållanden in i olika kundkategorier
bestående av småhus, flerbostadshus, lokaler,
samfälligheter och övrigt.

Priskomponenter

De komponenter som ingår i fjärrvärmepriset och
som kunden betalar för exempelvis; effekt, energi,
flöde och temperaturdifferens

Prislista

Lista med priser på komponentnivå.
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Bilaga 3
Sammanfattning från Hearing
PROTOKOLL fört vid hearing avseende fjärrvärmeprojekten
11 september 2012, Stockholm.
Deltagare:
Organisation
Borlänge Energi
Bostadsrätterna
E.ON
E.ON
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Fortum
Fortum
Grontmij
Göteborg Energi
Handelshögskolan i Göteborg
HSB Riksförbund
Hyresgästföreningens Riksförbund
Högskolan i Kristianstad
Industrigruppen Återvunnen Energi
Konkurrensverket
Konsumentverket
Mälarenergi
Optensys
Renova AB
JKL
SABO
Skogsindustrierna
Svebio
Svensk Energi
Svensk Fjärrvärme
Svensk Fjärrvärme
Svensk Fjärrvärme
Svensk Fjärrvärme
Sveriges Kommuner och Landsting
Teknikmarknad

Anmäld
Anders Åberg
Mats Lindbäck
Mats Renntun
Charlotte Tengborg
Katarina Abrahamsson
Marie-Louise Eriksson
Göran Heldesten
Tony Rosten
Lars Tedebrand
Linda Werther
Daniel Friberg
Per Forsling
Reinhold Lennebo
Erik Dotzauer
Adam Lindroth
Henrik Gåverud
Lars Holmquist
Anders Sandoff
Roland Jonsson
Hans Dahlin
Stefan Hellmer
Anders Ydstedt
Stig-Arne Ankner
Jane Ullman
Anders Einarsen
Dag Henning
Jonas Axner
Christian Valtersson
Per Holm
Lina Palm
Kjell Andersson
Inger Abrahamsson
Patrik Holmström
Ulrika Jardfelt
Erik Thornström
Sonya Trad
Bo Rutberg
Nils Laike
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Teknikmarknad
Vattenfall
Villaägarnas Riksförbund
Öresundskraft
Öresundskraft

Bengt Simonsson
Lars Vestergren
Jakob Eliasson
Patrik Hermansson
Lars-Inge Persson

Inledning
Presentation av deltagarna från Energimarknadsinspektionen (Ei) samt
introduktion från Tony Rosten avseende Ei:s arbete med fjärrvärme och bakgrund
till dessa.
Linda Werther presenterar uppdraget om prisförändringsprövning och
likabehandlingsprincipen. Vilka förutsättningar som föreligger och vad EI ska
leverera.
Göran Heldesten presenterar uppdraget Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.
Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme, beskriver deras syn på framtida offentlig
prisändringsprövning. Företagskunder behöver information, transparens och
flexibilitet – fjärrvärmelagen och partsgemensamt system för prisdialog.
Konsumenterna kan behöva förstärkt skydd mot oseriösa aktörer – obligatorisk
prisändringsprövning för uppvärmningskostnad av Ei.

Energimyndigheten, Daniel Friberg
Daniel presenterar Energimyndighetens uppdrag om redovisning av
restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. Projektet ska
samordnas med EI. Redovisning till näringsdepartementet 15 april. Mycket likartat
EED-direktivets artikel 10.

Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincipen
A. Sonya Trad, Svensk Fjärrvärme, anför inledningsvis att
konsumenterna behöver ökat skydd men när det gäller
affärsuppgörelser mellan leverantörer och dess företagskunder bör
statens inblandning inte behövas. Generellt kräver en modell om
prisförändringsprövning att den är rättssäker samt liten eller ingen
administrationsbörda. Kunder ska även fortsättningsvis kunna välja
mellan olika priserbjudanden.
B. Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige. Utgångspunkten
är att kunden är i fokus, inte enbart konsumenten. Viktigt att det blir
en expertprövning. Kundernas talerätt är viktig för förtroendet i en
prövning. Prisnivån bör vara en del av prövningen.
C. Charlotte Tengborg, E.ON. Eon har storskalig och småskalig
verksamhet som är geografiskt utspridd. En prisförändringsmodell
måste främja konkurrens och framtida hållbara fjärrvärme. Det som
ska prövas är förändringar av normalprislistan för respektive nät.
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Prisändring ska tillåtas om skäl föreligger. Möjliggöra
paketlösningar för kunderna.
D. Mats Lindbäck, Bostadsrätterna (tidigare SBC). Konsumenterna är
intresserade av ett korrekt pris, dvs. det som sätts på en fri marknad.
Möjliggöra modell för byte av leverantör istället. Finns möjligheter
för att skapa konkurrens på fjärrvärmemarknaden.
E. Per Holm, SABO. Fullt fungerande konkurrens vore idealt, men det
är inte möjligt. Genom undersökning hos medlemmarna och i
workshops har SABO tagit reda på vad kunderna vill ha. Kunderna
vill ha en rimlig, stabil och förutsägbar prisutveckling. Transparens i
och förståelse för fjärrvärmeföretagens prissättning. Genom dialog
vill kunderna påverka prissättningen och priskonstruktioner.
Kunderna vill få prisändringar i god tid för budgetarbete och
hyresförhandlingar. Kunden vill ha priskonstruktioner som ger
ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som
kommer alla till godo.
Prisändringsprövningen ska ha lokal prägel, hänsyn tas till
priskonstruktionen, ska ske i förväg genom formaliserad dialog, ge
förväntad prisutveckling för flera år framöver. Systemet ska riggas
så att alla är överens. Parterna tar ansvar för att systemet fungerar,
inte staten. Systemet reglerar inte nivån och har inga sanktioner.
Däremot har kunden möjlighet att väcka talan.
F.

Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg. Prisprövning är inte
en framkomlig väg inom fjärrvärmen. Prisförändring i fokus är rätt
väg men finns inte empiriskt prövat någonstans i världen.
Förändringutrymmet ska kunna påverkas av existerande prisnivå.
Beakta företagsspecifika förhållanden – stora individuella skillnader
i pris. Behov av att beakta koncernförhållanden i
skälighetsbedömningen. Prisprövningsinstans, bestående av parter,
experter och oberoende ordförande, som sorterar under en statlig
myndighet.

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
A. Lars Holmquist, Göteborg Energi. Restsamarbeten är viktiga.
”Använd resurserna så många gånger som möjligt innan de
försvinner ut i atmosfären”. Använder Single-buyer-system –
spillvärmen kommer alltid först. Övrig produktion kommer i
kostnadsordning. Målet med reglerat tillträde måste vara ett
långsiktigt samarbete, en rimlig affärsmodell, transparens
(tredjepartsgranskade siffror), kontinuerlig dialog.
B. Bengt Simonsson, Teknikmarknad. Värmelagring. Ett projekt för
värmelagring i bergrum pågår med 23 deltagare (exempelvis
fastighetsbolag). Fastighetsbolaget äger och fjärrvärmebolaget råder
över värmelagren.
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C. Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi. Viktigt att
fjärrvärmemarknaden blir så attraktiv som möjligt för att utveckla
fjärrvärmen. Potentialen bland medlemsföretagen i återvunnen
energi är ca 2 562 GWh/år, (se mer SOU 2011:44
Energieffektiviseringsutredningen). Miljömärkningen är en viktig
fråga som måste lösas framöver. Resurshushållning borde vara den
självklara vägen även för miljömärkningen. De investeringar som
görs måste vara konkurrensmässigt kostnadsriktiga då det i
slutändan är kunden som ska betala, d.v.s. affärsmässighet gäller.
D. Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme. Det finns ett 80-tal
spillvärmesamarbeten. Nästan en fördubbling jämfört med år 2000.
Utgångspunkten är att det ska vara affärsmässigt lönsamt för
utnyttjandet av spillvärme. Allmänna avtalsvillkor bör vara en god
grund för tillträdesrätt. EED artikel 10 bör beaktas. Reglering bör
anpassas till lokala förutsättningar, ej tvinga fram olönsamma
investeringar, får ej heller förhindra kundens val av miljöprofil.
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Årskostnad 2012
Årskostnad 2013

Temperaturskillnad

Flöde

Effekt

Energi

3,76%
4%
OK

kr/kWh
Procentuell
höjning Pris 2013
2%
0,816
2%
0,816
2%
0,51
2%
0,51
2%
0,51
2%
0,204
2%
0,204
2%
0,204
2%
0,51
2%
0,51
2%
0,51
2%
0,816

Procentuell höjning på totalkostnaden
Index enligt Ei
Föetagets prisförändring

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Pris 2012
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,8

Körcykel
400
400
200
200
200
100
100
100
200
200
200
400

1 620

1 652

Kostnad Kostnad
2012
2013
Pris 2012
320
326
320
326
100
102
100
102
100
102
20
20
20
20
20
20
100
102
100
102
100
102
320
326
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7
70,7

kr/kW
Procentuell
höjning
Pris 2013

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Körcykel

84 000

7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000

Kostnad 2012

84 840

7070
7070
7070
7070
7070
7070
7070
7070
7070
7070
7070
7070

Kostnad 2013

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pris 2012

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

kr/kbm
Procentuell
höjning
Pris 2013

4000
4000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
4000

Körcykel

54 000

8000
8000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
8000

56 700

8400
8400
4200
4200
4200
2100
2100
2100
4200
4200
4200
8400

Kostnad
Kostnad 2012 2013

400
400
200
200
200
100
100
100
200
200
200
400

Körcykel
energi

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pris 2012

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32

kr/kbm
Procentuell
höjning
Pris 2013

5
5
3
3
3
1
1
1
3
3
3
5

Körcykel

39 600

8000
8000
2400
2400
2400
400
400
400
2400
2400
2400
8000

Kostnad
2012

42 768

8640
8640
2592
2592
2592
432
432
432
2592
2592
2592
8640

Kostnad
2013

179 220
185 960

Bilaga 4 Exempel på
normalförbrukningsmönster

Kundens hyra av
fjärrvärmecentral
"bakas in" i
fjärrvärmepriset

ja/nej/viss del

ja/nej/viss del

ja/nej/viss del

15 001-20 000 kWh

20 001-30 000 kWh

30 001 kWhja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej
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ja/nej/viss del

ja/nej/viss del

ja/nej/viss del

81-193 MWh

194-500 MWh

501 MWhja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej/viss del

ja/nej/viss del

ja/nej/viss del

81-193 MWh

194-500 MWh

501 MWhja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

ja/nej

300000

150000

100000

50000

300000

150000

100000

50000

17000

15000

12000

10000

Total kostnad
för
medelkund
2013

305000

154000

102000

51000

306000

154000

102000

51000

17000

15500

12200

10300

2%

3%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

0%

3%

2%

0,03

Hyra av fjärrvärmecentral och /eller s erviceavtal s om s ärredovis as på faktura till kund ans es inte ingå i fjärrvärmepris et.

