
2013-08-30 

Näringsdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

n.registratorfiregeringskansliet.se  
Kopia till: willy.hallgren.äregeringskansliet.se  

413/4e''  
Svensk  •  Fjärrvärme 

N•emed•OP 

Svensk Fjärrvärme AB 

101 53 Stockholm 
Besöksadress: 
Olof Palmes gata 31 
Telefon vx: 08-677 25 50 
Fax: 08-677 25 55 
Org nr: 556280-1430 

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Reglerat 
tillträde till fjärrvärmenäten (El R2013:04), Dnr N2013/2183/E, samt 
Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme 
(El R2013:07), Dnr N2013/2293/E 

Sammanfattning 
Förslagen om prisförändringsprövning och reglerat tillträde representerar två vitt 
skilda vägval för framtidens fjän-värmemarknad. Det avgörande valet står i praktiken 
mellan att införa en prisreglering eller en konkurrensutsättning av 
fjärryännemarknaden. Det kan också konstateras att regleringsförslagen inte är 
samordnade i utformningen av sina förslag vad gäller t.ex. regelverk och 
överprövningsordning. Svensk Fjärrvärme väljer därför att svara samlat på de båda 
remitterade rapporterna. 

Svensk Fjärrvärme anser att det fortsättningsvis bör vara en samordnad hantering av 
de båda utredningsrapporterna om prisförändringsprövning och reglerat tillträde 
liksom det pågående genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, som även 
det innehåller förslag som påverkar framtidens fjärrvärme. 

Svensk Fjärrvärmes sammanfattande synpunkter: 

• Svensk Fjärrvärme delar Ei:s syn på fjärrvärme som en del av en 
värmemarknad där det råder konkurrens mellan olika uppvärmningsformer. 

• Svensk Fjärrvärme avvisar förslaget till reglering om prisförändringsprövning 
av fjärrvärmepriserna och instämmer i Ei:s bedömning att en fullständig 
reglering av prisnivån inte kommer att gagna utvecklingen av fjärrvännen i 
Sverige. 

• Svensk Fjärrvärme anser att en kvalitetssälcrad lokal dialog om 
fjärrvärmepriset har bättre förutsättningar att uppfylla intentionerna i 
utredningsdirektivet, att stärka förtroendet för fjärrvärme, än en statlig 
prisreglering. Det system som utvecklats i samverkan mellan Sabo, 
Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme, med namnet Prisdialogen, bedömer vi ha 
förutsättningar att lyckas med detta. 

• Svensk Fjärrvärme bejakar principen om att lika kunder behandlas lika, men 
anser att förslaget till reglering behöver utvecklas. 

• Svensk Fjärrvärme är positiv till inriktningen på förslaget till reglerat tillträde 
till fjärrvärmenäten som skapar tydligare förutsättningar för konkurrens i 
produktionsledet för fjärrvärme. 
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D Svenskfjärrvärme instämnieriförslaget att ondast nya värmeleveranser ska 
omfattas av det nya tillträdesregelverket, men anser att regleringen beböver 
mfoimassåattdetkandnnasderaspil lvämieleverantörerisamma 
tjärrvärmesystem. 

^ Svensk f jänvärme avstyrker förslaget til l att reglera samarbetsfasen efter att 
tioårsperioden med reglerat t i l l trädelöptnt. Bet linns starka ineitamont att 
fortsätta ett samarbete om investoringarnaiöverföringsledningar m.m. redan 
är gjorda oeb ad det därmed inte beböver regloras ytterligare efter den första 
periodon.landra band bör att samarbetsfasen etter det att tioårsperioden med 
reglerattillträdelöptnt tidsbegränsas t i l l tio år. 

^ Om ett nytt regelverk för tillträde titt därrvärmenäten införs, fönrtsätter 
Svensk Fjärrvärme att det samtidigt införs en konlmnensnentralenergi-oob 
koldioxidbeskattning för värmeprodneenter. 

Inledning 

Svonskfjänvärnie representerar eal^ddänvärmeföretag som levererar ea 98 pr^^ 
av därrvärmeniSverige.fjärrvärmen står för di^gtbälften av Sveriges nppväimning 
med en näraldd-proeentigleveranssäkerbet. Fjärrvärmen ä r idag baserad på mer än 
^5 proeent förnybar eller återvrrnnenenergfvilketkanjämföras med övriga FB som 
bar en motsvarande andel på ea 25 proeent. Oenom utbyggnaden av Ijärrvänne bar 
Sverige Imnnatbryda sambandet mellan ekonomisk tillväxt oeb ökade utsläpp av 
växtbusgaser.lställetbarvisänld utsläppen samtidigt som tillväxten ökat. 

Fjärrvärmens grundläggande idé är attta tillvara resurser som annars gårtill spillo. 
Mot den bakgrnndenbardärrvärmebranseben uttalat en vision för därrvär^ 
2d3d: " V i värmervarandra med återvrmnen energi".Oenom samarbete oob kundfölms 
går branseben från att vara värmeprodueont til l att bli vämieleverantör, som nyttiggör 
värme som annars blir över oeb sprider den ti l l lmndema,udtrån deras bebov. 
ResnrseffektivnppvärmidngmeddänvärmeMäverdoekiokai^ 
lokala fömtsättningar.Betlcräver oekså stora investedngarinät oeb anläggningar Fn 
sådan utveokling fömtsätterlångsildiga oeb tt^ygga spelregler. 

Svenskfjän^ärme konstaterar att därrvärmenbarvarit föremål för ett llertal 
uttedningarunder de senaste tio åren.Fjärrvärmelagen, som infördes 2̂dd8, innebar att 
dänvärmelmndens ställning stärldes oeb att transparensen ökade p å d ä n v ä r ^ 
marlmaden. Btter att Näringsdepartementet valde att into gå vidare med FFA-
utredningen, sompresenterades2dll, togs initiativ t i l l nya utredningar. Be syltade tid 
att ta fram förslag för att stärka Imnsumentemas ställning på dänvärmemarlmadon oeb 
samtidigt säkerställa att spillvämieleverantörer lar avsättning för sin värme. 

SvenskFjärrvämie stödjer de uttalade ambitionerna bakom de utredningar som nu 
genonh^örts. V i avvisar emellertid förslaget t i l l prisförändringsprövning då en 
reglering avprisnivån inte gagnar utveoldingen av fjärrvärmen vare sig för krmder 
eller leverantörer.Vitillstyrkeriställot förslaget t i l l reglerat tillträd 
därrvärmenäten som innebär en konMmensutsättning av dänvärmeproduldionen. 

Svenskfjänvärme bejakar konlmrrens, både på värme-oeb fjärrvärmemarlmaden, oeb 
ärpositivtill ettutökat tillträde tilldärrvärmenäten.Bet dedal utredningar somgjods 
omdärrvärmen under senare årvisar att dänvärmeföretagen inte barutnyttjat sin 
dominerande ställning eller bar oskälig prissättning. Bärför tinns det inte någr a 
omedelbarabebovavatt igrnndenändra fjärrvärmelagen. Svenskfjärr^värme anser 
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oekså att fjärrvärmelagens mrbandlingsordningoebmedlingsmnldioni 
Fjänvärmenämnden bör bebådas oeb vidareutveeklas. 

Bn avgörande hågaibedönmingenavregeringens utredning om prisförändrings
prövning är om staten ska ta ansvar förprisbildningen på fjänvännomarlmaden eller 
inte. Förslaget om prismrändringsprövningslmlle innebära att staten liksom regering 
oeb riksdag påtar sig ett myeket stort ansvar för den framtida utveeldingen av 
fjärrvärmen. Bet mynnaripraldikenutienmllskabgprisreglering av fjänvännen 
med myeket stora begränsningaride framtida utveekbngsmöjligbetema.Svensk 
Fjänvärme konstaterar att Bnergimarlmadsinspeldionen inte själv förordar att det 
framlagda förslaget om prisförändringsprövning genomförs, utaniförsta band 
rekommenderar regeringen att söka vägar för ökad konlmnens. 

