Hässleholm Miljö AB - Prisändringsmodell
Inledning
Prisdialogen är ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO (Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka
kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring
på fjärrvärme och att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas
prissättning. I detta dokument redovisar vi hur priset på fjärrvärme som används
i näringsverksamhet fastställs och prisåtagandet för perioden 2018-2020.

Prispolicy


Hässleholm Miljö använder sig av kostnadsbaserad prissättning som
fastställs utifrån priset på andra uppvärmningsalternativ och hur prisbilden
på fjärrvärme ser ut i andra fjärrvärmebolag.



Produktionen baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och med
hänsyn till positiva miljöeffekter. Produktionen baseras så långt som
möjligt på inhemska energislag och spillenergikällor.



Bolaget arbetar för långsiktiga bränslekontrakt och en optimerad
bränslemix för att kunna erbjuda en stabil prissättning. Produktionen ska i
största möjliga utsträckning utgå från energiåtervinning.



Hässleholm miljö arbetar ständigt för att utveckla produkten fjärrvärme
och därmed skapa mervärde för kunden.



Bolagets målsättning är att ha en marginal i sin produktionskapacitet för
att ha möjlighet att vara med vid större utvecklingsprojekt i Hässleholm
och Tyringe med omnejd.

Pågående effektivisering

Vi arbetar långsiktigt med att minska värmeförlusterna i nätet genom att bygga
bort de sektioner i nätet som är högt belastade. Genom att integrera och
utveckla energi- och avfallsverksamheten erbjuds produkter och tjänster med en
hållbar infrastruktur till konkurrenskraftiga priser.
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Värmeleveranserna kännetecknas av hög tillförlitlighet och ska ske med god
service och till konkurrenskraftiga priser samtidigt som övergripande miljöhänsyn
tillgodoses och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i rimlig omfattning.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. Målsättningen är
att fjärrvärmepriserna ska vara lägre än genomsnittet i Sverige.

Prisutvecklingsmål
HMAB har som långsiktigt mål att prisutvecklingen för fjärrvärmen ska vara
konkurrenskraftig. Vi utvärderar prisutvecklingen mot andra uppvärmningsalternativ, exempelvis bergvärme och pellets, och mot svenska fjärrvärmeleverantörer med jämförbara förutsättningar.
Långsiktig prisutveckling

Att distribuera och producera fjärrvärme är ett långsiktigt åtagande. Den
prismodell vi tillämpar är i grunden utvecklad för att återspegla våra kostnader i
motsvarande perspektiv. Modellen utvecklas löpande inom ramen för de principer
som används idag.
Energieffektivisering och prisstruktur

All fjärrvärmefakturering sker genom avläst energiförbrukning vilket innebär att
kunden får en direkt besparing vid en eventuell energieffektiviseringsåtgärd.
Genom flödespremien får de kunder som använder energin effektivt en premie.
Syftet är att nå en lägre returtemperatur på fjärrvärmen. En låg returtemperatur
innebär att fjärrvärme kan produceras effektivare och att mer energi kan
produceras i vår rökgaskondensor.
Prisdialogen

Prisändringar och förändringar av priskonstruktioner ska genomföras i en dialog
med våra kunder.

Miljöbelastning och långtidsprognos
Fjärrvärmeproduktionen i Hässleholm baseras i huvudsak på utsorterat brännbart
avfall och biobränsle. HMAB eftersträvar så korta transporter som möjligt för allt
inköpt fastbränsle och arbetar ständigt med att minska användningen av fossilt
bränsle i form av olja. Miljövärden redovisas årligen i bolagets miljörapport som
skickas till Naturvårdsverket. Miljövärden kan ses i bilaga 5.
Avkastningskrav

Utöver den allmänna prisutvecklingen, påverkas vår verksamhet av prisbilden på
flis, marknadsutvecklingen på avfallshantering och långsiktiga förändringar i de
finansiella förutsättningarna, främst ränteläget.
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Våra ägares avkastningskrav 2017 är 3 mkr per år i aktieutdelning. Eftersom
insamlingen av avfall (renhållningsverksamheten) är en monopolverksamhet,
som ska bära sina egna kostnader, ska avkastningskravet uppnås med överskott
från fjärrvärmeverksamheten och från verksamheten vid Hässleholms
Kretsloppscenter.
Fjärrvärmeverksamheten påverkas i hög grad av utetemperaturen och därmed
även av årstidernas skiftningar. Temperaturpåverkan innebär att verksamheten
också i högsta grad är känslig för klimatets utveckling över tiden.

Prisändring och prisprognos
Prislöfte för 2018

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med 0 % från 2017 till 2018.
Prognos 2019

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset förändras med 0 % från 2018 till 2019.
Prognos 2020

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset bedöms höjas med 0,5 % från 2019-2020
dock med reservation för förändringar i skatter och avgifter.
Ses bilaga 3 för normalprislistan för 2017.