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

1%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

3%

0%

1%

0

62%

58%

60%

63%

52%

50%

78%

90%

50%

65%

70%

80%

Total kostnad
för
Sparat
Representerad
medelkund Procentuell Ei
justering
index utrymme andel kunder
2014

Om ans l.avg, hyra av fjärrvärmecentral och/eller s erviceavtal ingår i ngn av ovans tående komponenter s å ans es de inbakad i fjärrvärmepris et

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

fritext

Kundens kostnad
för serviceavtal Övriga
förutsättningar
"bakas in" i
fjärrvärmepriset för priset

Normalförbrukning utgår ifrån medelförbrukning inom res pektive undergrupp

ja/nej/viss del

0-80 MWh

Kundkategori Lokaler med uderkategorier efter förbrukningsnivå 2014

ja/nej/viss del

0-80 MWh

Kundkategori Flerbostadshus med underkategorier efter förbrukningsnivå 2014

ja/nej/viss del

0-15 000 kWh

Kundkategori Småhus med underkategorier efter förbrukningsnivå 2014

Årsmedelförbrukning för
Kundkategorier och energikomponenten i
Anslutningsavg.
undergrupper utifrån kWh inom
"bakas in" i
förbrukningsnivå
fjärrvärmepriset
kundkategorin

Redogör för det/de abonnemangs alternativ för res pektive kategori s om erbjuds s amtliga kunder i denna kategori

Förslag på ny blankett för prisuppgifter DoA

Bilaga 5 Exempel på blankett för
prisförändring

Bilaga 6 Tabeller analys
Analys kunder

Kunder
Indexmetod

Kostnadsbaserad
metod

Förhandlingsmetod

Stabil och förutsägbar
Stabil
Förutsägbar
Summa stabil och förutsägbar

5
5
10

1
1
2

4
4
8

Förståelig

3

4

5

Förtroende
Stabil
Förutsägbar
Förståerlig
Summa
Genomsnitt förtroende

5
5
3
13
4

1
1
4
6
2

4
4
5
13
4

Totalt kunder

17

8

17

Indexmetod

Förhandlingsmetod
4

Analys företag

Företag
Långsiktig kostnadstäckning

2

Kostnadsbaserad
metod
3

Effektiviseringar och investeringar
Effektiviseringar
Investeringar
Summa effektiviseringar och investering

5
2
7

2
4
6

3
3
6

Kunddialog

3

4

5

Förutsättning för flera prissättningsmodeller

3

3

3

Totalt företag

15

16

18

Analys samhälle

Samhälle
Indexmetod
Bibehålla bra kvalitet

2

Kostnadsbaserad
metod
3

Förhandlingsmetod
4

Minimera administrativ börda
Reglermyndigheten
Företagen
Summa administrativ börda

4
3
7

5
5
10

3
1
4

Minimering av betungande domstolsprövningar

5

5

2

Totalt samhälle

14

18

10

Indexmetod

Förhandlingsmetod
17

Analys totalt

Totalt
Kunder

17

Kostnadsbaserad
metod
8

Företag

15

16

18

Samhälle

14

18

10

Totalt

46

42

45
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Bilaga 7 Reglermetoder utifrån
intäktsramar
I denna bilaga beskrivs tre olika metoder för att fastställa intäktsramar; metod
utifrån korrigerade bokförda värden, metod med förmögenhetsbevarande princip
och metod med kapacitetsbevarande princip.

