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O Sammanfattning

Värmemarknaden består av ett flertal delmarknader som befinner sig i större eller
mindre grad av konkurrens med varandra. De olika delmarknaderna avgränsas genom
den teknik för uppvärmning eller energibärare som används. Vissa marknader har hård
internationell konkurrens sedan länge, medan andra nyligen avreglerats och där
konkurrensen ökat.

Eftersom användningen av energi för värmeändamål står för en stor andel av Sveriges
energianvändning, finns det skäl att följa utvecklingen. Det är också viktigt att följa
hiir de avreglerade marknaderna fungerar men även att följa de marknader där
konkurrensen är begränsad som fallet är med fjärrvärme. Denna förstudie över
värmemarknaden har fokuserats på fjärrvärmesektorn, eftersom denna sektor för
närvarande är oreglerad vad gäller prissättning, samtidigt som det finns inslag av
naturliga monopol i denna sektor.

Det är viktigt att det finns konkurrens både mellan olika energibärare och inom samma
energiområde. Frågan är vad som kan göras för att öka konkurrensen mellan och inom
olika marknader. En väsentlig faktor för att stimulera konkurrens är att reducera de
hinder som finns för att byta uppvärmningssystem. Åtgärder som minskar kostnader
för in- och utträde på olika marknader stimulerar konkurrensen både vad gäller
konsumenter och producenter.

Utvecklingen på elmarknaden har följts sedan avregleringen, medan övriga marknader
inte fått samma uppmärksamhet. En löpande uppföljning ger möjligheter till att följa
hur konkurrensen på de olika marknaderna fungerar samt graden av måluppfyllelse
med avseende på de energipolitiska målen. Detta innebär i praktiken att göra olika
analyser för respektive delmarknad (olja, gas, kol, biobränsle, el och fjärrvärme).

Fjärrvärmen har idag en särställning genom att den är relativt oreglerad samtidigt som
den vad gäller distributionen av hetvatten utgör ett s.k. naturligt monopol. Fjärrvärme
är ett naturligt monopol genom den infrastruktur som ledningsnäten utgör, samtidigt
som fjärrvärme konkurrerar med andra energibärare. Konkurrensen hämmas mellan
energibärarna genom de inträdes- och utträdeskostnader som finns, vilket kan resultera
i en snedvriden konkurrens genom möjligheter till korssubventionering av andra
energiverksamheter inom samma koncern.

De prisrelationer som finns mellan olika energibärare förändras som en följd av
elmarknadens ökade konkurrens. Marginalerna för elhandelsföretagen förväntas
minska och detta gör att de energiföretag som har både elhandel och fjärrvärme kan se
sig tvingade att öka marginalerna i fjärrvärmedelen. Den stora spridning i priser på
hetvatten som har noterats kan tolkas som att det föreligger klara skillnader i
effektivitet, men också att företagen tar ut olika stora marginaler. Andra orsaker är
skillnader i kundtäthet och värmeunderlag. I företag med relativt nya anläggningar
utgör avskrivningarna en förhållandevis stor kostnadspost jämfört med äldre
anläggningar som skrivits av till stor del. Ytterligare förklaring kan också vara de
relativt höga investeringskostnader som biobränsleeldade anläggningar uppvisar.



Detta gör att det finns skäl att organisera en systematisk uppföljning av fjärrvärme-
sektorn, som i sig består av drygt 200 företag. Ett 30-tal av dessa företag producerar
också el och dessa kraftvärmeföretag behöver analyseras särskilt med hänsyn till de
energipolitiska målen och att de producerar både el på en konkurrensutsatt marknad
och värme på en lokal marknad där distributionen av hetvattnet utgör ett naturligt
monopol.

En uppföljning av värmemarknaden behövs både av konkurrensskäl och för att kunna
följa energiomställningsprogrammet. Den pågående avregleringen av olika energi-
marknader i Europa ställer troligen ökade krav på kunskap om hur marknaderna
fungerar.

Flera frågor behöver också belysas närmare vad gäller konkurrensaspekter såsom
frågan om juridisk eller redovisningsmässig separation, om tredjepartstillträde till
fjärrvärmenäten och om lokaliseringsprincipen för de kommunala företagen.

Föreliggande förstudie visar på behov av fortsatt utredning. Energimyndigheten kan
ges i uppdrag att utreda och föreslå ett uppföljningssystem tillsammans med före-
trädare från bransch och representanter från kundsidan. Vidare föreslås att regler för
ökad transparens och konkurrens utreds närmare. De erfarenheter som hittills vunnits
vad gäller uppföljning och tillsynen av elmarknaden kan här komma väl till pass.
Redan idag sker en löpande uppföljning av elmarknaden, särskilt nätföretagen som
utgör naturliga monopol. Denna kan då kompletteras med motsvarande uppdrag för
fjärrvärmen men även ledningsbundna energibärare som naturgas.

1. Inledning

Den successiva avregleringen av elmarknaden både i Sverige och utomlands ger en
starkt ökad konkurrens vad gäller produktion och handel med el. En marknad som
tidigare kännetecknades av oligopol i producentledet och monopol i distributionsledet
har öppnats för konkurrens.

Avregleringen av elmarknaden innebär även en ökad konkurrens på värmemarknaden.
Ett område där det finns lokala monopol är tjänsten distribution av hetvatten för
uppvärmning. De i huvudsak kommunala fjärrvärmeföretagen reglerades tidigare av
bl.a. principen om självkostnadsprissättning. Det skydd som konsumenterna hade via
denna princip har nu försvunnit för kunderna till de kommunala företagen. En fråga
som då uppstått är om det föreligger risk att fjärrvärmeföretagen kommer att utnyttja
sin monopolställning som ensam distributör av hetvatten till de kunder som man redan
har. En indikation på att företagen utnyttjar sin monopolställning är iakttagelsen att
priserna på fjärrvärme varierar starkt mellan kommunerna. Den ökade konkurrensen
på elhandeln gör att det för de företag som har både elhandel och fjärrvärme, finns
möjligheter att subventionera den mer konkurrensutsatta verksamheten.

En annan iakttagelse är att företagen använder olika principer för prissättningen. De
har också olika förutsättningar vad gäller bebyggelse och geografi, vilket påverkar
kostnaderna. En uppföljning bör kunna ta hänsyn till sådana faktorer. Det är av värde



att få kunskap om orsaker till kostnadsskillnader och vilka problem som kännetecknar
fjärrvärmeföretagen. Är problemen generella eller specifika för vissa enstaka företag
eller vissa kategorier av företag?

Förstudien börjar med en kort översikt av värmemarknaden och hur denna kan grupp-
eras i olika delmarknader. Därefter följer en genomgång av prisrelationer mellan olika
energibärare och den interna spridningen i fjärrvärmepriser samt en översikt över
principer för prissättningen. En principiell diskussion av effekterna av monopol och
varför fjärrvärme kan ses som ett s.k. naturligt monopol följer därefter. Hur naturliga
monopol kan regleras diskuteras översiktligt i avsnitt 6. Exempel på hur fjärrvärme-
företagen kan följas upp redovisas därefter. Slutligen redovisas i de två sista avsnitten
hur uppföljningen kan organiseras och förslag på vilka frågor som behöver belysas
ytterligare. I bilaga 2 redovisas den konsultrapport som använts som underlag för
förstudien.

2. Uppdrag

Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att undersöka förhållandena på
värme marknaden. Av myndighetens regleringsbrev för 1999 framgår att:

"Statens energimyndighet skall göra en förstudie i syfte att beskriva
situationen på värmemarknaden ur ett användarperspektiv främst med
avseende på bostads- och servicesektorn. I förstudien ingår att
utveckla metoder, identifiera aktörer och göra avgränsningår.
Förstudien syftar till att öka kunskapen om området och att ge
underlag för ett eventuellt senare uppdrag att kontinuerligt följa
värmemarknaden med avseende på konkurrenssituation och

prisbildning m.m. "

Näringsdepartementet har utvecklat uppdraget närmare i en promemoria 1999-05-05
"Värmemarknad" (bilaga 1).

Energimyndighetens tolkning av "att utveckla metoder" är att bestämma på vilket sätt
företag som utgör (naturliga) monopol skall följas upp med syfte att kunna kontrollera
att de inte utnyttjar sin monopolställning. Det handlar då om fjärrvärmeföretagen i
deras roll som distributör av hetvatten. Elmarknadens definitiva konkurrensutsättning
genom införandet av schablonavräkning gör att elmarknaden "följs upp" av marknaden
genom att kunderna nu lätt kan byta leverantör. Fjärrvärmekunderna kan naturligtvis
säga upp sina avtal och gå över till annan uppvärmning. Frågan är dock vilka hinder
som finns för detta.

"Att identifiera aktörer" tolkas som att beskriva vilka kundgrupper som finns
respektive hur produktionssidan ser ut strukturellt.

"Att avgränsa" tolkas som att bestämma vilka delar av värmemarknaden som behöver
följas upp med avseende på konkurrens, prisbildning och effektivitet. Frånvaron av
konkurrens inom fjärrvärmen (särskilt i kombination med ökad konkurrens på



elvärme området) innebär risker för att företagen utnyttjar sin monopolställning
otillbörligt. För att motverka detta behövs en uppföljning av både priser och kostnader.
Detta innebär i förlängningen en uppföljning av företagens kostnadseffektivitet och
produktivitetsutveckling.

Föreliggande förstudie har fokuserat på fjärrvärmesektorn, dels därför att den för när-
varande är relativt oreglerad, dels därför att den innefattar inslag av s.k. naturliga
monopol.

3. Värmemarknaden

Värmemarknaden ska ses som ett övergripande begrepp för de olika energibärare och
uppvärmningstekniker som värmer bostäder och andra lokaler (här bortser vi från
industrins användning). Det handlar om el, fjärrvärme, biobränsle, kol och koks, olja,
torv, avfall och naturgas. De fyra energibärare (eller tekniker) som dominerar är i
storleksordning: fjärrvärme, olja, el och biobränsle. I tabell 1 redovisas andelarna för
år 1997. Totalt uppgick energianvändningen till 156 TWh både under 1997 och 1998.

Tabell 1
procent.

Andel

Uppvärmning av bostäder och

Fjärrvärme

38

Olja

23

lokaler. Andelar för energibärarna

El

26

Biobränsle

11

år 1997 i

Gas

2

Källa: SCB Eli SM 9901 och Energiläget i siffror 1998, Energimyndigheten.

Fjärrvärme utnyttjas till största delen vid flerfamiljsfastigheter och lokaler, medan
småhusen främst värms av olja och el. Av totala fjärrvärmeleveranserna går 53 % till
flerbostadshus och endast 6 % till småhus. Det innebär ungefär 1,7 milj. lägenheter
med en genomsnittlig förbrukning på nästan 14 000 kWh respektive 120 000 småhus
med drygt 22 000 kWh i genomsnittlig förbrukning. Utvecklingen under 90-talet visar
att oljeförbrukningen minskat (-6 %) medan fjärrvärmen ökat något (+2 %).

Av totalt ca 220 fjärrvärmeföretag är ca 170 medlemmar i Fjärrvärmeföreningen och
dessa företag står för ca 99 % av värmeleveranserna räknat i energi. Medlemsföretagen
levererade totalt ca 43 TWh fjärrvärme 1998, därav gick ungefär 39 TWh till bostäder
och lokaler.

Sedan 1970 har fjärrvärmeanvandningen i bostads- och servicesektorn ökat med i
genomsnitt 4,5 % varje år. Utvecklingen visar en relativt stabil ökningstakt över åren.
År 1970 användes 12,1 TWh i bostads- och servicesektorn. År 1998 användes 39,2
TWh. Fjärrvärme utgör drygt en tredjedel av den totala uppvärmningen av bostäder
och lokaler i Sverige och är därmed den vanligaste värmekällan för fastigheter.

Riksdagens beslut 1997 att ställa om energisystemet omfattade också ett program med
subventioner till fastighetsägare som konverterar sitt värmesystem till fjärrvärme.
Stödet till producenterna har också ökat för utbyggnad av ledningsnät och för
produktion av kraftvärme med biobränsle. Utvecklingen mot lägre elpriser i
kombination med höga konverteringskostnader har medfört att intresset för att byta



från elvärme till fjärrvärme varit svagt, vilket har utgjort ett av skälen till att
regeringen infört en stoppförordning som berör alla de stöd som avser att minska
användningen av el och uttagen av effekt. Stoppet innebär att länsstyrelserna som
beslutar om bidrag i de enskilda fallen, inte får fatta fler beslut för ansökningar som
inkommit efter den 20 april 1999. Regeringen avser att återkomma med besked om
fortsatt agerande i höstpropositionen.'

Värmemarknaden är inte särskilt använt som begrepp. Det förekommer inte som ett
statistiskt begrepp. Det är svårt att allmänt sett använda begreppet i "singularis" efter-
som det inte finns en värmemarknad utan många. De kan klassificeras efter energi-
bärare / teknik och efter rumslig utbredning. Nedan görs en uppdelning där teknik och
geografisk avgränsning får fungera som indelningskriterier.

Teknik: olja, kol, el, ved, fjärrvärme
Geografi: lokal, regionalt, nationellt, internationellt, globalt/världsmarknaden

Dessa begrepp kan kombineras. Olja med världsmarknaden, el med internationellt, ved
med lokalt och/eller regionalt, fjärrvärme med lokalt. Distribution av fjärrvärmen är
till sin karaktär avgränsade lokala naturliga monopol. Inom t.ex. en enskild kommun
kan det finnas flera avgränsade fjärrvärmenät.

Fjärrvärmemarknaden kan förslagsvis sorteras i följande tre delsektorer:

• Kraftvärmeföretag: Stora anläggningar som både producerar vatten och el och där
flera olika bränslen kan användas.

• Rena fjärrvärmeföretag som i liten skala i huvudsak använder biobränsle som
insatsvara, dvs. lokalt och / eller regionalt anskaffat bränsle.

• Övriga fjärrvärmeföretag.

En uppdelning i dessa tre aggregat motiveras av att produktionen av både el och fjärr-
värme innebär speciella förhållanden vad gäller drift och prissättning. En uppdelning
av biobränsleeldade verk motiveras av den energipolitiska satsningen på biobränsle
som insatsvara. Dessa tre aggregat består tillsammans av drygt 200 lokala marknader i
Sverige.

1 ER 17:1999, "Energimyndighetens arbete med omställning av energisystemet", 1999.



Elmarknaden är idag internationell genom att Norden bildar ett område med Finland,
Norge och Sverige som deltagande länder men med kopplingar till Danmark och norra
Tyskland. För den nordiska elmarknaden finns idag en väl fungerande prisbildning,
vilket gör att man kan tala om ett pris på el i Sverige. Hushållens elmarknad kan
utifrån energiomställningsprogrammet delas upp i hushållsel, vattenburen elvärme,
direkt elvärme och övrig elanvändning. Detta därför att konverteringskostnaderna
skiljer sig åt.2

Oljemarknaden är global och i Sverige finns det endast en sådan marknad. En upp-
delning på två delmarknader är dock lämplig beroende på typ av olja (tung respektive
lätt) som används av kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk respektive enskilda fastig-
hetsägare (flerfamiljshus, lokaler och småhus) som använder lätt eldningsolja.

Marknaden för kol är internationell med stor konkurrens från de olika producenterna.
Användningen av kol för fjärrvärme är i Sverige idag mycket marginell.

På grund av transportkostnader kan marknaden för biobränsle ha både lokal, regional
och nationell karaktär vad gäller prisbildningen. Förädlade trädbränslen som pellets
och briketter har en geografiskt stor marknad med bl.a. import från Nordamerika.
Hässelbyverket i Stockholm eldas med biobränsle från Norrland. Oförädlade produkter
som skogsflis transporteras vanligtvis högst ett tiotal mil. Biobränsle kan användas
som insatsvara i fjärrvärme precis som el, men även eldas direkt i små pannor i
flerfamiljsfastigheter och småhus.

4. Priser på värmemarknaden

Priserna på de olika energibärarna bestäms i grunden av efterfrågan och utbud på
respektive marknad. En viktig faktor som påverkar både efterfrågan och utbud är de
skatter som utgår på olika energibärare. Konkurrensen mellan energibärare och olika
uppvärmningsalternativ påverkas av de aktuella skatterna. Förändringar i olika skatte-
satser inom energiområdet medför att prisrelationerna mellan energibärare ändras.
Detta försvårar planeringen inför framtida beslut om investeringar. Ofta framhålls
behovet av stabila regler (inkl. skattesatser) för att ge producenter och användare ett
säkrare beslutsunderlag vid investeringsbeslut. Ändrade regler för beskattningen av
energi på olika användningsområden leder ofta till att icke avsedda konsekvenser
uppstår genom att marknadens aktörer utnyttjar förändringen i reglerna till sin fördel.
Fjärrvärmeföretagen har en fördel genom att de i många fall kan utnyttja flera olika
bränslen, vilket gör att de kan använda de för tillfället mest lönsamma alternativen.
Produktionsanläggningar kan utnyttja olika energibärare. Produktionen styrs så att
värme produceras i den anläggning som är billigast vid varje tidpunkt med beaktande
av både skattesatser och råvarupriser.

2 Energimyndigheten, "Sjunkande elpriser - effekter på konverteringsmöjligheterna", PM 99-04-15.
Energimyndigheten, "1,5-årsrapportering av konverteringsstödet", PM 99-07-07.



Figur 4.1 visar hur de löpande priserna på några olika energibärare har förändrats
under perioden 1988-1998. Tillkomsten av moms på energi samt ökade energiskatter
står för en stor del av ökningarna. Utvecklingen från 1988 och framåt har visat på en
ökad skillnad mellan el och fjärrvärme främst beroende på ändrat beskattning.

Prisskillnaden mellan el och fjärrvärme har minskat de senaste året. Denna utveckling
förväntas fortsätta genom den ökade konkurrensen på elmarknaden. Avregleringen av
elhandeln särskilt i kombination med den schablonavräkning som genomförs fr.o.m.
den 1 november ger hushållen tillgång till en enda marknad, som dessutom är nordisk
snarare än nationell. Idag erbjuds hushållen priser som ligger ungefär 8-9 öre lägre än
vad som gällde för bara något år sedan.

Figur 4.1 Energipriser i Sverige inkl. skatter 1988-98 i löpande priser

2000

Källa: Energiläget 1999 , Energimyndigheten

De förväntningar och planer som finns i energiomställningsprogrammet har inte in-
friats dels genom att elpriset minskat, dels genom att konverteringskostnaderna fort-
farande är alltför höga och inte minskat som förväntat.3 Jämförelser av kostnaden för
att värma en villa med el respektive fjärrvärme visar på avtagande lönsamhet i att
konvertera. Med ett elpris på 17 öre/kWh blir skillnaden i uppvärmningskostnad
endast drygt 1300 kronor per år, jämfört med nästan 2800 kr per år vid ett elpris på
24,4 öre/kWh.4

3 Utvärdering av energiomställningsprogrammet, COWI, 1999 samt Energimyndighetens bedömning av
programmet.

Egna kalkyler på prisstatistik från SCB och Energimyndigheten.
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Till skillnad från elpriset, som idag till stor del normeras via elbörsen, är priserna på
fjärrvärme lokalt bestämda. Det gör att vi inte endast måste jämföra med andra
energislag, utan även måste se hur priserna varierar över landet.

4.1 Fjärrvärmepriser

Elpriset har sett över tiden legat över fjärrvärmepriset (se figur 4.1), medan oljepriset
ligger något under men något mer varierande. Utvecklingen från 1990 fram till 1998
visar att fjärrvärmepriset förbättrat sin relativa position. Priserna på el har under 1999
fallit även för hushållen som en följd av den kommande schablonavräkningen som
innebär att även elkonsumenter med låg förbrukning kan få del av den ökande
konkurrensen på elmarknaden. Inklusive skatt och moms var priset på el 47,8 öre/kWh
och priset på fjärrvärme 41,1 öre/kWh år 1990. År 1997 var motsvarande priser 72,2
respektive 42,6 öre/kWh.5 Utvecklingen på den nordiska elbörsen visar sedan 1997
fallande priser bl.a. beroende på god tillgång på vatten. Den nu införda schablon-
avräkningen ökar möjligheterna för elhandelsföretagen att konkurrera om kunderna på
den svenska hushållsmarknaden, vilket med stor sannolikhet kommer att pressa
priserna betydligt. Idag ligger elpriset på runt 16-18 öre/kWh exkl. elskatt och moms,
vilket ger ett pris inkl. skatt på omkring 40 öre/kWh. Relativt olja och el förväntas
således fjärrvärmen få svårare att konkurrera, vilket påverkar konverteringspro-
grammet möjligheter att realiseras negativt.

En utmärkt illustration på att det inte finns en fjärrvärmemarknad är den spridning i
priser som vi dels kan se av den undersökning som kundsidan gjort, dels av den
statistik som fjärrvärmeföreningen tagit fram. I figur 4.2 visas fördelningen av de olika
fjärrvärmeföretagens intäkt per levererad kWh. Det mest frekventa värdet är 40 öre per
kWh. Medelintäkten per levererad kWh för dessa företag var under året 38 öre enligt
fjärrvärmeföreningen. Kundsidan har tagit fram en egen statistik över fjärrvärme-
priser.6

Figur 4.2 Intäkt per kWh för fjärrvärmeföretag år 1997 (exkl. moms)

Aina! ••»

irlrJ 1 lllllllll.l Ore-'k'VVh

Källa: Fjärrvärmeföreningens statistik 1997.

Se tabell 6.2 s 60 i "Utvecklingen på elmarknaden 1998", Energimyndigheten.
6 Fastighetsägarförbundet m. fl. "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa 1998".
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I rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgifts-
studie för år 1998" ges exempel på att fjärrvärmepriserna skiljer sig markant mellan
olika kommuner. För den typfastighet som de använt som prisexempel finns det för de
151 kommuner som de har uppgift för en spridning från 34 öre/kWh till 70 öre/kWh.
Medelvärdet ligger på 53 öre/kWh med de flesta observationerna mellan 46 och 59
öre/kWh. Den typfastighet som använts har 15 lägenheter och en yta på 1000 kvm. En
sådan fastighet har troligen bättre möjligheter att förhandla sig till ett lägre pris än
villakunder. Detta innebär i sin tur att de använda fjärrvärmepriserna kan vara för låga
i relation till småhus.