SvenskFjärrvärme anser att förslaget omreglerat tilldäde t i l l fjärrvärmenäten är ett 
stegirättrildning för att förbädra oeb förtydliga Imnlmrrensförbållandena på 
fjänvärmemarlmaden. Bet är däremot svårt att se bur ett kombinerat genomförande av 
de båda utredningarna förslag slndlo to sig. Fn samtidig prisreglering oeb 
konlmnensutsättning av fjänvärmemarlmaden salmarmotstyoke på någon annan 
marlmad,bådeiSverige oeb internationellt. 

Sveusk Fjärrvärmes prmelplella utgångspunkter 

^ Fjärrvärmen ska möta kundernas oeb samhällets kr av på en effektiv, 
trygg oek mlljövänllg uppvärmnings 
För attuppfylla dessa krav måste fjänvännenständigtutveeklasutihån sin 
grundläggande idé^a t t ta tillvara resurser som annars går tid spillo.Fn annan 
fömtsättning är ad Imnderna har förtroende för oob kan påverka fjänvärmens 
utveelding. Förändringar av marknadsreglema måste stärka fjänvärmens 
möjbgbeter att arbetaidermarildning. Reglerat tillträde tdl fjänvännenäten 
kan vara en sådan förändring, liksom andra åtgärder som stärker 
konlmnensen. 

^ Fjärrvärme är en av flera uppvärmnlngsfermer på värmemarknaden^ 
Konlmnensen är bård oeb fjänvänneföretagen både vinner oeb förlorar 
Imnder.Även om fjärrvänneleverantören ofta bar en dominerande ställning 
agerar den inte på en monopolmarknad. Kunden kan byta t i l l andra 
nppvännningsaltemativmeneftersominvesteringarna är långsiktiga barvarje 
förlorad imnd stor betydelse för företaget, sominte lika lätt byter Imnder. 

^ Förändringar av marknadsreglerna måste stärka enfortsatt förbättring 
avfjärrvärmens miljöprestandas 
Fjän^vännen ger stora miljövinster oob spelar en väsentligrolliomställningen 
av energisystemet oob byggandet av det bållbara sambället. Ben förbättrar 
inftkvabtetenisvenskastäder.Ben sänker Sveriges årliga koldioxidutsläpp, 
förnärvarande med omlo-ingllmiljonerton. Nya rogelverkmåste stärka 
leverantörens möjhgheterattytterligare förbättra fjänvärmens miljöprestanda. 

^ Fjärrvärmeverksamket ska kunna ge skälig avkastning 
bjänvärmebranseben investerar eirka^miljarderkronorporåriomfattando 
projeld med stor betydelse för nnbön, både lokalt ooh globalt. Fn skälig 
avkastningpå investeringarna är en fömtsättning för att verksambeten ska 
kunna fodsätta att drivas oeb utveeklas 

D Fjärrvärmeleverantörer oebfjärrvärmekunder sem är näringsidkare ska 
fritt kunna sluta avtal omfjärrvärme^ 
bjänvämielagen ska alltså födsättaattvara dispositiv förnäringsidkare. 

^ Fjärrvärmeverksamket ska kunna bedrivas på affärsmässig grunda 

^ ( t ^ 
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D Lokal prlsdlaleg, före statlig reglering 

Svensk Fjärrvärmes ställningstagande tillEAs försåg om 
prlstörändringsprövningeehlikabehandllngsnrineiofö 
Svenskbjänvärmeinstämmeriden uppfattning som rogeringen anger som grnnden 
för utredningsuppdraget til l L i , nämligen att dagens oebmorgondagens 
fjärrvärmelmnder ska" . . .känna dyggbet med fjänvänne som uppvärmningsfonn^.Vi 
bejakar oekså u p p f a r 
Imnsumentlmndema som det kan beböva utformas ytterligare n^yggbetsskapande 

instimtioner. 

När det gäller Lågan om kundernas nyggbet kan garanteras med offentliga 
ingnpandeniprisbildningen på fjänvärme bar Svenskbjänvänne en annan upp
fattning. Ltredningar visar attprisregleringar riskerar att bb prisdrivande, en 
utveelding som snarare slndle leda ti l l ökat missnöje oeb lågt födroende. V i ser oekså 
ad den svenska fjänvärmemarlmaden utan prisreglering bar bad en snabbare oobmer 
genomgripande förbättring av sin miljöprestanda än andra länders, där staten reglerar 

priset. 

Svenskbjän^ärmetrorpå att fjänvännemarlmadens parter tillsammans kan bygga ett 
system som ger en stabil prisutveekling,lmndinflytande oeb en stöne fömtsägbarbeti 
prisbildningen. Mot denbakg^nndenavstyrkerviLi:s förslagtill offentligprövning av 
förändringar av fjänvännepriser oeb yrkarpå att de föreslagna ändringamai 
fjänvärmelagen oeb lagen om allmänna förvaltningsdomstolarintegenondors.Istället 
förordarvi ad förbandlingen omprisvillkor även fodsatt anförtros fjänvänne-
leverantörerna oeb fjärrvärmelmndema oeb deras intresseorganisationer. Ld 
ställningstagandeidennarildningslmlle inte bara förstärka drivMadema att föllfölja 
redan tagna initiativ,somPrisdialogen mellan fjänvärmeleverantöroeblmnder, utan 
oekså inspirera till fortsadutveeldingisamma riktning. 

Svenskbjänvännebejakarprinoipen att lika Imnder ska bebandlas lika. Let förefaller 
däremot eldad vilken fönlm^onLi:s föreslagna dlläggtillbjärrvärmelagenslmlleba 
vid sidan av det allmänna fördnd mot missdmkav dominerande ställning som tinnsi 
Lonlmnenslagen.Lnupprepningibjänvännelagen av regler somredan finnsi 
Lonlmnenslagonslmlle tvärtemot vad vi tror är syftet, Imnnaleda ti l l ed osäkert 
rädsläge. Mot den bakgnmdenavstyrkerviLi:s förslagtill införande av 
likabobandbngsprineipifjänvännelagen. Om regeringen beslutar att ändå gå vidare 
med förslaget yrkar vi på att det kompletteras så alla oklarketerirättsläget undanröjs. 

Vårt alternativ för att stärka förtroendet för prlssättnlngen^Prlsdlalogen 

Ln väl föngerandevärmemarlmadföndsätter både väbnformeradelmnder oeb 
leverantörer som öppet redovisar bur de ändrar sina priser. Lärför bar SALO, 
Liksbyggen oeb Svenskbjärrvärme tillsammans tagit framPrisdialogen. 

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog oob eentral prövning av 
prisändringpå fjänvärme. Sydet är att stärka Imndens ställning oeb åstadlmmma en 
rimlig, fömtsägbar oob stabil prisändringpå fjänväime. Prisdialogen ska oekså 
åstadkomma transparensiprissättning oeb prisutveelding,slcyddakrmdenfrånlcraftiga 
prisölmingar samt tidig avisering avprisändringar för attnnderlädabyresförbandlingar 
oob budgetarbete. Lenbyggerpåenlokal dialog, där Imndema ges möjligbet att 
påverim fjänvänneleverantörensprisändringar oob utveeldingen avpriskonstmldioner 

^t(t^ 
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som ger kunden ekonomiska incitament t i l l energieffektiviseringsåtgärder som är 
riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv. 

Svensk Fjärrvärmes konsekvensanalys av E k s förslag om 
prisförändringsprövning 
Svensk Fjärrvärmes samlade bedömning av förslagets konsekvenser är att det kommer 

att leda till oönskade sidoeffekter men inte önskad huvudeffekt. 

För att få ett välgrundat underlag t i l l vår konsekvensbedömning har vi låtit Sweco 
analysera idén om en prisförändringsreglering utifrån de erfarenheter som finns av 
prisregleringar av fjärrvärme i andra länder och i andra liknande verksamheter. 
Analysen finns samlad i rapporten Prisändringsprövning i fjärrvärme: erfarenheter av 
prisreglering på andra marhiader. Rapporten finns bifogad t i l l deda remissvar och 
kan laddas ner från www.svenskfiarrvarme.se. 