Gemensamt för metoderna
Alla som bedriver fjärrvärmeverksamhet lämnar årligen in en årsrapport för
respektive fjärrvärmeföretag och en rapport avseende drift och affärsförhållanden
för varje prisområde till Ei.
Samtliga metoder utgår i olika grad från uppgifter i årsrapporterna vid beräkning
av de kostnader som ska ligga till grund för prisförändringsprövningen. Det skulle
för samtliga tre metoder vara möjligt att utföra prövningen på prisområdesnivå
men då skulle företaget behöva nyckla ut företagets kostnader och
anläggningstillgångar till respektive prisområde. Det är endast kostnader för drift
och underhållsarbete för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle som
redovisas per prisområde. Således redovisas inte kostnader avseende t.ex.
avskrivningar och räntor, vissa personalkostnader och övriga kostnader per
prisområde. Beträffande de intäkter som redovisas i årsrapporten är det endast
intäkter för såld värme och anslutningsavgifter som redovisas per prisområde.
Därmed redovisas t.ex. inte intäkter avseende el som producerats i
kraftvärmeverk och intäkter för elcertifikat per prisområde. Ei har inte ansett det
motiverat att göra denna nyckling, med den svårighet i fördelningen som det kan
innebära,. Dessa metoder utgår därför från årsrapporten. För samtliga metoder kan
uppgifter om företagens löpande kostnader därför hämtas från årsrapporterna.
Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet bedriver ofta även andra verksamheter
som är nära integrerade med fjärrvärmeverksamheten. Sådana övriga
verksamheter kan till exempel vara produktion och försäljning av värmeburen
kyla, värme för processindustri eller olika typer av tjänster. Dessa verksamheter är
ofta så starkt integrerade med fjärrvärmeverksamheten att det kan vara svårt att
särskilja kostnaderna för dessa från fjärrvärmeverksamheten. Dock faller dessa
områden utanför redovisningen av fjärrvärmeverksamheten eftersom de inte
omfattas av nuvarande definition i fjärrvärmelagen.
När det gäller intäkter från el som produceras i kraftvärmeverk och andra
”sidointäkter” såsom anslutningsavgifter, elcertifikat och utsläppsrätter
särredovisas dessa i årsrapporterna till Ei. Däremot är det otydligt om de intäkter
som företagen har från exempelvis värmeburen kyla och processer tas upp. Om det
är så att företaget identifierat de kostnader som avser dessa typer av intäkter och
reducerar dessa från kostnadsmassan så är detta i sig inget problem. Däremot om
kostnaderna för kyla och process inte har särskilts från övriga kostnader och
därmed ingår i den totala kostnadsmassan blir underlaget i årsrapporten felaktigt.
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Det finns inget mål med att prövningen även ska omfatta intäkter från exempelvis
kyla eller process. Skulle man välja en kostnadsbaserad prisförändringsprövning
är det dock en förutsättning att eventuella skevheter åtgärdas.
En kostnadsbaserad prisförändringsprövning som på ett bra sätt kopplar till
kostnadssänkningar eller höjningar hos det enskilda företaget leder till att
kostnadsbesparingar kommer kunderna till godo. Detsamma gäller dock även för
kostnadshöjningar och med en sådan metod får företagen därför inget incitament
att effektivisera sin verksamhet. Detta leder till att hela risken för eventuella
kostnadshöjningar i fjärrvärmeverksamheten läggs över på kunderna. För att
prisförändringsprövningen därför inte ska leda till ineffektiva företag kan det
krävas någon form av effektiviseringsincitament. Företagens löpande påverkbara
kostnader brukar vara de kostnader som effektiviseringsincitamentet appliceras på
men det kan även läggas på företagens totala kostnader.
Det som skiljer dessa tre metoder åt är främst beräkningen av kapitalkostnaderna,
dvs. räntekostnader, avskrivningar och avkastning. Nedanstående tre avsnitt
beskriver därför i första hand hur kapitalkostnaderna ska beräknas för respektive
metod.

Intäktsram utifrån korrigerade bokförda värden
I denna metod är utgångspunkten för prisförändringsprövningen de kostnader
som företaget har redovisat i årsrapporten. Vid beräkning av kapitalkostnaden,
dvs. ränta, avskrivning och avkastning, används uppgifter om företagets
redovisade anskaffningsvärden för anläggningstillgångarna i årsrapporten som
räknas upp för att erhålla nuanskaffningsvärden. För att nuanskaffningsvärdera
anläggningstillgångarna används en uppräkningsfaktor. Vidare måste en
reglermässig kalkylränta fastställas för att beräkna kapitalkostnaden utifrån de
nuanskaffningsvärderade anläggningstillgångarna. Utifrån de löpande
kostnaderna i företaget och beräknade kapitalkostnader beräknas en intäktsram för
företaget.
Företagets verkliga intäkter för en tillsynsperiod jämförs därefter med den
beräknade intäktsramen. Denna metod liknar det som Ei använde för
elnätsföretagen under den så kallade ”mellanregleringen” 58. Beräkningen av
intäktsramen kompletterades där med en manuell granskning och blir därför inte
lika ”statisk” som den metod som beskrivits i avsnitt 6.
Den manuella granskningen genomförs utifrån befintliga uppgifter om respektive
företag. Hänsyn tas till tidigare års intäkter för uppvärmning, totala intäktsnivåer,
kundtäthet, investeringar och geografiska förutsättningar. Vidare kan även hänsyn
tas till eventuella försämringar i leveranskvaliteten som kommer att reducera den
beräknade intäktsramen. För att möjligöra en bedömning av företagets
intäktsutveckling kan även kompletterande uppgifter behöva begäras från
företagen. Om det finns förklarande orsaker till företagets höjningar under året
kommer granskningen att avslutas. Saknas godtagbara orsaker får företagets
intäkter justeras på nästkommande tillsynsperiod.