I figur 4.3 har priset på el satts till 17 öre/kWh.7 Detta pris har använts som ett enhet-
ligt pris över landet, vilket är ett rimligt antagande. Utvecklingen mot en gemensam
nordisk konkurrensmarknad tillsammans med de nya reglerna om schablonavräkning
för större delen av kundkollektivet gör att elpriserna över riket kommer att närma sig
en enhetlig nivå för landet som helhet och att denna nivå väntas vara lägre än före
avregleringen. Terminsmarknadspriser för 2-3 år framåt ligger på ungefär 14-16
öre/kWh. Börspriset under 1999 har hittills legat på i genomsnitt 11,2 öre/kWh.

Till elpriset har nätavgiften, dvs. priset för överföringstjänsten i de olika kommunerna
lagts på. På detta har på elskatt samt moms på dessa tre poster lagts till. För de 140
kommunerna har jämförelser skett på så sätt att vi kalkylerat skillnaden mellan el- och
fjärrvärmepriser.

Figur 4.3 Skillnad mellan elpris inkl. nät och skatter och fjärrvärmepris inkl. skatt.
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Källa: Egna kalkyler.

För ett 40-tal kommuner är elvärme billigare än fjärrvärme för den typfastighet som
beräkningarna gjorts för.8

7 Energimyndigheten, "Sjunkande elpriser - effekter på konverteringsmöjligheterna", PM 99-04-15.
8 "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige år 1998" samt egna kalkyler.
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Den ovan presenterade statistiken visar att priserna på fjärrvärme varierar mellan de
lokala marknaderna. Vad beror det på? Marknaderna för insatsbränslen är i stort sett
gemensamma, dvs. prisnivån bör vara densamma. Undantagen är de orter där det finns
industriella anläggningar som i den industriella processen producerar hetvatten vilket
kan säljas till fjärrvärmeföretaget för en relativt lågt pris. Eller att det finns närhet till
skogsbränsle. Mixen av bränslen och bränslepriserna ger således en viss förklaring av
prisspridningen. Fjärrvärmepriset varierar mindre jämfört med oljepriset, vilket beror
på att det finns en flexibilitet att byta bränsle efter hur priserna på insatsbränslen
varierar.

Det finns flera andra faktorer som påverkar priset9:
3 högre anslutningsgrad av fjärrvärmekunder till befintligt nät
4 bebyggelsestrukturen och geografiska/geologiska förhållanden
5 varierande avkastningskrav
6 effektiviteten i användningen av resurserna varierar
7 korssubventionering

Vid en jämförelse av priserna bör olika omständigheter som företagen inte rår över
inkluderas vid bedömningen av prisets skälighet. Ju fler kunder som är anslutna till
nätet, desto lägre kan den fasta avgiften bli eftersom kostnaderna sprids på flera.
Kompensatoriska faktorer vad gäller anläggningskostnader kan också föras in förutsatt
att det går att samla in en av alla accepterad statistik över dessa faktorer.

Avkastningskraven kan variera beroende på ägarform och ägare. I denna faktor kan
även föras vilka lån som företagen har och proportionerna mellan eget och främmande
kapital. Ett högt relativt krav på avkastning på det egna kapitalet givet övriga faktorer
ger om verksamheten inte är förhållandevis effektiv ett högt pris och därmed ett pris
som troligen kan anses som oskäligt. Om avkastningen ligger klart över vad som är
normalt utgör detta en indikation på att företaget utnyttjar sin monopolställning.

En faktor som ska beskrivas närmare i avsnitt 7 är att det förkommer skillnader i hur
effektivt företagen utnyttjar de resurser man har samt hur effektivt företagen anskaffar
resurserna (både för den löpande driften och vad gäller investeringar i nät och
produktion). En effektivitetsaspekt som också ofta omnämns i detta sammanhang är
förekomsten av stordriftsfördelar. Ytterligare en effektivitetsaspekt är hur priserna ut-
formas utifrån olika kostnadskomponenter och kundernas betalningsvilja. I avsnitt 7
visas exempel på hur effektivitetsjämförelser kan ske.

En sista faktor som brukar användas som förklaring (och framförallt som ett hot om
framtida prishöjningar) är möjligheterna till s.k. korssubventionering. En sådan inne-
bär att en verksamhet inom företaget subventionerar en annan verksamhet. Detta kan
ske via interndebiteringar och genom att kostnadsfördelningen av gemensamma
resurser inte rätt avspeglar det faktiska utnyttjandet.

Avreglerade marknader i Sverige - en uppföljning, Konkurrensverket 1998, s 152.
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"Det är inte ovanligt att företag bedriver såväl monopolverksamhet
som konknrrensutsatt verksamhet. När de båda verksamheterna bedrivs
inom samma organisatoriska enhet är det som regel en grannlaga och
resurs krävande uppgift för en utomstående part, t. ex. en myndighet, att
kontrollera eller verifiera kostnaderna för respektive verksamhet. I
sådana fall ökar företagets möjlighet att använda ekonomiska överskott
från monopolverksamheten för att subventionera den konkurrensutsatta
verksamheten, s.k. korssubventionering. En sådan subvention sned-
vrider konkurrensen och missgynnar konkurrerande företag som saknar
möjligheter till korssubventionering. " !0

Frågan om korssubventionering har utretts av Nätmyndigheten vid Närings- och
teknikutvecklings verket.1 Huruvida korssubventionering föreligger är svår att
empiriskt avgöra. En post som är förhållandevis enkel att utreda är den kostnad som
nätföretagen har för de nätförluster som uppstår vid överföringen av el. Eftersom det
finns en gemensam nordisk elmarknad kan börspriset användas som norm. Vid den
undersökning som Nätmyndigheten gjorde användes ett genomsnittligt pris som
medelstor industri betalar enligt Statistiska centralbyråns statistik över elhandels-
priserna. Skillnaden till det faktiska priset man betalade var 3,2 öre per kWh. Totalt
beräknades detta innebära en överkostnad på 150-200 miljoner kronor på årsbasis.

4.2 Beräkningsprinciper

Frågan om hur man skall sätta priser på nyttigheter som produceras i kommunal
(offentlig) regi har diskuterats i ett flertal utredningar (SOU 1990:107, SOU 1993:110-
111) och Ds 1993:16). En orsak till detta är naturligtvis just det faktum att dessa
nyttigheter inte säljs på marknader med fungerande konkurrens. Detta beror i sin tur på
förekomsten av stordrifts- och samordningsfördelar vilket gör att verksamheterna ofta
blir naturliga monopol. För att få till stånd en prissättning som både ger rätt styr-
signaler till kunderna och som finansierar verksamheten har ett flertal olika ansatser
formulerats. En vanligt förekommande princip som också gällt under lång tid i
kommunal verksamhet är den s.k. självkostnadsprincipen. Den går i princip ut på att
kunden (den som nyttjar tjänsten) skall betala de kostnader som den ger upphov till.
Denna enkla princip blir dock betydligt svårare att tillämpa i praktiken för verk-
samheter där en stor del av kostnaden är fast, eftersom denna gemensamma kostnad då
måste fördelas ut på kunderna i relation till någon konkret faktor.

Det finns flera olika principer för hur priserna på fjärrvärme bestäms:

• Självkostnadsprissättning, som innebär att kundernas avgifter ska täcka kost-
naderna för värmeproduktion och distribution. Den inkluderar då en skälig avkast-
ning på det egna kapitalet. Denna modell för prissättning blir mindre vanlig.

• Alternativpris, som innebär att priset på fjärrvärme följer priset på andra uppvärm-
ningsalternativ. Vanligtvis används oljepriset som normgivare.

10 Delbetänkande av värme- och gasutredningen: "Effektiva värme- och miljölösningar" (SOU 1999:5),
11 NUTEK, "Korssubventionering på elmarknaden", rapport 1997-10-01, 1997.
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Enligt Fjärrvärmeföreningen använder ca 1/3 av företagen alternativpris, i synnerhet
de fjärrvärmeföretag som startats under 1970- och 1980-talen. Trenden går mot att allt
fler företag går över till vad branschen säger vara mer marknadsanpassade priser. Det
kan tolkas som att företagen förhandlar individuellt med kunderna och att priserna
kommer att variera mer inom företagets kundkollektiv beroende på betalningsvilja och
att det kommer att variera beroende på när avtalet slöts. Till denna prissättning som
har karaktär av prisdiskriminering kommer också vad som brukar kallas för "politisk
prissättning", som innebär att priset påverkas av politikerna som en del i den allmänna
kommunala skatte- och taxepolitiken.

Fjärrvärmeföreningen skriver i sin studie "Fjärrvärmens prissättning" att

"Elmarknadens avreglering har inneburit att framför allt större
kunder har fått klart för sig att även priset på fjärrvärme är påverk-
bart. Förf/äwvärmeföretagens del innebär det en förändring från att
hantera alla kunder efter en på förhand publicerad taxa till att
förhandla enskilt med varje kund. "

Principen för att bestämma priser ändras över tiden p.g.a. de finansieringskrav som
ställs, dvs. att få budgeten att gå ihop. Historiskt har det visat sig att företagen i
början, när investeringen är ny använder en alternativkostnadsbaserat pris och att när
tillräckligt stora avskrivningar gjorts övergår företaget till en självkostnadsbaserad
prispolitik. När ett fjärrvärmesystem är nytt tillämpas ofta en alternativkostnadstaxa,
som normalt understiger producentens självkostnader. Det som då bestämmer priset är
kostnaden att värma upp en fastighet på annat sätt, t.ex. med egen oljepanna.
Alternativtaxan gör fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt alternativ om man lägger
taxan tillräckligt under oljepriset. När fler kunder ansluts sjunker kostnaden per kund,
eftersom det finns stordriftsfördelar i både produktion och distribution. Flera kunder
kan vara med och dela på de redan gjorda investeringarna. De underskott som
företaget får inledningsvis täcks genom fasta avgifter. Avskrivningarna som görs i
snabbare takt än vad som motsvarar den verkliga ekonomiska livslängden ger stora
kapitalkostnader i början. Senare, när kapitalkostnaderna sjunker går man över till en
självkostnadsbaserad taxa.12 Detta förfaringssätt har gällt främst under uppbyggnaden
av fjärrvärme under 1970- och 1980-talen när företagen var kommunala och
självkostnadsprincipen gällde som generellt taxepolitiskt regleringsinstrument.

Här uppstår ett regleringsmässigt avvägningsproblem vad gäller betoningen på kort
respektive långsiktiga mål. Eftersom investeringarna i infrastruktur kännetecknas av
att de är irreversibla, förväntar sig företagen som investerar att de kan få betalt för
kostnaderna efter det att investeringen är genomförd (ex post), dvs. att de kan sätta
priser som motsvarar eller överstiger de faktiska kostnaderna. En sådan prissättning
ger incitament till investeringar. Detta motsvarar självkostnadspriser (eller långsiktiga
marginalkostnader), dvs. att det innefattar både rörliga och fasta kostnader.

12 Anderson Roland, "Prissättning på el och fjärrvärme" i antologin "Perspektiv på kommunal energiplanering",
1991.
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En reglering som fokuserar på den rådande situationen och således ser mer till de
kortsiktiga målen att skydda nuvarande konsumenter, kommer att koncentrera sig på
den statiska effektiviteten. När en investering är genomförd är det optimalt att sätta
priser som motsvarar de rörliga produktionskostnaderna. Men en sådan princip står i
motsättning till incitamenten att investera, såvida man inte kan få betalt för invester-
ingen via kapacitetsavgifter.13 Det är också så priserna har utformats som flerdelade
tariffer för att täcka olika kostnadskomponenter.

De enskilda energiföretagen har olika struktur på sina priser. De komponenter som
förekommer är
1. energiavgift, som beräknas på mottagen energi (kWh),
2. en fast årlig avgift för fakturering och kundadministration,
3. en årlig effektavgift beroende på abonnerad effekt (kW).

Ett alternativ eller en kompletterande avgift är en flödesavgift, som beräknas efter
skillnad i ingående och utgående temperatur samt genomströmningen av vatten räknad
i kubikmeter. Denna ska ge incitament till fastighetsägarna att se till att deras
anläggningar är optimerade.

Enligt ekonomisk teori bör ett samhällsekonomiskt optimalt pris baseras på den
kortsiktiga marginalkostnader, vilket innebär den företagsekonomiska rörliga
kostnaden för att producera ytterligare en enhet av varan.H Då får köparen en korrekt
information om vad hans konsumtion kostar i resursförbrukning. Den kortsiktiga
marginalkostnaden motsvarar således den rörliga kostnaden givet den kapacitet som
finns. För ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk motsvaras det av bränsleförbrukning
och energiförluster i nätet. Det kan dock finnas skäl att avvika från denna princip och
det gäller om substituten inte har priser som motsvarar marginalkostnaderna. Om el
och olja t.ex. har priser som ligger över sina marginalkostnader med säg 10 %, bör
även fjärrvärmen avvika uppåt med 10 % för att en övergripande optimalitet skall
uppnås.15

En sådan prissättning kommer inte att finansiera verksamheten, dvs. de företags-
ekonomiska kostnaderna som även gäller de fasta kostnaderna måste finansieras på
annat sätt. Vanligt när det gäller el och fjärrvärme är att utnyttja fasta avgifter (fasta i
relation till förbrukningen av energi). Det kan då gälla en avgift för att finansiera den
enskilde kundens andel av kostnaderna för fakturering och övrig kundadministration,
en avgift som står i proportion till den kapacitet man abonnerar på, dvs. en effekt-
avgift).

Ytterligare en aspekt är att efterfrågan varierar cykliskt över tiden (säsong, vecka och
dygn), vilket gör att priset idealt skall variera med efterfrågan och de marginal-
kostnader som gäller för olika efterfrågeintervall. Det innebär normalt högre priser

13 Bergman, Doyle, Guai, Hultkrantz, Neven, Roller, Waverman, "Europas nätverksindustrier", SNS förlag 1999.
14 Den kortsiktiga marginalkostnaden består dels av företagsekonomiska rörliga kostnader + eventuella knapp-
hetsräntor för att med priset som hjälp ransonera varan när det föreligger efterfrågeöverskott, vilket kan vara
fallet både på el- som fjärrvärmemarknaden. Idealt skall då även olika företagsextema kostnader även ingå.
15 Den är principen om s.k. näst-bästa-lösning (second-best) i ekonomisk välfärdsteori.



16

under vintern när kapaciteten utnyttjas fullt ut och då även dyrare produktions anlägg-
ningar utnyttjas.16

Kraven på att fjärrvärmepriset skall motsvara den företagsekonomiska självkostnaden
skulle i de flesta fall göra en introduktion av fjärrvärmen omöjlig. Det kan därför vara
motiverat att i ett introduktionsskede anpassa priset till konkurrerande energibärare.
Förbrukningsavgiften bör som alla rörliga avgifter bygga på den kortsiktiga marginal-
kostnaden, dvs. kostnader för bränsle och energiförluster. Det självkostnadsbaserade
priset (som inkluderar fasta kostnader) beror på dels hur kostnaderna fördelas över
tiden genom den avskrivningsprincip som väljs, dels hur kostnaderna för respektive år
fördelas mellan olika kundkategorier. Här kan olika fördelningsnycklar användas.
Detta gör att begreppet självkostnad inte är något som kan bestämmas entydigt.

Grundprincipen för en effektiv prissättning (vilken ofta är målet med avregleringar) är
att låta den kortsiktiga marginalkostnaden bestämma förbrukningsavgiften så att denna
varierar med efterfrågan och kostnader över året och att de övriga kostnaderna
finansieras med andra avgiftskomponenter (fasta kundavgifter och effektavgifter).

Energiförlusten i fjärrvärmenätet från produktionsanläggningen till kundens
leveranspunkt uppgår i genomsnitt till ca 10 procent. Övriga kostnader för nätet upp-
skattas av branschföreträdare till omkring 100 kr per MWh. Självkostnaden till kund
blir vid en produktionskostnad på 230 kr per MWh:

230 + 25+100=355kr

Det innebär att nästan 2/3 utgör produktionskostnad för hetvattnet och drygt 1/3
kostnad för distributionen av vattnet. Den rörliga kostnaden består dels av kostnaderna
för det bränsle som används, dels av värmeförlusterna vid distributionen. Den rörliga
kostnaden beror på vilka bränslen som används. Enligt tabell 10 i Statistiskt med-
delande E l i för år 1998 över fjärrvärmeförsörjningen år 1996 och 1997 ligger bränsle-
kostnaden per kWh på drygt 13 öre i fristående värmeverk.

Det ger då följande översiktsbild:

Rörlig kostnad för hetvatten: 130 kr per MWh
Distributionsförlust: 25
Övriga kostnader för produktion: 100 "
Övriga kostnader för distribution: 100 "
Summa: 355

Den rörliga kostnaden uppgår i genomsnitt till 155 kr/MWh och de fasta kostnaderna
för drift och underhåll samt kapitalkostnader utgör 200 kr/MWh. På marginalen kan ett
fjärrvärmeverk (med genomsnittlig bränslemix) ha en lönsam produktion så länge som
de kan få en rörlig intäkt som överstiger 155 kr/MWh.

16 För kraftvärmeproduktion finns här intressanta resultat som visar att priset på värmen bör vara lägre på vintern
relativt sommaren (trots den intuitiva motsatsen), beroende på att priset på el då är högt och då underlättas
produktionen av el om värmeunderlaget är stort. Kraftvärme innebär en förenad produktion och för att stimulera
produktionen av el bör priset på varmvatten sättas lågt (se Bohman och Anderson (1987)).
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5. Om monopol, naturliga monopol och utmaningsbarhet

I detta avsnitt redovisas principiella resonemang kring frågan om monopol, naturliga
monopol och om marknaders utmaningsbarhet. Tankegångarna bygger på väl etablerad
litteratur inom mikroekonomisk teori och särskilt disciplinen industriell ekonomi där
även regleringsekonomiska frågor sorterar. Någon konkret bedömning av vilken kon-
kurrens som t.ex. finns på värmemarknaden görs inte här. Ett monopolföretag kan av
olika skäl som framgår nedan undvika att utnyttja sin monopolmakt.

5. 1 Monopol

Monopol innebär att det endast finns en säljare på en marknad. Det innebär att denne
kan påverka priset. Monopol ger en välfärdsminskning jämfört med en fungerande
(perfekt) konkurrens genom:

• ett lägre utbud som innebär högre priser än vad som är optimalt,

• sämre resursanvändning (lägre kostnadseffektivitet) genom frånvaron av kon-
kurrens

• att teknisk utveckling av produktionsmetoder och produkter inte stimuleras genom
det lägre omvandlingstrycket.

Priseffektiviteten blir lägre vid monopol relativt en marknad med fungerande
konkurrens genom det lägre utbudet som ger ett högre pris. Dessutom sker en
omfördelning från konsumenterna till monopolisten genom den monopolvinst som
denna kan ta ut genom sitt agerande.17 Idealt ska priset för den sist producerade
enheten som ger jämvikt motsvara företagets kortsiktiga marginalkostnad.

Produktionseffektiviteten blir lägre genom att frånvaron av en fungerande konkurrens
innebär ett lägre krav på att effektivt utnyttja de resurser företaget har. En marknad
med fullt fungerande konkurrens tvingar företagen att ständigt förbättra sig annars
kommer man så småningom att bli utkonkurrerad av andra företag som är bättre på att
effektivisera verksamheten.

Kravet på att utveckla produktionsprocesser och nya produkter blir också lägre, vilket
på sikt gör att branschen över tiden inte utvecklas lika snabbt som en marknad med fri
konkurrens.

På marknader med en väl fungerande konkurrens och där företagens mål är att maxi-
mera vinsten, kommer konkurrensen och drivkraften att göra vinst att ge ett samhälls-
ekonomiskt optimalt utfall såvida det inte finns marknadsimperfektioner som t.ex.
externa effekter. Genom att ett monopol kan kontrollera utbudet av sin produktion

17 Detta är i sig ingen välfärdsminskning i samhällsekonomisk mening utan endast en omfördelning.
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genom prissättningen går det inte att avgöra om företaget är effektivt genom att titta på
vad resultaträkningen visar om den vinst och avkastning som företaget har.

5.2 Naturliga monopol

Ett naturligt monopol föreligger om det kostar mindre att producera en viss varukorg i
en anläggning än att fördela produktionen på flera anläggningar.

Traditionellt har definitionen på ett naturligt monopol grundats på förekomsten av
stordriftsfördelar, vilket innebär att genomsnittskostnaden sjunker med ökad produkt-
ion, dvs. att produktionen ökar mer än vad resursinsatsen gör.18 Det leder till att det
bara finns plats för ett företag på marknaden så länge som produktionstekniken upp-
visar skalfördelar. Detta är den ursprungliga definitionen på ett naturligt monopol. En
modern definition säger att om kostnaden för att producera den kvantitet som efter-
frågas på marknaden blir lägst om den tillverkas i en anläggning så är marknaden
ifråga ett naturligt monopol:

C(Q) < C(ql) + C(q2) + C(q3) + + C(qs)

Q = ql +q2 + q3 + +qs

Förutom att det är skalfördelar och odelbarheter som ger sjunkande genomsnittskost-
nader när mer tillverkas, är det förekomsten av samproduktionsfördelar som gör att ett
naturligt monopol kan uppstå. Existerande produktionsresurser kan då användas för att
producera flera olika produkter. Detta är i praktiken vanligt förekommande fast i olika
utsträckning.

Naturliga monopol kännetecknas ofta av förekomsten av stora fasta kostnader. Ju
större volym som produceras desto lägre blir genomsnittskostnaden. De stora invester-
ingar som ofta krävs och som ofta dessutom inte har någon alternativ användning gör
att verksamheten blir ett naturligt monopol. Det kan även finnas samproduktions-
fördelar som gör verksamheten till ett naturligt monopol. Produktions anläggningar kan
användas för att producera olika produkter, vilket gör att kostnaderna för dessa
gemensamma resurser kan fördelas på fler produkter.19 Stordrifts- och samprodukt-
ionsfördelar kan emellertid nå en brytpunkt där nackdelar med samordning och
kontroll ger stordriftsnackdelar. Ett naturligt monopol beror inte enbart på kostnads-
strukturen utan även på marknadens storlek. Det är därför av betydelse hur man
definierar den marknad som ska studeras. Hur avgränsas den gentemot eventuella
substitut, mot kundkategorier och geografiskt?

