
Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet

17 november 2015



Miljö & ekonomi 
Marknad och kundfrågor
Fikapaus med kaffe och smörgås

Nya prismodellen – uppföljning

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
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Reduktion av CO2 i svensk fjärrvärme
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Utsläpp av koldioxid från fjärrvärme
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Utsläpp av koldioxid från fjärrvärmeproduktion enligt IPCC
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Utsläpp av koldioxid om bara olja används i fjärrvärmeproduktionen
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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



• 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 2015

LEFAB 2014:
86,2 öre/kWh

LEFAB 2015:
83,7öre/kWh

Medelpris 2015:
83,4öre/kWh

medelpris 2014:
82,5öre/kWh
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Medelpris:
83,09 öre/kWh
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Blad1

		Kommun		2014

		Luleå		48.7

		Boden		57.1

		Ljungby		58.5

		Köping		60.4

		Oxelösund		60.8

		Borlänge		61.5

		Piteå		62.3

		Skövde		62.6

		Stenungsund		63.1

		Tranås		66.2

		Karlshamn		69.4

		Eskilstuna		69.9

		Östersund		70.4

		Malung		70.5

		Ale		70.7

		Göteborg		70.7

		Partille		70.7

		Hallstahammar		71.8

		Västerås		71.8

		Eksjö		72.2

		Jönköping		73.0

		Höganäs		73.5

		Gävle		73.7

		Krokom		74.2

		Mariestad		74.3

		Skara		74.4

		Nässjö		74.7

		Hofors		75.2

		Växjö		75.5

		Kalmar		75.6

		Gislaved		75.6

		Falun		75.7

		Töreboda		76.0

		Botkyrka		76.4

		Huddinge		76.4

		Salem		76.4

		Linköping		76.4

		Hjo		76.6

		Götene		76.9

		Mjölby		77.0

		Svenljunga		77.0

		Hedemora		77.1

		Härnösand		77.4

		Umeå		77.4

		Åtvidaberg		77.6

		Norrköping		77.6

		Söderköping		77.6

		Vaggeryd		77.8

		Berg		77.9

		Timrå		78.0

		Malå		78.0

		Perstorp		78.0

		Skellefteå		78.0

		Vimmerby		78.1

		Falköping		78.1

		Landskrona		78.2

		Värnamo		78.2

		Karlsborg		78.5

		Älvkarleby		78.5

		Tibro		78.5

		Pajala		78.7

		Ljusdal		78.9

		Sorsele		79.0

		Vetlanda		79.2

		Sundsvall		79.6

		Västervik		79.7

		Hässleholm		79.9

		Helsingborg		79.9

		Alvesta		80.0

		Lindesberg		80.0

		Torsås		80.0

		Åsele		80.0

		Svalöv		80.0

		Norsjö		80.1

		Robertsfors		80.1

		Vindeln		80.1

		Varberg		80.1

		Lycksele		80.1

		Storuman		80.1

		Sandviken		80.3

		Kramfors		80.4

		Halmstad		80.4

		Boxholm		80.5

		Älmhult		80.5

		Mora		80.6

		Orsa		80.6

		Kungsör		80.6

		Burlöv		80.6

		Malmö		80.6

		Staffanstorp		80.6

		Bjurholm		80.7

		Uddevalla		80.9

		Sollentuna		80.9

		Lidköping		81.0

		Ovanåker		81.0

		Vansbro		81.3

		Vilhelmina		81.3

		Kristianstad		81.3

		Ystad		81.3

		Simrishamn		81.5

		Örnsköldsvik		81.6

		Olofström		81.6

		Lekeberg		81.6

		Dals-Ed		81.8

		Trollhättan		81.9

		Ockelbo		82.1

		Dorotea		82.2

		Härjedalen		82.2

		Tierp		82.3

		Hallsberg		82.4

		Kumla		82.4

