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Fjärrvärmepriset utvecklas gynnsamt visar jämförelse
Från 1 januari justerar HEMAB priset på fjärrvärme. Trots justeringen befäster fjärrvärme i
Härnösand sin position som ett av de mest prisvärda uppvärmningsalternativen.
Priserna på de alternativa uppvärmningsformerna har ökat betydligt jämfört med priset på fjärrvärme.
Det visar Energimyndighetens rapport ”Uppvärmning i Sverige 2007” som presenterades i somras.
– Vi jobbar stenhårt med vår målsättning att på sikt ha länets lägsta priser, säger Ingemar Forzelius VD
på HEMAB. Det är mycket tack vare denna målsättning som den galopperande kostnadsutvecklingen
endast marginellt belastar våra slutkunder, härnösandsborna.
Stigande priser på skogsråvara samt statens uteblivna tilldelning av utsläppsrätter till energibranschen
ger kännbara kostnadsökningar för HEMAB som fjärrvärmeproducent. Från och med 1 januari 2008 får
HEMAB inga utsläppsrätter alls för koldioxid. Statens beslut kom som en överraskning nu i höst.
– Statens ändrade hållning kring utsläppsrätterna ger oss en merkostnad på fyra miljoner kronor per
år, säger Forzelius. Lägger man därtill kostnadsökningen på vår bränslemix med 17 procent så anser
jag att den 6-procentiga prisjusteringen på fjärrvärme är försvarbar.
– Naturligtvis är det ändå en verklig ökning av kostnaden för kunderna vilket jag har förståelse för. Men
att göra jämförelser med konsumentprisindex, KPI, som ibland förekommer haltar betänkligt eftersom
fjärrvärmens större kostnader inte alls är konsumentbaserade, säger Forzelius.
Fakta:
Torv är ett bränsle vars klassificering ibland skiljer sig åt. Torven är inte fossil, men inte heller helt
förnyelsebar såsom skogsråvara till exempel. För att elda torv i exempelvis fjärrvärmeanläggningar
behövs utsläppsrätter för koldioxid. Men å andra sidan ger eldning av torv upphov till så kallade
elcertifikat (tidigare gröna certifikat).
Trädbränslen (flis, pellett) stod för 77,3 % av tillförseln 2006
Torv utgjorde 17,1 % av bränslemixen
Endast 0,5 % var olja och el
Biogas, rökgaskondensering och spillvärme 5,1 % (SCA BioNorr samt utvunnet ur soptippen)
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