En av slutsatserna i rapporten är att valet av index kommer att ha mycket stor 
betydelse för hur bindande prisändringsprövningen blir. En annan slutsats är att det 
inte går att hida ett index som utgör en relevant jämförelse för alla fjärrvärmebolag. 
Det innebär att det förr eller senare kommer att uppstå ett behov av att också pröva 
prisnivån för enskilda fjärrvärmeföretag. En reglering av enskilda priser eller 
normalprislista riskerar att försvåra för f j än värmeföretagen att utveckla sina 
prismodeller på ett för fjänvärmen gynnsamt sätt. De i rapporten redovisade fallen 
illustrerar hur problematisk en prisreglering kan vara. Även om motiven är att skydda 
ett konsumentintresse kan effekterna bli de motsatta. En prisreglering måste kunna 
tillgodose både producent- och konsumentintresset och det måste finnas rätt avvägning 
mellan dessa intressen. 

Även Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport som presenterades i 
februari i år (Jerker Holm, Lunds universitet). Den kommer fram t i l l att prisreglering 
är genuint svårt, inte minst på en heterogen marknad som fjänvärme, där 
fömtsättningama dessutom i stor utsträckning styrs av politiska beslut. 

I det följande redogör vi mer ingående för vår bedömning av förslagets effelder på 
kundernas ställning, prisbildningen på fjänväime, konkurrensen på värmemarknaden, 
drivkrafterna för investeringar, fjärrvärmens leveranssäkerhet, nyanslutningen t i l l 
fjärrvärmen och stmkturen i branschen. 

Kundernas ställning och förtroendet för prissättningen 

Svensk Fjärrvärme bedömer att förslaget inte kommer att leda t i l l att kunderna känner 
ökad trygghet med fjänväime som uppvärmningsform, vilket är vad regeringen vi l l 
åstadkomma enligt dess direktiv t i l l Ei. Kundemas möjligheter att påverka beslutet om 
en prisförändring kommer inte att öka om det blir en myndighet som ansvarar för 
prissättningen jämfört med dagens situation. 

förslaget innebär också ett antal förändringar när det gäller kundens situation som kan 
betraktas som negativa i jämförelse med den situation som nu växer fram genom 
Prisdialogen. Bland annat kommer fokus att förflyttas från en dialog mellan 
leverantörer och kunder t i l l interaktion mellan parterna och regleringsmyndigheten var 
för sig. Ei:s förslag innebär även att kunderna kommer att få besked om prisändringar 
vid en senare tidpunkt på året än vad som är fallet i Prisdialogen. Svensk Fjärrvärmes 

5(19) 
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uppfa t t a 
leverantörens prissättning, eftersom förslaget med en prövning efter ett generellt Index 
kotnmer att 5^18 0 ^ 

koppling tdl deras verksamket. 

Prisbildningen på värmemarknaden 

Svenskbjänvärmes bedömer att förslaget om prisförändrlngsprövnmg riskerar att 
verka prisdrivande. Oenommdexprövnlngennpprädas en offentligt sanldloneradnornr 
för prisförändringar som leverantörerna kan känna sig tvnngna att följa för att båda 
sina affarsriskerpåaoeeptabla nivåer. 

Idag reglerar snbstltntskonlnnrensonprisbddnmgen Inte bara på fjänvärme, ntan på 
bela den lokala vämiemarlmaden.briset på fjärrvärme påverkar alltså prissättningen 
även för alternativen, oeb vleeversa. Om förslaget genomförs kommer sålnnda staten 
att ta över ansvaret förprisbddnmgen på belavärmemarlmaden. 

Idagntveeklarmångaleverantörerkonlmnensloatdga erbjudanden som är avpassade 
för lösa Imndernas olika problem. Bland annat ntveeldas nya affärsmodeller, med 
prislmnstmldloner som ger mdjövmster.Svenskbjärrvärmes bedömning är adBbs 
förslag Immmer att mslnänlca oeb bämma leverantörernas möjbgbeter att ntveokla nya 
lmnderbjndanden,vdket riskerar att försämra för både Imnder oeb mdjö. 

Orivkrafterna för investeringar 

Betmåstednnaslångsddlgafömtsättnmgarförrimdg avkastning för att en Investering 
If jänvärme ska komma tdl stånd. Svenskbjänvärme bedömer att förslaget får en 
negadvpåverkan på Investeringarlfjänvänno.ballboskrlvmngamalSvBeeos rapport 
visar bnr problematiska prisregleringar kan vara. Regleringar som medger 
kostnadstäolmmg försvårar anskaffningen av kapdal tdl nya Investeringar oeb minskar 
vdjan att ta risker oeb satsa på nya oeb bållbara bränslen. 

BnbgtBlbarreglermgenambdlonenat ts tyraf jänvänneföretagenmotsåbdbgoeb 
effelttlvprodnldlonsommöjbgt.mdexprövnmgen ska skapa medament tdl att rm 
bränslekostnadema.Vårbedönmmgärat tdetblnmereffe ldlvlser inglensl t t^ 
ntan reglering. Bffeldlvdotlprodnldlonenärvdttlg, oeb fjär^ännebranseben styr ^ 
på många sätt mot en ökad effektivisering, framföralltlsyfte att bebåda sm 
Imnlmnenslnaft gentemot andra alternativ på vännemarlmaden. f ö r att lyekas måste 
det finnas nd^ymmeförtelmlskmnovadon oeb för att ntveekla den bållbara 
nppvämmmg som Imnder oeb sambällelallt stöne ntsträelmmgoderdågar. 

Fjärrvärmens leveranssäkerbet 

Svenskf jänvänne bedömer att förslaget kommer att påverka fjärrvärmens 
leveranssäkerbet negativt, bör att npprättbålla dagens leveranssäkerbet, som är nära 
Idd proeent, krävs långsddlga fömtsättningar för fjänvärmeverksam^ 
möjliggör enrimbgavkastning oeb ettrimdgtsäkedlnvesteringsldlmat. 

t^yansiutningen tiii fjärrvärme 

Svenskf jänvänne bedömer att förslaget kommer att få negativa konselcvenser för 
leverantöremas möjbgbeter att anslnta nya Imnder.^tt staten reglerarpriset kan bos 
vissa potentiella Imnder leda tdl en ökad tt^yggbetvld en anslutnmg, men vi bedömer 
att de prisdrivande effeldema kommer att väga över oebleda tdl a t t fäneknndervl l l 
ansluta s lg td l f jänvännen. f jär rvänne är Idag ett av do ekonomlsktmestfördelaldlga 
nppvämmmgsaltematlven, enbgt 1 ^ 
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arbetet med frisdialogen ledertillöbat förtroende för dänvärmopriset bos potentiella 
nya Imnder oeb en effelrtivisering där därrvärmenbebåller sin position som det 
billigaste alternativet på värmemarlmadensbapas de allra bästa fömtsättningama för 
att öba nyanslutningen. 

Strobtoromvandllogavbmnsodon 

Svensbfjänvärmesbodömidng är att förslaget om prisförändringsprövning Immmer 
att ölrarisbemaidänvärmeföretagande,isynnerbetimindre fjärrvärmesystem. 

Ett antal stora företag står för den dominerande delen av bostnadsmassanibransoben, 
vilbet innebär att deras prissättning bommer att bastorpåverban på ett 
därrvärmeindex.lstora system duns oobså många obba typer av bränslen vilbet 
minslrar risben att deras bränslebostnadersbiljer sig från index, jämfört med små 
system som endast bar ett eller ett fåtal bränslen.för företag med verbsamnetismå 
system blirrisben stor med ett generellt därrvämieindex då det inte Immmer att dnnas 
någon boppling tdl deras ombostnader på samma sätt som för do företag som utgör 
gra.mden för index. Sanmiantaget bommer detta att leda ti l l ad små dänvärmesystem 
tår svårare att blara sig, oeb att endast större system övorloverpåsild. 

Svensk Fjärrvärmes överge 
prisförändrmgsprövning 
Rapportenlämnar ett obdllständigt oeb otydligt förslag om prisändringsprövning, 
baserat på otilbäeldigabosMivningaravdänvännenssimationlibsom analyser av 
förslagets bonselcvenser. f ö r att Imnna utvärdera bur genomgripande förslaget 
bommer att påverim vännemarlmaden måste dess förräntade effebtor jämföras med 
dagens sidration. 