Naturliga monopol är ofta verksamheter som brukar utgöra samhällets infrastruktur.
Dessa kännetecknas dels av att de består av nätverk, dels av att kostnader ofta är
sänkta (nedlagda). Att bygga upp ett nätverk (tele, el, gas, vatten, vägar), innebär

18 Skalelasticiteten är större än 1, dvs om resursinsatsen ökar med 1% ökar produktionen med mer än 1%.
19 Denna kostnad kan fordelas på de olika produkterna på olika sätt vilket gör att begreppet självkostnad inte är
entydigt.
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investeringar i anläggningar som inte har någon alternativ användning och invester-
ingen är irreversibel. Detta betyder att det finns en hög inträdes- och utträdeskostnad
vilket hindrar eventuella konkurrenter från att bygga parallella nät. Kostnaderna är till
övervägande delen fasta. Marginalkostnaden är ofta mycket låg, så länge som trängsel
inte uppstår på nätet. De fasta kostnaderna finns där oberoende om någon använder
nätverket eller ej.

5.3 Utmaningsbar marknad

Med utmaningsbar marknad menas att även om det bara finns en producent / säljare på
marknaden kommer denne inte att ta ut monopolpriser, eftersom detta skulle leda till
att andra företag (potentiella konkurrenter) kommer att försöka etablera sig på mark-
naden.20

I vilken utsträckning som monopolisten kan ta ut priser som överstiger de som skulle
gälla vid fri konkurrens, beror på vilka barriärer som finns för de potentiella konkurr-
enterna. Med högre barriärer av olika slag kan producenten ta ut högre priser utan att
frukta några etab ler ingår av konkurrenter. Ju högre kostnaderna är för att gå in
respektive att lämna marknaden om den inte är lönsam, desto mer kommer priset att
avvika från det som skulle gälla vid fri konkurrens. Om kostnaderna är tillräckligt
höga kan företaget agera som en ren monopolist. Barriären blir prohibitiv för
konkurrenter och marknaden är därmed inte utmaningsbar.

Graden av utmaningsbarhet beror på hur höga kostnaderna för att gå in respektive ut
från marknaden är. Om kostnaderna för att etablera sig är höga i förhållande till de
potentiella vinsterna och dessa dessutom inte kan återvinnas genom att investeringarna
inte har någon alternativ användning, innebär detta att marknaden inte är utmanings-
bar. Ett sätt att öka den potentiella konkurrensen på fjärrvärmeområdet är att lagstifta
om att överföringsnäten öppnas för flera producenter av hetvatten. Detta är principen
om tredjepartstillträde.21 Denna princip kan förstärkas genom att statsmakterna lag-
stiftar om en uppdelning av fjärrvärmeföretagen i ett företag som producerar hetvatten
och ett som sköter distributionen av vattnet.

Denna senare situation gäller idag för elmarknaden, där näten är öppna enligt
principen om tredjepartstillträde och genom att de tidigare vertikalt integrerade
elverken delats upp i en elhandels- (och producent-) respektive en nätdel.

20 Det företag som överväger att etablera sig kan inte enbart se till det rådande priset och den marginal det ger
eftersom det kommer att uppstå en priskonkurrens som leder till en lägre marginal. Det redan etablerade före-
taget (monopolisten) försöker genom prissänkningar konkurrera bort den nye konkurrenten.
2 ' TPA (third party access).
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5.4 Substitutkonkurrens

Substitutkonkurrens innebär att det finns alternativ till den produkt som konsumenten
använder. Om priset på den produkten ökar kan köparen överväga att byta till ett
substitut. Är substitutet helt lika i kvalitet innebär det att det endast behövs en liten
prisskillnad för att köparen skall byta produkt (och leverantör).

Till skillnad från utmaningsbarhet handlar det om att konsumenten byter produkt om
han finner det ekonomiskt fördelaktigt (i vid mening). Även om en produkt ifråga säljs
under monopol, kan existensen av substitut hindra producenten / säljaren att avvika
alltför mycket från en prissättning som skulle gälla på en konkurrensmarknad. Hur stor
avvikelse beror på hur väl substitutet kan ersätta produkten ifråga, bl.a. med avseende
på kvalitet.

Vid utmaningsbarhet handlar det om att andra företag går in på monopolmarknaden
om marginalerna är tillräckligt höga i relation till kostnaderna för att etablera sig (och
att marginalen blir tillräckligt stor efter att en ny jämvikt har etablerats på marknaden
med två konkurrenter)22.

Om monopolmarknaden ifråga både är utmaningsbar och det finns substitut som kan
ersätta produkten ifråga, innebär det två disciplinerande faktorer. Hur mycket företaget
kan ta ut beror på hur näraliggande substituten är i kvalitet respektive hur höga kost-
naderna är för att etablera sig på marknaden.

Med förekomst av utmaningsbarhet och substitut finns det ingen anledning till ett
offentligt ingripande - det finns då inget "marknadsmisslyckande". Någon särskild
reglering av marknaden behövs inte utöver den normala konkurrensvård som staten
utövar. Den övervakning som konkurrensmyndigheten kan göra är att följa upp
verksamheten. En sådan uppföljning innebär en risk för upptäckt om monopolisten
utnyttjar sin ställning. Om det visar sig att det är vanligt förekommande att detta sker
kan det leda till ett ingripande. Det kan leda till att en reglering införs. Risken för ett
offentligt ingripande med någon form av reglering kan göra att monopolisten avstår
från att utnyttja sin position (åtminstone fullt ut).

Begreppet monopol som betyder en säljare på marknaden, kan inte ses som antingen
eller när man analyserar verkliga marknader. Förekomsten av monopol har med
inträdes- och utträdeskostnader att göra (därav diskussionen om s.k. utmaningsbarhet).
Naturliga monopol bygger på att det finns stordrifts- och samordningsfördelar som gör
att det blir samhällsekonomiskt optimalt med en producent. Parallella ledningsnät är
inte optimalt. Därför är ledningsbundna tjänster naturliga monopol som vägar, vatten
och avlopp m.m. Tjänsten distribution av hetvatten via rör är ett naturligt monopol. Att
sälja värme lokalt i en kommun är inte ett monopol eftersom man kan få värme på

22 En möjlighet är att det inträdande foretaget konkurrerar ut det redan etablerade företaget och sedan kan ta ut
monopolpriser.
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flera olika sätt. Värmemarknaden i en kommun är därför inte ett monopol (och natur-
ligtvis inget naturligt monopol heller).

Att producera hetvatten är till sin karaktär inte heller självklart ett naturligt monopol,
fast det kan finnas stordriftsfördelar inom vissa produktionsintervall som gör att en
anläggning i en kommun är optimalt. Saken blir mer av empirisk natur här. Att kon-
kurrerande hetvattenproducenter kan utmana det kommunala fjärrvärme verket gör att
det principiellt finns en utmaningsbarhet. Därav tankarna om s.k. tredjepartstillträde
(att öppna näten för konkurrerande producenter av hetvatten). För kraftvärmeföretag
kan man säga att deras elproduktion idag skall avsättas på en internationell elmarknad
med fungerande konkurrens.

För ett fjärrvärmeföretag som ska ta nya kunder (marknadsandelar) gäller en
konkurrenssituation med hård konkurens p.g.a. att vissa inträdes och utträdeskost-
nader. För de som redan är fjärrvärmekunder och där den gamla oljepannan är borta
finns det utträdeskostnader som utgör en barriär. Det kan säkert vara så att konverter-
ingskostnaden till elvärme inte är så stor, men här fungerar formella och informella
hinder via bygglov och kommunalt ägande av bostäder och fjärrvärme som barriärer.

Värmemarknaden (i en kommun) är inte något monopol. Hetvattendistribution via ett
system av rörledningar är ett naturligt monopol och då också ett monopol naturligtvis
även om man inte har en koncession som nätföretagen. Bygglov tillsammans med ett
kommunalt ägande av fjärrvärmeföretaget gör att det i praktiken också blir ett legalt
monopol.

Att producera hetvatten är inte självklart ett naturligt monopol. Det kan dock finnas
stordriftsfördelar som gör att det faktiskt blir ett naturligt monopol. Att producera el i
en kraftvärmeanläggning är inte ett naturligt monopol och inte heller idag ett monopol.
För kunder med fjärrvärme finns det hinder som gör att man "upplever" sig vara in-
stängd till en säljare.

6. Reglering

Traditionellt har naturliga monopol reglerats genom ett offentligt ägande i kombinat-
ion med regler om avkastning och prissättning eller ett privat ägande kopplat med en
regleringsmyndighet. Den reglerande mekanismen har då haft formen av en avkast-
ningsreglering eller självkostnadsprissättning.

En marknad som bedöms som fullt utmaningsbar och/eller där det förekommer
tillräckligt goda substitut innebär att ett offentligt ingripande inte behövs. Någon sär-
skild reglering behövs då inte.

Om marknaden inte är fullt utmaningsbar eller substituten av olika skäl inte är fullgoda
kan det finnas skäl för en lätt reglering som enbart innebär en uppföljning av
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marknaden i termer av priser, kvantiteter, marginaler och vinster. Uppföljningen kan
ske enligt analyskonceptet: struktur - beteende - utfall.23

En sådan reglering kan benämnas som en "uppföljningstillsyn " - vilket innebär en
"lätt reglering" eftersom regulatorn endast följer upp branschen och de företag som
denna består av. Om branschen kännetecknas av flera eller många lokala eller
regionala monopol finns det ökade möjligheter att kontrollera branschen genom att ta
tillvara existensen av flera monopol, som visserligen inte konkurrerar med varandra,
men som kan jämföras. En uppföljning där väl definierade metoder används då det
finns flera lokala monopol kan benämnas "måttstockskonkurrens". Detta eftersom
jämförelsen sker med väl definierade metoder.

En uppföljning i termer av "måttstockskonkurrens"24 kan således göras för sådan verk-
samhet där produktion och konsumtion sker i form av flera lokala monopol. Ju fler
lokala monopolmarknader som kan jämföras desto bättre.

Den kunskap som jämförelserna av de lokala monopolen ger kan ha en disciplinerande
funktion. Dessutom får företagen kunskap om vilka potentialer som finns både i det
egna företaget och i de andra företagen och även kunskap om de företag som är mest
effektiva (relativt sett)25 Om en sådan måttstocks- eller jämförelsekonkurrens inte får
avsedd verkan finns det skäl att förstärka åtgärderna.

En modern regleringsregim med syfte att skapa bättre incitament för rationaliseringar
är pris- eller intäktstaksregleringar. Denna variant kallas därför också för incitaments-
reglering.

För verksamheter med lokala monopol som t. ex. elmarknadens nätföretag eller de
kommunala fjärrvärmeföretagen finns möjligheten att kombinera incitamentsreglering
med måttstockskonkurrens. En sådan syntes där intäktstaket beräknas med hjälp av
uppmätt kostnadseffektivitet kan benämnas "'mdttstocksreglering". Regleringen har här
både en lätt och tung komponent, dels den information som jämförelserna ger som
påtryckningsmedel i sig, dels att regulatorn fastställer explicita nivåer på vilka intäkter
företagen får ha.

För fjärrvärmen som är ett naturligt monopol i den mening att den har en infrastruktur
i form av ett ledningsnät, är måttstockskonkurrens och måttstocksreglering två steg för
att få till stånd en effektiv reglering.

Fjärrvärmen är med avseende på ledningsnätet ett naturligt monopol och därigenom är
det inte utmaningsbart. Däremot kan substitutkonkurrens fungera om t.ex. fjärrvärme-
kunderna har olika uppvärmningsalternativ som att de har möjlighet till elvärme eller
att de har behållit oljepannan.

23 Inom industriell ekonomi en klassisk analys (structure-conduct-performance, S C P ) , se Bain (1956) , "Barders
to N e w Compet i t ion" .
24 Alternativ benämning är ' jämföreisekonkurrens ' .
25 Mätningarna av kostnadseffektiviteten eller produktionseffektiviteten utgör endast en relativ rangordning av
företagen. Någo t absolut mått på effektiviseringspotentialerna finns inte.
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Det finns dessutom en direkt regleringsmöjlighet att koppla fjärrvärmepriset till
substituten, dvs. andra uppvärmningsalternativ som olja, el, ved etc. I den lätta
regleringsvarianten kan jämförelser av de olika uppvärmningsalternativen göras. I den
tyngre regleringen kan priset på fjärrvärmen kopplas till alternativen. Om de andra
energislagen säljs i konkurrens innebär detta att man här har en norm att relatera
fjärrvärmepriset till.

För fjärrvärmen finns således tre regleringsvarianter med olika styrka:

• Uppföljning av monopolen.

• Måttstocksreglering där intäkter eller priset på fjärrvärmen direkt regleras utifrån
kunskap om inflation, kostnadseffektivitet och produktion.

• Substitutreglering där fjärrvärmeprisets utveckling kopplas till prisutvecklingen på
de uppvärmningsalternativ som finns.

Måttstockskonkurrens blir möjlig när det finns flera lokala monopol. Uppföljningen
kan även avse prisjämförelser av substituten när sådana finns. Den första varianten
innebär ett nödvändigt villkor för en mer ingripande reglering där priser eller intäkter
regleras. Det kan ske genom t.ex. ett generellt krav på sänkta priser (eller intäkter)
enligt formeln "index - x", där index kan vara ett inflationsindex som konsument-
prisindex och där x är en faktor som utgör den andel av löpande rationaliseringar som
skall komma kunderna till del. Denna faktor bestäms bl.a. utifrån kunskap om historisk
utveckling av produktivitet och förväntningar om denna utveckling framdeles. En
substitutreglering är administrativt enkel, men innebär också att konkurrensen
gentemot de konkurrerande energibärarna låses i de prisrelationer som lagts fast.

7. Fjärrvärmeeffektivitet

I branscher med ofullständig konkurrens och / eller som är reglerade fungerar inte de
traditionella lönsamhetsmåtten så väl som resultatindikatorer. Konkurrensen leder
också till att priserna inte överstiger kostnaderna.26

Eftersom fjärrvärmen inte är ett nationellt monopol utan består av många lokalt
avgränsade monopol kan detta förhållande göra att det inte bara finns en möjlighet att
följa varje enskilt företag över tiden, utan även att jämföra företagen med varandra.
Det gör att vi både kan undersöka fjärrvärmeföretagens produktions- och kostnads-
effektivitet för olika år och hur deras produktivitet utvecklas. Genom att successivt
bygga upp en s.k. paneldatabas med uppgifter för olika år kan jämförelser göras för
varje företag genom att de jämförs relativt varandra. En sådan s.k. måttstocks-
konkurrens fungerar då till en del som ett substitut för frånvaron av konkurrens mellan
företagen.

26 I kostnaderna ingår den dei av vinsten som utgör en skälig ersättning till det egna kapitalet.
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I det följande redovisas en inledande jämförelse av ovanstående slag. En mer
detaljerad beskrivning av metodik, modeller och resultat finns i bilaga 3. Den metodik
som här använts bygger på det matematiska optimerings verktyget linjär programmer-
ing, som gör det möjligt att mäta företagens relativa effektivitet då flera olika resurs-
slag producerar flera olika tjänster. Detta görs simultant i en och samma beräkning för
varje företag, vilket gör att olika komplicerade produktionssamband mellan resurser
och producerade tjänster kan fångas upp. Det finns även andra metoder som kan
användas för beräkningar av produktionseffektiviteten.27 Oavsett metod är det väsent-
ligt att data är relevanta och korrekta.

7.1 Tre produktionsmodeller över fjärrvärmen

Om det av olika skäl finns anledning att följa upp fjärrvärmeföretagen med avseende
på deras produktivitet och effektivitet, måste man formulera en modell över denna
verklighet man vill studera. Vilka är de väsentliga insatsfaktorerna och vad är det som
produceras? Viktigt är att också få med olika yttre faktorer som är relevanta för pro-
duktionen. En viktig regel är att endast ta med de viktigaste faktorerna. En modell är
optimal om det inte går att ta bort någon faktor. Det finns en mängd faktorer som
påverkar, men många av dessa har en marginell inverkan och dessutom gäller att även
om en enskilda faktor saklogiskt är viktig kan den variera på i stort sett samma sätt
som en annan väsentlig faktor. En av dessa faktorer kan då utgå.

Tre olika modeller har formulerats. Den variabel som används för att beskriva
resursförbrukningen, dvs. kostnaderna för verksamheten är inte hämtad från företagens
resultaträkning utan är härledd via uppgifter om levererad energi och priset per energi.
Den senare uppgiften är hämtad från de data som ligger bakom rapporten "Fastigheten
Nils Holgerssons ".28 Den bygger på vad en viss fastighetsägarkund får betala för
el, värme, vatten, sophämtning m.m. i olika kommuner. Denna uppgift har matchats
med de företagsuppgifter som finns i Fjärrvärmeföreningens statistik. Detta pris
tillsammans med levererad energi ger en intäkt och denna antages här motsvara
kostnaden för verksamheten. Detta bör vara fallet om företaget inte tar ut några
oskäliga vinster (monopolvinst) och att någon kors sub ventionering inte förekommer.
Om det nu för några företag (eller för alla företag fast i olika utsträckning)
förekommer att de tar ut högre priser än vad som motsvarar kostnader och skälig
avkastning kommer våra framräknade mätetal att både innefatta effektiviserings-
potentialer och en monopolvinst.29

27 Metoderna utgår från begreppet produktionsfront men själva beräkningstekniken kan variera. DEA är en s.k.
icke-parametrisk metod eftersom man inte gör några antaganden om produktionssambanden, medan de para-
metriska (statistiska) metoderna kräver en explicit formulerad produktionsmodell.
28 Rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa " kommer från Avgiftsgruppen som består av
representanter för Sveriges fastighetsägareförbund, HSB:s riksförbund, Riksbyggen, SABO och Hyresgästernas
riksförbund.
29 Säg att 3 % riskpremie på statlig långsiktig obligationsränta utgör norm för en skälig avkastning på kapitalet
värderat efter återanskaffningskostnad.
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Variabler som använts är förutom den särskilt framräknade intäkten (=kostnaden)
variabler som beskriver produktionen såsom abonnerad effekt (MW), levererad energi
(GWh), ledningslängd (km). Vidare använt bränsle (GWh) som resursförbrukning i
modell 2 och 3.

7.2 Resultat

De olika beräkningarna visar på förekomsten av effektiviseringspotentialer på 5 - 30
% som genomsnitt för företagen beroende på vad vi mäter och hur. När vi väger med
storleken på företagen blir potentialen i storleksordningen 9 - 2 5 %. Med ovanstående
modeller och med de data som finns tillgängliga kan man konstatera att det troligen
finns en icke obetydlig rationaliseringspotential.

Resultaten bör också prövas med hänsyn till de företag som ingår. Med fler företag
kan resultaten ändras. Det saknas 70 - 80 företag. Viktigt är att också kontrollera
kvaliteten på ingående data, vilket görs bäst genom en aktiv användning och i en
dialog med företagen. Det innebär ett iterativt förfarande för att successivt nå fram till
ett underlag med hög kvalitet.

Tabell 7.1 Beräknade effektivitetspotentialer år 1996 uttryckta i procent av
härledda kostnader.

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Alla jämförs mot
alla

Konstant avkastning

30

23

12

Vägt mått
Sektorns potential

17

25

9

Skillnaden mellan modell 3 å ena sidan som mäter den tekniska effektiviteten och de
andra modellerna å den andra indikerar att det kan förekomma oskäliga priser, dvs. att
företagen i vissa fall till viss del utnyttjar sin monopolmakt. Med mer utvecklade
modeller kan denna aspekt undersökas närmare.

En analys av fjärr- och kraftvärmens effektivitet, lönsamhet och prissättning under-
lättas avsevärt om man redovisnmgsmässigt kunde särskilja produktionen av varm-
vatten och distributionen av det varma vattnet. För kraftvärmeföretagen bör man även
kunna skilja ut elproduktionsdelen. Idealt skall man kunna göra separata studier över
effektiviteten i produktionen av ånga, el och värme.
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8. Uppföljning

Inom offentlig sektor eller inom branscher som är reglerade fungerar inte de
traditionella lönsamhetsmåtten så väl som resultatindikatorer. Marknader med en
fungerande konkurrens har både "en morot och en piska" som både lockar och tvingar
fram successiva produktivitetsökningar. Konkurrensen leder också till att priserna inte
överstiger kostnaderna.30 För offentlig verksamhet är detta tydligt genom att målet för
verksamheten inte ens handlar om vinstmaximering utan möjligen om kostnads mini-
mering. Men även på marknader med utbud och efterfrågan och finansiering via priser
med ett privat ägande och där målet för många av företagen är vinstmaximering blir
inte de normala företagsekonomiska lönsamhetsmåtten tillfredsställande om konkurr-
ensen är begränsad. Detta därför att ett monopol kan sätta priserna (vilket de inte kan
på en marknad med fungerande konkurrens där priserna är givna av marknaden).
Denna situation gör att samhället via statsmakterna reglerat verksamheten, t. ex.
bestämmelser om högsta avkastning eller prisreglering.

För fjärrvärmen gäller att de idag utgör lokala naturliga monopol vad gäller
distributionen av hetvatten. Möjligheten för en potentiell konkurrerande producent av
hetvatten att få tillträde till näten finns inte idag legalt. Ledningsburna tjänster som
vatten och avlopp, vägar, järnvägar, eldistribution och fjärrvärme är naturliga monopol
eftersom det inte är ekonomiskt motiverat att bygga parallella nät. För fjärrvärmen är
det själva ledningsnätet som är det naturliga monopolet, medan produktionen av
hetvatten kan konkurrensutsättas. Förekomsten av stordriftsfördelar inom produkt-
ionen av varmvatten gör att det även inom denna verksamhet föreligger ett naturligt
monopol. En orsak till detta är att ledningsnäten är geografiskt begränsade till skillnad
från elnäten. I vissa storstadsområden med stora sammanhängande nät är förutsätt-
ningarna för att få till stånd en potentiell konkurrens via tredjepartstillträde relativt
gynnsamma. Det är även önskvärt att få ett klarläggande av hur kostnaderna skall
fördelas i kraftvärmeverk mellan el- och värmeproduktion.