58

Se rapport EI R2009:14 Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008

150

Så som Ei tänker sig metoden så kommer det inte att fattas enskilda beslut annat än
i de fall företagen överskridit den nivå som beräknas med metoden. Ei kontrollerar
detta i efterhand och beslut fattas bara för de företag som inte hållit sig inom
ramen för intäktsutrymmet.
Analys
I och med att företagets anläggningstillgångar nuanskaffningsvärderas medför det
att kapitalkostnaderna blir betydligt mer konstanta. Detta medför att
kapitalkostnader för en gammal anläggning som ersätts med en nyare blir mer
jämförbara. Med hänsyn till detta skapas en mer stabil prisutveckling. Volatila
kostnader kan dock skapas av svängningar i främst bränslepriser. Då metoden
förutsätter en efterhandsgranskning medför det att förutsägbarheten för
prisförändringarna försämras. Då det dessutom är det intäktsramen i förhållande
till företagets verkliga totala intäkter och inte förändringen av kundens pris som
prövas, är förutsägbarheten för kunden avseende prisförändringen mycket dålig.
Det torde vara enkelt för företaget att förklara de kostnader som utgår från
företagets bokförda värden. Däremot kan det vara svårare att förklara hur
kapitalkostnaderna beräknats eftersom de bygger på inflationsjusterade
anskaffningsvärden och en reglermässigt fastställd kalkylränta. Förtroendet för
metoden torde sänkas av att den dels inte är särskilt förutsägbar eftersom den bäst
lämpar sig för en efterhandsprövning, den som helhet är relativt svår att förklara
och riskerar att leda till volatila priser.
Då en uppräkningsfaktor används för att nuanskaffningsvärdera de bokförda
anläggningstillgångarna innebär det att vissa företag kan bli underkompenserade
respektive överkompenserade vid beräkningen av kapitalkostnaden. Utifrån dessa
förutsättningar kommer inte samtliga företag att erhålla en rimlig
kostnadstäckning. Det uppstår dessutom praktiska svårigheter genom att
företagen vid beslut om eventuella prisförändringar inte har vetskap om hur stora
volymer värme som kommer att säljas under året. De saknar också vetskap om hur
dessa volymer kommer att påverka kostnaderna för framförallt bränsle.
Metoden tar hänsyn till lokala förutsättningar genom att utgå från det enskilda
företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna. Företaget har därmed en god
förutsättning att genomföra investeringar samt utföra nödvändigt drift- och
underhållsarbete. Om företaget får ersättning för samtliga sina kostnader finns det
en risk att metoden blir prisdrivande. Metoden behöver därför kompletteras med
ett effektiviseringskrav för att förhindra detta.
Intresset för en kunddialog borde bli relativt låg med fokus på främst hur de
löpande kostnaderna utvecklas.
Metoden utgör inget hinder för att företaget ska kunna tillämpa flera
prissättningsmetoder då metoden utgör taket för hur mycket intäkterna får öka
och inom den ramen är det upp till företaget hur de vill lägga ut prisökningarna.
Metoden ger företagen incitament att ersätta avskrivna anläggningstillgångar
eftersom de inte längre ingår i kapitalbasen och därmed inte genererat intäkter
förutom den del som avser drift- och underhållskostnad. Det kan förutsättas att
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reinvesteringar kommer att ske i god tid vilket kan antas leda till en god kvalitet i
fjärrvärmenäten. En nackdel är att fullt fungerande anläggningar byts ut i syfte att
öka intäktsramen vilket inte kan anses samhällsekonomiskt optimalt.
Företagens administrativa börda kommer inte att öka då metoden bygger på de
årsrapporter som företagen lämnar redan idag. Arbetsbördan för beslutande
myndighet kommer däremot att bli relativt hög eftersom samtliga företags
årsrapporter måste granskas. Om ett effektiviseringskrav ska appliceras innebär
det dessutom att det kan krävas ytterligare detaljering i rapporteringen om man
inte kan acceptera ett visst mått av generalisering.
Det kommer att fattas beslut endast för de företag som överskrider den intäktsram
som anses skälig för respektive företag. Antalet potentiella domstolsprövningar
kommer därför att bero av hur många individuella beslut som fattas för de företag
som överskridit den godkända nivån.

Intäktsram med förmögenhetsbevarande princip
Metoden innebär att företaget förutom täckning för de löpande kostnaderna
garanteras att nuvärdesumman av den sammanlagda kapitalkostnaden 59 blir lika
stor som grundinvesteringen och varken mer eller mindre. Företaget garanteras
därmed kostnadstäckning för gjorda investeringar. Utgångspunkten vid
beräkningen av kapitalkostnaden är företagets historiska anskaffningsvärde. För
att kunna beräkna den ersättning företaget ska erhålla för kapitalkostanden krävs
att en kalkylränta tas fram. Med hjälp av kalkylräntan kommer värdet för bl.a.
avskrivningsdelen av kapitalkostnaden att diskonteras så att företaget t.ex. 10 år
efter anskaffningstidpunkten får ersättning för en avskrivning som motsvarar
penningvärdet för anskaffningsvärdet. Detta innebär att om företaget tex. innehar
en anläggning som anskaffats för 100 000 tkr som skrivs av på 20 år är den årliga
avskrivningen vid en linjär avskrivning i bokföringen 5 000 tkr. Den reglermässiga
ersättningen kommer dock att uppgå till ett högre belopp pga. inflationen.
För att beräkna den ersättning företaget ska få med denna metod krävs kunskap
om anläggningstillgångarnas ekonomiska historia i form av ursprungliga 60
anskaffningsvärden, ålder, avskrivningstid, historiska avskrivningsprinciper och
kalkylränta. Om anläggningen i exemplet ovan i bokföringen skrivits av i 10 år
återstår 50 000 tkr att skriva av. Om avskrivningstiden i regleringen bedöms uppgå
till 40 år kommer således den del av intäktsramen som avser kapitalkostnaden att
fördelas över ett större antal år, dvs 30 år, jämfört med bokföringen där tillgången
kommer att vara fullt avskriven efter ytterligare 10 år. Företaget kommer därmed
att erhålla ersättning för dessa 50 000 tkr under 30 år fördelat på avrundat 1 700 tkr
per år. Detta belopp kommer att för respektive år diskonteras för att
nuvärdesumman för avskrivningen ska motsvara 1 700 tkr. För att metoden ska
vara teoretiskt korrekt förutsätts i exemplet att företaget fört över kostnaden för
anläggningstillgången i sin prissättning till kunden.