Fjärrvärrnens framtida utmaningar 

fömtsättningama fördärrvännen förändras ständigt, libsom omvärlden. 
EesMivningenavdänvärmeverbsambotiEi:s rapport är statisb oeb tar into bänsyn t i l l 
utveoldingen på värmemarlmaden. Rapporter dån forsbningsprogranmietfjänsyn 
visar att etterttågan på därrvänme väntas minslra t i l l följdaven rad ttamtida 
utmaningar.Dessa är framförallt snabbare tebnilmtveebling,somleder t i l l änbårdare 
bonlmnenspåvärmemarbnaden,varmareblimat,delbonverteringaroob 
energiefföldiviseringar.fjänvännens vision är att möta utmaningarna genom atti 
samarbete inom oeb utom branseben,värma med endast återvunnen energi.Svensb 
f j änvärme tror inte att en prisreglering så som föreslagits ban bidra t i l l attutveelda 
därrvärmenidenribtningen oeb dänmed ban minslrasanmällets resursanvändning för 
uppvärmning. 

Konkurrens på vårmemarknadenbegrånsarrjärrvärmepriset 

f j änvärme är en av dera uppvärmningsformer på vännemarlmaden.Konbunensen på 
denna marlmad är bård oob därrvärmeförotagen både vinner oeb förlorar bontinuerligt 
Imnder.ÄvenEnergimarbnadsinspeldionenuttryeberisin utredningsrapport att det 
råder bonlmnens på värmemarlmaden^.Svensbfjän^värme ställer sig positiv tillökad 
Imnlmrrens på vännemarlmaden, kunders möjligbet att byta uppvärmningsätt bidrar 
t i l l att stärka förtroendet fördän^ärmen.Ronlmnensen på vänmemarlmaden bidrar 
oekså t i l l att verksambeter effeldiviseras kontinuerligt. 

^mR2013^7sidt27 
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Viserattdetnnderrådandeoohhamtidaomständigheterpåvärmemarlmadeninteär 
modigt för hänväimeföretag ad höja sina priser Maftigt. Fisken för ad 
härrvärmeföretagenntnyttjar sin monopolhlmande ställning så som omnämns! 
rapporten är således liten. 

Reglermgsförslauetärrädeoeäkert 

För att förslaget til l reglering sira vara rättssäkert måste det rinnas en ventil för företag 
som evennrellt Iran hanma på ekononnslrtohestånd ti l l följd av regleringen.Visalmar 
en sådan ventiliförslaget.Bet gör att tjänvärme på en del orter, där företagen har 
ansträngd ekonomi, hlir extra känsliga för risker som väderförändringar oeh stor 
volatditetihränslepriser. Förslaget innehär en stor osäkerhet Ininghnr ett eventnellt 
index slmlle hanteras avtillsynsmyndigheton. Bet salcnasdeslcrivning av hnr 
uppföljningen sknlle fttngeraoohvadsomhändernär ettföretag inte får 
kostnadstäelming på lång sild t i l l följd av regleringen. 

Skälig ^vkastumg pä tjärrvärmeverkeambet 

För at tdän^ämien sira fortsätta attntveeldas måste en skälig avkastningpåinsad 
kapital medges. Om så inte är rallet hlir det svårt att få tillgång ti l l kapital för 
investeringaroehnnderhåll. Kapital Mävs för satsningarpå hållbara hränslen oeh 
efföktiviseringariprodnldion oeh distrihntion. Fjänvärmenståridagsläget inför ett 
stort nnderhållsdehovihamföralltdistrihntionsnäten oeh det leräver stora 
investeringar. Begreppet kostnadstäelming som användsirapporten leder tanken ti l l 
en återgång till en självkostnadsprineip. 

Orlvkrafterua för elföktlvlsermgarlfjärrvärmeverksamhet kommer att försämra 

Bet råder konkunens på dagens vännemarlmad. För att möta den måste fjänvärme-
företag effeldivisera sin verksanmet.Bffektivisering kan ske genom samarbete med 
externa parter som spillvärmeloverantörer, regionalt sammanbyggda nät, 
gemensamma investeringarianläggningar ooh nät, liksom investeringaridon egna 
verksanmeten. Fjänvärme är enlolral företeelse oeh fömtsättningama för 
effölrtiviseringarsldljer sig därför åt mellan företagen beroende på exempelvis 
ägartyp, närliggande samarbetsparter, efterfrågan på värme på orten, m.m. Bet medför 
att företagen oekså har ohlraföndsädningar för omfattningen av effeldiviseringar. 

lutredningsrapporten saknas heslcrivning oeh analys av den ytterligare 
effeldiviseringspotentialFi anser att införande av en fjän^ärmeindexslmlle medföra 
jännnrt med de effeldiviseringar som fjänvärmeföretagongöridag. Svensk 
Fjänvärme anser att förslagetisin nuvarande fömi snarare riskerar att hämma 
investeringar oeh effeldiviseringarifjän^vännebransehen. 

l^raosodeo kräver bållbara spelreglerför att utveeklas 

Fjänvämre är en långsildigverksambetsombräver stabila fömtsättningar. För att 
fjän^ärmebransehen ska Imnna utveeklas är detviktigt mod hållbara, långsildiga 
regieringar som skaparttyggket för företagen att planera oek investeraisin 
verksanmet.Fn reglering som införs måste oekså vara väl fungerande hån början. 
Branseben klararinte den osäkerhet det innebär att pröva sig fram med olika typer av 
prisändringsprövningar ellerprisregleringar för attpå lång sild kitta rätt metod att 
stärka Imndensställning.Vi tror, ntihån erfarenheterna av prisregleringen av bl.a. 
elnätsverksanmet, att det kommerta myeket långtid att hitta en metod som eventnellt 
kan visa sig fungeraipraktiken. 

5 ^ 
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kommentarer på P r i s f ö r ä ^ 
per kapitel 

generellt 

K a p 2 

Falr tafökCötedorgmre^ 
därmed en större därrvärmeleverantör än Vattentall AB. 

Fjärrväimedransekonntgörs av ett antal myoketkoterogena företag, med odka 
fömtsättmngarför leverans oed prodnldlonavvärme.Dmmanvdl analysera 
lönsamketenldransekendörman titta på olika typer av kloster, snarare änkela 
kransenens 

5id.4a 

SvenskFjänvärmesalmarroförensortill delägg om attförsäljning av kommnnala 
bolag lederti l ldöjdadänvärmepriser.Fdersomdänvärmen är enlångsilm^ 
verksamket oebföretagenverkarpåenkonlmnensntsadvärmemarlmad är drastiska 
böjningar av dänvärmepriset inte möjligt. 

K a p 5 

avsnitt 5.3.1 
Branseben ser en bramtidaminslmdederdåganpådänvärme t i l l följd av 
energiettektiviseringar,bårdarelmnlmnens oeb varmare Idimat. V i vi l l därför 
poängtera att därrvärmeföretagen är beroende av alla sinaknnderoavsedstorlekpå 
leverans. Bet loävsettrelativt litet edordågebortlall för ad det ska sätta sina spåri 
företagens ekonomiska resnltat. 

K a p ^ 

8 i d ^ a v 5 o i t t 7 B t 2 

Bet ärinteendastkostnader som påvorlmrvilken bränslemix tjänvärmeprodneenten 
väljer att använda. lvliljöloBav,lmndemas allt större edernågan på bållbara 
nppvärmningsalternativ samt skatter oob styrmedel påverkar oekså bränslevalen. 
Regleringar ska st^ramotebföldivprodnldion oob distribntionmen det är oerböd 
vildigt att oekså ta bänsyn t i l l oobmöjliggöra en miljömässigt bållbar 
därrvärmeprodnktion. 

böretag som en gång inte Idarar av ad båda sigtillindexkommeradba myeket svårt 

att dämta npp ekonomin. 

7.3.T 
Bet går inteat t tas tä l lningt i l lbnredindextnngerarntan en detaljerad beskrivningav 

bnrdetskaföngeraipraktiken. 

