
 

Prisdialogen ENA Energi AB 

Prispolicy 

Prissättningsprincip 

ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för 

de kostnader vi har för att leverera säker och miljövänlig fjärrvärme samt övertid få en rimlig 

avkastning. Våra ägare har också krav på att vi skall ha en stabil prissättning och attraktiva 

priser vilket innebär att vi ständigt arbetar med att effektivisera och pressa våra kostnader. 

Målet är att fjärrvärme alltid skall vara ett prisvärt och bra alternativ. 

Vi sätter fjärrvärmepriset utifrån tre kriterier: 

Priset ska vara konkurrenskraftigt 

Vi är angelägna om att fler kunder ska välja fjärrvärme för sin uppvärmning. Att fjärrvärmens 

position på marknaden är stabil är bra för kunderna och med ett konkurrenskraftigt pris 

känner sig kunden trygg i sitt beslut när de valt fjärrvärme.  

Prissättningen ska vara långsiktig 

Prisnivån för fjärrvärmen har förutsättningar att vara förutsägbar och långsiktigt stabil. Med 

en flexibilitet i produktion och valet av bränsle kan priserna variera mindre än alternativa 

uppvärmningsformer.  Prissättningen påverkas dock också av politiska beslut med nya skatter 

och avgifter.  

Priset ska ge möjlighet till rimlig vinst i verksamheten 

För att kunna agera långsiktigt, göra investeringar som utvecklar och effektiviserar 

verksamheten och för att kunna garantera en Säker, Enkel, prissvärd och miljöriktig produkt 

måste företaget göra en vinst. Fjärrvärmeverksamheten måste ha en rimlig lönsamhet för att 

kunna investera och långsiktigt säkra leveranserna till kunderna och för att förstärka 

fjärrvärmen som produkt med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Pågående arbetseffektivisering 

Våra priser skall spegla verksamhetens kostnader och prissättningen skall uppmuntra 

kunderna till energieffektiviseringar.  

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att den allmänna prisutvecklingen inte skall slå 

igenom fullt ut.  

 

Prisutvecklingsmål 

ENA Energi skall ha en stabil och förutsägbar fjärrvärmeprissättning. Detta innebär att vi nu 

utvecklar en Riskpolicy för hur vi långsiktig hanterar t ex räntebindning och elpriser. Vi har 

omvärldsbevakning via deltagande i Marknadsråd och vi är aktiva inom svensk Fjärrvärme 

och Svensk Energi. Prisutvecklingen anges för 2018 och 2019 samt en inriktning för 2020. 

 

 

  



 

Långsiktig prisutveckling 

Vår prismodell skall på bästa sätt återspegla kostnaderna för att långsiktigt producera och 

distribuera fjärrvärme. Ovanstående principer avser bolaget tillämpa de närmast kommande 

10 åren.  

 

Energieffektivisering och prisstruktur 

ENA Energis taxekonstruktion behöver utvecklas för att på ett bättre sätt skapa incitament för 

att göra viktiga energieffektiviseringar och stimulera till ett beteende som minskar åtgången 

av dyra och icke miljövänliga bränslen. Prisstrukturen är dock idag något föråldrad och vi 

avser att ändra på detta. Det har också kommunicerats till kunder under ca ett års tid. Bolaget 

arbetar därför för att sluta använda kategoritalsmetoden och istället gå över på en ny 

taxemodell med uppmätt effekt och energi. 

 

Kostnaden för anslutning av nya kunder 

Varje ny fjärrvärme kund skall vara lönsam att ansluta utifrån en kalkylränta på 8% samt en 

avskrivningstid på 20 år. En anslutningsavgift beräknas individuellt för varje ny anslutning. 

Beräkningarna utgår från effektbehov och faktiskkostnad indragning fjärvärme. 

 

Prisdialogen 

Prisändringar och förändringar av prisstruktur skall genomföras i en kunddialog. 

 

Följande principer och målsättningar gäller också: 

• Vårt pris påverkas i första hand av prisförändringar på flis och olja men även av 

löneutveckling, ränteförändringar, elpris och elcertifikatutvecklingen samt den 

allmänna prisutvecklingen. 