Nu är fjärrvärmen inte ett nationellt monopol utan består av många lokalt avgränsade
monopol (med drygt 200 företag av starkt varierande storlek). Detta förhållande gör att
det inte bara finns en möjlighet att följa varje enskilt företag över tiden, utan även att
jämföra företagen med varandra. Det gör att vi både kan undersöka fjärrvärme-
företagens produktions- och kostnadseffektivitet för olika år och hur deras produktiv-
itet utvecklas. Genom att successivt bygga upp en s.k. paneldatabas med uppgifter för
olika år kan jämförelser göras för varje företag genom att de jämförs relativt varandra.
En sådan s.k. måttstockskonkurrens fungerar då till en del som ett substitut för
frånvaron av konkurrens mellan företagen.

För att få till stånd en systematisk uppföljning krävs ett antal olika steg. En grundlig
diskussion av vad det är som skall följas upp krävs. Detta bör självklart göras med
olika experter och med företrädare av representanter från kunderna och säljarna. I

30 I kostnaderna ingår den del av vinsten som utgör en skälig ersättning till det egna kapitalet.
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grunden handlar det om att diskutera hur verkligheten i fjärrvärmesektorn skall
beskrivas. Vad är det som produceras? Hur skall produkterna beskrivas? Vilka resurser
används? Hur noggrant skall resursanvändningen beskrivas? Vilka yttre faktorer bör
finnas med i beskrivningen? Med yttre faktorer avses sådant som påverkar företagens
resursförbrukning (kostnader), men som de inte kan påverka. De är givna utifrån.
Sammantaget handlar det om att formulera en produktionsmodell.

Det finns även skäl att fånga upp olika kvalitetsegenskaper i det som produceras. En
produkt kan i princip beskrivas som en uppsättning av egenskaper som kunden
värderar olika. De egenskaper som är viktiga för kunden bör fångas upp. Det finns,
vad gäller mätningar av hur kunderna värderar olika egenskaper i produkten, ett flertal
metoder för detta. Sådana värderingsstudier som mäter betalningsviljan kan användas
för att åstadkomma ett val av de kvalitetsegenskaper som bör fångas upp vid
uppföljningen.

Denna diskussion leder förhoppningsvis fram till en lista på variabler som bör ingå vid
den datafångst som ska organiseras. Listan utformas som en föreskrift med exakta
definitioner på de olika variablerna. Utifrån denna lista kan en konkret metod för
själva datafångsten utformas, t.ex. att utnyttja inrapportering via Internet.

De data som kommer in kontrolleras sedan, vilket kan ske genom att undersöka
extrema avvikelser. Sådan avvikelser kan sedan granskas närmare genom att kontakta
företagen. Nästa steg i kvalitetskontrollen kommer sedan när materialet används för
olika analyser. Ofta hittas då ytterligare avvikelser. Detta innebär att det kan ta en hel
del tid innan ett tillräckligt kvalitetssäkrat datamaterial finns tillgängligt.

Nästa steg är att lägga ut dessa uppgifter så att de blir lätt tillgängliga för olika
användare. Härigenom kan kunder, producenter, myndigheter och andra göra egna
analyser med användning av olika metoder.

Arbetet med uppföljningen har fram till denna punkt innefattat:

• Bestämning av vilka faktorer som ska följas upp
• Definitioner på dessa faktorer har gjorts och lagts fast
• Metodiken för själva datafångsten har utformats
• Arbetsgång för kvalitetssäkring har organiserats
• Data har lagts ut elektroniskt för användning

Ytterligare steg som kan tas för att bygga ett uppföljningssystem är att även bestämma
vilken eller vilka analysmetoder som ska användas eller vilka nyckeltal som anses
särskilt värdefullt att redovisa. Med nyckeltal avses olika resultatindikatorer ofta i
form av kvoter som t.ex. utnyttjningstid eller verkningsgrad.
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9. Särskilda åtgärder för ökad transparens och konkurrens

Den risk för korssubventionering som finns när ett företag verkar både på en
konkurrensutsatt och en icke konkurrensutsatt marknad ställer krav på transparens
innebärande att kunderna och konkurrensvårdande myndigheter lättare skall kunna
jämföra kostnader och priser. Detta kan göras genom att på olika sätt separera
verksamheterna. Den första åtgärden kan vara att kräva en separat redovisning för de
olika verksamheterna i företaget (den juridiska personen). För ett företag med både
elhandel och fjärrvärme skall två olika resultaträkningar tas fram.

Nästa steg är att kräva en juridisk separation av de olika verksamheterna, dvs. att
fjärrvärmedelen separeras från övrig verksamhet. Ett ytterligare krav, oberoende av
kravet på juridisk separation, är att även kräva en uppdelning av fjärrvärmedelen i en
del för produktionen av hetvatten (och el vid kraftvärme) och en del för distributionen
av hetvatten.

En potentiell press på ett fjärrvärmeföretag kan till en del åstadkommas genom att
införa en regel om tredjepartstillträde, vilket innebär att en annan producent av
hetvatten kan kräva att få tillträde till ledningsnätet. Principen om tredjepartstillträde är
en grundsten i den avreglering som sker på elmarknaderna. Genom att juridiskt dela
upp produktion och handel med el i ett företag och överföringen av el från producent
till konsument i ett annat företag, samt genom att öppna näten för producenterna blir
det möjligt att skapa konkurrens på elmarknaden. Nu finns det stora skillnader mellan
elnäten som är sammankopplade i ett nationellt och internationellt nätverk å ena sidan
och ledningsnäten för hetvatten som är lokalt avgränsade. Det kan t.o.m. finnas flera
olika nät inom en kommun som inte är sammanbundna. Möjligheterna att öka
utmaningsbarheten på fjärrvärmemarknaden är kanske inte så stora.

10. Avslutning och förslag

Den förstudie över värmemarknaden som redovisats här har medvetet fokuserat på
fjärrvärmesektorn. Skälet till detta är att behovet av kunskap är relativt stort inom detta
område. Elmarknaden är betydligt mera känd genom dels det utredningsarbete som
föregick avregleringen, dels genom att Energimyndigheten, men även andra myndig-
heter och organisationer, löpande har följt hur elmarknaden utvecklats efter avregler-
ingen. En vidare utredning av värmemarknaden innebär att främst fördjupa studiet
kring olika aspekter på fjärrvärmesektorns funktion. Detta skall naturligtvis göras med
beaktande av de övriga marknaderna inom värmeområdet. Kunskapen om vad sprid-
ningen i fjärrvärmepriser beror på är fortfarande dålig. Olika möjligheter att öka
konkurrensen behöver studeras närmare.

Energimyndigheten kan ges i uppdrag att närmare utreda för- och nackdelar med att
genomföra dessa olika åtgärder. Ytterligare en aspekt som behöver utredas är de
prisskillnader som finns och i vilken utsträckning som dessa kan förklaras. Hur stor del
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kan förklaras av yttre opåverkbara förhållanden (och historiska omständigheter),
skillnader i effektivitet och skillnader i marginal? Finns det företag som otillbörligt
utnyttjar sin monopolställning? Möjligheterna att ta ut större marginaler beror på de
hinder för byte av uppvärmning som finns. Hur stora är dessa hinder och av vilken
karaktär är de? Vad är orsaken till att flera företag trots höga priser har låg avkastning?
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FORSTUDIE AV VARMEMARKNADEN

0 Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattning

Värmemarknaden i Sverige är förhållandevis outforskad som marknad och analysram.

De olika energibärarna - såsom el, fjärrvärme, olja, etc - är var för sig väldokumenterade.

Däremot finns statistik och sammanställningar över vännemarknadens storlek och

sammansättning i anmärkningsvärt liten omfattning. Dessutom varierar uppgifterna om

energivolymer för olika energibärare beroende på källan.

Eftersom energiförbukningen för värmeändamål står för mer än en fjärdedel av landets

totala energiförbrukning - drygt 100 TWh - finns anledning att lägga mer vikt vid att

följa denna marknaden än vad som hittills varit fallet. Detta gäller totala

värmemarknaden, fördelningen på de olika energibärarna samt den relativa

prisutvecklingen. Detta innebär att olika analyser görs för respektive delmarknad.

En sådan kontinuerlig uppföljning ger möjligheter till att följa graden av måluppfyllelse

av samhällets mål, bl a i form av lägre total energianvändning, minskad användning av

direktverkande el samt säkerställa att konkurrensen på marknaden fungerar.

Fjärrvärmemarknaden ägnas särskilt fokus på grund av dess särställning som ett

naturligt monopol. Användarna uppfattar att konkurrensen fungerar inför ett beslut om

att övergå till fjärrvärme. De fastighetsägare som däremot redan har fjärrvärme

uppfattar inte - på grund av bytesbarriärer i form av höga investeringskostnader - att

konkurrensen fungerar. Som en följd av att fjärrvärmedistribution i praktiken fungerar

som ett naturligt monopol möjliggörs subventionering av övriga verksamheter, till

exempel elhandel. Detta gäller i de fall fjärrvärme- och elhandelsverksamhet ligger inom

samma koncern eller i annan liknande ägarstruktur. Den kraftigt försämrade

lönsamheten i elhandeln kan öka risken för en sådan korssubventionering.
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Effektivitetsutvecklingen inom fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution

stimuleras för dåligt, med de förutsättningar som nu råder.

Förutsättningarna inom fjärrvärmeområdet är förhållandevis lite utredda jämfört med

förutsättningarna inför elmarknadens avreglering.

Slutsatser från förstudien

Vi har i utredningen funnit att det finns skäl att överväga närmare uppföljning av

värmemarknaden eller reglering. Vi grundar vår bedömning på följande:

1. Allmänna motiv

2. Indikationer om att det förekommer orimligt höga fjärrvärmepriser

3. Principiella motiv

De allmänna motiverbaseras på samhällets intresse av att följa upp huruvida energi-

och miljöpolitikens målsättningar förverkligas och på behovet av att följa upp

styrmedlens effekt. Från värmemarknadens olika aktörer har det tydligt framkommit att

de har intresse av en oberoende partsneutral uppföljning om förhållandena på

värmemarknaden och på dess utveckling. Det finns statistik och redovisning i olika

sammanhang om värmemarknaden och om fjärrvärmemarknaden. Det kan dock

noteras att informationen i dessa sammanhang är olika strukturerad, innehållet är

definierat på olika sätt och iaformationen fångas för olika tidsperioder och vid olika

källor.

Indikationer om höga fjärrvärmeprisérrekommer i den begränsade uppföljning som

gjorts inom förstudien. En grupp fjärrvärmeföretag uppvisar avgifter som förefaller

höga i förhållande till andra företag med någorlunda likvärdiga förutsättningar.

Indikationerna kan vara ett tecken på att företagen utnyttjar det naturliga monopolet till

att upprätthålla en onödigt hög kostnadsnivå eller oskäligt hög avkastning.

Det finns principiella motivatt överväga en närmare uppföljning eller reglering.

Möjligheterna till korssubventipnering mellan fjärrvärmeverksamheten och annan
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näraliggande verksamhet inom energiföretagen kan i princip leda till att

fjärrvärmekunderna får betala ett oskäligt högt pris. Denna "risk" förstärks av att

marginalerna inom den avreglerade elhandeln nu blir allt mindre. Kunderna på

fjärrvärmemarknaden har på grund av företagens monopolliknande ställning ett

underläge mot leverantörerna. Stora tröskeleffekter hindrar byte av värmebärare.

Kundernas information om fjärrvärmeföretagens kostnader och prisnivåer är liten -

kunden är underlägsen.

Förstudien påvisar således att det finns motiv för viss uppföljning av värme- och

fjärrvärmemarknaden och eventuellt också för reglering av fjärrvärmen. Frågan bör

studeras djupare. Den fortsatta hanteringen av frågan bör bedömas i två steg - två

ambitionsnivåer.

1. Uppföljning av värmemarknaden och fjärrvärmemarknaden

2. Reglering av fjärrvärmemarknaden

I ett första steg bör utredas närmare hur en uppföljning av värmemarknaden och

fjärrvärmemarknaden skulle utformas. I förstudien redovisas ansatser till vad en

uppföljning bör beröra:

• utvecklingen på värmemarknaden i stort

• olika värmebärares andelar på värmemarknaden

• konkurrenssituationen på värmemarknaden

• pris- och kostnadsutveckling på värmemarknaden i allmänhet och

fjärrvärmemarknaden i synnerhet

• ägarförhållandenas utveckling för fjärrvärmeföretagen och dess betydelse för

prisbilden

• fjärrvärmens utveckling i förhållandena till andra värmebärare
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Behovet av reglering av fjärrvärmemarknadehör belysas närmare i samband med att

frågan om uppföljning utreds. I denna förstudie redovisas ansatser till vad en reglering

skulle kunna inriktas på:

• "takprisbevakning" på liknande sätt som tillämpas för elnätföretagen (distribution)

med regler för prissättning och kostnadsredovisning

• uppdelning mellan distribution av fjärrvärme (och fjärrkyla) och produktion av

hetvatten

• åtskillnad mellan fjärrvärmeverksamhet och övrig verksamhet inom energiföretagen

via krav på åtskilda juridiska personer eller krav på åtskild redovisning

1999-10-05/BohIin & Strömberg



1 Inledning
1.1 Regeringens uppdrag till Energimyndigheten

Enligt ett uppdrag till Energimyndigheten, med en inriktning som anges i

Näringsdepartementets promemoria 1999-05-05 Värmemarknad, ska

Energimyndigheten "göra en förstudie av förhållandena på värmemarknaden inklusive

regelverk, lagstiftning mm. I förstudien ingår att utveckla metoder, identifiera aktörer

och göra avgränsningar. Förstudien syftar till att öka kunskapen om området och att ge

underlag för ett eventuellt senare uppdrag att kontinuerligt följa värmemarknaden med

avseende på konkurrenssituation och prisbildning".

Bohlin & Strömberg har av Energimyndigheten fått i uppdrag att kartlägga

värmemarknaden med särskilt fokus på fjärrvärme. I detta ingår även att undersöka om

det föreligger behov av tillsyn och eventuell reglering av värmesektorn. Vidare

diskuteras olika principer och metoder för uppföljning av värmemarknaden i allmänhet

och fjärrvärmemarknaden i synnerhet.

Kartläggningen är i huvudsak avgränsad till att omfatta bostads- och servicesektorn.

2 Energipolitiska mål
2.1 Nationella mål3 *

Sveriges mål med energipolitiken är att:

• skapa goda förutsättningar för en effektiv energianvändning och säkra den kort- och

långsiktiga tillgången på energi

• främja omställningen av energisystemet och medverka till ett ökat utnyttjande av

förnyelsebara energikällor samt ett lågt utnyttjande av fossila bränslen. När det gäller

naturgas, som är det mest fördelaktiga fossila bränslet, skall det befintliga

gasnätverket utnyttjas

• låta de fyra outbyggda älvarna förbli orörda

• verka för en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på

31 Regeringens proposition 1996/97:84, " En uthållig energiförsörjning"
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hälsa, miljö och klimat

• skapa konkurrenskraftiga elpriser

• bredda energi- miljö- och klimatsamarbetet kring Östersjön

• minska användningen av el för uppvärmning. Dock tillåts elanvändningen inom

industrin öka den närmaste tioårsperioden.

2.2 EU:s mål32

EU har ingen rättslig befogenhet att bedriva energipolitik. Det har varit alltför svårt att

utforma en gemensam politik. Däremot har länderna lyckats att gemensamt besluta i

vissa energifrågor som rör andra politiska områden där EU har ansvar. De tre politiska

områden som har störst inverkan på energipolitiken är försörjningstryggheten, den inre

marknaden samt miljöfrågorna. Som ett led i arbetet för att minska koldioxidutsläppen,

och öka försörjningstryggheten har EU antagit flera program för att minska

energianvändningen, miljöanpassa kraftproduktionen och utveckla alternativa

drivmedel. Vidare har ministerrådet beslutat att inrätta ett ramprogram för energi i syfte

att koncentrera och integrera energipolitiken i gemenskapen samt skapa en bättre

överblick. Gemensamma mål är att:

• kraftvärme byggs ut avsevärt. Andelen elproduktion från kraftvärme, 9% 1997, ska

fördubblas fram till år 201033

• transeuropeiska energinät34 byggs ut. Dels för att den inre marknaden ska fungera

friktionsfritt, dels för att de mindre utvecklade regionerna ska kunna utveckla sina

ekonomier samt för att förbättra försörjningstryggheten.

• naturgas introduceras i nya regioner och lagringsmöjligheterna för gas utökas

Förutom diverse gemensamma förslag inom miljöområdet35 ämnar man också arbeta

med ett att konkretisera och följa upp ett de nya direktiv som gäller för gas- och

32 Underlaget är hämtat ur Energi och miljö inom EU- Energimyndigheten -99
33 Fjärrvärmeföreningens verksamhetsberättelse 1997/98
34 Transeuropeiska energinät omfattar också transporter och telekommunikation. Förbättringar av energinäten
handlar främst om utbyggnad och förstärkningar av befintliga naturgasnät samt högspänningsnät
35 Se Energimyndigheten, 1999 "Energi och miljö inom EU
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elmarknaderna. Kommissionen måste bl a se över hur stödet till förnybara energikällor

ska utformas för att undvika snedvridande effekter på den konkurrensutsatta

elmarknaden. Vidare håller EU:s ministrar på att utarbeta en åtgärdsplan för

energieffektivisering.

En viktig faktor av betydelse för avreglering av andra EU-länders elmarknader är EU:s

sk transiteringsdirektiv som omfattas av EES-avtalet. Genom avtalet underlättas

trans itering mellan olika länder och kan ses som det första steget i riktning mot öppen

marknad för el inom EU-området.

2.3 Styrmedel

Det finns en mängd olika typer av styrmedel att tillgå såsom ekonomiska,

administrativa samt styrning genom information. De administrativa styrmedel, dvs

lagar och förordningar som påverkar värmemarknadens utveckling är t ex

Kommunallagen (1991:900)36, Lagen om kommunal energiplanering (1977:439), Lagen

om allmänna värmesystem (1981:1354), Ellagen samt Lag om ändring i eliagen

(1997:857). Det vanligaste styrmedlet är dock ekonomiskt, dvs skatter och subventioner.

2.3.1 Utveckling av skatter och subventioner37

Elkraft har beskattats sedan 1951. Den allmänna energiskatten infördes år 1957. Därmed

utvidgades beskattningen till att även omfatta kol, eldningsolja och motorbrännolja

(diesel). Till en början motiverades skatten av statsfinansiella skäl, men kom under 1970-

talet att få energipolitiska skäl. Syftet var att styra förbrukningen bort från olja och

samtidigt stimulera utbyggnad av elproduktionskapaciteten. Mellan 1957 och 1973,

tiden för den första oljekrisen, minskade skattesatserna realt sett. Därefter steg skatterna

på olja kraftigt. Under 1980-talet styrdes beskattningen av miljöargument, vilket ledde

till att skatterna på kol och naturgas ökade. Under 1990-talet omstrukturerades

energibeskattningen i samband med den stora skattereformen, som genomfördes 1990

36
37 SOU 1997:11 "Skatter, miljö och sysselsättning"

Där ingår lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen
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och 1991. Skatten på kol hamnade på samma nivå som på olja, medan skatten på

naturgas var lägre. En koldioxidskatt infördes 1991 på samtliga fossila bränslen. I början

på 1990-talet infördes även moms samt svavelskatt. Punktskatterna på fossila bränslen

har ökar kraftigt under de senaste 20 åren. Detta har påverkat energimixen både inom

tillverkningsindustrin och övriga sektorer.

Sammantaget medförde skattereformen 1990-91 att skatteuttaget på energi ökade med

ca 18 miljarder kronor (1991-års priser). Av dessa svarade förändringar i energi-

koldioxid- och svavelskatten för knappt 3 miljarder kronor och mervärdesskatten för ca

15 miljarder.

Mervärdesskatt på energi innebär att företag kan dra av skatten på energiråvaror. Det

tillåts däremot inte t ex hushåll göra varför denna kategori måste bära skatten fullt ut.

När det gäller svavelskatten infördes inget avdrag på bränslen som användes vid

kraftproduktion. Syftet var att styra bränsleanvändningen vid elproduktion mot

lågsvavliga bränslen.

Regeringen har bidragit till investeringar i kraftvärmeutbyggnad med biobränslen. En

miljard kronor har tidigare utbetalats i bidrag för att få ny kraftvärme baserad på

biobränslen. Enligt 1997 års energiproposition satsas ytterligare 450 miljoner kronor i

samma syfte.

I tabell 2.1 framgår energi-, koldioxid- och svavelskatten i öre per kWh för 1998 samt

1999. Skatten på eldningsolja 5, dvs för tung industri har ökat något mellan 1998 och

1999, beroende på en ökning av den allmänna energiskatten. Även skatten på kol har

ökat något, vilket kan hänföras till ökad koldioxidskatt. Torv är endast belagd med

svavelskatt, vilken har minskat under perioden. El är belagd med en allmän energiskatt,

vilken minskat något mellan 1998 och 1999.
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Tabell 2.1. Energi-, koldioxid- och svavelskatt från den 1 januari 1998 och 1999 för

icke-industriell förbrukning, öre per kWh (exklusive moms)

Bränsle

Eldningsolja 1

Eldningsolja 51

Kol

Gasol

Naturgas

Torv

Biobränsle

El, norra Sverige

El, övriga

El,

fjärrvärmeproducent

er,

norra Sverige

El,

fjärrvärmeproducent

er,

övriga

Energi-

skatt

1998

7,5

6,8

4,2

1,1

2,2

0

0

9,6

15,2

9,6

12,9

1999

7,4

6,9

4,2

1,1

2,2

0

0

9,5

15,1

9,5

12,8

Koldioxid-skatt

1998

10,7

9,8

12,1

8,6

7,3

0

0

0

0

0

0

1999

10,6

9,8

12,2

8,6

7,3

0

0

0

0

0

0

Svavel-

skatt

1998

0

1,0

2,0

0

0

1,5

0

0

0

0

0

1999

0

1,0

2,0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

Total

skatt

1998

18,2

17,6

18,3

9,7

9,5

1,5

0

9,6

15,2

9,6

12,9

1999

18,0

17,7

18,4

9,7

9,5

1,0

0

9,5

15,1

9,5

12,8

1) Endast leveranser till industrin

2) Eventuell skatt beroende av bränslemixen

Källa: Energimyndigheten
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När det gäller energibeskattningen pågår i regeringskansliet en översyn av

energiskatterna. Arbetet utgår ifrån den skattemodell som Skatteväxlingskommittén

presenterade 1997. Målet är att göra skattesystemet tydligare och enklare med mindre

snedvridande effekter än dagens energiskattesystem. Energigruppen, som leds av

Finansdepartementet, ska presentera sitt förslag under 1999. Fjärrvärme- Kraftverks-

samt Gasföreningen, har bidragit med underlag till energiskatteutformningen. Givet

målet att förbättra miljön, att garantera lika konkurrensmöjligheter mellan olika

energislag, samt garantera samhällsmedborgarna en trygg energiförsörjning, krävs

politisk styrning.