Kapitalkostnaden avser räntor, avskrivningar och avkastning.
Dvs. när anläggningstillgångarna togs i drift. Om företag A köpt en anläggningstillgång av företag B
utgör inte anskaffningsvärdet för företag B det ursprungliga anskaffningsvärdet. Det ursprungliga
anskaffningsvärdet är det som A anskaffade det för och det är därför detta värde som företag B ska utgå
från vid nuanskaffningsvärderingen.
59
60
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Principen ger företagen incitament att ersätta avskrivna anläggningstillgångar
eftersom dessa inte längre genererar intäkter, förutom den del som avser drift- och
underhållskostnad. Det kan förutsättas att reinvesteringar med denna princip
kommer att ske i god tid vilket kan antas leda till en god kvalitet i fjärrvärmenäten.
Nackdelen är dock att fullt fungerande anläggningar kan komma att bytas ut i
syfte att öka intäktsramen.
Ei utgår ifrån att det i detta förslag kommer att krävas individuella beslut på
förhand där en intäktsram fastställs. Fjärrvärmeföretagen rapporterar redan idag
sina bokförda kostnader på företagsnivå vilket innebär att ingen ytterligare
rapportering avseende dessa uppgifter krävs. Företagen kommer dock att behöva
rapportera uppgifter om kapitalbasen gällande t.ex. ursprungliga
anskaffningsvärden etc. för att en reglermässig kapitalkostnad ska vara möjlig att
beräkna. Om ett effektiviseringskrav ska appliceras innebär det dessutom att det
kan krävas ytterligare detaljering i rapporteringen om man inte kan acceptera ett
visst mått av generalisering. Vid förhandsbeslutet baseras de löpande kostnaderna
på företagens egna historiska löpande kostnader. I efterhand kan förhandsbeslutet
korrigeras med verkligt utfall (och eventuellt avdrag för effektiviseringskrav). Ett
annat alternativ är att företagen medges kostnadstäckning med en viss
eftersläpning.
Analys
När det gäller den förmögenhetsbevarande principen så bygger metoden på att
bevara företagets förmögenhet. När kostnaden för investeringen och intäktsströmmarna beräknas i samma penningvärde innebär det att kapitalkostnaderna
blir relativt konstanta. Detta medför att kapitalkostnader för en gammal
anläggning som ersätts med en nyare blir jämförbara. Med hänsyn till detta skapas
en mer stabil prisutveckling. En volatil del som fortfarande kvarstår är kostnader
som skapas av svängningar i bränslepriser. Då metoden förutsätter en
förhandsgranskning för att fastställa intäktsramen medför det att förutsägbarheten
för intäktsramens nivå är relativ god. Dock är det intäktsramen och inte
förändringen av kundens pris som prövas vilket leder till att förutsägbarheten för
kunden avseende priset blir mycket dålig.
Det kan vara svårt att förklara för kunden hur beräkningen av kapitalkostnaden
har gjorts eftersom den inte består av verkliga värden utan är reglermässigt
beräknad för att kunna matcha intäkter mot grundinvestering. Det torde dock vara
enkelt för företaget att förklara de löpande kostnader som utgår från företagets
bokföring. Förtroendet för regleringen kan förväntas bli relativt lågt främst pga.
att den vad gäller kapitalkostnaderna är svår att förklara.
Företagen kommer med denna metod att varje enskilt år erhålla en intäktsram som
förutsätts ge företaget en rimlig kostnadstäckning på lång sikt.
Metoden tar hänsyn till lokal förutsättningar genom att ge det enskilda företaget
täckning för sina individuella kostnadsökningar. Principen ger företagen
incitament att ersätta avskrivna anläggningstillgångar eftersom dessa inte längre
genererar intäkter. Företaget ges möjlighet att genomföra investeringar samt utföra
nödvändigt drift- och underhållsarbete.
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Eftersom företaget får ersättning för samtliga sina kostnader finns det en risk att
metoden blir prisdrivande. Metoden behöver därför kompletteras med ett
effektiviseringskrav för att förhindra detta.
Intresset för en kunddialog borde bli relativt låg med fokus på främst hur de
löpande kostnaderna utvecklas.
Metoden utgör inget hinder för att företaget ska kunna tillämpa flera
prissättningsmetoder då metoden utgör taket för hur mycket intäkterna får öka
och inom den ramen är det upp till företaget hur de vill lägga ut prisökningarna.
Metoden ger företagen incitament att ersätta avskrivna anläggningstillgångar
eftersom de inte längre ingår i kapitalbasen och därmed inte genererat intäkter
förutom den del som avser drift- och underhållskostnad. Det kan därför förutsättas
att reinvesteringar kommer att ske i god tid vilket kan antas leda till en god
kvalitet i fjärrvärmenäten. En nackdel är att fullt fungerande anläggningar byts ut i
syfte att öka intäktsramen vilket inte kan anses samhällsekonomiskt optimalt.
Arbetsbördan kommer att bli hög för både beslutande myndighet och
fjärrvärmeföretag då det kommer att behövas individuella beslut för samtliga
företag. Fjärrvärmeföretagen rapporterar redan idag sina bokförda kostnader på
företagsnivå vilket innebär att ingen ytterligare rapportering avseende dessa
uppgifter krävs. Företagen kommer dock att behöva rapportera uppgifter om
kapitalbasen gällande t.ex. ursprungliga anskaffningsvärden etc. för att en
reglermässig kapitalkostnad ska vara möjlig att beräkna. Om ett
effektiviseringskrav ska appliceras innebär det dessutom att det kan krävas
ytterligare detaljering i rapporteringen om man inte kan acceptera ett visst mått av
generalisering.
På grund av den stora mängden beslut kan vid eventuella överklaganden antalet
domstolsprövningar också förväntas bli stora.