		Örebro		82.4

		Sollefteå		82.5

		Nora		83.0

		Mölndal		83.0

		Uppsala		83.1

		Nordmaling		83.2

		Vännäs		83.2

		Karlstad		83.3

		Tranemo		83.4

		Arvidsjaur		83.4

		Bollnäs		83.6

		Söderhamn		83.6

		Hultsfred		83.7

		Bromölla		83.8

		Emmaboda		83.8

		Strömsund		83.8

		Håbo		84.0

		Järfälla		84.0

		Upplands Bro		84.0

		Vallentuna		84.0

		Vaxholm		84.0

		Österåker		84.0

		Surahammar		84.0

		Knivsta		84.1

		Härryda		84.3

		Markaryd		84.3

		Mönsterås		84.3

		Flen		84.4

		Ängelholm		84.4

		Oskarshamn		84.5

		Kungsbacka		84.5

		Haparanda		84.5

		Ulricehamn		84.5

		Borås		84.6

		Kiruna		84.8

		Karlskoga		84.8

		Valdemarsvik		84.9

		Eda		84.9

		Karlskrona		85.0

		Nyköping		85.0

		Sölvesborg		85.0

		Överkalix		85.0

		Osby		85.1

		Tidaholm		85.1

		Jokkmokk		85.1

		Laxå		85.1

		Vårgårda		85.4

		Nybro		85.4

		Norrtälje		85.4

		Östhammar		85.4

		Örkelljunga		85.6

		Ånge		85.6

		Vara		85.6

		Katrineholm		85.6

		Heby		85.7

		Sala		85.7

		Lerum		85.7

		Herrljunga		85.8

		Strängnäs		85.9

		Filipstad		85.9

		Trelleborg		85.9

		Enköping		86.1

		Lilla Edet		86.2

		Lysekil		86.3

		Ljusnarsberg		86.3

		Sävsjö		86.3

		Fagersta		86.3

		Kinda		86.4

		Hällefors		86.4

		Hagfors		86.4

		Danderyd		86.5

		Solna		86.5

		Sundbyberg		86.5

		Smedjebacken		86.5

		Vadstena		86.6

		Åstorp		86.6

		Borgholm		86.8

		Ronneby		86.9

		Alingsås		87.1

		Kungälv		87.1

		Torsby		87.2

		Hudiksvall		87.2

		Avesta		87.3

		Grums		87.3

		Trosa		87.4

		Gotland		87.5

		Skurup		87.5

		Arboga		87.6

		Ludvika		87.7

		Norberg		87.8

		Mullsjö		88.5

		Lidingö		88.5

		Nacka		88.5

		Sigtuna		88.5

		Stockholm		88.5

		Täby		88.5

		Upplands Väsby		88.5

		Sunne		88.6

		Bjuv		88.6

		Haninge		88.6

		Tyresö		88.6

		Habo		88.9

		Arvika		88.9

		Säffle		89.0

		Grästorp		89.2

		Vänersborg		89.2

		Munkfors		89.4

		Årjäng		89.4

		Åre		89.8

		Forshaga		89.8

		Älvdalen		90.0

		Säter		90.2

		Åmål		90.2

		Mark		90.2

		Höör		90.2

		Sjöbo		90.2

		Tomelilla		90.2

		Tanum		90.3

		Kalix		90.4

		Finspång		90.6

		Övertorneå		90.6

		Leksand		90.8

		Värmdö		90.9

		Hörby		91.0

		Nykvarn		91.0

		Södertälje		91.0

		Vingåker		91.0

		Nynäshamn		91.1

		Hammarö		91.4

		Degerfors		91.4

		Askersund		91.8

		Motala		91.8

		Rättvik		92.1

		Gällivare		92.8

		Gnesta		92.9

		Kil		93.1

		Älvsbyn		93.4

		Storfors		93.8

		Kristinehamn		94.5

		Eslöv		94.9

		Klippan		94.9

		Lomma		94.9

		Lund		94.9

		Falkenberg		95.9

		Bengtsfors		96.0

		Ödeshög		96.2

		Lessebo		96.2

		Bräcke		96.3

		Aneby		100.4

		Ragunda		101.0

		Munkedal		102.0

		Mörbylånga		104.0
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Nya prismodellen

• Vi har tagit fram nya effektsignaturer för 2016

• Effektprismodell utgångsläge

• Rättvis modell som tar hänsyn till egen förbrukning

• Energieffektivisering ge möjlighet till besparing 

•Infördes 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.
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