3 Värmemarknadens struktur och funktisaätt

3.1 Värmemarknaden som begrepp

Värmemarknaden i Sverige är förhållandevis outforskad som marknad och analysram.

De energibärare för värme som inkluderas i värmemarknaden är fjärrvärme, el, olja,

trädbränsle, kol och koks samt naturgas. De största energibärarna i detta avseende är

fjärrvärme, el och olja.

3.2 Konkurrens och omstrukturering
Sedan den första januari 1996 råder fri konkurrens på den svenska elmarknaden. Det

innebär att det är fritt för vem som helst att sälja och köpa el. Fortfarande råder dock

monopol på distribution av el. Syftet med avregleringen på elmarknaden var att luckra

upp den regionala monopolstrukturen som den gamla ellagens koncessionssystem

medförde. Genom "öppna nät" har förhoppningen varit att konkurrensen ska leda till

samhällsekonomiska vinster och lägre priser för konsumenterna.

Avregleringen av elhandeln har startat en omstruktureringsprocess i hela

energibranschen. Förändringarna berör inte bara elhandelsföretagen, elnätföretagen och

elproducenterna utan hela energikoncernerna där även fjärrvärmeverksamheten i

många fall ingår.
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Inför avregleringen av elhandeln 1996 skedde ett omfattande utredningsarbete, som

bland annat resulterade i att elhandel och nätverksamheten redovisningsmässigt skulle

separeras. Motsvarande insatser är inte gjorda på fjärrvärmeområdet, vilket gör att

kunskapen om fjärrvärmemarknadens förhållanden och förutsättningar är

förhållandevis lite kända.

Avregleringen av elmarknaden har medfört att energiföretag i allmänhet har blivit mer

kund orienterade och ökat sin marknadsföring.38 Branschen är på väg mot ett mer

marknadsmässigt tänkande. Exempelvis arbetar fjärrvärmeföretag mycket mer idag

med färdigt värmekoncept jämfört med tidigare. Tjänster som erbjuds är t ex att erbjuda

hela fastigheter en viss komfort (som exempel kan nämnas garantier för att hålla en

konstant inomhustemperatur om t ex 20 grader). Vidare har fjärrvärmeföretagen har

tidigare varit mer inriktade på att enbart leverera värme, men erbjuder idag totala

energilösningar, där t ex fjärrkyla också ingår. Andra typer av nya tjänster som erbjuds

kan t ex vara rådgivning och åtgärder för att minska hushållens energiförbrukning.

Konkurrensförutsättningarna för de olika energibärarna inom värmemarknaden ser

olika ut.

• elhandeln är konkurrensutsatt, alla kunder kan fritt välja leverantör

• elnätverksamheten är ett reglerat naturligt monopol med myndighetsövervakning av

prisutvecklingen mm

• fjärrvärmeverksamheten är i huvudsak ett oreglerat naturligt monopol varvid

värmekunden som valt fjärrvärme som uppvärmningsform möter ett antal formella och

informella hinder vid byte till annat uppvärmningsalternativ. Leverantören styr priset.

• oljehandeln är konkurrensutsatt, men sker på en oligopolmarknad med relativt

enhetlig prissättning.

38 Konkurrensverket 1998 "Avreglerade marknader i Sverige - en uppföljning'
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3.3 Tillförsel
Under de senaste 20 åren har den totala energiförbrukningen för uppvärmning minskat

med ca en sjättedel. Samtidigt har fördelningen på de olika energibärarna kraftigt

förändrats. Fjärrvärme och el har ökat, medan eldningsolja har minskat med över 50

procent under perioden.

Tabell 3.1 visar uppvärmning i bebyggelse, där bostäder och lokaler, service m.m ingår.

Industrins värmeförbrukning, som uppskattas till ca 10 TWh ingår inte i

sammanställningen.

Tabell 3.1. Energibärare för uppvärmning, totalt i Sverige i TWh

Primärkälla

Fjärrvärme

Elvärme

Trädbränsle1

Kol och kocks

Olja2

Naturgas och

stadsgas

S:a

1980

24,7

ca 14

9,8

0

87,3

0

135,8

1990

30,0

ca 22

9,6

0,6

37,9

1,3

101,4

1995

37,2

ca 29

11,3

0

35,4

1,8

114,7

1997

37,8

ca 27,5

11,2

0

34,4

1,8

112,7

1) Inklusive enskild vedeldning

2) Inklusive gasol

källa: SCB E 20 SM 9802

När det gäller oljeförbrukningen i småhus, enligt bränslestatistiken, underskattas denna

på grund av svårigheter att klassificera vissa leveranser på slutliga användare.

Energistatistik för småhus ger en mer rättvisande bild.
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Uppgifter om fjärrvärmeanvändning i småhus samlas inte in i energistatistiken för

småhus. Det beror främst på att kollektivmätning är vanlig. För flerbostadshus och

lokaler stämmer summan relativt bra, men en viss avvikelse finns för respektive sektor.

Det torde bero på olikartad klassificering.

I lokalstatistiken är el som används för uppvärmning svår att få särredovisad. Detta

beror på att driftelen ofta ingår i den förbrukaruppgift som SCB erhåller.

När det gäller energistatistik för uppvärmningssektorn baseras denna på

fastighetsregistret (FTR) som urvalsbas. Registret är heltäckande, men

byggnadskategorier är inte konsekvent åtskilda på småhus, flerbostadshus,

servicelokaler, etc. Vidare avgränsas i FTR industrin annorlunda jämfört med

industristatistiken. Även vissa delar av servicelokaler ingår i FTR för industrin.

Tabell 3.2. Fjärrvärmeleveranser, volym i TWh, uppdelat på användarkategori år 1997

Användarkategori Volym, TWh

Flerbostadshus 22,3

Småhus 2,5

Offentliga lokaler 6,4

Industri 4,3

Övriga 6,4

S:a 41,9 TWh

Källa SCB 1998, "El, gas och fjärrvärmeförsörjningen".

I kategorin småhus ingår permanentbebodda småhus inklusive jordbruksfastigheter.

Däremot ingår inte permanentbebodda fritidshus (ca 30 000). När det gäller kategorin

flerbostadshus ingår endast de fastigheter som är taxerade som hyreshusenheter, dvs
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inte de flerbostadshus som är taxerade som lantbruksfastigheter (ca 18 700 lägenheter,

enligt FoB90).

Det är vanligt att fastigheter innehåller både bostäder och lokaler. I lokalstatistiken finns

även bostäder redovisade. Dessa är dock inte klassificerade som småhus, vilket förklarar

varför de ingår i kategorin lokaler.

3.3.1 Skillnader i uppgifter från olika källor
De uppgifter om värmeförsörjningen i Sverige som finns tillgängliga på olika håll

varierar. Skillnaderna kan till stor del förklaras av olika definitioner, om förbrukningen

är normalårskorrigerad etc. Uttalanden från representanter från producent- och

förbrukarorganisationer visar entydigt att det finns ett behov av att ha tillgång till en

partsneutral statistik om förhållandena på värmemarknaden. Utformningen av en sådan

statistik (generell databas) kan förslagsvis byggas upp av Energimyndigheten

tillsammans med berörda branschorganisationer.

3.3.2 Aktörer på värmemarknaden
I begreppet aktörer kan man skilja på producenter /leverantörer, branschorganisationer

för leverantörer och användare, ägare, statliga aktörer samt övriga.

På producent/leverantörssidan förekommer:

• elproducenter/-leverantörer

• fjärrvärmeleverantörer

• oljeleverantörer

• övriga leverantörer

• Branschorganisationer (användare)

-Villaägarförbundet

-Fastighetsägarförbundet

-övriga fastighetsägarorganisationer

-Hyresgästföreningen

-SABO
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Branschorganisationer (producenter/leverantörer):

• Fjärrvärmeföreningen

• Kraftverksföreningen

• Svenska Petroleuminstitutet

• Sveriges Elleverantörer samt

• Svenska gasföreningen

Ägarkategorier:

• staten

• kommuner

• privata

• industrin

• utländska ägare

Statliga aktörer:

• Energimyndigheten

• Konkurrensverket

Övriga aktörer:

• enskilda fastighetsägare

• mäklare

• Börser (Nordpool; el)
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3.4 Användning
3.4.1 Användarkategorier för värmeförbrukning

Energimyndigheten och SCB delar i sina "Statistiska meddelanden" in i följande

förbrukarkategorier:

• Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

• Småhus

• Flerbostadshus

• Offentlig förvaltning (inkluderar offentlig förvaltning, utbildning, forskning, hälso-

och sjukvård, sociala tjänster)

• Övriga (inkluderar parti- och detaljhandel, hotell, restauranger,

uppdragsverksamhet, nöjesverksamhet mm)

I denna rapport ligger fokus på leveranserna till bostäder och servicesektorn.

Tillverkningsindustrin står för ca 10 procent av den totala värmekonsumtionen.

Figur 3.1. Inhemsk värmemarknad 1997 (exkl. industri)

TWh
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Fjärrvärme

• I I
Småhus

Källa: Fjärrvärmeföreningen

Flerbostadshus Lokaler
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3.4.2 Användarnas situation

Konsumentens möjligheter att välja mellan olika system för uppvärmning, i huvudsak

fjärrvärme, el eller olja, begränsas av kostnadsskäl. Att byta från direktverkande el till

fjärrvärme kräver relativt stora investeringar av konsumenten, t ex nytt ledningssystem.

(Energimyndigheten beräknar denna kostnad kan uppgå till totalt ca 100 000 kronor.)

Kostnaden för att byta från fjärrvärme till oljeuppvärmning är även den hög, och

framstår sällan som ett realistiskt alternativ. Detta skapar inlåsningseffekter mellan olika

värmesystem. Samtidigt så är uppvärmningen en stor kostnadspost hos

fastighetsägaren, ca 15 procent av totalkostnaden.

I en studie utförd av Kjessler & Mannerstråle (KM Miljöteknik AB)39 jämförs gas,

fjärrvärme och olja som uppvärmningsalternativ. Studien genomfördes på uppdrag av

Sveriges Fastighetsägare i södra Skåne, och lades fram i januari 1999. Syftet med studien

var att: "...ta fram de totala kostnaderna för alternativa energislag i sex olika

typfastigheter. De alternativa energislagen är gas, fjärrvärme samt olja."

Typfastigheterna valdes ut av Fastighetsägarna i södra Skåne, och de tillhandahöll även

information om energiförbrukning mm för respektive fastighet. För de sex fastigheterna

beräknades sedan den årliga totalkostnaden för uppvärmning beroende på energislag.

Häri ingick kostnader för investeringar, finansiering, energikostnader, drift och

underhåll. Årsförbrukningen för de sex fastigheterna låg i intervallet 200-1370

MWh/år. Studien visar att gas och olja har i stort sett samma årskostnader, oberoende

av fastighetens storlek och beskaffenhet. Fjärrvärmen däremot ligger i samtliga sex fall

högre än alternativen. Kjessler & Mannerstråle kommenterar detta med: "Ur

driftsäkerhetsaspekt hålls fjärrvärme som något mer driftsäkert än de båda andra

alternativen. Marginalen är dock så liten att vi anser den knappt mätbar och att den

därmed inte anses påverka valet av energislag eller uppvärmningsform."

39 Kjessler & Mannerstråle (KM Miljöteknik AB), 1999, "Kalkylerför olika energislag'
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Driftskostnaderna för fjärrvärme är överlag högre än alternativen, medan

investeringskostnaderna i samtliga dessa fall är något lägre.

Undersökningen visar således att fjärrvärmen är något dyrare som uppvärmningsform

än såväl olja som gas. Det är dock viktigt att påpeka att studien endast gäller södra

Sverige. Samtidigt är utfallet av undersökningar som denna alltid beroende av vilka

insatspriser som används för alternativen. Exempelvis har oljepriset stigit sedan studien

presenterades.

3.5 Marknadsperspektiv
3.5.1 Avregleringen av elhandeln påverkar konkurrensen

på värmemarknaden
I och med att mätarkravet försvinner den 1 november 1999 mobiliserar aktörerna på

elmarknaden all sin kraft för att möta den ökade konkurrensen. Bland de mest aktiva

kan nämnas Vattenfall, Sydkraft, Birka Energi samt Graninge.

Eftersom flera av elföretagen även äger fjärrvärmeanläggningar så drar de även nytta av

de stora marknadsföringsinvesteringarna för sin fjärrvärmeverksamhet.

I och med avregleringen räknar till exempel Sydkraft med att tappa 5-10 procent av sina

kunder. Detta i kombination med att företagen tror att elpriset kommer att ligga 2-4 öre

över elbörspriset gör att speciellt de stora producenterna räknar med lägre vinster.
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3.6 Värmepriser
3.6.1 Förändringar i prissammansättning

Elpriserna har sjunkit sedan avregleringen. Samtidigt har elskatten ökat, vilket gjort att

konsumenterna i många fall inte uppfattat att deras kostnader för elförbrukningen

minskat. De förbrukare som bundit sina priser under flera år har i stället fått ökade

elkostnader.

Staten har, genom möjligheten att beskatta, stort inflytande på konkurrenssituationen

mellan de olika uppvärmningsalternativen. Inom flera fjärrvärmenät finns dessutom

olika värmeproduktionsanläggningar som kan utnyttja olika energibärare.

Produktionen styrs så att värme produceras i den anläggning som är billigast vid varje

tidpunkt, såväl ur skattesynpunkt som ur råvaruprissynpunkt.

Figur 3.2. Löpande kommersiella energipriser i Sverige 1987-1997
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Källa: Energimyndigheten 1998

Figur 3.2 visar hur de löpande kommersiella priserna har förändrats under perioden

1987-1997. Tillkomsten av moms på energi samt ökade energiskatter står för en stor del

av ökningarna.
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4 Värmemarknaden i framtiden
4.1 Generellt

Den totala energiförbrukningen för värmeändamål, som 1997 i Sverige uppgick till ca

113 TWh, förväntas successivt minska fram till år 2050. Naturvårdsverkets bedömning,

som kanske snarare bör ses som en vision, innebär att värmemarknaden om 50 år

uppgår till under 100 TWh, samtidigt som den uppvärmda ytan ökar med ca 30%.

Energibärarna el och olja skulle enligt denna bedömning bli av marginell betydelse,

medan andelarna för biobränsle och värmepumpar ökar väsentligt.40

Den avreglering av gasmarknaden, som påbörjas under år 2000, samt en eventuell

framtida gasledning från Ryssland eller Norge kan påverka sammansättningen av

basenergi för framställning av kraftvärme. Prisutvecklingen torde bli mer utjämnad än

nu och sannolikt erfordras styrning från statens sida om dessa bedömningar skall

realiseras.

4.2 Fjärrvärmen i framtiden
Medan den totala energianvändningen för värmeändamål beräknas minska under första

hälften av nästa sekel, förväntas totalvolymen för fjärrvärmen öka.

Fjärrvärmeföreningen gör bedömningen att år 2015 har fjärrvärmen uppnått ca 50 TWh

från nuvarande ca 45 TWh.

Fjärrvärmens andel av värmemarknaden ökar under dessa förutsättningar från drygt 40

procent 1998 till ca 50 procent fram till år 2015. Fjärrvärmen beräknas då ha ca 80

procents täckning av den marknad som fjärrvärmeföretagen opererar på, vara realistiskt

utbyggbar.

40 Naturvårdsverket m.fl (1999) "Energiläget år 2050'
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Figur 4.1. Prognos för framtida fjärrvärmeförbrukning
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Källa: Fjärrvärmeföreningen

Figur 4.1 visar Fjärrvärmeföreningens prognos för fjärrvärmeförbrukningen fram till år

2015. Underlaget bygger på en enkätundersökning 1995 respektive 1998 till samtliga av

fjärrvärmeföreningens 170 medlemmar. Medlemmarna har uppskattat hur mycket

fjärrvärme de kommer att sälja fram till år 2015. Enligt figur 4.1 kommer

fjärrvärmeförsäljningen att öka något. Tidigare undersökningar har visat att

uppskattningarna ofta är i underkant när det gäller bedömningar ett 15-tal år fram,

enligt Fjärrvärmeföreningen.

När det gäller energibärare bedömer Fjärrvärmeföreningen att om några år kommer

följande, delvis nya, energikällor/produktionsformer att få ökad betydelse:

• kraftvärme

• skogsrester

• spillvärme från industrin

• avfall/restprodukter

• energikombinat (exempel spillvatten från framställning av bioalkohol)
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5 Fjärrvärmemarknaden
Fjärrvärmemarknaden ges i detta kapitel särskild fokus. Avregleringen av elhandeln har

medfört ökad konkurrens inom energiförsörjningen. Den ekonomiska styrningen inom

koncernerna har därför fått nya förutsättningar. Det är därför av särskilt intresse hur

fjärrvärmeföretagen påverkats och vilken utveckling som pågår strukturellt och

ekonomiskt. Detta är av intresse för att följa hur konkurrensen på värmemarknaden som

helhet fungerar.

Totalt finns omkring 220 företag som producerar och/eller distribuerar fjärrvärme. Av

dessa är ca 170 medlemmar i Fjärrvärmeföreningen, vilka står för ca 99% av Sveriges

värmeleveranser. Medlemsföretagen levererade totalt ca 43,1 TWh 1998, vilket

motsvarar en verkningsgrad om 85 procent. Resterande fjärrvärmeföretag producerande

totalt ca 0,7 TWh. Sveriges totala fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion motsvarade

52,6 TWh 1997. Elproduktionen i kraftvärmeverk uppgick till 4,5 TWh, netto 1997.41

5.1 Historik
För 50 år sedan byggdes den första svenska kommersiella fjärrvärmeanläggningen i

Karlstad. Till en början utgjorde fjärrvärme en restprodukt från elproduktion, vilken var

huvudprodukten. Så småningom började man samtidigt som el producerades även

skapa värme. På så sätt kom kraftvärme att utvecklas.42

På 70-talet utgjordes elmarknaden av oligopol, vilket vissa kommuner ville motverka.

Det var främst politiker på kommunal nivå som såg möjligheterna i att värma citykärnor

med fjärrvärme. Det gav upphov till mindre föroreningar, eftersom biobränslen kunde

användas i ökad utsträckning. Oljeprischockerna förstärkte incitamenten att utnyttja

fjärrvärme som uppvärmningsalternativ.43

Ett starkt motiv till att kommunerna engagerar sig i produktion av fjärrvärme är

omsorgen om miljön. Utbyggnaden av biobränsleeldade fjärrvärme- som

41 Fjärrvärmeföreningens verksamhetsberättelse 1997/98
42 enligt Fjärrvärmeföreningen
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kraftvärmeverk ökar. Under de senaste 10-15 åren har utvecklingen mot en ökad

andelen biobränsle i värmeproduktionen på bekostnad av fossila varit tydlig.

Utvecklingen av värmemarknaden skulle med all sannolikhet sett annorlunda ut utan

styrning från statsmakternas sida. Det finns många olika former av statligt stöd som

påverkar värmemarknadens utveckling. Som exempel kan nämnas bidrag till

utbyggnad av fjärrvärme och hopkoppling av fjärrvärmesystem, investeringsbidrag till

kraftvärmeverk som eldas med biobränslen, bidrag för att ansluta blockcentraler och

småhus till befintliga fjärrvärmenät m.m.44

5.2 Utbyggnad av fj ärrvärme
Under senare år har fjärrvärmen byggts ut kraftigt och är idag den dominerande

uppvärmningsformen i flera tätorter.

Figur 5.1. Utbyggnad av fjärrvärmen
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Källa: Fjärrvärmeföreningen

1 ConnyRyytty (1999), Statens Energimyndighet
1 SOU 1999:5, "Effektiva värme- ock miljölösningar'
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Figur 5.1 visar att fjärrvärme som uppvärmningsalternativ har ökat kraftigt från 1950-

talet och fram till slutet av 1990-talet. Antalet medlemmar är närmare 170 och levererar

tillsammans omkring 45 TWh. Det största ökningen ägde rum under 1970-talet.

Fjärrvärme utgör ca 40 procent av den totala uppvärmningen i Sverige och är därmed

den vanligaste värmekällan för fastigheter. Idag finns fjärrvärme på över 200 orter runt

om i Sverige och förser mer än 3,5 miljoner svenskar med varmvatten och värme. Drygt

hälften av fjärrvärmen går till flerbostadshus. Trenden går mot utbyggnad även på

mindre orter.45

Antalet fjärrvärmeanslutna småhus har varit relativt konstant under en längre period,

delvis på grund av dålig lönsamhet. I samband med regeringens beslut 1996/97 att

ställa om energisystemet ökade fjärrvärmeproducenternas incitament att utöka

fjärrvärmeleveranserna till småhus. Enligt en undersökning av fjärrvärmeföreningen

uppger över hälften av föreningens medlemmar att de har planer på att ansluta småhus

till fjärrvärme. Intresset från Sveriges villaägare uppges också vara stort.

5.3 Trädbränsleinsatsen ökar
Den totala värmeproduktionen i fjärr- och kraftvärmeverk uppgick till ca 41,9 TWh

1997.46 Av denna mängd producerade Fjärrvärmeföreningens medlemmar tillsammans

41,2 TWh, vilket framgår av figur 5.2.