 

• Prisförändringen på flis bygger på våra upphandlade priser. Löneutvecklingen på den 

nivå som marknaden kommit fram till och ränteförändringen utifrån hur vår 

ränteportfölj utvecklats. 

• Det långsiktiga avkastningskravet är ett resultat före skatt som uppgår till minst det 

belopp som är beräknat med den genomsnittliga statslåneräntan för året på justerat 

eget kapital. Soliditeten ska inte understiga 20 procent.   

 

• Omständigheter utanför vår påverkan kan också inverka på prissättningen. 

 

 

  



 

Åtagande om prisförändringar 2017-2019 

 

Prislöfte för 2018 

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med 1,5% från 2017 till 2018. Förändringen tas ut på 

energipriset.  

  

Prognos för 2019 

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset förändras maximalt med 2% från 2018 till 2019. 

 

Indikering för 2020 

Lite beroende på prisutvecklingen på framförallt el och biobränsle bedöms prishöjningen 

hamna på ca 2% från 2019-2020. 

Prisstruktur 

Energipris 

Kostnaden för att producera fjärrvärme varierar vid olika tider på året. Vintertid då 

förbrukningen är hög måste även vår dyraste produktion med olja och el användas. Vår, 

sommar och höst när vi bara använder biobränsle i form av rivningsvirke och skogsflis för att 

producera fjärrvärme är produktionskostnaden lägre. Detta kommer vi försöka återspegla i vår 

nya prissättning. 

Effektpris, nuvarande 

ENA Energi använder kategoritalsmetoden vilket innebär att man mäter förbrukningen på 

helår de två senaste åren som korrigeras till normalår med hänsyn till utetemperaturen dessa 

två räknar man ut ett medeltal för och därefter divideras det med kategoritalet. På detta sätt får 

man fram vilken effekt man debiteras för.  

 

Kommande förändring 

 

Inom en 2 års period räknar vi med att införa en ny prismodell för fjärrvärme. Det gör vi för 

att stärka sambandet mellan pris och användning. Prismodellen speglar den faktiska 

energianvändningen bättre och sker i dialogmöten med kunderna under våren. Förändringen 

innebär att du som kund lättare kan förstå och påverka dina kostnader.  

Nytt är att prissättningen bygger helt på uppmätta värden. Rättvisan ökar eftersom varje kund 

betalar för sina kostnader.  

När bolaget byter modell så kommer det inte att innebära någon prisjustering på totalen men 

däremot kommer enskilda kunder att få förändrad prisbild utifrån att den nya modellen bygger 

på uppmätta värden och inga generella antaganden. 

 

Modellen planeras bestå av tre komponenter 



 

 
 

 

Energipris: 

Ett pris per köpt energi kommer kvarstå på liknande sätt som idag, dvs. ett pris sätts per kwh. 

Effekt pris: Ändras från abonnerad till uttagen effekt (kr/kW)  

 Idag bygger effektavgiften på den abonnerade effekten. De faktiska effektuttagen kan dock 

variera. Med en förbättrad mätteknik finns nu möjlighet att ta betalt för den faktiskt uttagna 

effekten. 

Flödespris 

En väl underhållen fjärrvärmecentral har en stor skillnad i temperaturen på tillflöde och retur. 

En stor skillnad i temperatur på tillflöde och retur ger kostnadseffektivare 

fjärrvärmeproduktion och minskade pumpkostnader. En tanke är därför att införa en avgift på 

anläggningar där avkylningen är dålig. 

Beskrivning av prisändringen 

Försåld volym 

Övertid räknar vi med både varmare väder och att våra kunder energieffektiviserar vilket 

innebär lägre försäljning. Vår kostnadsstruktur är idag uppbyggd så att ca 50% av våra 

kostnader är fasta och ca 50 % är rörliga och detta förhållande speglas i vårt pris.  

Bränsle (ca 40 % av bolagets kostnader) 

Våra bränsleavtal löper oftast på 1 till 2 år och för bränslesäsongen 2017-2018 har 

bränslekostnaden minskat. 