Bd generellt tjärrvärmeindex som baseras på ett bransobsnittmedför att de stora 
dominerande leverantöremas pris är det somlmmmer att styra nivån på index edersom 
dessa stårför den största delen av dransekens kostnadsmassa. Stora företagdar oekså 
många olika typer av bränslen vilketminskarrisken att deras bränslekostnader skiljer 
s igdånindex, jämför tmed små företagsomendastbarett eller etttåtalbränslen.bör 
dessa företag blirriskenstormed ett generellt därrvärmeindex då detinte kommer 
tinnas kopplingtill deras omkostnaderpå samma sät tsomför de stora företagen. 

9(19) 
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75 
Konstmktionen av en index kommer ad vara komplextför att få det att bmgera^ 
konmrer inte ad vara transparent oeb öka Imndernas förståelse för vad deras 
prisändringar berorpå. Det är en försänn^ingjämfört med sidrationen för krmdema t i l l 
de företag som deltaribrisdialogen. 

7 5 2 

Metoden som innebär en edersläpning tar inte bänsyn ti l l damtida minskad 
efterdågan på värme eller väderförändringar. Det bebövs inte myoket 
efterfrågebortfalifönändetgereffeldpåfjärrväimeföretagensresnltat. 

Ett indexmed eftersläpning tar beller inte bänsyn ti l l förändringar bos angränsande 
marlmader som biobränslemarlmadembonlmrrens dån andra vännealternativ osv,som 
påverkar fjärrvärmeprodnoenter oeb leverantörers fömtsättningar. 

K e p ^ 

3.1.2 

Det dnnskonlmrrens på de lokala värmemarlmaderna idag, vilket gör att fjänvärme-
företagenredanbarstarlmineitamentadeffeltt iviserasinverksanmetmradva 
konlmnenslnadiga. Snabb telmilmtveokling är ookså en bidragande orsak ti l l ökad 
konlmnens på dagens vännemarknad. 

Det dnns inte en efmldiviseringsfaldormrbela branseben. Dlikastorlekpåf^^^ 
innebär attföretagen bar olika möjligbet oeb resnrser ad effektivisera sin verksanm 
oebattdetskerioli lmtald.bramförall tnnndrefjän^äimeföretagexponerasfö^ 
stöne risk genom att t.ex. ba mindre bränsledexibilitet oeb de bar inte samma 
fömtsättningar ad efmldivisera sin verksanmetisammatald som stöne mretag^ 

3 4 2 

Det finns inte dednieratirapporten vad långsildig kostnadstäelming innebär.Varkeni 
tidsaspeld eller vad som anses rindigt.Vi kan därmrinte ta ställningtill vad torslaget 
t i l l index kommer att mrkonselcvensfnrfjän^väimebranseben. 

Ett index sommeddelas på kosten året innan det ska gälla kommer att leda till ad 
många Imnder får information om prismrändringar senare på året än idag . 

5 i d . l l 9 

En prisreglering Imnnner att innebära ytterligare administrativ börda för 
fjärrvärmemretagen vilket är kostsamt oebislntändenriskerar att drabba knndomai 
form av bögre fjärrvärmepris. bjänvännebranseben är redan idag en av de branseber 
som omfattas tyngst regeb oeb administrativ börda. 

K a p ^ K o n s e k v e n s a o a l y e 

Svenskbjänvänne saknar en mrdjnpad analys. Det salmas en beslcrivning av 
konselcvenser av inmrandet av förslaget jämfört bnr det fnngerarmedidagens 
sidiation. 

Kommentarer til l respeldive metod: 

^ ^ ^ ^ 
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Svensbbjärrvärme ställer sig positivtiilidén om förbandling.lnstimtionaliseringen av 
en förbandiingsordning bör doek ske av parterna själva. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Metoden Måver en omfattande detaljreglering^vilkot ger en omfattande adnnnistrativ 
börda, bolms för krmddialogfiyttas från ntveelding av nya erbjudanden oob tjänster 
t i l l myndigbetens regelverk. 

binansiedng 

Irapporten anges att femnya årsarbetslnaderbobövs vid Energimarlmadsinspelctionen 
för att införa dennya regleringen men det salmas förslagtill finansiering.Vi 
fömtsätter att en finansiering av de ökade myndigbetskostnadema sker via 
myndigbetens förvaltningsanslag. Om förslaget trots allt slmlle genomföras. 

Synpunkter på fö^arrnm^ 
Svonskfjärrvärme konstaterar att förfadningsförslagens utformning getts en 
fömållandevis övergripande utfomnnngsomkommerMäva omfattande ytterligare 
detaljregleringiförordningoobmyndigbetsföreslnffter. Svenskfjärrvärme 
kommenterarnedanmer detaljerat framlagda lagförslag. 

Svenskfjänvärme avvisar förslaget t i l l definitionen av "abonnemang".Dels pågrnnd 
av att det är svårt att avgränsa vad som innefattasiett abonnemang oeb fastlägga vad 
som är nödvändiga tjänster för ad erbålla fjärrvärme föruppväimrningsändamål.De 
t i l l fö l jdava t tv i inte sernågr^a skäl til l att staten ska avgöra vad ettabonnemang ska 
innebålla. En sådan ordning begränsar fjärr väimeleverantöremas möjligbeter att 
utveokla erbjudanden som tillgodoser Imndemasederfiågan på nya tjänster oeb 
valfiibet. 

V i ser inget bebov av en ny definition av fjämvärnie. V i saknar en närmare definition 
av begr eppet sintimnd oob en disimssion av bnr det förbåder sig tid det 
s in t imndsbegreppsomärpåvägadinföras isvenskiagst idningsomendei i 
genomförandet av energieffeldiviseringsdireldivet. 

V i ser inget bebov av en ny definition av begreppetfiänvärmeverksambet.Visalmar 
oebså en dislmssion av detnya begreppets omfång. Dot ärt .ex.oldart ivilken 
utsträolming det omfadarvärme fiån Icraftvärmeanläggningar. 

5e^ 

V i avvisar förslaget t i l l nyparagraf om prisändringsprövning. 

1 3 ^ 5 ^ 5 3 o o h 5 9 ^ 

Svenskfjärrvärme avvisar förslagen ti l l nya paragrafer.Vi anser ad 
Ejärrvärmenämnden ska vara levarunder det mandat den bar idag. 

förslagti l l ändr ingi lag(197b289)om allmänna förvaltningsdomstolar 

Svenskfjärrvärmeärposit ivt i l l förslaget om expertsammansättningi 
förvaltningsdomstolarna om rapportens förslag trots allt slmlle genomföras. V i 
Imnstaterar doek att det salmas författningskommentarer til l föreslagna ändringar! 
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lagen om allmänna förvaltningsdomstolar oob föndsätter att sådana tas dam om 
förslaget slmllealdnaliseras.Vi anser att förslaget om oxpettsammansättningi 
förvarnings 
därrvämienäten slmlle genomföras. Svensbbjänvärme anser att förslag 
bebandlatsävenidenna parallella ntredning oob fömtsäder att detta bommor banteras 
idet födsatta beredningsarbetet. 

^mtt t rädandodatom 

Irappoden salmas förslag om iMattträdandedattim för det föreslagna regelverl^ 
Svensbbjärrvärme bedömer att det Mävs ett myebet omfattande förbemdelsearbete 
omregeringen trots allt slmllebeslnta sig för att genomföra förslaget. Detta gäller bl.a. 
de närmare förosMitterna oeb den nppgittsinsamling som lagförslaget fömt^^^ 
ä r i s å bad vildigt att det ges tillräebligt med föreberedeisetid både för 
tjärrvärmebranseben oeb berörda myndigbeter. 

Svensk Fjärrvärmes stä^nmgstagande tiii Eks försåg om reglerat 
tiiiträde tiiifjärrvärmenäten 
Svensbbjärrvärme anser att rapporten om reglerattillträde till därrvämienäteniett 
stort sett bar bebandlat de aldnelladågestäliningama på ett bra sätt. Dttedningen ger 
en balanserad oebibnvndsablmnelrt redovisning av förbållandena på tjärrvärme-
marimaden. Det gör även den bilagda bonsnlmtredningen. 