45 Fjärrvärmeföreningen
46 SCB "El, gas och fjärrvärmeförsörjningen 1997".
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Figur 5.2. Total fjärrvärmeförbrukning 1997

S:a 41,2 TWh

Källa: Fjärrvärmeföreningen

Av tillförd energi för fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion svarade trädbränsle för 28

procent. Av tillförd energi för elproduktion i kraftvärmeverk var kol det dominerande

bränslet, 41 procent.

Av figur 5.3 framgår att totalt sett har användningen av fossila bränslen i

fjärrvärmeproduktionen minskat kraftigt och biobränslen Ökat kraftigt under perioden

1980-1995.
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Figur 5.3. Fördelning av bränslen inom fjärrvärmeproduktionen i procent 1980-1995
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Källa: Fjärrvärmeföreningen

Den största förändringen är förbrukningen av eldningsolja i fjärrvärmeproduktionen

minskat från ca 90 procent till endast ca 10 procent under perioden 1980 till 1995. Under

samma period har förbrukningen av trädbränsle ökat från någon procent till över 20

procent. Användningen av trädbränsle har fortsatt att öka och stod för ca 28 procent av

bränsleförbrukningen i fjärrvärmeproduktionen 1997.

5.4 Fjärrvärmepriser
5.4.1 Stora variationer

Priserna på fjärrvärme runt om i landet varierar kraftigt. Faktorer som kan tänkas

påverka priset är:47

• antalet anslutna fjärrvärmeabonnenter till befintligt nät

• exploateringsgraden och bebyggelsestrukturen

• lånevillkor

Konkurrensverket 1998 samt Bohlin & Strömberg "Avreglerade marknader i Sverige - en uppföljning"
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• avkastningskrav

• vinstmarginal

• resursutnyttjande

• eventuell korssubventionering

Fjärrvärmeföreningen skriver i sin studie "Fjärrvärmens prissättning" att

"elmarknadens avreglering har inneburit att framför allt större kunder har fått klart för

sig att även priset på fjärrvärme är påverkbart". För fjärrvärmeföretagens del innebär

det en förändring från att hantera alla kunder efter en på förhand publicerad taxa till att

förhandla enskilt med varje kund.

I rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en

avgiftsstudie för år 1999" visar den s.k. Avgiftsgruppen (Sveriges

Fastighetsägareförbund, HSB:s Riksförbund, Riksbyggen, SABO och Hyresgästernas

Riksförbund) att fjärrvärmepriserna skiljer sig markant mellan olika kommuner.

Rapporten visar att den dyraste leverantören är ca 100% dyrare än den billigaste.

Orsaken till detta är enligt rapporten främst:

• När och i vilken omfattning kommunerna byggt ut fjärrvärmen. Lägst priser återfinns

följaktligen på de orter där fjärrvärmen byggts ut under en längre tid.

• Högre kundtäthet i större städer.

• Olika former av leveransåtaganden från fjärrvärmeföretaget.

Det kan dock inte uteslutas att taxorna för fjärrvärme i vissa fall är oskäligt höga, vilket

kan bero på att verksamheterna inte drivs effektivt i vissa kommuner. Som en

bekräftelse på detta kan sägas att den genomsnittliga avgiften för fjärrvärme ökat med

ca 2 procent mellan 1996 och 1998 trots att kostnadsutvecklingen de senaste åren borde

ha inneburit sänkta kostnader.48

48 Sveriges Fastighetsägare, "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för år
1998"
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0

Figur 5.5. Fjärrvärmepris relativt övriga
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Ovanstående prisexempel avser för fjärrvärmen den totala prisnivån (såväl fasta som

rörliga kostnader, men exklusive anslutningsavgifter, kapitalkostnader för

fjärrvärmecentral mm.). Alternativen till fjärrvärme innehåller endast rörliga kostnader

(kapitalkostnader har helt utelämnats). Medelpriset utgår bl a från

uppvärmningskostnader vid användning av el, gas, olja samt träbränsle i olika

kombinationer.49 Fjärrvärmen har genomgående ett högre pris än alternativens

medelpris, oavsett kundkategori.

För att fjärrvärmen ska vara ett realistiskt alternativ måste den prismässigt vara

konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsalternativ, främst olja och el.

Prisbildningen för konkurrerande energiformer prissätts i större grad i relation till

marknaden.

Man kan konstatera att spridningen i priser är stora. Priserna varierar från drygt 0,35 kr

per kWh till 0,70 kr per kWh inklusive moms.

1 EKAN-Gruppen
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När det gäller prisjämförelserna mellan fjärrvärme och andra uppvärmningsalternativ,

enligt figur 5.5 går det inte att dra några slutsatser härav eftersom priserna inte är fullt

jämförbara.

Figur 5.6 och 5.7 visar prisspridningen under 1998 och 1999 från två olika källor.

Figur 5.6. Medelpris för fjärrvärme 1998 (inkl. moms).
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Figur 5.7. Medelpris för fjärrvärme 1999 (inkl. moms).
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Källa: Nils Holgersson-undersökningen 1999

Trots att undersökningarna genomförts under olika år, och med olika antal

medverkande fjärrvärmeföretag finns det en relativt god överensstämmelse mellan

resultaten.

Ett antal leverantörer har fjärrvärmepriser i det övre intervallet och dessa ligger

uppemot de dubbla jämfört med de som har de lägsta priserna. Någon analys över de

bakomliggande faktorerna har inte gjorts. Det är därför inte heller klart om de är en

enhetlig grupp, eller om orsakerna är olika. Möjliga orsaker kan bland annat vara höga

självkostnader, skillnader i teknologi, skillnader i finansieringsstruktur eller höga priser

genom utnyttjande av den naturliga monopolsituationen.

Man kan konstatera att det inte finns något påvisbart samband mellan priserna i norra

och södra Sverige. Det finns inte heller något samband mellan priser och kostnader.501

sakens natur ligger att om man tillämpar en alternativbaserad prissättning och har låga

kostnader, så blir lönsamheten hög.

Hur priser och kostnader förhåller sig behöver närmare analyseras.

1 Enligt Fjärrvärmeföreningen och Energimyndigheten

1999-10-05/Bohlin & Strömberg



33

5.4.2. Omvärldens påverkan på prissättningen
Det finns ett flertal faktorer som påverkar priserna på fjärrvärmemarknaden.

Fjärrvärmeföreningen har redogjort för de mest betydelsefulla:

• Elmarknadsreformen, varigenom fastighetsägare fått en ökad insikt om att även

fjärrvärmepriset är förhandlingsbart. Energiföretaget som även levererar el får också

en ökad möjlighet att leverera totallösningar med både el och värme.

• Kunden får större möjlighet att ställa krav och jämföra olika

uppvärmningsalternativ. Fjärrvärmeleverantören kan möta detta med ett erbjudande

till kunden om att binda värmekostnaden till ett fast (knutet) pris över flera år.

Fjärrvärmeleverantören har - vid sidan av elleverantören - större möjlighet att

erbjuda fasta priser än konkurrerande alternativ.

• Skatte- och avgiftspolitiken spelar en viktig roll på värmemarknaden. Fjärrvärmen

har en fördel i att kunna välja bränsle beroende på vad som är mest fördelaktigt vid

en viss tidpunkt. De politiska målen avgör. Samtidigt innebär detta relativt dyra

investeringar.

• Miljöhänsyn är en av fjärrvärmens viktigaste konkurrensfördelar. Framtida

möjligheter kan uppstå där kunderna efterfrågar "grön värme" att jämföra med

elleverantörers erbjudande om "grön el" (miljöcertifierad el). En avgörande fråga är

hur miljöpolitiken kommer utvecklas, såväl nationellt som internationellt, och då

främst inom EU.

• Ägarförhållandet påverkar fjärrvärmeföretaget i stor utsträckning. De flesta

fjärrvärmeleverantörer är kommunala bolag, och dess ägare agerar främst i två

riktningar. Antingen utförsäljning eller ökade krav på avkastning på insatt kapital.

• Ny teknik ger t ex mindre kunder fler alternativ till fjärrvärmen
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5.4.3 Prissättningen i framtiden
Enligt Fjärrvärmeföreningen är kundstrukturen relativt homogen, och de två

dominerande kundgrupperna är flerbostadshus och lokaler för offentlig och privat

service. Framöver kommer fjärrvärmeföretagen allt mer att tvingas visa på andra

variabler än enbart priset för att kunna konkurrera med andra uppvärmningsalternativ.

De viktigaste kundönskemålen i framtiden tros vara:

• Konkurrenskraftiga priser på lång sikt inklusive enkelhet i prisstrukturen.

• Miljö, t ex argumentet med en stor andel biobränslen i produktionsmixen.

• Komfort och enkelhet

• Låg investering vid byte till fjärrvärme.

• "Färdig värme" med fjärrvärme, d v s en hel lösning inklusive finansiering.

• Konkurrenskraftiga drifts- och underhållskostnader.

• Effektiviseringstjänster för att skapa bättre värmelösningar för kunden.

5.4.4 Principer för prissättning
Vid beräkning av fjärrvärmepriser finns flera olika synsätt:

• Marknadsprissättning, där fjärrvärmeföretaget sätter sina priser i relation till

alternativen på marknaden. Detta är något som, i och med elmarknadens

avreglering, allt fler fjärrvärmeföretag övergår till.

• Alternativpris, där syftet är att fjärrvärmen ska följa priset på andra

uppvärmningsalternativ och vara billigare än dessa. Vanligtvis används oljepriset

som jämförelse. Alternativtaxa används främst av mindre fjärrvärmeverk.

• Självkostnadsprissättning, där målet är att fjärrvärmeföretaget långsiktigt ska

redovisa ett nollresultat, dvs att kundernas avgifter ska täcka kostnaderna för
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värmeproduktion och distribution, inklusive investeringar samt drift och underhåll.

Denna prissättningsmodell minskar i omfattning.

Enligt Fjärrvärmeföreningen använder ca 1/3 av företagen alternativtaxa, i synnerhet

de fjärrvärmeföretag som startats under 1970- och 1980-talen. Trenden går mot att allt

fler övergår till mer marknadsanpassade priser med t ex enklare prislistor

De enskilda energiföretagen har olika struktur på sin prissättning. De priskomponenter,

som förekommer i olika kombinationer är

1. energiavgift, som beräknas på förbrukad energi (kWh)

2. fast avgift, (fast avgift per år)

3. effektavgift, (också fast avgift per år) beroende på högsta eller abonnerad effekt (kW)

4. flödesavgift (alternativ till effektavgift), som beräknas efter skillnad i ingående och

utgående temperatur (grader) samt vattengenomströmningen (kubikmeter),

5.5 Produktionskostnader

I tillgänglig statistik finns mycket lite dokumenterat om företagens kostnader för

fjärrvärmeproduktionen. En del undersökningar av mindre omfattning är dock gjorda

och även om jämförbarheten kan variera visar dock dessa att medelstora och större

producenter har kostnader som mellan bolagen varierar i intervallet 180-280 kr per

producerad MWh51.

Kostnaderna innefattar bränsle inklusive produktionsskatter, drift, underhåll samt

kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna består av avskrivningar, ränta på tillgångsvärden

och/eller leasingkostnader.

Kostnadsvariationerna är stora och gäller i första hand bränsle- och kapitalkostnader.

Ofta är anläggningarna anpassade till ett eller få alternativa bränslen. Nya anläggningar

har väsentligt högre kapitalkostnader än produktionsenheter, som byggdes 10-20 år

51 Fjärrvärmeföreningen och BohJin & Strömberg 1999.
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sedan. Fjärrvärmeutbyggnaden sker, enligt Fjärrvärmeföreningen, främst i värmeglesa

områden, vilket ger högre kostnader.

"Det är inte ovanligt att företag bedriver såväl monopolverksamhet som

konkurrensutsatt verksamhet. När de båda verksamheterna bedrivs inom samma

organisatoriska enhet är det som regel en grannlaga och resurskrävande uppgift för en

utomstående part, t ex en myndighet, att kontrollera eller verifiera kostnaderna för

respektive verksamhet. I sådana fall ökar företagets möjlighet att använda ekonomiska

överskott från monopolverksamheten för att subventionera den konkurrensutsatta

verksamheten, s k korssubventionering. En sådan subvention snedvrider konkurrensen

och missgynnar konkurrerande företag som saknar möjligheter till

korssubventionering."52

5.6 Samband mellan kostnader och pris till kund

Förbrukaren får sin elkostnadsfaktura i form av fyra komponenter: elpris, nätpris,

energiskatt och moms (el- och nätpriset kan bestå av fast och energivolymberoende del).

För fjärrvärmen är det två komponenter: fjärrvärmepris (fast och rörlig del) samt moms.

När man jämför marknadspris med produktionskostnad för fjärrvärme måste man

beakta skillnader.

• Nätkostnaden är inkluderad i fjärrvärmepriset och debiteras ej separat.

• Skatt (utöver momsen) belastar ej förbrukaren.

• Subventioner, som för närvarande %or:

-för konsumenten: konvertering av elvärme

-för producenten: investeringsstöd för biobränslebaserad kraftvärme samt bidrag för
kulvert

52 Konkurrensverket, Delbetänkande av värme- och gasutredningen: - Effektiva värme- och miljölösningar (SOU
1999:5)
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Grovt räknat uppgår energiförlusten i fjärrvärmenätet från produktionsanläggningen

till kundens leveranspunkt till ca 7 procent Övriga kostnader för nätet uppskattas av

branschföreträdare till omkring 100 kr per MWh.

Självkostnaden (för företagsgemensamma kostnader) kan vid en produktionskostnad på

230 kr per MWh beräknas enligt följande:

230 * 100/93 + 100 = 347 kr per MWh.

5.7 Marknadsperspektiv
5.7.1 Vad tycker den enskilda kunden om fj ärrvärme?

Det finns flera starka faktorer som talar för fjärrvärmealternativets fördel:

• Bekvämlighet

• Leveranssäkerhet

• Liten miljöpåverkan

• Totalansvar från leverantören

Fjärrvärmeföreningen har genomfört en enkätundersökning där drygt 500 nuvarande

och potentiella kunder fått svara på frågor om sitt förhållande till fjärrvärme som

uppvärmningsform/'3. Följande slutsatser är viktiga att nämna:

• Det stora flertalet befintliga kunder är mycket nöjda med fjärrvärme som

uppvärmningsalternativ. 95% av befintliga kunder har inte några tankar på att byta

uppvärmningssystem.

• Ekonomin är viktigt, speciellt för potentiella kunder.

• Befintliga kunder anser att fjärrvärme är tryggt och fungerar bekymmersfritt, vilket

också är den främsta anledningen till varför de använder fjärrvärme.

5 j Fjärrvärmeforeningen 1998 (FVF 1998:3), "Fjärrvärmen som uppvärmningssystem; - Vad tycker kunden?'
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• Rörande priset så anser flertalet befintliga såväl som potentiella kunder att det

rörliga inslaget bör vara större (för närvarande ca 2/3).

• Fjärrvärmen har ett gott rykte, speciellt när det gäller miljö och trygghet, men de

ekonomiska aspekterna måste framhävas mer för att få potentiella kunder att byta.

Konsumenter upplever att möjligheterna att välja mellan olika system för uppvärmning,

i huvudsak fjärrvärme, el eller olja, begränsas av kostnadsskäl. Att exempelvis byta från

direktverkande elvärme till fjärrvärmeuppvärmning kräver relativt stora investeringar

av konsumenten, t ex nytt ledningssystem. En totalkalkyl för en villa kan uppgå till ca

100 000 kronor, enligt Energimyndigheten. Även kostnaden för att byta från fjärrvärme

till oljeuppvärmning är hög, och framstår sällan som ett realistiskt alternativ. Detta

skapar inlåsningseffekter mellan olika värmesystem. I ett försök att motverka detta

erbjuder staten bl a konverteringsbidrag vid byte till fjärrvärme.

Vid diskussioner med representanter för användarorganisationer bekräftas mycket i

ovanstående kundundersökningar. Genom sin position har användarorganisationerna

möjlighet att dels se mönster i fjärrvärmen, dels jämföra de lokala fjärrvärmeföretagens

erbjudanden. Det finns några reflektioner här som är viktiga att nämna. För det första de

stora prisdifferenserna hos producenterna. Dessa skillnader är enligt

användarorganisationerna inte alltid försvarbara med skillnader i t ex

produktionskostnad. För det andra går utvecklingen mycket mot att fjärrvärmepriset är

förhandlingsbart, även om små kunders förhandlingsposition fortfarande är svag.

Slutligen anser flera av de tillfrågade att någon form av reglering eller uppföljning är

nödvändig för att säkerställa fjärrvärmens ställning som ett attraktivt

uppvärmningsalternativ, dock utan att lämna några konkreta förslag på hur en sådan

reglering ska utformas.

5.7.2 Konkurrensen på fjärrvärmemarknaden
Förutsättningarna för el- respektive fjärrvärmeföretag ser olika ut. Elhandelsföretag har

inköpspriser som ligger inom ett relativt begränsat intervall, beroende på kopplingen till
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börspriserna. Priserna för fjärrvärmen bestäms inte på en motsvarande marknad och

uppvisar en avsevärt större spridning. En orsak till den större spridningen är att

fjärrvärmeföretagens produktionskostnader varierar i betydligt större utsträckning än

elföretagens inköpspriser. Fjärrvärmens konkurrenssituation påverkas av vilka

produktionskostnader man har.

Fjärrvärmeföretagen uppfattar att de opererar på en konkurrensutsatt marknad. Detta,

samtidigt som kunderna upplever en monopolmarknad när de väl valt fjärrvärme för

sin uppvärmning. Konkurrensverket menar i sin rapport "Avreglerade marknader i

Sverige - en uppföljning" att det inte är troligt att företag investerar i parallella

fjärrvärmeverk och distributionsnät på en lokal marknad. Distribution av fjärrvärme

kan ses som ett naturligt monopol. Samtidigt innebär valet av fjärrvärme som

uppvärmningskälla att en fastighets- eller villaägare inte gärna väljer något annat

uppvärmningssätt eftersom kostnaden för byte är hög, i vissa fall över 100 000 kr enligt

Energimyndigheten.

De stora aktörerna på fjärrvärmemarknaden sammanfattar i årsredovisningarna för 1998

sin syn på konkurrenssituationen. "Marknaden för fjärrvärme är att betrakta som lokala

monopol. Vid prissättning måste dock hänsyn tas till att kunderna kan välja egna

lösningar. I och med att oljepriset fallit kraftigt har detta blivit en realitet framförallt i de

fall näten är förhållandevis nya och kunderna behållit sina egna anläggningar."54 Vidare

kommenteras även prissättningen och konkurrensen från substitut:

"Fjärrvärme försäljningen har under det senaste året (1998) varit under stark

priskonkurrens främst på grund av låga oljepriser, vilket fått till följd att fjärrvärmens

övriga kvaliteter som bekvämlighet, leveranssäkerhet och liten miljöpåverkan fått ökad

betydelse för framgång på marknaden"55

I SOU 1999:5, "Effektiva värme- och miljölösningar" skriver utredaren: "Konkurrensen

inom värmeområdet uppges vara för svag. Bristen på konkurrens blir påtaglig när en

54 Graningeverkens årsredovisning 1998

1999-10-05/Bohlin & Strömberg



40

kommun som saknar fjärrvärme skall bygga upp ett fjärrvärmeföretag, eller

vidareutveckla en eller flera hetvattencentraler till en värmerörelse (med eller utan

kraftvärme). I sådana situationer finns bara en handfull företag som kan konkurrera om

köp eller samverkan."

Kommunallagens lokaliseringsprincip innebär att fjärrvärmeföretagen på

värmemarknaden verkar inom lokala, naturliga monopol, begränsade av

kommungränserna. Däremot verkar fjärrvärmeleverantörerna i en konkurrensutsatt

omgivning när det gäller uppvärmning, där fjärrvärmen konkurrerar med alternativa

uppvärmningsformer som t ex olja och direktverkande el.

SOU 1999:5 redovisar vidare flera argument som talar för ett undantag från

lokaliseringsprincipen:

• Många fjärrvärmeföretag är små, vilket hämmar skalfördelar i produktionen.

• Konkurrensen vid införande eller utveckling av värmesystem kan vara för svag,

eftersom kommunala bolag inte kan konkurrera utanför sina gränser.

• Svag konkurrens om kunden av samma skäl som ovan.

• "Påtvingade" utförsäljningar av värmeföretag sker idag, eftersom det förekommer

att värmeföretag säljs ut med motiveringen att lokaliseringsprincipen hämmar

företagets utveckling.

Enligt utredningen är ett undantag från lokaliseringsprincipen dock inte invändningsfri.

Flera av principerna i kommunallagen har tillkommit för att reglera verksamheter som

är naturliga monopol. 'Från samhällets sida har det setts som eftersträvansvärt att

stordriftsfördelarna i produktionen utnyttjas och verksamheten har därför tillåtits och

skyddats för konkurrens."

55 Sydkrafts årsredovisning 1998
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Konkurrensverket bestrider dock utredningens förslag, och menar att flera viktiga

aspekter först måste utredas, främst då "möjligheterna till och behoven av strukturell

separation mellan konkurrensutsatta och icke konkurrensutsatta energiverksamheter/'

samt "frågan om särredovisning och transparenskrav vad gäller naturliga monopols

prissättning. "36

Konkurrensverket skriver vidare att i samband med avregleringen av elmarknaden fick

fjärrvärmeföretagen under vissa förutsättningar undantag från självkostnads- och

likställighetsprincipen. Orsaken till detta beslut var främst att lagstiftarna såg att en

avreglerad elmarknad skulle medföra ökad konkurrens för fjärrvärme i förhållande till

eluppvärmning, dvs att fjärrvärmeföretagens naturliga monopol i praktiken skulle

upplösas. Numera råder därför fri prissättning på fjärrvärmeområdet i samtliga

kommuner.

