
Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme



Dialog för en fungerande värmemarknad

Prisdialogen är en modell som både innefattar 
lokal dialog och central prövning av prisändring 
på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens 
ställning och att åstadkomma en rimlig, 
förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. 
Förhoppningen är att detta ska bidra till ett 
ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas 
prissättning. 
 Prisdialogen är en utveckling och fördjupning 
av det samarbete som vi presenterade 2011. 

Under hösten 2012 har fjärrvärmeleverantörer 
och fjärrvärmekunder, på ett par orter i landet, 
samverkat kring dialoger om prisändringar enligt 
Prisdialogens modell. Prisdialogens kansli är nu på 
plats, modellen är fullt utvecklad och det är möjligt 
för fjärrvärmeleverantörer att ansöka om inträde.
 Vi hoppas att denna skrift ska inspirera, så att 
vi får se fler lokala prisdialoger framöver och att 
många fjärrvärmeleverantörer ska ansluta sig till 
Prisdialogen. 

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och 
leveran törer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har SABO, 
Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram ”Prisdialogen - mellan 
kunder och fjärrvärme företag”. 

Kurt Eliasson 
Vd SABO

Leif Linde 
Vd Riksbyggen

Ulrika Jardfelt 
Vd Svensk Fjärrvärme



Prisdialogen, så fungerar det

Dialogen startar tidigt på året, helst redan 
första kvartalet. Fjärrvärmeleverantören 
bjuder in sina större kunder och företrädare 
till samrådsmötena, där kunderna får lämna 
synpunkter för att påverka hur modellen 
utformas. Syftet är att kunderna ska få insikt 
i hur fjärrvärmepriset sätts och vilka faktorer 
som påverkar en prisändring. 
 Samråd om prisändringsmodellen kan ske vid 
flera tillfällen. Den slutliga modellen presenteras 
för kunderna vid ett sista samrådsmöte, som 
dokumenteras i ett protokoll där eventuella 
kundsynpunkter framgår. Leverantören skriver 
protokollet och kunden justerar. 

Protokollet och prisändringsmodellen ska 
skickas in till Prisdialogens kansli, senast den 
15 september. Första året skickas även en 
inträdesansökan med. 
 Därefter bereder Prisdialogens kansli ärendet. 
Om det behövs efterfrågar kansliet ytterligare 
information innan ansökan går vidare till 
Prisdialogens styrelse för beslut. 
 Prisdialogens styrelse behandlar inkomna 
ansökningar från 1 april till 31 oktober. Om 
styrelsen godtar prisändringsmodellen ska 
leverantören avisera eventuellt nytt pris till sina 
kunder allra senast den 1 november. Det nya priset 
kan då börja gälla från den 1 januari kommande år.

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag, bygger dels på en lokal 
dialog, dels på central prövning. Dialogen, som sker mellan leverantör och kunder 
under ett antal samrådsmöten, ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. 
En färdig prisändringsmodell ska innehålla prisändring för kommande år och 
en prognos för de följande två åren. Där ska också företagets prispolicy framgå 
och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.
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Inträdesprocess

Inträdesprocessen startar:
Leverantören bjuder in kunder och deras 
företrädare till samrådsmöten om en 
prisändringsmodell under vårvintern. 
Prisändringsmodellen ska innehålla 
prisförändring kommande år och en prognos 
för de två följande åren. Sista samrådsmötet 
dokumenteras av leverantören i ett protokoll, 
som justeras av kund.

Kansliet granskar:
Leverantören skickar in samrådsprotokollet samt 
den slutliga prisändringsmodellen tillsammans 
med ansökan till Prisdialogens kansli, som 
granskar underlagen. Om kansliet har frågor 
kring ansökan kontaktar det leverantören för 
komplettering.

Styrelsen beslutar:
När kansliet har berett ärendet beslutar 
Prisdialogens styrelse om leverantören kan 
beviljas medlemskap i Prisdialogen, senast 
31 oktober.

Medlemskap beviljas:
När leverantören blivit medlem har 
prisändringsmodellen och därmed den 
eventuella prisförändringen godtagits. Ska den 
träda i kraft 1 januari ska kunderna få besked 
senast 1 november.
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Årlig prisdialog

Årlig Prisdialog:
Fjärrvärmeföretaget bjuder in kunderna 
till ett informationsmöte under våren. Där 
går man igenom faktorer som ligger till 
grund för eventuella prisändringar och 
lägger grunden för en fortsatt bra dialog. 
Kunderna får möjlighet att diskutera och 
lämna synpunkter på förslaget till uppdaterad 
prisändringsmodell. Dialogen sker vid minst 
två samrådsmöten. Det sista dokumenteras 
av leverantören i ett protokoll, som justeras 
av kund och där eventuella kundsynpunkter 
framgår.

Kansliet granskar:
Leverantören skickar in protokoll från samråd 
och sin uppdaterade prisändringsmodell till 
Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. 
Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar 
det leverantören för komplettering.

Styrelsen beslutar:
När kansliet har berett ärendet beslutar 
Prisdialogens styrelse om leverantören kan 
beviljas fortsatt medlemskap i Prisdialogen, 
senast 31 oktober.

Medlemskap förlängs:
När leverantören beviljats fortsatt medlem-
skap är även prisändringsmodellen och den 
eventuella prisförändring godtagen. Ska den 
träda i kraft 1 januari ska kunderna få besked 
senast 1 november. En leverantör som inte 
sköter sina åtaganden enligt modellen kan 
nekas förlängt medlemskap och uteslutas ur 
Prisdialogen.
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” Ökat förtroendet mellan oss och vår 
fjärrvärmeleverantör” 

Det allmännyttiga bostadsföretaget 
Ängelholmshem är en av de kunder 
som var först ut att testa den lokala 
delen av Prisdialogen. Företaget gick 
in med ambitionen att få större insyn 
i vad som styr prisutvecklingen inom 
fjärrvärmen, men också för att kunna 
påverka. 