Svensk Fjärrvärmes kommentarer på innehåiietirapperten 
Regierat tiiiträde tiii fjärrvärmenäten 
Svensbbjänvärme bar bommentarer t i l l ett antal frågor somntredningenbebandlar. 
V i etterfrågarenbredare analys avdänvärmens generella villlmrpå värmemarbnaden, 
sombomplement t i l l den avgränsade frågan omreglerat tillträde. Dtredningensalmar 
bba. en närmare analys av tjänvärmens framtidantmaningarsombanpåverka 
fömtsättningama oeb ntfömmingen av ett reglerat tillträde. Detta gäller exempelvis 
telmibntveekling,ntveoklingen på värmemarlmaden oeb väntade minskande 
värmennderlagtiilföljdavenergiebteldivisering. 

Svenskbjärrvärme välkomnar en ökad användning av spillvärme oeb anser att ökat 
spillvärmentnyttjandeäronvildigfr 
detidagdnns ett 8ddal samarbeten där indnstrier levererar spillvärme t i l l 
dänvämienäten,viiket svarar för ea7proeentavdärrvämietiiiförseln.De senaste 
åren bar 14nya samarbeten startat, där spillvärme från indnstrier tas tillvarai 
därrvärmenäton. Sverige är därmed världsledande på att ntnydja spillvärme. Detta är 
enntveelding sombar skettpålmnmiersielia oeb affärsmässiga gmnderntannågo 
särsidldmyndigbetsrogiering. Det pågår för närvarande oekså investeringarinya 
spilivämieprojeld där t.ex. Snndsvall bnergi oeb SCA samverkar för att fr.o.m. nästa 
årntnyttja spillvärme från den lokala skogsindnsdin.Dnder ett årkommer det att 
innebära en minskning av oljeanvändningen med eirka 25 000 ton oljarar oeb en 
minslming av koldioxidntsläppen med eirka 70 000 torrår. 

Det är oekså vildigt ad poängtora att spillvärmen måste vara konlmrrenskraftigi 
förbållande till andra värmekällor. Cenomdeponiförbndet för avfall frnnsidag starka 
ineitamont att återvinna energi nr avfailiavfallseldadeloBattvärmeanläggningar. 
Cenomeleertifrlratssystemet,somsyltartill att öka andelen förnybar elprodnldion, 
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stimuleras investeringaridioMadväimo.Dtfornnnngenavpoiitiska styrmedel är 
därmed avgörande för valet av dränslen oek värmekällor. 

Utredningen kar inte keller dekandlatutveeldingen som pågår,med mer 
sanmiankopplade oek regionala fiärrvärmenät.ldag finns sammankopplade 
fiärrvärmenätpå många kål i i iandeddlandann^ 
LandsMo^ 
Finlföping-ivljöldy oed Norrlföping-Söderlföping. Det pågår äve 
initiativ för att sanmianlänlmfiän värmenät mellan närdelägna städer oek orter oed 
skapa mer regionala fiärrvärmonät. Som exempel kan nämnas byggandet av en ny 
överföringsledningmelianBorlängeoekFalunrespeidive en sammankoppling av 
Heisingdorg-Fandslnona-Fund.Deda är en utveelding som skett på affärsmässiga 
gmnder, utan någon särskild myndigdetsreglering. 

generellt om försiager om r e g i e n 
SvenskFjärrväime sorpositivt på inrildningeniutredningens förslag, som skapar 
tydligare fömtsättningar för konlmnensiproduldionsledet för fiänvärme. Svensk 
Fjärrvärme ärpositivtillattregleringen endast ska tillämpas först omfiänvärme-
företaget oek en extern väimeprodueent inte lyekaslmmma överens avtalsvägen.Vi 
tillstyrker att endast nya anläggningar somintekarvarit eller är anslutna t i l l 
fiänvärmenätet omfattas av regelverket. 

SvenskFjänvärmeinstänmieroeksåiutredningens förslag att fiärrvärmeföretaget är 
slcyldigt att ta emot extern värme om det inte är mer kostnadseffeictivt ad produeera 
värmen själv eller ta emot den fiån en annan värmeprodueent oed så länge det finns 
avsättning förvämien.Viinstänmieroeksåiadfiänväimeföretaget ska Imnna neka ed 
reglerat tillträde eller samarbete om det föreligger särsldida skäl. Detta kan gälla 
exempelvis om den tillträdande parten inte kan uppfylla nödvändiga villkor avseende 
tillgängligket, Mavpåtillkonmrandereservkapaoitet eller miljöprofil på den externa 
värmem 

V i anser doekattdetmåste finnas enmöjiigbetförfiän^värmeföretaget att säga upp ett 
avtal om tillträde em vissa nya tördåliandon uppstår kex. ad den externa 
väimeprodueenten ändrar bränsiemix eller adfiänväimekundemas syn på 
fiärrvärmens miljöprofil förändrats. Fnfömtsättning måste vara att 
fiärrvärmeföretaget kan få avsättning för den externa värmoproduoentonsvä^ 
sidrationen med att det kan komma on ny extern värmeprodueent, som erbjudervämre 
tid lägr^elmstnad beböver Imnna hanteras. SvenskFjän^ärme anser att lagförslagets 
3 7 e ^ b ö r kompletteras medmöjhgheter för fiärrvärmeföretagetadisådana fall säga 
upp eller omfördandia avtalet omreglerat tillträde ellerreglorat samarkete med don 
externa värmeproduoenten. 

SvenskFjärr^värme anser även att det är bra attudedningen valt adinte föreslå en 
alltför detaljregleradutfornming av tidträdesrätten utan gerud^nmie för ad 
avtalsvägen konmra överens om detaljfiågor.SvenskFjärr^ärme fömtsäder att det 
konmrer ske förnyade sannåd inför arbetet med att ta ham förordnings-oeh 
myndighetsföresMifter.SvenskFjänvärme anser att det oekså bör övervägas 
detaljfiågor kan hänvisas t i l l allmänna avtalsvillkor som tas tramisamverkanmed 
fiärrvärmebransehen. 
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Synpunkter på skedet med reglerat tillträde 

Svensk f jänvärme tillstyrlmr förslaget til l ansvarsfördelning vid ett reglerat tillträde. 
Det är rimligt att anslutande part ska bekosta anslutningsledningen tttt bedntligt 
därrvärmenät, att anslutande part ansvarar tör att värmen är prima, att anslutning ska 
skepå t tandedningenoeba t tdänvämiebolage t skaangeans lu tn ingspunl t t .De t är 
även rimligt att dänvänneföretaget bar rätt att t a n t e n anbudsavgift avden tredje 
parten oeb att denna ska oftentliggörasiförväg. 

Svenskf jänvänne tillstyrker även förslaget om att den externa värmeprodueonten ska 
barätt tilldela vinsten under tnsen med reglerat tiiiträde under fömtsättning att denne 
tar ansvar ter atta tillkommande investeringar sem krävs ter att ansinta tiii 
därrvärmenätet. 

reglerat samarbete 

Svenskf jänvänne anser att det inte nnns bebov av attreglerasamarbetsfasen efter det 
atttioårsperiodon med reglerat tiiiträde löpt ut. Det tinns rimligen starka ineitament att 
fortsätta ett samarbete om investeringamaiöverföringsiedningar,anslutningm.m. 
redan är gjorda. Dm en reglering av samarbetsfasen ändå görs anser vi att den bör 
tidsbegränsas t i l l l då r . 

fjärrvärmens mmtsättningarbinner förändras myeket även under en 2d-årsperiod, 
t.ex. gällande telmilmtveokiing, förändrade styrmedel oeb konkunens på 
vännemadmaden.framtida minslmndevärmeunderlagtdiföijdav ökad energi-
effeldivisering är oekså något som väsentligt kan begränsa värmebebovet oob även 
mmtsättningamamr externa värmeleveranser. Regieringen av samarbetsfas 
"evig tid" riskerar oekså attkonservera en stmldrrr där into längre den billigaste 
värmeproduittionen tas tillvara omnya externa värmeproduoentereilerny egen 
värmeproduldionbosdänvär^ 
Regleringen måste utfomias så att det alltid är den billigaste värmeproduirtionen som 

utnyttjas. 

flertalet av dagens vännosamarbeten mellan olika dän^ärmeföretagbyggerpå en 
mittprismodell. Detta innebär att den produktionsanläggning som mrtidtället bar lägst 
Imstnad utnyttjas oeb att de berördadänvännemretagenlmn dela på vinsten.Även 
dagens värmesamarbeten mellan industrier oeb dänvärmeföretagbyggerpå någon 
fonn av vinstdelning mellan partema, sominomialfailet utgår dån en midprismodeil. 
Det ärvilttigt att en kommande regleringsmodeii bar dagens marknadsmodell som 
utgångspunitt oob att ersättningsnivåerna utformas utifrån rådande marlmads-
mekanismer. Svenskfjänvärme anser ad enmittprismodeli ska tillämpas emfasen 
med reglerat samarbete trots allt införsiregelverket. 

