
Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet 

4 november 2014 



 
Miljö & ekonomi     Einar 
 
Marknad och kundfrågor   Cecilia 
 
Fikapaus med kaffe och smörgås  
 
Nya prismodellen – energispartips  Ove Borg 

   

Agenda 



Ägarfördelning:  50 % Vattenfall och 50% Lilla Edets Kommun 
Antal kunder:  43 (61 leveranspunkter) 
Startår: 1982 
Personal:  Ingen egen personal, köper tjänster från Vattenfall AB 
Omsättning:  ca 9 Mkr 
Försäljning:  ca 13.000 MWh  
 

Allmänt om Lilla Edets Fjärrvärme 



Produktion och Miljö 







Reduktion av CO2 i svensk fjärrvärme 





Långsiktighet 

• Ägarnas krav ca 10% avkastning 
 

Bra ekonomi medför: 
 
•Goda förutsättningar för stabila priser framöver 
 
•Säkrar kapital till reinvesteringar 
 
•Vi orkar med att expandera 



Marknad och framtidsplaner 

Marknadsfrågor 

Cecilia Grundberg 



• Expansionsplaner Juno 

På gång i Lilla Edet 



Aktuell fjärrvärmeprislista finns på Lilla Edets Fjärrvärmes 
hemsida: www.lillaedetsfjarrvarme.se 

Prissättning på fjärrvärme 

Vår prissättning bygger på: 
 
• Konkurrenskraft i jämförelse med                      

alternativen 

• Möjlighet till rimlig lönsamhet 

• Långsiktig stabilitet 

 



Nils Holgersson- prisjämförelse 2014 

LEFAB: 
86,2 öre/kWh 



Ny prismodell 2015 

• Vi har analyserat möjliga prismodeller under 2013 och 2014 

• Effektprismodell utgångsläge 

• Rättvis modell som tar hänsyn till egen förbrukning 

• Energieffektivisering ge möjlighet till besparing  

•Plan införande 2015 



Bakgrund 
• Effektavgiften är enligt en gammal modell som bygger på 

schablonmetoden, varför energieffektivisering har inte tidigare haft 
följsamhet med värmekostnaderna. 

• Utvecklingen på mätning har blivit bättre vilket ger andra möjligheter 
att prissätta. 

 



Syfte 

o Rättvis prissättning 
o Ge rättvisare prissättning, baserat på varje kunds uttag 

o Energieffektivisering 
o Snabbare anpassning i kostnad vid effektivisering hos kund 

o Kunder med fjärrvärme som spets 
o Kunder med fjärrvärme som komplement får betala mer 
o Uttag under den del av året där efterfrågan är som störst och kostnaden att 

producera därmed är dyrare 

o Ger kunden bättre energistatistik och kontroll över sin fastighet 
o Effektsignatur – uttag efter temperaturutveckling 
o Statistik finns att hämta på lillaedetsfjarrvarme.se  

o Ny prismodell kostnadsneutral för LEFAB 

 



Komponenter ny prismodell 

 
Totalt 

fjärrvärmepris 
 

Abonnerad 
effekt 

Fördelning: 
Effekt ca 30% 
Energi ca 70% 

 



Vi rekommenderar en 
effektnivå, baserat på  
effektsignatur (utfall dec-mars 
föregående år) 

Rek. effektnivå 
Vår rekommendation 
blir den effektnivå som 
kunden abonnerar på ett 
år framåt.  

ALT.1 
Kunden väljer 

LEFABs 
rekommendation 

Kunden väljer själv sin 
abonnerade effekt. 
Finns stöd kundens 
energistatistik på hemsidan. 

ALT.2 
Kunden väljer 

annan abonnerad 
effekt. Överuttag? 

Debiteras en 
överuttagsavgift 

Vi mäter och 
stämmer av årsvis 

Överuttag? 
LEFAB´s  
rekommendation = 
ingen överuttagsavgift 
Revideras årsvis. 

Vi mäter och 
stämmer av årsvis 

Abonnerad effekt = fast avgift 



Exempel effektsignatur 

y = -17,28x + 317,07 
R² = 0,8604 
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Utetemp C 

Serie1

Linjär (Serie1)

Uppmätta 
dygnsmedeleffekter 

december-mars 

Rekommenderad 
effekt 

Dimensionerande 
temperatur -12°C 



Planering 

• Införs 1 januari 2015 
• Rekommenderad effekt skickas i november, kommer även att finnas 

på hemsidan från och med nästa år 
• Effektsignatur och energistatistik finns som stöd på Mina sidor 
 
 



Hemsidan – www.lillaedetsfjarrvarme.se  

På gång: 
Kalkylatorn 

spec. fast och 
rörlig kostnad 

På gång: 
Effektsignatur på 

Mina sidor 



Påverkan ny prismodell? 