Prisstruktur
Företagskunder

Fjärrvärmetaxan för företagskunder i Hässleholm och Tyringe består av fyra
komponenter: fast avgift, effektavgift, energiavgift och flödespremie.
Den fasta avgiften och effektavgift är uppdelad i fyra taxor beroende på
normalårskorrigerat medeleffektuttag. Medeleffektuttaget beräknas per timme
för perioden december till januari och uppdateras årligen.
Energiavgiften är uppdelad i sommar- och vintertaxa. Sommartid baseras
energin till stor del på avfallsförbränning vilket har lägre kostnader än energi från
biobränsle och eventuell spetsproduktion med olja, vilket används vintertid.
Flödespremien bestäms genom att förhållandet mellan volym och energi för varje
fastighet jämförs med medelvärdet av samtliga fastigheter för innevarande
månad. Anläggningar med en högre avkylning än medelvärdet erhåller en premie
och anläggningar med lägre avkylning än medelvärdet får en avgift. Medelvärdet
som ligger till grund för flödespremien är uppdelad i de två nätområdena
Hässleholm och Tyringe. Flödespremien beräknas endast under vintertaxa.
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Fjärrvärmetaxan i Hässleholm och Tyringe kan komma att förändras. HMAB
önskar att sambandet mellan pris och användning av fjärrvärme ska stärkas.
Detta kan ske genom att införa en effektavgift baserat på verkligt effektuttag
vilket ger kunden en större möjlighet att påverka sin kostnad för fjärrvärme.

Beskrivning av prisändring
HMAB förväntar sig en utveckling av klimatet som på lång sikt skulle innebära en
högre medeltemperatur vilket kommer att minska såld volym. Vi förväntar oss
också att förbrukningen per kund kommer att minska i takt med att byggnaderna
blir bättre och genom olika energibesparande åtgärder.
Teknikutvecklingen inom konkurrerande uppvärmningsalternativ leder till
antagandet att vi kommer att få anstränga oss mer för att kunna ansluta nya
abonnenter eftersom alternativen blir allt bättre.
Enligt en utredning (Fjärrvärmens affärsmodeller, 2013. Bo Rydén m.fl.) bedöms
leveranserna av fjärrvärme minska med ca 10 % under perioden 2007 till 2025.
Utan hänsyn till nyanslutningar bedöms leveransvolymen minska med 28 %. Vår
strategi för att möta detta blir att effektivisera våra anläggningar (effectiveness)
och skapa större förutsättningar för att utnyttja våra anläggningar på ett
effektivare sätt (efficiency). De långsiktiga projekt som planeras är ämnade att
möta dessa antaganden och därmed stärka fjärrvärmens konkurrenskraft.
Eftersom vi bedömer att vi står inför omfattande investeringar framöver kan en
förskjutning av vår kostnadsbild från rörliga och halvfasta kostnader till fasta
kostnader, emotses. Hur stor förskjutningen blir beror på hur stora de verkliga
investeringarna blir och hur ränteläget kommer att utvecklas. Varje investering
som genomförs ska i grunden innebära en effektivare produktion så att övriga
kostnader minskar samtidigt. Tre stora investeringar de kommande åren är:
1. Utbyggnad av distributionsnät till nytt bostadsområde med ca 220 villor.
Arbetet med utbyggnation beräknas starta höst 2016 och den totala
investeringskostnaden utbyggnationen uppskattas till ca 20 MSEK.
2. Sammankoppling av fjärrvärmesystemen i Hässleholm och Tyringe. I
dagsläget finns två separata system för fjärrvärme i Hässleholm och
Tyringe. De besparingar som ligger till grund för bedömningen av
förbindelseledningen mellan Hässleholm och Tyringe består av minskade
produktionskostnader.
3. Uppförande av ny ackumulator. Beleverket i Hässleholm har flera olika
produktionsenheter. För att bättre kunna utnyttja avfallspannan, som är
den panna som producerar billigast energi, så ska det uppföras en
ackumulator av lämplig storlek. Den laddas med avfallsbaserad energi och
kan då ersätta delar av bioproduktionen med ekonomiska besparingar som
följd.
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Redan idag motsvaras inte taxornas olika delar, fast och rörlig av motsvarande
kostnader. Dagens kostnadsbild visar att avskrivningar och finansiella kostnader
(fasta kostnader) står för 37 % av kostnaderna. Motsvarande andel fasta och
semifasta intäkter (fast taxa och effektavgift) är totalt 23 %. Det innebär att
justeringar av taxorna kommer genomföras så att åtminstone andelen fasta
avgifter bibehålls.
Bilaga 1 och 2 visar sammanställning av ekonomiskt utfall och fördelningssiffror i
diagramform. I prognosarbetet har vi antagit en försäljningsvolym på 195 000
MWh som vårt ”normalår”.

Kunddialog
Årlig Kunddialog
Mars -April – Samrådsmöte, information och prisförslag
Maj – Juni – Samrådsmöte, färdigställ lokal överenskommelse
Juli – Augusti - Information
överenskommelse till kund.

till

kansliet

för

prisdialog

och

lokal

1 oktober - Ny prislista ska vara alla kunder tillhanda
1 januari- Nytt pris gäller
Enligt kundernas önskemål genomförs samrådsmöte 1 samt samrådsmöte
2/avslutande samrådsmöte under samma dag, den 15 juni 2017.

Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet
I arbetet med att få nya kunder arbetar vi strategiskt och visar stor närvaro
den enskilda kunden för att skapa en god och långvarig relation. Att vi
långsiktigt på nya kunder, innebär att återbetalningstiden för verksamheter
fastigheter normalt är ca 15 år. Vi gör dock alltid en bedömning om det
finnas skäl att se ännu mer långsiktigt på en specifik utbyggnad.
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hos
ser
och
kan

Bilagor
1. Ekonomisk prognos
2. Uppdelning kostnader
3. Normalprislista 201
4. Ordlista

5. Miljövärden
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