Svensk Fjärrvärmes konsekvensanalys av förslaget em reglerat 
tillträde 

Kundens ställning 

Dm försiaget dll reglerattiiiträde kan bidra t i l l adytterligare spillvärmeleveranser kan 
det ge fömtsättningar mr lägre därrvärmepriser för siudmndema.^ 
konkunenstt^ok kan därmed komma kunderna till deb 
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Orlvkratter lör mvestermgereed regionala nät 

Ettreglerattdlträde skapar tydligare fömtsättningar för externa värmem 
vdlanslntaslgtdl oeb leverera värme t i l l ed fjänvärmenät. börslaget slårfast en 
mmmnnlvåmrvadvärmeprodneenterkanlnävaattf jänvärmeföm 
Det nnderlättar oekså förvänneprodneenter ad lyda sm värmepotendal tdl 
förbandbngsbordet. 

keveranssäkerdet 

Dndermmtsättnlngatt fjänvärmeföretaget får anvisa enlämpdganslntnlngsprml^ 
systennnässlgt lämpliga sanmiankoppbngar tdl bedndlgafjänvännesystem göras. 
Detta förutsätter att den anslutande p a d e n f ö ^ 
telmlskabestännnelservadgällert.ex.regler-oebövervalmmgsntmstnmg. Därmed 
Iran anslutningar ske på ett sätt som säMarfodsatt leveranssäkerbet oeb tdlförbtbgbetl 
fjänvärmenätet.Vår bedömning är att förslagets u t fonnnd ig^^ 
leveranssäkerbetlfjänvänneloveransema kan bebådas. 

l^yansmtnmg ttll fjärrvärme 

En ökadlmnlmnenslproduldlonsledet för fjänvänne Iran bidra tdl a t tpåsdd stärka 
fjänvännenskonlmnenslnaft på vännemarlmaden. börslaget kan därmed bidra 
positivt tdl en utveoldad fjärrvärme. 

^kad användning av spillvärme 

V I bedömer ad torslagettdlreglerattdlträde kan bidra tdl en ökad transparens om 
fömtsättningama oeb vdlkorenmrtredjepadstdlträde tdl fjänvännenäton. 
Spdlvärmeprodueenter får genom förslaget oekså en möjdgbet att få sm sakprövad. 
Detta bidrar tdl ad förbättra fömtsättnmgama för att använda spillvärme. 

l̂ lytt regelverk förutsätter att en konkurrensneutral energb oed 

koldlo^ldoeskattnmg 

Svenskbjänvännevdlframbålla att en vddlgfömtsättnmg för att det föreslagna 
regelverket ska fungera är att detråder skatteneutralitet som är oberoende vem som 
står som ägare tdl en väimeproduktlonsanläggnmg. 

Det är orimligt om tdl exempel en tdlverlmlngslndustnslmllelmnnalnäva reglerat 
tdlträde endastpåslrattemässlga grunder. Svenskbjän^vänne anser därför att det finns 
ett bebov av att förändra detnuvarande regelverket för energb oob 
koldloxldbeskattnmgförfjänvärmeföretagsvärmeleveransertdlmdustrm. 
Vännepannor som omfattas av handeln medutsläppsrättermåste när det gäller 
vänneleveransertdltdlverlmmgsmdustrm beskattas hka oavsett om dessa Innehas av 
Industrin själv eller av extern vämieproduoent.Svenskbjänvänne välkomnar de 
förändrmgarlkoldloxldbeskattmngenförvärmeprodulttlonsanläggnmgarsom 
omfattas av EDEES som trädde dcrahdenljanuarl2dl3,menkonstaterar att 
värmelevoransertdl Industrier som sågverk, livsmedels-oehgrrmmhndustn Inte 
omfattas av de nya reglerna. Detta Innehär att etablerade samarbeten mellan 
fjänvänneföretag oeh tdlverlmlngsmdustnldera fall Inte Imnnat fortsätta ooh 
förhindrar att nya samarbeten kan komma tdl stånd. 

Vidare betalarfjänvänneföretag Idag föll elenergiskatt om^9,3öre^kWhför 
egenförbmlmlngen av el som åtgårlväimeproduldlonsanläggnlngen om de levererar 
tdl en tdlverknmgsmdustn.Elförbmlmmgenavsert.ex. drift avpumpar ooh fläldar 
som var för sig ärnödvändlga för att driva en vänmeanläggnmg. Den mottagande 
Industrin härvid egenproduldlonavvärmelstället en skattesats om d,5 öre per kWh 
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för motsvarande egenfördmlming av el. Många fiänvämieföretag dar dytt dort olja 
oek andra direld beskattade fossila bränslen oeklevereraridag värmen fiån 
värmepannor som eldas med biobränslen eller avfall. Dessa pannor beböver mer el än 
motsvarande oljopanna men använder inget fossilt bränsle. 

Skattereglerna förbindrardämied energi-oob resnrseffektiv samverkan mellan 
fiärrvärmeföretag oeb tillverimingsindnstri. Det är angeläget att energi-oob 
koidioxidbeskattningon förvärmeleveranser til l tillverimingsindnstrin är 
konlmnensnentraioavsettvem som är ägare tid värmeprodnimonsanläggningen. 
Konlmrrensnentraiitet gällande beslradning är därmed en viimgfömtsädning om det 
förslag till reglerat tiiiträde t i l l fiänvärmenäten ska få önskad eftekt.^ 
fjärrvärme ansermot denna bakginnd att regeringen börvidgaregelverket i^ l rap .5^ 
iiagen(1994:1776) om sirad på energi, för att åtgärda denna konlmrrenssnedvri 
så ad energi-oob koldioxidbeskattningen är lika oavsett vem som står som ägare t i i i 
värmeprodnldionsanläggningen. 

tillgång till expertkompetens bedöva vid berörda myndigheter om regelverket 

intörs 

bftersomregeiverketiböggr^adbyggerpåattfiänvänneföretagenerbjnder"skäliga 
villkor^föron tillträdande part kan det komma attta avsevärd tid innan enrädspraxis 
bildas Iningsbäiigbetsbedönmingariobkafiågeställningar som airtnaliseras.Det är 
därför angeläget ad både tiiisynsmyndigbet oob domstolar använder sig av 
expedkompetens inom områdetför att få ett bra salmnderiagmrprövning av ärenden 
eniigt denföresiagnalagsddningen. 

Svenskfjärrvärme anser attförslaget om expertsammansädningi 
förvaltningsdomstolar som tagits nppintredningen om pristörändringsprövning är 
relevant även mrförslaget tid regierat tiiiträde till fiän^ärmenäton oeb bö 
genomföras även om endast tdlträdesreglerlngen Införs. Svenskfjärrvärme tömtsätter 
ad denna fiåga kommer att banterasidetfodsada beredningsarbetet. 

Överprövnlng 

Svenskfjänvärme tillstyrker attEnergimarlmadsinspelctionenstiiisynsbesint gällande 
reglerattiilträde oeb samarbete görs överldagbara.Det är oekså rimligt ad den nya 
regleringen innebär att fjänvämienämndensmedlingstrmidionitiliträdesärenden tas 
bort, både ntifiån att regelverbet som föreslås tår en annan generell n t forr^ 
den dittills inte ntnytdats.bfiersomlagförslagetiböggrad byggerpå vad som är att 
anse som "slräliga villkor" kan det komma att inävas överprövning för att få fiam en 
rättspraxis Inmg olika gränsdragningstrågor. När det gäller måltillströmningen finns 
dänned en risk att förslaget t i i i reglering kan innebära att åtskilliga ärenden kommer 
ad beböva prövas iniedningsvisför ad ntbiida en rättspraxis. 