– Tidigare har det inte varit helt lätt att förstå hur 
priset på fjärrvärme har satts. Nu har vi fått insyn 
i och kunnat analysera de parametrar som styr 
deras prisutveckling. Vi har också fått möjlighet 
att ställa frågor och ha en öppen diskussion kring 
priset. Det gör att det blir lättare för oss att förstå 
hur och varför en prisförändring kommer till, 
förklarar Benth Jensen. 
 Ett av målen med Prisdialogen är att 
öka transparensen kring prissättning och 
prisförändringar på fjärrvärme. Ett annat mål är att 
öka förutsägbarheten både på kort och på lång 
sikt. Det innebär till exempel att kunden i god tid 
ska få kunskap om eventuella prisförändringar.
– I och med Prisdialogen får vi nu i ett mycket 
tidigare skede information om eventuella 
kommande prisförändringar. Det gör att vi bättre 
kan planera och styra vår verksamhet. Den 
personliga relation vi bygger upp skapar också 
förutsättningar för kunskapsutbyte. Till exempel 
är energieffektivisering något vi arbetar mycket 
med här på Ängelholmshem och bägge parter har 
mycket att lära av varandra inom det här området. 
Det är en positiv bieffekt av Prisdialogen, säger 
Benth Jensen. 
 – Sammantaget innebär det här nya 
arbetssättet att vårt förtroende för vår 
fjärrvärmeleverantör har ökat. Jag uppfattar också 
att de har fått större respekt för den effekt deras 
prissättning har på vår verksamhet. Personligen 
ser jag fram emot att fler börjar arbeta enligt 
Prisdialogen, då kan vi också få ett nationellt 
erfarenhetsutbyte. Det tror jag ytterligare kommer 
att stärka kundernas roll, avslutar Benth Jensen.

Benth Jensen, vd Ängelholmshem

– Det första mötet hade vi för cirka ett år sedan. 
Då träffades ledande företrädare för Öresundskraft, 
Ängelholmshem, Helsingborgshem samt de större 
privata fastighetsägarna. Redan då fick vi en bra 
inblick i Öresundskrafts prissättningspolicy. Efter 
det har vi träffats vid ett flertal tillfällen för att 
utveckla samarbetet, säger Ängelholmshems vd 
Benth Jensen.



” Aktiv dialog är viktigt i utvecklingen 
av den miljökloka fjärrvärmen” 

Öresundskraft är ett av pionjärföretagen 
i Prisdialogen. Företaget startade en 
lokal prisdialog med sina stora kunder 
i början av 2012. Parterna har träffats 
vid flera tillfällen och kommit överens 
om vilka principer som ska gälla för 
prissättningen på fjärrvärme. Dialogen 
resulterade också i att Öresundskraft 
gjorde en prisutfästelse för tre år framåt. 
Öresundskraft gick in i Prisdialogen 
för att företaget tror på dialog med 
kunderna. 

– Förtroendet för prissättning på fjärrvärme är 
lågt, vilket påverkar kundernas uppfattning om 
både produkten och oss som värmeleverantör. 
Genom Prisdialogen vill vi istället göra dialogen 
runt prissättningen till en av fjärrvärmens 
styrkor. En aktiv dialog är viktigt i utvecklingen 
av den miljökloka fjärrvärmen. Vi skapar 
förutsägbarhet kring prisutvecklingen, vilket är 
en konkurrensfördel. Prisdialogen ökar dessutom 
vår kunskap, insikt om och insyn i hur våra kunder 
arbetar och deras framtida utmaningar, säger 
Anders Östlund, vd för Öresundskraft. 
 – Vi vill skapa transparens och förståelse för 
hur våra kostnader ser ut och vilka bedömningar 
vi gör av till exempel bränslepriser och 
underhållskostnader. Det kräver ledarskap från 
alla inblandade. Det är svårt att på ett enkelt, 
tydligt och övergripande sätt presentera alla 
parametrar som påverkar priset på fjärrvärme. 
I slutändan ska vi våga göra en prisutfästelse för 

tre år framåt. Det är naturligtvis inte helt enkelt att 
överblicka utvecklingen men kunderna anser att 
prisutfästelsen är av största vikt, förklarar Anders 
Östlund. 
 Öresundskraft anser att en aktiv dialog och ett 
ökat ömsesidigt förtroende mellan kunderna och 
företaget som leverantör är ett viktigt steg i den 
fortsatta utvecklingen av fjärrvärmen.
 – Det är bra att fjärrvärmebranschen 
tillsammans med kundorganisationerna tar 
fram riktlinjer för hur kunder och leverantörer 
kan samverka runt prisfrågorna. Den centrala 
funktionen kommer kunna sprida kunskap och 
goda exempel om Prisdialogen. Den har också 
en nödvändig kvalitetssäkrande funktion. Det 
absolut viktigaste i modellen är dock den lokala 
dialogen. Prisförändringar ska ske i samråd på 
lokal basis, avslutar Anders Östlund.

Anders Östlund, vd Öresundskraft



Vill du veta mer? 

Fördjupad information om 
Prisdialogen finner du på  
www.prisdialogen.se.  
Där kan du bland annat få tips på 
hur du som leverantör eller kund 
förbereder dig inför en dialog. 

Prisdialogens kanslichef 
är Saar a Hollmén
Tel: 073-785 75 78
E-post: kansliet@prisdialogen.seSaara Hollmén, Prisdialogens kanslichef  