5.7.3 Korssubventionering
Konkurrensverket skriver i sitt delbetänkande till "Effektiva värme- och miljölösningar"

(SOU 1999:5): "På monopolområden, såsom transport av el på nätet och distribution av

fjärrvärme, bör från konkurrens- och konsumentsynpunkt normalt ställas krav på hög

transparens. Ofta är det otillräckligt att enbart införa regler om särredovisning av

monopolverksamhet utan det kan också krävas att monopolverksamheten,

organisatoriskt och funktionellt, separeras från övrig verksamhet. Därutöver kan

behövas regler om en öppen redovisning av prissättningen och principerna för denna."57

Denna utredning har inte haft tillgång till enskilda företags kostnader och intäkter och

har därför inte kunnat styrka att korssubventionering förekommer.

Det förekommer att energiföretag ger fjärrvärmekunder rabatt på fjärrvärmen om de

samtidigt köper hela sitt behov av el till ett fast pris. Energiföretag som säljer både el och

Konkurrensverket 1999, Delbetänkande av värme- och gasutredningen: Effektiva värme- och miljölösningar
Delbetänkande av värme- och gasutredningen: Effektiva värme- och miljölösningar (SOU 1999:5),

Konkurrensverket.
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fjärrvärme enligt ovanstående konstruktion får en konkurrensfördel i förhållande till

rena elleverantörer.

Vidare finns indikationer på att företagspriserna vid uppköp och förvärv av

energiföretag med fjärrvärmeproduktion är högre, jämfört med uppköp och förvärv av

energiföretag som enbart har elhandel och elnät.58

Risken för korssubventionering ökar för företag med både fjärrvärme och elhandel i takt

med att förtjänstmarginalerna på elhandeln minskar på grund av priskonkurrens på

elmarknaden.

6 Sammanfattande problemställning över
fjärrvärmemarknaden

Detta kapitel avser att sammanfatta de företeelser som tagits upp i rapporten som

konkurrenshämmande på värmemarknaden. Problemställningarna bygger på hur

användarna upplever situationen.

6.1 Upplevda problem

• Höga fjärrvärmepriser

• Inlåsningseffekter

• Lagstiftning

• Ägarstruktur

• Fjärrvärmeföretag med höga kostnader

58 Muntlig information från personer i branschen. Obekräftade källor
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6.1.1 Höga fj ärrvärmepriser
De kunder som har fjärrvärme idag upplever i allmänhet att det är ett mycket bra

alternativ, dels ur miljösynpunkt, dels för att det är pålitligt och bekvämt. Kunder

erbjuds förmånliga priser vid byte från t ex el eller olja till fjärrvärme. Men flertalet

kunder upplever att fjärrvärmepriserna höjs kontinuerligt, samtidigt som t ex priset på

el, sjunker som ett resultat av konkurrenssituationen. Kunderna upplever sig inte ha

förutsättningar för att kunna påverka priset. Dock menar de kunder som gått över till

fjärrvärme, att det verkar konkurrensdrivande på fjärrvärmepriset om de behållit sin

elpanna. Hotet om att byta uppvärmningsalternativ blir därmed starkare och kan bidra

till att hålla fjärrvärmepriset nere.

Som tidigare visats skiljer sig också priserna på fjärrvärmen åt kraftigt, beroende på var

fjärrvärmeföretaget är verksamt, hur effektivt resurserna används samt kostnadsbilden.

Vidare finns uppgifter från Konkurrensverket på att även vinsterna skiljer sig kraftigt åt

mellan olika fjärrvärmeföretag.

Orsakerna till detta är svårfångade. Det finns inget samband som tyder på att de

fjärrvärmeföretag som har höga priser också har höga vinster. Inte heller nödvändigtvis

att resurseffektiva verk har låga priser.

Hur många och vilka dessa företag är har inte varit föremål för närmare studier i denna

rapport. Det är dock ett viktigt nästa steg i kartläggningen av värmemarknaden att gå in

närmare på djupet för att söka orsakerna till prisskillnaderna.

I detta sammanhang blir det relevant att samtidigt studera om ägandesituation och

ägarförändringar påverkar prissättningen. Kan man säga något om ägandestrukturen

för de företag som tar ut "oskäliga" priser?
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6.1.2 Inlåsningseffekter
Flertalet användare upplever att det är dyrt att byta över till andra

uppvärmningsalternativ när man väl har valt fjärrvärme. Kostnaderna för att investera i

en ny el- eller oljepanna blir alltför höga.

En ytterligare aspekt är att flera kunder upplever att fjärrvärme är ett bra alternativ ur

miljösynpunkt.

6.1.3 Lagstiftning gynnar fj ärrvärmealternativet
Lagstiftningen gynnar idag fjärrvärmealternativet av miljöskäl, jämfört med el- och

oljepanna. Producenter får subventioner för att investera i biobränsleeldade

kraftvärmeverk. Kommunens detaljplaner styr vilka reella möjligheter som

fastighetsägaren har att välja värmealternativ. Det krävs t ex bygglov för att införa

oljepanna.

På det sätt lagarna är utformade påverkar de troligen kunders val av

uppvärmningsalternativ. Kunder kan lockas in genom förmånliga inträdesvillkor för

fjärrvärmealternativet. Efter övergången till fjärrvärme är dock den enskilde kundens

påverkansmöjligheter på sina fjärrvärmekostnader begränsade. Kunden har då inte

tillgång till de marknadsmekanismer som ger kunden makt såsom är fallet på t ex

elmarknaden.

Huruvida denna typ av hinder är av betydande grad eller ej framkommer inte av det

material som rapporten bygger på. Däremot tyder detta faktum på att det är viktigt att

samhällets mål och medel är tydligt utformade så att såväl företag som kunder kan ta

långsiktiga beslut utan alltför stora risker.

6.1.4 Ägarstrukturen
De flesta fjärrvärmeföretag är kommunalt ägda. Ägarna till dessa bolag har dels ett

samhällsekonomiskt intresse, dels ett företagsekonomiskt. Kommunens åtagande är bl a

att ombesörja tillgången på värme för sina invånare och verka för en god miljö.
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Antag att en kommun äger en hyresfastighet som utnyttjar fjärrvärme där kommunen

samtidigt är ägare till fjärrvärmeverket. Fjärrvärmeverket byggdes för några år sedan

med statliga subventioner. (Man har dessutom för några år sedan investerat i en ny

biobränsleeldad panna.) Kommunen är samtidigt drabbad av en årlig nettoutflyttning,

vilket minskar antalet hyresgäster och urholkar kundunderlaget.

Under de senaste åren har bolaget tvingats höja priserna på fjärrvärme som är uppe i

t ex 65 öre/kWh. Detta drabbar hyresgästerna som har börjat att protestera. Eftersom

kommunen även äger hyresfastigheten, har de inga incitament att byta

uppvärmnrngsalternativ. Vidare innebär brist på konkurrens avsaknad av incitament att

bli mer produktiv eller effektivisera resursanvändningen.

Denna rapport behandlar inte ägarfrågan och dess konsekvenser på t ex priser. Detta är

dock ytterligare en aspekt som bör bli föremål för närmare granskning. Beroende på hur

ägandesituationen ser ut kan möjligheter finnas för företagen att utnyttja sin

särställning.

6.1.5 Fj ärrvärmeföretag med höga kostnader

Orsaker till detta kan vara:

-dyra investeringar i stora biobränslepannor som av olika skäl inte utnyttjas fullt ut

-investeringar i kraftvärmeverk, där fallande elpriser innebär att kostnaderna inte täcks

-de produktionstekniska förutsättningar innebär att flexibilitet saknas, när det gäller

valet av insatsbränslen

-ineffektiv organisation, ledning och drift

-olönsamma kraftvärmeinvesteringar i villaområden

-fallande kundunderlag i avfolkningsområden
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7 Behov av att följa upp värmemknaden

Värmemarknaden är som begrepp och referensram förhållandevis lite strukturerad. Den

tillgängliga statistiken är begränsad och olika statistikkällor visar på olika uppgifter om

samma företeelser.

Vi har kunnat konstatera från uttalanden av representanter från producent- och

förbrukarorganisationer, att det finns ett behov av att ha tillgång till en partsneutral

statistik om förhållandena på värmemarknaden. Behovet finns även från samhället sida

att kunna följa att utvecklingen sker i överensstämmelse med samhällets målsättningar.

Utformningen av en sådan statistik skulle kunna byggas upp av Energimyndigheten

tillsammans med berörda branschorganisationer.

En sådan statistik bör för den totala värmemarknaden omfatta:

1. Den totala energianvändningen för värmeändamål

Därigenom ges möjlighet följa upp att samhällets målsättningar i form av

energianvändning.

2. Fördelningen av de olika energibärarna

Detta skapar förutsättningar för uppföljning av att utvecklingen går mot mindre fossila

energibärare mot mer fönyelsebara och miljövänliga alternativ.

3. Prisutvecklingen för de olika energibärarna

Denna utveckling finns det anledning att följa, dels ur användarsynvinkel, dels som

underlag för bedömning om styrmedelsinsatser.

4. Konkurrenssituationen

Ägarförhållandena inom energiområdet är under en kraftig strukturförändring. Det

finns därför anledning att följa denna utveckling så att konkurrensen fortsätter att

förbättras.
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8 Behov av att följa upp fjärrvärmemknaden

Avregleringen av elhandeln har medfört ökad konkurrens inom energiförsörjningen och

därmed också för värmemarknaden. Omkring två tredjedelar av de företag som

levererar fjärrvärme säljer även el. Det är därför angeläget att följa hur

konkurrenssituationen förändrats samt hur fjärrvärmekunderna påverkas och vilken

utveckling som pågår strukturellt och ekonomiskt bland fjärrvärmeföretagen.

8.1 Uppföljning ur ett ägarperspektiv
Ur värmekundernas synpunkt är det av intresse om prisutvecklingen och

konkurrenssituationen på värmemarknaden påverkas av det förhållande att det finns

ägarsamband mellan fjärrvärmeverksamheten och exempelvis elhandel och

eldistribution. Det finns därför anledning att följa dels hur de faktiska ägar- och

strukturförändringarna utvecklats, dels om prisutvecklingen på fjärrvärme har något

samband med ägarförhållanden och övriga strukturella förändringar.

Vid en sådan uppföljning bör tre parametrar studeras: ägandeform, fjärrvärmepris och

tid, dvs olika tidsperioder.

1. Ägarstrukturen i sig och dess förändring över tiden för fjärrvärmerörelserna. Pågår

det en omstrukturering för fjärrvärmeföretagen som förändrar

marknadsförutsättningarna för kunderna?

• kommunal, statlig respektive privat ägare

• fjärrvärme ingående i energikoncern tillsammans med elhandel och elnät

respektive fjärrvärme som ägandemässigt är fristående från elhandel eller

elnätsföretagen

2. Ägarkategori - pris

Är det systematiska skillnader i fjärrvärmepris mellan kommunala fjärrvärmeföretag,

statligt ägda energiföretag som inkluderar fjärrvärmeverksamhet och privatägda
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fjärrvärmerörelser? Dvs kan exempelvis den lokala politiska förankringen för

kommunala fjärrvärmeföretag ha någon betydelse för prissättningen?

3. Ägarförändringar - prisutveckling

Har ägarförändringar för elhandelsföretagen och elnätföretagen också medfört att

fjärrvärmeföretagen bytt ägare? Har fjärrvärme ingått i utförsäljningen? Har

fjärrvärmepriset i "kvarvarande" fjärrvärmeföretag utvecklats annorlunda än priset i

företag som följt med i försäljningen?

Konkurrensverket menar att det finns flera skäl som talar för en ökad transparens inom

fjärrvärmen. Dels för att minska producentens informationsövertag, dels för att minska

risken för korssubventionering mellan el- och fjärrvärmebolag. Dessutom skapar detta

förutsättningar för att underlätta utomståendes (t ex konsumenter och myndigheter)

kostnadsberäkningar.59

8.2 Andra uppföljningsbehov
För att kunna följa fjärrvärmens förutsättningar och utveckling bör förutom ur

ägarsynvinkel även följande faktorer bli föremål för uppföljning:

1. Pristutvecklingen

Ger underlag för bedömning av fjärrvärmens konkurrenskraft samt medverkar till ökad

transparens för användarna

2. Kostnadsutvecklingen/effektiviteten

Eftersom förutsättningarna för fjärrvärmeföretagen är så olika bör förutom priserna

även kostnaderna följas upp för att bland annat ge underlag för effektiviseringsåtgärder.

3. Konkurrenssituationen

Fjärrvärmen är ur samhällets synvinkel ett värmealternativ som bör öka i användning.

Genom att följa fjärrvärmens ökade marknadsandelar samt

59 Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket 99-09-24
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konkurrensförutsättningarna gentemot andra alternativ, erhålls underlag för eventuella

samhälleliga styrningar.

4. Utvecklingen i olika samhällsstrukturer - tätort, glesbygd

Fjärrvärmens förutsättningar är olika beroende på samhällsstrukturen. I genuin

glesbygd är inte fjärrvärmen ett realistiskt alternativ. Det kan också finnas anledning att

följa utvecklingen på olika tätortsalternativ.

5. Fördelningen av utnyttjade bränslen i fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen bedöms vara ett miljömässigt bra alternativ. Miljödimensionen påverkas

dock av hur sammansättningen av energibasen för fjärrvärmen utvecklas.

6. Fördelningen av produktion i kraftvärmeverk, fjärrvärmeverk (hetvattenpannor)

respektive övriga kernativ

Den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för uppvärmning av vatten i form

av mer lokala uppvärmningsalternativ. Denna aspekt ligger möjligen utanför detta

uppdrag.

8.3 Kortsiktiga uppföljningsbehov
Det finns ett antal fjärvärmeleverantörer som tillämpar höga priser. Som exempel kan

nämnas - beroende på vad som menas med högt pris - att ett antal företag har

fjärrvärmepriser på 600 kronor per MWh eller högre (inklusive moms). Dessa bör

särskilt utredas för att få klarhet i bakomliggande faktorer. Är priserna resultat av

ineffektivitet eller felinvesteringar, är det företag som utnyttjar fjärrvärmens

inlåsningseffekter för att cptimera sin avkastning eller erbjuder de extra service som

motiverar de relativt sett höga priserna?

1999-10-05/Bohlin & Strömberg



50

9 Möjliga principer för reglering av
fjärrvärmemarknaden

För närvarande är användaren informationsmässigt i underläge gentemot

fjärrvärmeföretaget. För att få en mer balanserad situation erfordras att konsumentens

informationsnivå om marknaden höjs.

Om fjärrvärmeverksamheten är integrerad med en kommunal förvaltning eller en del i

ett bolag försvåras möjligheterna till uppföljning och transparens. Samtidigt finns det

risk för korssubventionering - inte minst för de energiföretag, som samtidigt bedriver

exempelvis elhandeln med dess minskande marginaler.

Genom att reglera ett naturligt monopol förbättras villkoren för de aktörer som opererar

på värmemarknaden. Konsumenten ges ett skydd mot oskäligt höga priser, samtidigt

som producenterna uppmuntras till rationalisering och effektivisering av sin

verksamhet.

För att få ett helhetsperspektiv över hur förutsättningarna kan variera kan företagen

struktureras på följande sätt:

Företag - oavsett ägarstruktur - med fjärrvärmepriser som är:

1. konkurrenskraftiga gentemot andra energialternativ

2. höga i relation till priserna för andra energialternativ samtidigt som företagets

avkastning är mycket hög

3. höga i relation till priserna för andra energialternativ och där företaget har höga

självkostnader i kombination med låg kostnadseffektivitet

4. höga i relation till priserna för andra energialternativ och där företaget har höga

självkostnader i kombination med hög kostnadseffektivitet

En eventuell reglering bör syfta till att motverka alternativ 2 och 3.
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Utan att ha tillgång till de olika företagens kostnadsstruktur är det inte möjligt att

uppskatta hur landets fjärrvärmeföretag fördelar sig på de olika alternativen.

9.1 Tänkbara regleringsalternativ

Fjärrvärmealternativet är inte utsatt för konkurrens på samma sätt som elhandeln, utan

får på grund av tröskelförutsättningarna inför ett energibärarbyte, betraktas som ett

naturligt monopol. Om en reglering befinns vara angelägen finns några olika alternativa

lösningar:

• Uppföljning av företagen - en lättare form av reglering och ett lämpligt första steg

Detta är en form av måttstockskonkurrens/ när det finns flera/många monopol.

Uppföljningen kan även avse substituten när sådana finns, dvs prisjämförelser

• Måttstocksreglering där intäkter eller priset på fjärrvärmen direkt regleras utifrån

kunskap om inflation, kostnadseffektivitet och produktion

• Substitutsreglering där fjärrvärmeprisets utveckling kopplas till prisutvecklingen på

de uppvärmningsalternativ som finns.

Dessa alternativ beskrivs mer ingående i en separat rapport.

Som framgår av tidigare resonemang kräver sådana ingrepp ytterligare utredning.

Dessutom är det kommunala självstyret av väsentlig betydelse för vilka

regleringsalternativ av fjärrvärmen som är möjliga.

När det gäller den befintliga lagstiftningen, avseende lokaliseringsprincipen, föreslås i

en statlig utredning60 att det är i princip två sorters agerande som kan bli föremål för

undantag från lokaliseringsprincipen:

• vid sammanlänkningar av fjärrvärmesystem i två eller flera kommuner

• vid köp eller bolagsbildning i andra kommuner än den egna.

60 SOU 1999:5, "Effektiva värme- och miljölösningar'''
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När det gäller förutsättningarna för ökad transparens bör krav ställas på strukturell

separation, dvs skilja nätverksamhet från distribution på liknande sätt som för

elmarknaden.

En statlig utredning61 ger följande regleringsförslag:

• införa regler om särredovisning av monopolverksamhet, dvs separera nät och

produktion. Genom att kommunerna öppnar produktionen för konkurrens och själva

kvarstår som ägare av infrastrukturen (rören), kan en konkurrensutsatt marknad

skapas.

• monopolverksamheten, organisatoriskt och funktionellt, separeras från övrig

verksamhet.

• öppen redovisning av prissättningen och principerna för denna.

Problemet här är dock att kraftvärmens ekonomiska lönsamhet urholkas. Samtidigt är

situationen avsevärt olik den på elsidan, där näten är sammanbyggda såväl nationellt

som internationellt. Slutligen skulle troligtvis investeringarna minska till följd av att de

långa avskrivningstiderna i fjärrvärmebranschen kräver att avsättningen är tryggad."

61 SOU 1999:5, "Effektiva värme- och miljölösningar" samt Konkurrensverketsdelbetänkande: till denna utredning
SOU 1999:5, "Effektiva värme- och miljölösningar'''
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1. Fjärrvärmeeffektivitet

Inom offentlig sektor eller inom branscher som är reglerade fungerar inte de
traditionella lönsamhetsmåtten så väl som resultatindikatorer. Marknader med en
fungerande konkurrensger både en 'morot och piska' som både lockar och
tvingar fram successiva produktivitetsökningar. Konkurrensen leder också till att
priserna inte överstiger kostnaderna.63 För offentlig verksamhet är detta tydligt
genom att målet för verksamheten inte ens handlar om vinstmaximering utan
möjligen om kostnadsminimering. Men även på marknader med utbud och
efterfrågan och finansiering via priser med ett privat ägande och där målet för
många av företagen är vinstmaximering blir inte de normala företagsekonomiska
lönsamhetsmåtten tillfredsställande om konkurrensen är begränsad. Detta därför
att ett monopol kan sätta priserna (vilket de inte kan på en marknad med
fungerande konkurrens där priserna är givna av marknaden). Denna situation gör
att samhället via statsmakterna reglerat verksamheten, t ex bestämmelser om
högsta avkastning eller prisreglering.

För fjärrvärmen gäller att de idag utgör lokala naturliga monopol vad gäller
distributionen av hetvatten. Möjligheten för en potentiell konkurrerande
hetvattenproducent att få tillträde till näten finns f n inte legalt. Ledningsburna
tjänster som vatten o avlopp, vägar, järnvägar, eldistribution och fjärrvärme är
naturliga monopol eftersom det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga
parallella nät. För fjärrvärmen är det själva ledningsnätet som är det naturliga
monopolet medan produktionen av hetvatten kan konkurrensutsättas även om det
säkert finns vissa stordriftsfördelar även vid varmvattenproduktionen.

Nu är fjärrvärmen inte ett nationellt monopol utan består av många lokalt
avgränsade monopol (drygt 200 företag av starkt varierande storlek). Detta
förhållande gör att det inte bara finns en möjlighet att följa varje enskilt företag
över tiden, utan även att jämföra företagen med varandra. Det gör att vi både kan
undersöka fjärrvärmeföretagens produktions- och kostnadseffektivitet för olika år
och hur deras produktivitet utvecklas. Genom att successivt bygga upp en s k
paneldatabas med uppgifter för olika år kan jämförelser göras för varje företag
genom att de jämförs relativt varandra. En sådan s k måttstockskonkurrens
fungerar då till en del som ett substitut för frånvaron av konkurrens mellan
företagen.

I det följande redovisas en inledande jämförelse av ovanstående slag. Den
metodik som här använts bygger på det matematiska optimeringsverktyget 'linjär
programmering', som gör det möjligt att mäta företagens relativa effektivitet då
flera olika resursslag producerar flera olika tjänster. Detta görs simultant i en och

63 I kostnaderna ingår den del av vinsten som utgör en skälig ersättning till det egna kapitalet.



samma beräkning för varje företag, vilket gör att olika komplicerade
produktionssamband mellan resurser och producerade tjänster kan fångas upp.
Det finns även andra metoder som kan användas för beräkningar av
produktionseffektiviteten.M

2. Effektivitet och produktivitet

Med produktivitet avses kvoten mellan producerad volym av en eller flera
varor/tjänster och de resurser som förbrukas vid denna produktion. Om det enbart
produceras en (1) produkt med hjälp av en (1) resurs är uppgiften att mäta enkel.
Om fler produkter produceras med hjälp av flera olika resurser blir uppgiften
svårare. En sammanvägning måste då ske:

Produktivitet=

Produkterna kan, om det finns priser, vägas samman med dessa givet att dessa är
utgör resultatet av utbud och efterfrågan på en konkurrensmarknad, dvs att de
verkligen avspeglar kostnaderna och kundernas önskemål. Offentlig produktion
saknar dock oftast priser på de tjänster som produceras över huvudtaget. I
reglerade marknader är priserna ofta avvikande från vad som skulle uppstå på en
fri marknad. Det gör att de priser som finns på reglerade marknader, t ex olika
marknader för infrastrukturtjänster, inte kan användas för att väga samman
produktionen.