Flnansledng 

Irapporten sägs att tillsynsmyndigbetensölrade arbetsbörda, som toljer av det 
föreslagna regelverket, sannoiildnppgårtiii en årsarbetsicrad.lrappodensaimas 
mrsiag till finansiering av de nya arbetsnppgifiema vid berörda myndigbeter. Svensk 
f jänvärme fömtsätter ad om förslaget genomförs att dot sker en ordinarie 
anslagsfinansiering av myndigketernasardetsnppgiderviastatsdndgeten. 

l̂ n djupare juridisk analys bebövs av bl.a. äganderättsliga trågor 

Rappoden berörprimärtoimnomislra, tekniska oeb miljömässiga faktorerisamband 
medettreglerat t i l idäde. lrappodensaimasendjnparejnridiskanaiysavefteldemaav 
ed reglerat tillträde, bn fiåga som inte behandlats är exempelvis egendomssicyddet 
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som regleras i 2 kap. 18 § i regeringsformen och äganderätten enligt 
Europakonventionen. Ett reglerat tillträde t i l l ett fjärrvärmenät måste anses som ett 
allmänt intresse för att vara lagligt. Svensk fjärrvärme anser att en analys av den 
föreslagna regleringens förhållande ti l l egendomsskyddet, äganderätten och 
avtalsrätten behövs i det fortsatta beredningsarbetet. 

Samordnad hantering krävs av de parallella utredningarna som berör förslaget 

om reglerat tillträde 

Svensk Fjärrvärme saknar en tydlig koppling mellan utredningen om reglerat tillträde 
och de parallella utredningar som gjorts om prisförändringsprövning respektive 
genomförandet av energieffektiviseringsdirelctivet. Utredningen om prisförändrings
prövning föreslår bl.a. flera ändringar i Fjärrvärmelagen och en särskild 
överprövningsordning som påverkar förslaget om reglerat tillträde. 

Energieffektiviseringsdirektivets artikel 14 ställer bland annat krav på kostnadsnytto
analyser inför investeringar i ny fjärrvärmeproduktion. Kravet på kostnadsnytto
analyser inför investeringar i ny värmeproduktion, där alternativet att använda 
spillvärme ska värderas, är en regleringsåtgärd med i praktiken samma syfte som 
förslaget om reglerat tillträde. Ett lagförslag om kostnadsnytto-analyser inför 
investeringar i ny energiproduktion remitteras parallellt med denna utredning. Genom 
uppdelningen i separata utredningar och remisser tappas helhets- och 
energisystemperspektiven bort. Svensk Fjärrvärme förutsätter att det sker en 
samordnad hantering av de olika förslagen i det fortsatta beredningsarbetet. 

Synpunkter på författningsförslaget om reglerat tillträde 
Svensk Fjärrvärme ställer sig i huvudsak positiv t i l l rapportens förslag t i l l reglering 
om tillträde t i l l fjälTvärmenäten. Svensk Fjärrvärme har dämtöver ett antal 
detalj synpunkter på föreslagna ändringar i fjärrvärmelagen och 
författningskommentarerna: 

2 §, definitionen av "anslutningspunkt" 

I paragrafen föreslås en ny definition av "anslutningspunkt". I den föreslagna 
definitionen används begreppet "värmeledning" som i sammanhanget är oklart och 
inte står i överensstämmelse med de begrepp som används i övrigt i den aktuella 
lagstiftningen. Svensk Fjärrvärme föreslår att ordet "värmeledning" ersätts av 
"rörledning för hetvatten eller annan värmebärare" för ad stå i bättre 
överensstämmelse med de begrepp som används i övrigt i Fjänrväimelagen. 

37 a § 

I författningskommentaren t i l l första stycket skrivs i andra meningen om att 
"värmeproducenten" kan neka tillträde om det finns särskilda skäl. Det bör rimligen 
vara "fjärrvärmeföretaget" som avses här. 

37 b § 

Det framgår inte i vilken utsträckning närmare föreskrifter kommer meddelas om vad 
som anses vara "skäliga villkor" vid ett reglerat tillträde. Det är viktigt att det medges 
en tillräcklig flexibilitet i avtalsutformningen samtidigt som både den externa 
värmeproducentens och fjärrvärmeföretagets intressen värnas på ett balanserat sätt. 
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Iförmdningslmnmlentarentiii första styebetpås.d^,^ 
"samarbete" ersättas av "tiiiträde": "Ettersom reglerat samarbete endast kan följa på ett 
reglerat tiiiträde, kan därrvärmeföretagettänkas neka regierat samarbete med 
argumentet attpartema inte alls bar ingått ett reglerat samarbete tillträden ntan att deras 
avtal utgjorde en frivillig överenskommelse." 

37e^ 

Paragrafen beböver Immpletteras med en punld som möjliggör för därrvärmeförotaget 
att såga upp ett avtal om 
uppstårt.ex. att den externa värmeprodueenten ändrar sin bränslomix, att 
därrvärmeimndemas syn på miljöprodi på dänvärmen bar förändrats eller 
därrvärmeföretaget av något skäl inte längre ban bå avsättning för den externa värmen. 
Även simationen med att det ban bomma en ny extern värmeprodueent som erbjuder 
värme t i i i lägre kostnad innebär att dänväimeförotagetisådana bad kan beböva säga 
upp eller omförbandla avtalet om reglerat tiiiträde eiierreglerat samarbete med den 
externa värmeprodueenten. 

37e^ 

Enbgt förslaget sim ansökan inte prövas somlmmmit in t i l l tillsynsmyndigbeten 
senare än rv^m^efrer det att därrvärmeföretaget sänt ett slnittligt ställningstagande tid 
värmeprodueenten gällande od avtalsförslag omreglerat tillträde eller ettregierat 
samarbete.Svenskbjänväime anser att detta är en orimligt långtid oeb saknarmotiv 
för en tvåårs-gräns.En så långperiod innebären omotiverat storrisb för 
dänvärmeföretaget oob nnder denna tidsperiod ban både nya tiiiträdesärenden oeb nya 
investeringariväimeproduktionakttialiseras.Efrorsom ed tiilträdesärende integäller 
endast ett anslutningstililalle utan ett förtvarigbetstillstånd med löpande 
värmeleveranser ban det bli fråga om stora ebonomisbarisber att bantera för 
dän^väimeföretaget. Då externa värmeprodueenterärnäringsidlmre fruns beder inte 
skäl att medge så lång t id .Vi föreslår att en tidsbegränsning sker t i l l bögst^månader. 

54^ 

Svenskbjänvärme föreslår ad överprövningsreglema kompletteras med modellen som 
föreslåsirappoden om prisförändringsprövning, moden expertsammansättning av 
förvaltningsrätten respelttive kammarrätten som avgör måi enligt EjänväiTneiagen. 
Deda innebär att förslagen tid 57^-59^ibjärrvärmelagen oob ändringarikagon 
(1971:289) om allmänna förvaitningsdomstolar,iutredningen om 
prisförändringsprövning, borde inarbetas tiiisanmians med de övriga bestämmelser 
som föreslåsirapporten om reglerat tillträde.Därigenom möjliggörs oekså att 
expettkompetens från dagens bjänvärmenämndutnydjaside berörda domstolarna. 

Ikmlttrödeodedetom 

Irapporten salmas förslag om iinattträdandedattrm för dot föreslagna regelverket. 
Svenskbjärrväime anser ad ett tidigast möjliga ikrattträdandedamm för en ny 
reglering är denljanuari2dl5med tanke på den föreberedelsetid som krävs för både 
dänvännebransoben oob berörda myndigbeter att anpassa sigtiil ett nyttregelverk. 

1 8 ( t ^ 



Svensk* Fjärrvärme 

Svensk Fjärrvärme står t i l l förfogande om Näringsdepartementet önskar ytterligare 
underlag eller upplysningar i de frågeställningar som aktualiseras av remisserna. 

i M A J U x ^ l ^ ^ 
Ulrika Jardfelt V j 

VD, Svensk Fjärrvärme 

19(19) 




	Sid 1 Remissvar.pdf
	Page 1




