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Kvällens agenda
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• Presentation av deltagare

• Kort genomgång Prisdialogen
• GEAB Värme
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• Presentation av deltagare

• Kort genomgång Prisdialogen

• GEAB Värme

Deltagare
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Deltagare
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Genomgång Prisdialogen

• Presentation av deltagare

• Kort genomgång Prisdialogen

• GEAB Värme
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Genomgång Prisdialogen

Prisdialogen – lokal dialog och 
central prövning
Initierat av Riksbyggen, SABO och Energiföretagen (tidigare Svensk Fjärrvärme)

Intromöte Samrådsmöte Dokumentation

• Presentation
• Förutsättningar och 

förväntningar

• Kommande prisjustering 
samt prognos för år 2 & 
3

• Klargörande prispolicy
• Öppen dialog

• Protokoll från avslutande 
samrådsmöte

• Prisändringsmodell
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Prisdialog Processen

Dialog
Beslut om inträde   
av Prisdialogens 
styrelse

Ansökan

Mötesprotokoll

Prisändrings-
modell

Samråds-
möte

Intromöte

September OktoberAugustiMaj JuniApril Juli

Framtagande av 
Prisändringsmodell

Prispolicy
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Prispolicy- avvägning mellan två kriterier

Konkurrenskraft

Långsiktighet

Syftet med denna princip är att erbjuda en förutsägbarhet i 
prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i 
praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något 
uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall 
alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. 

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra 
uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de 
mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset 
skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde 
för våra kunder.  
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Hur räknar GEAB på konkurrens kraftig?

▪ För att säkerställa att GEAB lever upp till sin prispolicy och att fjärrvärmen är 
konkurrenskraftiga gentemot kunders olika alternativ gör GEAB en årlig 
kostnadsjämförelse.

▪ I analysen jämförs livscykelkostnad under 25 år för fjärrvärme kontra bergvärme 
(med elspets) samt värmepump luft/vatten (med elspets). En nuvärdesberäkning 
görs för kunder i tre olika storlekssegment – villa om 20 MWh/år, flerbostadshus 
om 193 MWh/år (Nils Holgersson-hus) samt en större kommersiell lokal om 1000 
MWh/år.

▪ För att spegla olika kunders verklighet har GEAB valt att analysera 
konkurrensutfallet med två olika kalkylräntor – 3% respektive 6%.
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Prisändringsmodell

Uppfyller vi prispolicyn?

Målet är att prispolicyn skall vara tydlig, transparent och värdebaserad

Vid prisändringar följer vi Fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen
Sveriges rekommendationer:

▪ Prisändringar genomförs normalt bara en gång per år och då vid årsskiften. GEAB skall
vid prisändringar ta hänsyn till kundernas planeringshorisont och budgetprocess.

▪ Prisändringar ska aldrig ske retroaktivt.

▪ Vi skall avisera kunderna skriftligt om den planerade förändringen med en motivering
minst två månader innan ändringen avses träda i kraft.
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Prisändringsmodell

Prisändringsmodellen utvecklar och kompletterar 
policyn

Preliminär innehållsförteckning▪ Prisändringsmodellen svarar på frågor som avser 
GEABs prissättning av fjärrvärmen

▪ GEABs prispolicy ska klart framgå av 
prisändringsmodellen

▪ Prisändringsmodellen innehåller prisjustering
‒ För 2019
‒ Prognos för år 2020 och 2021
‒ Horisonten (2022-)

▪ Genom dialog prövas om GEABs prisjustering stämmer 
med det som GEAB säger i sin prispolicy och 
prisändringsmodell

▪ Prisändringspolicyn, tillsammans med mötesprotokoll 
från samrådsmötet, är underlagen som ligger till grund 
för Prisdialogens beslut 
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GEAB Värme



GEAB:s fjärrvärme
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GEAB Fjärrvärme
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Slite

Klintehamn

Hemse

Visby

Fyra orter

~ 1 450 kundanläggningar

Produktion 2017, 237 GWh

Drygt 10 mil kulvert

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4oXf7ZjQAhUJbRQKHVsPA70QjRwIBw&url=http://www.byggnadsvardgotland.nu/?page_id%3D8&psig=AFQjCNHNoS2e6FKEX_QVb4EbViKu7jwg-A&ust=1478684074433309
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GEAB:s fjärrvärme och miljön
Vår bränslemix
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50% GROT (Flis)

20%     Bark

16% El från vattenkraft

7% Bioolja

6% Spillvärme

1% Biogas
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Ackumulatortank Visby
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Fakta:
• 36m hög, energilager på ~240MWh
• Med ackumulatorn kan vi optimera 

användningen av våra flispannor och 
värmepump och minska användningen 
av olja

Status: 
• Tanken färdigsvetsad

Tidplan:
• Byggnation 2018
• Driftsättning april 2019

Vy från ÅVC
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GEAB Fjärrvärme framtid
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• Ny produktion Hemse
• Fossilfritt
• Ökad mängd gotländskt bränsle
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Karta över nya områden inom Visby

400 nya lägenheter Visborg 800 lägenheter A7 fältet

Intromöte prisdialogen

19



Funderingar eller kommentarer?


