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Yttrande över TPA‐utredningens betänkande Fjärrvärme i
konkurrens (SOU 2011:44)
Bilaga:
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade
betänkande.

Luleå Energi ABs yttrande
Bakgrund, förutsättningar idag
Fjärrvärmenät (distribution) och fjärrvärmeproduktion lever i dag i en
symbios, där nät och produktion är optimerade för varandra. Ofta finns i de
större systemen kraftvärmeverk som huvudproduktionsanläggning, där
samtidig el‐ och värmeproduktion sker på ett effektivt sätt.
Fjärrvärmen konkurrerar idag med de andra uppvärmningsalternativen på
värmemarknaden, såsom pellet, värmepumpar, el, m m. Kunden har enligt
nuvarande Fjärrvärmelag rätt att byta uppvärmningsalternativ med 3
månaders uppsägningstid och fjärrvärmen har av de olika uppvärmnings‐
alternativen som finns, bland de minsta inlåsningseffekterna sett över hela
landet.
Att förändra något i grunden, som idag i stora delar av landet är väl
fungerande och ger ett mycket bra resursutnyttjande, kräver mycket stor
omsorg och eftertanke.
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Separation av produktion och distribution
Fjärrvärmen är idag en lokal symbios mellan produktion och distribution
vilket gör den komplex att förändra. Genom att separera distribution från
produktion där det finns befintliga kraftvärmeverk, kan nya producenter i
systemet medföra att resursutnyttjandet totalt sett blir sämre. Denna aspekt
måste bedömas om ett befintligt system utmanas av en ny producent.
Definition av handelsvaran fjärrvärme
Det framgår inte vad man tänker sig att den handlade varan kommer att bestå
av. Fjärrvärmen är inte standardiserad annat än i standarder i de olika lokala
systemen. Den vara som olika producenter vill sälja kommer att variera om
inte en standard upprättas. Exempelvis kan det finnas en lågvärdig spillvärme
som någon producent vill sälja, men som inte uppfyller kraven om prima
fjärrvärme.
Anslutning av nya kunder
Helt andra regler gäller för anslutning till fjärrvärmenät mellan nätägare och
kunder än för anslutning av elkunder till elnätet. Anpassade anslutnings‐
avgifter baserade på kundens beräknade energiförbrukning, kostnad för
ledningsförläggning m m, gäller idag. Vem får ersättning för anslutnings‐
kostnaderna? Det måste också finnas klara incitament för att ansluta nya
kunder. Om man skiljer nät och produktion uppstår oklarheter. Det kan lätt
uppstå en situation där ingen av de nya aktörerna kommer att ha incitament
att ansluta potentiella nya kunder till fjärrvärmenätet.
Prisbildning
Energipriset för fjärrvärmekunden idag täcker hela kedjan av bas‐, spets‐ och
reservproduktion. Om priset genom förslaget blir uppdelat och pris för spets‐
och reserv ska ingå i den reglerade delen, så måste det vara mycket tydligt
definierat.
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Vad händer på den kommande marknaden?
Förslaget innebär nya aktörer i systemet. Det blir producenter, nätägare,
systemoperatör och handlare. Att detta skulle leda till sänkta kostnader för
kunderna är svårt att se. Tvärtom kommer det troligen att leda till ökade
kostnader och fjärrvärmen kan tappa i konkurrenskraft mot de andra
alternativen på värmemarknaden. Den myndighet (Energimarknads‐
inspektionen) som antagligen har att ta ställning till om konkurrens kommer
att uppstå i ett fjärrvärmesystem som utmanas, får en mycket viktig uppgift.
Om förslaget leder till ytterligare ökat spillvärmeutnyttjande, så innebär det
ett ännu bättre resursutnyttjande och kanske lägre priser för kunderna. Men
det hade kanske kunna åstadkommas på ett annat sätt, genom styrmedel,
ekonomiska stimulanser för sammankopplingar mellan större spillvärme‐
resurser och befintliga nät och efter noggrann utredning av att det totala
resursutnyttjandet ökar.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till LEAB:s
ovanstående förslag till yttrande.
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till betänkandet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
‐

i enlighet med LEAB:s förslag.
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Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot förslaget.
_____

Yrkanden
Anders Josefsson (M), Carola Lidén (C) och Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall
till betänkandet.
Yvonne Stålnacke (S), Nina Berggård (V), Karl Petersen (S) och Annika
Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

avge yttrande över betänkandet i enlighet med LEAB:s förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Näringsdepartementet, LEAB
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