Resurserna kan vanligtvis vägas samman med de faktorpriser som gäller på de
faktormarknader som används. Även här kan dock att skevheter kan finnas, dvs
att en använd resurs inte motsvarar den rätta kostnaden. Det kan vara fallet vid
korssubventionering där tjänster byts inom en koncern och där internpriserna
skiljer sig från marknadspriserna. Kapitalkostnaderna är ofta ett exempel på att
olika kostnader finns beroende på olika avskrivningsprinciper och att
avkastningskraven är olika i företagen.

Givet att priserna speglar det samhällsekonomiska värdet och faktorpriserna
reflekterar resursernas relativa knapphet och värde i produktionen, så kan
produktiviteten bestämmas. Jämförelser kan göras med samma företag över tiden
och med andra företag inom samma bransch. I det senare fallet innebär det en
effektivitetsjämförelse där det mest produktiva företaget sätter normen.

Effektivitetsbegreppet ska här i den vidare texten ses som produktivitet relativt
en referens. Effektivitetsmåttet bygger då på jämförelser av produktivitet mellan
företag relativt en referenspunkt - en front. Med effektivitet avses avståndet
mellan en enskild produktionsenhet och den bästa tillämpade teknologin, dvs de

64 Metoderna utgår från begreppet produktionsfront men själva beräkningstekniken kan variera. DEA är en s k
icke-parametrisk metod eftersom man inte gör några antaganden om produktionssambanden, medan de
parametriska (statistiska) metoderna kräver en explicit formulerad produktionsmodell.



mest produktiva företagen. Det vi mäter är företagens produktionseffektivitet, dvs
förmågan att 'göra saker på rätt sätt'.

Jämförelser av företagens produktivitet relativt en front av högproduktiva företag
ger en en tvärsnittsbild av förhållandet mellan insatta resurser och erhållna
prestationer för en given tidsperiod.65 Genom att följa företagen över tiden i en s
k panel, kan man studera hur produktiviteten förändras. Utvecklingen kan delas
upp i olika delar: förändringar i förmågan att utnyttja befintlig teknologi,
respektive tekniska förändringar i teknologin.66 Det är även möjligt att föra in
förändringar i kvalitet i dessa mätningar.67

3. Beräkningsprincip

Ett företag definieras generellt som kostnadseffektivt om det inte är möjligt att
öka produktionen vid givna resurser (om flera produkter produceras kan en
ökning möjligen ske, men då på bekostnad av minskad produktion av någon
annan produkt. Eftersom det är mycket svårt att beräknad den tekniskt-
eko nomiska gränsen för vad som är möjligt utifrån 'ingenjörskalkyler', måste
man använda andra sätt att få en uppskattning om vad som är faktiskt möjligt att
producera utifrån givna resurser. Principen för en sådan beräkning är att
förhållandet mellan insatta resurser (kostnaderna) och producerade tjänster
jämförs mellan företagen. Denna jämförelse ger kunskap om vilka företag som är
mest produktiva (har lägst kostnad per producerad enhet). Dessa företag
definiera en front som får utgöra den norm som man mäter mot. Minimi-
kostnaden, dvs den lägsta kostnad som något enskilt företag kan uppvisa i
branschen med hänsyn till produktionen av olika produkter. De företag som har
lägst relativ kostnader för en viss given produktion blir bedömda som fullt
kostnadseffektiva.

En metod som blivit populär när det gäller att undersöka effektiviteten är
'Data Envelopment Analysis' (DEA) som bygger på en matematisk
programmeringsmetod. För varje företag formuleras ett optimeringsproblem:
minimera kostnaden för given produktion av prestationer. Problemet löses med
hjälp av linjär programmering och ger ett mätetal över effektiviteten för varje
företag. För varje nätföretag kan vi således beräkna ett effektivitetstal och
därmed
också minimikostnaden för att prestera ett visst utbud av tjänster med beaktande
av t ex kundtätheten. Den stora fördelen är att metoden kan hantera både flera
olika produkter och flera olika resurser i samma beräkning. En annan fördel att
någon särskild form på produktionssambandet behöver inte specificeras som vid
de parametriska metoderna (stokastiska produktionsfronter).

65 De mest produktiva enheterna utgör en frontteknologi, dvs de är bäst på att utnyttja existerande teknik (och
med detta avses också organisation och företagsledning).
66 Man talar om catching up respektive technological change.
67 Fare, Grosskopf and Roos, "Productivity and quality changes in Swedish pharmacies", International journal of
production economics 39 1995.



I figur 1 visas principen för mätning mot en kostnadsfront. Produktionsmodellen
är här enkel produktion (antal enheter) mot kostnaderna för denna produktion.
På horisontell axel är respektive företags produktion utlagd och kostnaderna för
den på vertikal axel. Endast fyra företag har lagts in i figuren (rektanglarna).
Kostnadssambandet mäts här under antagande om varierande skalavkastning, dvs
om det finns olika produktivitet beroende på skalan / storleken så tar vi hänsyn
till detta. Man kan säga att vi här endast jämför företagen inom samma storlek
(utan att strikt göra någon klassindelning). Små företag jämförs med varandra
och stora sinsemellan. Tre företag "domineras" inte av några andra företag i
branschen, dvs inget annat företag (eller någon linjär kombination av andra
företag) har producerat till lägre kostnader. Dessa tre företag som därmed
konstituerar fronten, lägger fast den norm som övriga företag jämförs mot.
Av figur 1 finns det stordriftsnackdelar vilket framgår av att kostnaderna per
producerad volym inte ökar lika mycket i storleksintervallet mellan det minsta
och det tredje största företaget. Mellan det tredje största företaget och det största
ökar kostnaderna mera per producerad enhet. Detta gör att normen ändrar form
för olika storleksintervall. Ett antagande om konstant skalavkastning ger en
strängare norm för då jämförs alla företag mot alla och det företag som
producerat till lägst kostnad/enhet bestämmer nivån på normen.

68 Produktionen på x-axeln kan sägas representeras av en vektor av olika produkter.
69 Denna front i figur 1 är konstruerad med antagande om förekomst av varierande skalavkastning. Det innebär
att det både kan förekomma tilltagande och avtagande skalavkastning. Om storleken på företagen på företagen är
given (på kort sikt) kan detta vara ett rimligt antagande eftersom jämförelsen sett ur företagsledningarnas
synvinkel blir mer rättvis så. Vi antagande om konstant skalavkastning kommer fronten i figur 1 att bli en rät
linje från origo upp mot det företag som har lägst kostnad i branschen (dvs det andra företaget på fronten). Den
uppmätta effektiviseringspotentialen blir större vid antagande om konstant skalavkastning.



Figur 1 Kostnadsfront och kostnadseffektivitet

Kostnad

-ne

producerad volym

Graden av kostnadseffektivitet definieras för det undersökta företaget (c) som
kvoten ab/ac:

Kostnadseffektivitet = ab/ac

I figur 1 gjordes jämförelsen av pedagogiska skäl i två dimensioner och de olika
prestationerna sågs som ett aggregat. Med priser går det att räkna fram
ett mått på totalt producerad volym uttryckt i värdetermer. Men för många
prestationer som produceras finns inga priser och om de finns så är de ofta
snedvridna eftersom priserna inte satts på en konkurrensmarknad. För
eldistribution gäller att tjänsterna produceras i en monopolmarknad och att
priserna också till viss del dessutom är influerade av politiska överväganden.

Ansatsen utgör ett användbart verktyg för effektivitetsjämförelser av
fjärrvärmeföretagen, efterson dessa utgör lokala monopol. Då antalet företag är
förhållandevis stort ger metoden stora möjligheter att få fram värdefull
information om produktionsförhållandena i branschen. Metoden räknar simultant
på en produktionsmodell (där flera olika resurser kan ställas mot flera olika
produkter. Detta ger då ett sammanfattande mått på företagens produktiva
förmåga. I stället för att redovisa 'kr per MW eller 'kr/MWh', kan vi med hjälp
av metoden simultant väga samman dessa delmått till ett sammanfattande mått på
effektiviteten.



4. Tre produktionsmodeller över fjärrvärmen

Om det av olika skäl finns anledning att följa upp fjärrvärmeföretagen med
avseende på deras produktivitet och effektivitet, måste man formulera en modell
över denna verklighet man vill studera. Vilka är de väsentliga insatsfaktorerna
och vad är det som produceras. Viktigt är att också få med olika yttre faktorer
som är relevanta för produktionen. En viktig regel är att endast ta med de
viktigaste faktorerna. En modell är optimal om det inte går att ta bort någon
faktor. Det finns en mängd faktorer som påverkar, men många av dessa har en
marginell inverkan och dessutom även om de saklogiskt är en viktig faktor kan
den variera på i stort sett samma sätt som en annan väsentlig faktor. En av dessa
faktorer kan då utgå.

Vanligtvis måste man nöja sig med att använda den statistik som finns
tillgänglig. Det är kanske inte de bästa faktorerna som det finns data över. Men
man får ta vad som finns. I de beräkningar som gjorts nedan har dataunderlaget
bestått i den statistik som Fjärrvärmeföreningen tar fram samt de uppgifter om
fjärrvärme-kostnader för kunderna som Fastighetsägarförbundet har tagit fram.
Det är intressant att notera att det inte finns några uppgifter om kostnader. Den
enda resursfaktor som finns redovisas är insatsbränslen i termer av energi (GWh).

Olika modeller kan också användas för att undersöka hur stabila resultaten är.
Blir det ungefär samma rangordning mellan företagen? Blir den uppmätta
effektiviseringspotentialen lika stor? Är det samma företag som utgör förebilder
genom att vara de mest effektiva?

Vidare kan stabiliteten undersökas genom att successivt plocka bort de företag
som noteras vara fullt effektiva. Det är också viktigt att särskilt undersöka
datakvaliteten för just dessa företag som utgör förebilder eftersom det är dessa
som sätter normen för de övriga. Det ger kunskap om det finns stor skillnader i
produktivitet inom gruppen av fullt effektiva företag.

Tre olika modeller har formulerats. För den första finns två varianter beroende på
om antar att storleken ska ses som given vid bedömningen eller inte. Dessa två
modellvarianter ger tillsammans ett mått på skaleffektiviteten, dvs om det finns
Effektiviseringsvinster att hämta genom att ändra på storleken genom t ex
sammanslagningar. Vid antagandet om konstant skalavkastning jämförs alla mot
alla, medan man vid varierande skalavkastning jämför företag som är ungefär
lika stora.

Den variabel som används för att beskriva resursförbrukningen, dvs kostnaderna
för verksamheten är inte hämtad från företagens resultaträkning utan är härledd
via uppgifter om levererad energi och priset per energi. Den senare uppgiften



Hämtade från de data som ligger bakom fastighetsägarnas publikationen "Nils
Holgersson ".70 Den bygger på vad en viss fastighetsägarkund får betala i
olika kommuner. Denna uppgift har matchats med de företagsuppgifter som finns
i Fjärrvärmeföreningens statistik. Detta pris tillsammans med levererad energi
ger en intäkt och denna antages här motsvara kostnaden för verksamheten. Detta
bör vara fallet om företaget inte tar ut några oskäliga vinster (monopolvinst) och
att någon korssubventionering inte förekommer. Om det nu för några företag
(eller för alla företag fast i olika utsträckning) förekommer att de tar ut högre
priser än vad som motsvara kostnader och rimlig avkastning kommer våra
framräknade mätetal att både innefatta effektiviseringspotentialer och en
monopolvinst.71

Antal företag i mätningarna är 136 st.

Modell 1

I denna modell betraktas företagen som kostnadsminimerare. De skall producera
till så låg kostnad som möjligt givet utbudet av effekt (tillgänglighet) och energi
samt den ledningslängd som de har.

Kostnader
"•Effekt (MW)
- • Energi (MWh)

Ledningar (km)

Denna modell ger som resultat för år 1996 en genomsnittlig potential på
26% då storleken ses som given (dvs antagande om varierande skalavkastning).
Högsta potential var 45%. Vägt med storleken på företagen blir branschens
potential 17%. Med storlek har här avsetts volymen levererad energi.

Vid antagande om konstant skalavkastning som kan ses som en mer långsiktig
potential när företag kan fusioneras och rationaliseras blir resultaten en genom-
snittlig potential på 30%, vilket inte är så mycket högre än vid antagande om
given storlek. Högsta enskilda potential var 50%.

Det gör att effektiviseringspotentialen för att ändra storlek inte tycks vara så stor.
Enligt denna modell är denna potential endast 5% i genomsnitt. Vägt med
storleken blir den större (11%) vilket tyder på att det snarast finns stordrifts-
nackdelar. Göteborg har en potential på 21%, Malmö 30% och Stockholm hela

70 Rapporten "Fastighetens Nils Holgersson underbara resa " kommer från Avgiftsgruppen som
förutom Sveriges fastighetsägare respresenterades av HSB riksförbund, Riksbyggen, SABO och
hyresgästernas riksförbund.
Säg att 3% riskpremie på sta

kapitalet värderat efter återanskaffningskostnad.

71 Säg att 3% riskpremie på statlig långsiktig obligationsränta utgör norm for en skälig avkastning på



37% vad gäller skalineffektivitet. Städer som Eskilstuna, Västerås; Norrköping är
skaleffektiva.

Modell 2

Om man ser företagen som mer vinstorienterade med uppgift att sälja så mycket
effekt och energi som möjligt blir en modell som maximerar mera naturlig.
Produktionen är inte given utifrån utan kan påverkas. Kan man också påverka
priset (eftersom man är ett monopol med utträdeskostnader för kunderna) blir
möjligheten att påverka produktion och intäkt stora. Modell 2 är mycket enkel
med endast två resurser: bränsleinsats (mätt i GWh) och ledningslängd som står
för kapacitet och därmed en stor del av kapitalet i verksamheten. Dvs en flödes-
och en beståndsvariabel. Nu ställs frågan hur mycket mer ett företag skulle kunna
ha i intäkt givet resursinsats jämfört med de andra företagen. För att ett intäkts-
maximeringsproblem skall bli riktigt intressant bör det finnas flera olika
produkter med olika priser (olika kundkategorier).

Bränsle

Ledningar
" • Intäkt

Den genomsnittliga potentialen att blir mer effektiv genom att öka produktionen
givet de två resurserna när alla jämförs med alla, uppmättes till 23% vid
antagande om konstant skalavkastning. Vägt med storleken på företagen (energi
som vikt) blir potentialen något större 25%. Högsta potential var 54%.

En utveckling av ovanstående modell bör således innefatta att man dels tar in
uppgifter om olika kundkategorier, dels också uppgifter om vad de betalar.
Detta kan vara svårt i en oreglerad värmemarknad där det fria avtalet gäller och
där fjärrvärmeföretagen kan diskriminera mellan kunderna m a p priset.
För de enskilda fjärrvärmeföretagen kan det vara av intresse att använda den här
metodiken för att ta fram priser som är optimala ur deras synvinkel.



Modell 3

Modell 3 innebär att vi plockar bort priset ur modellen. Dvs vi räknar på den rena
produktionseffektiviteten. Inga kostnader finns med, bara förbrukning av bränslen
och användning av ledningsnätet. Beräkningen görs som ett minimeringsproblem,
dvs givet de tjänster man utför, hur mycket skulle resursanvändningen kunna
minskas när man jämför med de mest produktiva.72

Bränsle

Ledningar

Effekt

- • Energi

Genomsnittlig potential uppmättes till 12% och när vi väger med
energileveranserna blir denna potential 9%. Högsta potential var 46%.

Sammanfattningsvis visar dessa olika beräkningar på förekomsten av potentialer
på mellan 5 - 30% som genomsnitt för företagen beroende på vad vi mäter och
hur. När vi väger med storleken på företagen blir potentialen i storleksordningen
9 - 25%.

Med ovanstående modeller och med de data som finns tillgängliga kan man
konstatera att det troligen finns en potential på ca 20% att rationalisera
verksamheten på. Storleken varierar från företag till företag.

Det är här viktigt att framhålla att resultaten vilket framgår av ovanstående
varierar mellan de valda modellerna. För t ex konstant skalavkastning, när alla
jämförs med alla, ligger intervallet mellan 12 -30 procent. För branschen som
helhet motsvarar detta intervallet 9 - 2 7 procent, dvs något lägre. Den lägre
potentialen gäller för den tekniska effektiviteten. Att mätetalen blir högre i de
andra modellerna kan med stor sannolikhet förklaras av att priset på produkten
kommer med när vi räknar fram kostnaderna, dvs att företagen i olika stor
utsträckning utnyttjar sin monopolställning. Detta utgör med andra ord en
indikation på att priserna kan vara alltför höga i vissa företag.73

72 En positiv egenskap i metoden är att när vi använder antagandet om konstant skalavkastning så blir resultaten
samma oavsett om vi gör beräkningen som ett maximerings- eller minimer ingsproblem.
73 En del av den uppmät ta skillnaden mellan teknisk effektivitet och kostnadseffektivitet kan bero på bristande
allokativ effektivitet, som innebär att mixen av resurser inte är den rätta eller att anskaffningen kan göras
effektivare, t ex genom förbättrad upphandl ing.
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Resultaten bör också prövas med hänsyn till de företag som ingår. Med fler
företag kan resultaten ändras. Det saknas ca 70 - 80 företag. Viktigt är att också
kontrollera kvaliteten på ingående data, vilket görs bäst genom en aktiv
användning. Det innebär ett iterativt förfarande för att successivt få fram ett
underlag med hög kvalitet.

Sammanfattning av resultaten:

Tabell 1 Effektivitetspotentialer år 1996 uttryckt i procent av kostnaderna

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Given storlek

Varierande
avkastning

26

Alla jämförs
mot alla
Konstant
avkastning

30

23

12

Vägt mått

Energi som vikt

17

25

9

Skillnaden mellan Modell 3 å ena sidan som mäter den teknisk effektiviteten och
de andra modellerna å den andra indikerar att det kan förekomma oskäliga priser,
dvs att företagen i vissa fall till viss del utnyttjar sin monopolmakt. Med mer
utvecklade modeller kan denna aspekt undersökas närmare.

En analys av fjärr- och kraftvärmens effektivitet, lönsamhet och prissättning
underlättas avsevärt om man redovisningsmässigt kunde särskilja produktionen av
varm-vatten och distributionen av det varma vattnet. För kraftvärmeföretagen bör
man även kunna skilja ut elproduktionsdelen. Idealt skall man kunna göra separata
studier över effektiviteten i produktionen av ånga, el och värme.
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Värmemarknad

För att förbättra värmemarknadens funktionssätt finns ett behov att
utveckla metoder för uppföljning av denna. Med anledning av detta har
departementet uppdragit åt energimyndigheten att göra en förstudie av
förhållandena på värmemarknaden inklusive regelverk, lagstiftning mm. I
förstudien ingår att utveckla metoder, identifiera aktörer och göra
avgränsningar. Förstudien syftar till att öka kunskapen om området och
att ge underlag för ett eventuellt senare uppdrag att kontinuerligt följa
värmemarknaden med avseende på konkurrenssituation och prisbildning
mm.

Utvecklingen på värmemarknaden som helhet är viktig att
uppmärksamma av flera skäl. Det gäller särskilt konkurrensförhållandena
på fjärrvärmemarknaden eftersom den karaktäriseras av en
monopolsituation. Ett flertal undersökningar har visat att priserna
varierar starkt mellan olika kommuner. Orsaken till detta torde bland
annat vara varierande förutsättningar för värmeproduktion.
Prissättningen sker efter olika kriterier som alternativpris
(fjärrvärmepriset knyts till oljepriset) eller självkostnadspris. Den stora
spännvidden på prissättningen mellan olika kommuner gör dock att det
finns anledning att analysera detta närmare. Det finns även anledning att
studera konkurrens förhållandet mellan olika värmekällor för att öka
förståelsen för hur värmemarknaden som helhet fungerar och därigenom
förbättra regeringens beslutsunderlag.

Det finns idag många tekniska möjligheter att försörja bostäder och
lokaler med värme. Det kanske vanligaste kriteriet för att dela upp
värmeförsörjningssystem är att skilja mellan ledningsbundna respektive
icke ledningsbundna system.

Denna uppdelning är inte helt okomplicerad beroende på att marknaden
för värme utvecklas snabbt och att definitionerna av olika begrepp inom
värmesektorn idag inte är helt relevanta, som en följd av den snabba
utvecklingen (se exempelvis Effektiva värme- och miljölösningar SOU



1999:5). Det finns därför ett behov av att se över definitioner och
avgränsningar inom värmesektorn.

Användarsidan är väldigt komplex och sammansatt av många sinsemellan
mycket olika aktörer med skiftande behov och förutsättningar. För att
förbättra möjligheterna att kunna följa användningen av energibärare
inom bostads-och servicesektorn krävs en god förståelse för de
mekanismer som styr val av energisystem. Det finns många typer av
anläggningar för värmeförsörjning och en stor spridning mellan hur
kostnaderna fördelas mellan investeringskostnad och driftskostnad.
Investeringar i vissa värmesystem karaktäriseras av långa
avskrivningstider och individerna har att göra bedömningar av
driftkostnader över en lång tidsperiod med skiftande relativpriser mellan
olika energibärare beroende på förändringar i råvarupriser och skatter.
Som en motsats till detta finns system som är väldigt enkla, billiga och
flexibla men med en relativt hög driftskostnad.

Tillförselsidan består på motsvarande sätt av ett flertal aktörer med olika
produktkorgar. Från statens sida är det viktigt att tillhandahålla stabila
spelregler för att möjliggöra för aktörerna att kunna göra långsiktiga
investeringar. Leveranserna från producenten består dels av energibärare
el och olja mm) som omvandlas till värme hos användaren samt av färdig
värme. Färdig värme är främst fjärrvärme dvs varmvatten som levereras
i rör till kunden men även leveranser av värmetjänster i form av att
exempelvis producenten tar på sig installation av exempelvis en
pelletspanna, leverans av pellets, drift och underhåll av panna.

På sikt kommer arbetet inom detta område att kunna ge underlag för
förbättringar av stödsystemet samt fungera som underlag för att
analysera hur ramvillkoren på värmemarknaden kan utformas för att
fungera på ett tillfredsställande sätt.
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