Intäktsram med kapacitetsbevarande princip
En kapacitetsbevarande princip innebär att nätets kapacitet ska bevaras oavsett
vad anläggningen historiskt har kostat att införskaffa. Principen skapar därmed
förutsättning för att ersätta nätet med ett nytt för att bevara kapaciteten. Det värde
som åsätts en anläggningstillgång bestäms av det bedömda prisläget vid en
nuanskaffning 61 av en liknande anläggningstillgång. Principen innebär att så länge
en anläggningstillgång bidrar till nätföretagens prestation ska den, oavsett ålder på
anläggningen, ingå i kapitalbasen och en kapitalkostnad som ligger till grund för
intäktsramen ska beräknas. För att kunna beräkna kapitalkostnaden krävs kunskap
om anläggningarnas nuanskaffningsvärden, reglermässig avskrivningstid och
reglermässig kalkylränta samt eventuellt även nätets ålder om en real linjär
kapitalkostnadsmetod 62 tillämpas. Principen ger företagen incitament att använda
anläggningar så länge som de klarar av att leverera en tjänst beroende på vilken
reglermässig avskrivningsmetod som tillämpas och hur man bestämmer
Nuanskaffningsvärdet motsvarar vad anläggningen skulle ha kostat att köpa idag. Detta medför att
om det sker reala prisändringar av nuanskaffningsvärdet innebär det att nuvärdessumman av
kapitalkostnaderna skiljer sig åt från den ursprungliga grundinvesteringen.
62 Kapitalkostnadsmetoden kan vara antingen real linjär metod eller real annuitetsmetod.
61
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kapitalkostnaden efter att anläggningen passerat den reglermässiga
avskrivningstiden. Det kan därför bli viktigt att principen kompletteras med en
kvalitetsreglering som skapar incitament för företaget att reinvestera när det
behövs.
De anläggningar som används i fjärrvärmeverksamheten, både vad gäller
distribution och produktion, ska kunna nuanskaffningsvärderas med denna
metod. Nuanskaffningsvärderingen skulle kunna göras utifrån att normvärden tas
fram för anläggningarna eller utifrån anläggningarnas ursprungliga
anskaffningsvärden. Det kan bli administrativt krävande och praktiskt svårt att
uppskatta normvärden för anläggningarna då det inte finns någon framtagen lista
eller vedertagen praxis för hur denna värdering ska göras. Värderingen skulle
istället behöva utföras av varje enskilt fjärrvärmeföretag som till sitt stöd för detta
skulle behöva någon typ av utarbetad metod. Att nuanskaffningsvärdera
anläggningar utifrån uppräknade ursprungliga anskaffningsvärden torde vara
möjligt då det gäller åtminstone produktionen i det svenska fjärrvärmenätet. Vad
gäller distributionen så skulle det kanske behövas någon form av ”prislista” för att
värdera detta åtminstone för de anläggningar som är så pass gamla att
ursprungliga anskaffningsvärden inte kan tas fram. Anledningen till att Ei gör
bedömningen att åtminstone produktionen skulle kunna beräknas utifrån
ursprungliga anskaffningsvärden är att den inte torde vara så gammal att
ursprungliga anskaffningsvärden försvunnit.
Enligt EI:s bedömning så kommer det att behövas individuella beslut på förhand
för samtliga företag. Fjärrvärmeföretagen rapporterar redan idag sina bokförda
kostnader på företagsnivå vilket innebär att ingen ytterligare rapportering
avseende dessa uppgifter krävs. Företagen kommer däremot att behöva rapportera
uppgifter om kapitalbasen gällande t.ex. normvärden eller ursprungliga
anskaffningsvärden etc. för att en reglermässig kapitalkostnad ska vara möjlig att
beräkna. Om ett effektiviseringskrav ska appliceras innebär det dessutom att det
kan krävas ytterligare detaljering i rapporteringen om man inte kan acceptera ett
visst mått av generalisering. Vid förhandsbeslutet baseras de löpande kostnaderna
på företagens egna historiska löpande kostnader. I efterhand kan förhandsbeslutet
korrigeras med verkligt utfall (och eventuellt avdrag för effektiviseringskrav). Ett
annat alternativ är att företagen medges kostnadstäckning med en viss
eftersläpning.
Analys
Då företagets anläggningstillgångar nuanskaffningsvärderas innebär det att
kapitalkostnaderna blir konstanta förutsatt att avskrivningsmetoden är en real
annuitet 63. Med hänsyn till detta skapas en mer stabil prisutveckling men volatila
priser kan följa av svängningar i bränslepriser.
Då metoden förutsätter en förhandsgranskning för att fastställa intäktsramen
medför det att förutsägbarheten totalt sett för intäktsförändringarna är relativ god.
Dock är det intäktsramen och inte förändringen av kundens pris som prövas vilket
leder till att förutsägbarheten för kunden avseende priset blir mycket dålig.
63 Vid en real linjär avskrivningsmetod kommer kapitalkostnaden för en anläggning att minska över
dess livslängd. Teoretiskt förutsätts kostnaderna för drift- och underhåll att öka över livslängden varvid
den totala kostnaden därmed förhåller sig relativt konstant.
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Det torde vara enkelt för företaget att förklara de löpande kostnader som utgår
från företagets bokföring. Det är emellertid svårare att förklara beräkningen av
kapitalkostnaden då den beräknas utifrån reglermässiga förutsättningar. Detta gör
att förtroendet för regleringen kan förväntas bli lägre. Förtroendet för metoden
torde öka av att prisutvecklingen kan förväntas bli relativt stabil och dessutom
med relativt god förutsägbarhet.