 

 

 



 

  

Historisk utveckling 

Under de senaste tre åren har företaget haft stort fokus på att minska de interna kostnaderna. 

Den största kostnadsmassan är bränsleinköp. I figuren nedan visas hur vi under en 5 års 

period minskat den med ca 40 miljoner per år.  

 

  

Kostnaders sammanställning: 

Den totala kostnadsbilden för ENA Energi har följande huvuddelar: 

Bränsle: Detta avser våra inköp  

av alla bränslen, främst biobränsle och olja.  

Avskrivningar: 

Avser främst avskrivningar kopplade mot produktions- 

och distributionsverksamheten. 

Drift och underhåll: 

 Avser kostnader för drift och underhåll 

 av samtliga produktions- och distributions anläggningar. 

 

 



 

Historisk utveckling av driftkostnader 

Driftkostnaden har minskat mycket under de senaste åren: Grafen nedan visar driftkostnaden 

för åren 2010-2017 uppdelat per tertial. 

 

 

Elmarknaden. 

Elpriserna verkar i det korta perspektivet vara på väg ner vilket påverkar både våra intäkter 

och kostnader. Totalt innebär en lägre prisbild dock ett något sämre resultat för bolaget. Vi 

jobbar med att säkra våra priser över längre tid för att eftersträva så låga risker och hög 

stabilitet som möjligt. 

 

Styrmedel och skatter 

Elcertifikaten har företaget inte kvar vilket gett en minskning av intäkterna med ca 17 

miljoner (2013). 

Drift och underhåll samt övriga kostnader  

Vår huvudsakliga produktionsanläggning är en flispanna byggd 1994 vilket innebär att våra 

underhållskostnader troligen kommer att öka. Vårt distributionsnät är utbyggt från 70 - talet 

och framåt men vi har ännu inte behövt göra några större reinvesteringar. Strategin de närmast 

åren innebär att vårda de pannor och det nät vi har men undvika stora reinvesteringar.  

Personalkostnader  

Löneutvecklingen för nästa avtalsperiod beräknas hamna i storleksordningen 2-3 %. 
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Priser 

Fjärvärme priset i Enköping har varierat ostrukturerat under en tid viket inneburit att ni som 

kunder har haft svårt att förutspå kommande prisändringar. I grafen nedan syns de historiska 

höjningarna. Syftet med prisdialogen är att kunna ge en mer stabil prisutveckling och 

dessutom meddela prishöjningen vid tidigare på året. 

 

 

Miljöprestanda  

I prisdialogen ingår att årligen redovisa fjärrvärmens miljövärde, klimatpåverkan, 

resurseffektivitet samt andelen förnybart bränsle. 

Resurseffektivitet: Mäts som använd primärenergi i förhållande till den energi som levereras 

till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurser. 

Klimat påverkan: Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter från förbränning samt 

produktion och distribution av bränsle i förhållande till energi levererad till kunden. 

Fossila bränslen: Mäts som andelen kol, fossilolja och naturgas som används i förhållande 

till den energi som totalt används för att producera fjärrvärme. 
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Miljövärde fjärrvärme och el 2015 

 Fjärvärme Elmix 

(Residual) 

El Fossil 

(Marginal) 

Resurseffektivitet 

(PEF) 

0,09 2,41 2,2 

Klimat påverkan  

Co2 ekv 

11 483 772 

Klimat påverkan  

(transp) Co2 ekv  

5 Ej tillg Ej tillg 

Andelen fossilt 0,5% 55% 100% 

 

 

Kunddialog framåt 

Feb–Juni  Samrådsmöte  - Information och förslag presenteras och skickas ut 

Maj-juni  Samrådsmöte  - Gör klar lokala överenskommelsen 

Juli-augusti  Information till kansliet för prisdialog och kunderna får den lokala 

                                            överenskommelsen 

1 oktober   Ny prislista vara alla kunder tillhanda 

1 januari  Nytt pris gäller 

 

I övrigt kommer fjärrvärmen även fortsättningsvis bjuda in till stort kundmöte i november för 

att ge många möjlighet att komma till tals och få information. 

Enköping 2017-09-01 

 

__________________________    

VD  Tomas Ulväng    

   