• Tips från Ove Borg, ÅF 
 
 



 Effekt 
• Debiterande värmeeffekt baseras på 

fastighetens beräknad effektbehov vid -12°C 
• Debiterande värmeeffekt är dygnsmedeleffekt. 
• Debiterande värmeeffekt kan väljas på två sätt: 

rekommenderas av LEFAB eller väljas av kund. 
 
• Rekommenderande värmeeffekt av LEFAB: 

• första hand med hjälp av en 
”effektsignatur” 

• eller medelvärdet av de tre högsta 
uppmätta värmeeffekter under ett året 
när inte effektsignaturen är tillämpbar 

• högre effekt än rekommenderat = ingen 
överuttagsavgift 

  
• Väljs av kund: 

• kunden gör ett eget aktivt val 
• högre effekt än valt = överuttagsavgift  
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 Effektsignatur 
 

• Fastighetens värmeeffekt antas följa en rätt 
linje, kallare utomhustemperatur högre 
värmeeffekt 

 
• Datapunkterna som ligger till grund är perioden 

december till mars.  
 
• Effektsignaturen beräknas med en linjär 

”regression” av antal datapunkter. 
 
• En kontroll av hur tillämpbar ”effektsignaturen” 

är. Detta görs genom att beräkna hur väl linjen 
är anpassad till datapunkterna, R2-värde. 

 
• R2 anger hur väl linjen är anpassad till 

datapunktern. Högre värde bättre anpassad. 
  
• R2 värde under 0,75 då väljs tre högsta 

uppmätta värmeeffekter under ett året istället 

  

y = -8,0391x + 200,12
R² = 0,8943
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 Effekttopp/styrning 

 
 

  

Effekttopp möjligt att styra/begränsa bort 160 kW  



Hur kan ni påverka ? 
Åtgärd Ökar i 

lönsamhet 
Påverkan 
effektbehov 

Påverkan 
energibehov 

Bättra på isoleringen & fönster 
Ny isolering/fönster. Tätning båge & karm. Tätning dörrar, tak, vägg & vinklar 

Oförändrad Medel Medel 

Ventilationen 
Återvinn frånluft. Inställning av rätt drifttider, injustering och rensning av ventilation 
samt inställning av flöden i frånluft 

Ja Hög Medel 

Frikyla/ förvärma tilluften 
Vid kylbehov i fastigheten kan man koppla köldbärarreturen till förvärmningsbatteri 
för ventilationen.  

Ja Hög Medel 

Justering i värmesystemet 
Justera värmekurvan i reglercentralen, installera termostatventiler på radiatorer 
med begränsad maxtemperatur, skyddad förinställning av resp. ventils kvs-värde 

Oförändrad Medel  Medel 

Spara tappvarmvatten 
Flödesbegränsare, bättre duschmunstycken, effektiva vatten armaturer 

Oförändrat/
minskar 

Låg Medel 

Driftkontroll övervakning och optimering 
Anpassa drifttider, temperaturer, kontroll av VÅV system 

Ja Ja Medel 

Prognosstyrning 
Via väderlekstjänster, trögare styrning. Kan vara effektivt, men svårt att lyckas med. 

Nej Medel Låg/ingen 

Effektvakt 
Klipper toppar enligt inställning via reglerautomatik. Tex minska ventilationen 
behöver relativt avancerad styrning då det dygnsmedeleffekt. 

Ja Hög Låg 

Ackumulatortank 
Flytta energibehov mellan dygnen. Kräver dock stora tankar och mycket utrymme. 

Nej Medel/låg Negativ 

Begränsa morgontopparna 
Begränsa värmesystemet under morgonrusningen i duschen 

Nej Låg/ingen Låg/ingen 



Vad påverkar om man får en  
kostnadsökning eller sänkning 

• Det som främst påverkar är vilken ”utnyttningstid” 
en fastighet har. 

• Förhållandet mellan en värmemängd (t ex kWh), 
som avser en viss tidsperiod, vanligtvis ett år, och en 
maximal värmeeffekt (kW) 

• Exempel:  
– Värmemängden 320,000 kWh har förbrukats på ett år 
– Dessa kWh har åstadkommits av en panna med 

maxeffekten 100 kW  
– Utnyttjningstiden blir då 320,000/100 =3200 timmar 

 
• En låg utnyttjningstid kallas även ”spetsig” 

uttagsprofil 
• En hög utnyttjningstid kallas även ”jämn” 

uttagsprofil 
 

4000 h 
320 MWh, 78 kW 

  

2460 h 
320 MWh, 130 kW 

  

3200 h 
320 MWh, 100 kW 

  



TACK ! 
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