Företagen kommer med denna metod att varje enskilt år erhålla en intäktsram som
förutsätts ge företaget en rimlig kostnadstäckning på lång sikt. Om normvärden
används för att nuanskaffningsvärdera kommer vissa företag att bli
underkompenserade respektive överkompenserade vid beräkningen av
kapitalkostnaden beroende på utvecklingen av det reala priset på anläggningarna.
En anläggning som var förhållandevis dyr för t.ex. trettio år sedan kan pga. bland
annat teknisk utveckling realt ha ett högre pris än då anläggning
nuanskaffningsvärderas med ett normvärde. Om anläggningarna
nuanskaffningsvärderas utifrån det ursprungliga anskaffningsvärdet finns
motsvarande problematik.
Metoden tar hänsyn till lokala förutsättningar genom att ge det enskilda företaget
täckning för sina individuella kostnadsökningar. Företaget har möjlighet att
genomföra investeringar samt utföra nödvändigt drift- och underhållsarbete.
Eftersom företaget förutsätts få ersättning för samtliga sina kostnader finns det en
risk att metoden blir prisdrivande. Metoden behöver därför kompletteras med ett
effektiviseringskrav för att förhindra detta.
Intresset för en kunddialog borde bli relativt låg med fokus på främst hur de
löpande kostnaderna utvecklas.
Metoden utgör inget hinder för att företaget ska kunna tillämpa flera
prissättningsmetoder då metoden utgör taket för hur mycket intäkterna får öka
och inom den ramen är det upp till företaget hur de vill lägga ut prisökningarna.
Risken finns att denna metod måste kompletteras med en kvalitetsreglering som
ger företagen incitament att nyinvestera för att inte få kvalitetsproblem eftersom
fokus kan komma att läggas på att hålla nere kostnaderna för att öka vinst.
Arbetsbördan kommer att bli hög för både beslutande myndighet och
fjärrvärmeföretag då det kommer att behövas individuella beslut för samtliga
företag. Fjärrvärmeföretagen rapporterar redan idag sina bokförda kostnader på
företagsnivå vilket innebär att ingen ytterligare rapportering avseende dessa
uppgifter krävs. Företagen kommer däremot att behöva rapportera uppgifter om
kapitalbasen gällande t.ex. normvärden eller ursprungliga anskaffningsvärden etc.
för att en reglermässig kapitalkostnad ska vara möjlig att beräkna. Om ett
effektiviseringskrav ska appliceras innebär det dessutom att det kan krävas
ytterligare detaljering i rapporteringen om man inte kan acceptera ett visst mått av
generalisering.
Mot bakgrund av de erfarenheter som erhållits vid fastställande av
elnätsföretagens intäktsamar kan konstateras att det skulle innebära en stor
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administrativ börda för både fjärrvärmeföretagen och Ei att utgå från ett
kapacitetsbevarande perspektiv där anläggningstillgångarna behöver
nuanskaffningsvärderas med normvärden vid prisförändringsprövningen. Det
skulle kunna vara en framkomlig väg att istället nuanskaffningsvärdera
anläggningstillgångarna utifrån de ursprungliga anskaffningsvärdena. Beträffande
hur nuanskaffningsvärderingen ska ske är både den förmögenhetsbevarande- och
kapacitetsbevarande principen i detta avseende likvärdiga. Det är endast hur
länge som ersättning ska medges för anläggningstillgångarna som skiljer sig åt.
Frågan blir då snarare ett principiellt ställningstagande om vad som är att föredra,
att företagen erhåller ersättning motsvarande den ursprungliga investeringen och
inte mer eller att tyngdpunkten ligger på att bevara kapaciteten i fjärrvärmenätet
På grund av den stora mängden beslut kan vid eventuella överklaganden antalet
domstolsprövningar också förväntas bli stora.
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