Vattenfall AB
Staff Function Communications
Public & Regulatory Affairs Sweden
169 92 Stockholm

Datum:
2021-06-23

Kontakt: Karin Nikavar
E-mail: Karin.nikavar@vattenfall.com

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se
Sandra.lennander@regeringskansliet.se

Telefon: 0722 48 36 78

Diarienummer: I2019/00931
Remissvar avseende promemoria - Genomförande av ändringar i
energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier,
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten.
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter.
Vattenfall välkomnar implementeringen av Energieffektiviseringsdirektivet i svensk lagstiftning.
Dock är många av förslagen detaljerade och kommer att leda till omfattande arbete när de ska
implementeras av aktörerna på marknaden. Vattenfall ser positivt på att flera av förslagen
föreslås införas utifrån en miniminivå i direktivet då vi ser att det är viktigt för att undvika
onödig administration. Bakgrunden till många av förslagen är att man i direktivet vill öka
information till konsumenterna så att de kan fatta väl grundade beslut. Till exempel innebär
flera av förslagen en ökad information till kunderna på fakturan. Vattenfall vill dock framhålla
att det inte är önskvärt med för mycket information på just fakturan, då det riskerar att leda till
att debiteringsinformationen förlorar fokus. Vattenfall förordar därför att digitala
informationskanaler tillåts användas i så hög utsträckning som möjligt för att uppfylla de ökade
informationskraven, vilket inte minst är relevant i Sverige som har kommit långt när det gäller
digitalisering och användandet av digitala fakturor.
Promemorians lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Vattenfall anser att det är
för kort om tid för aktörerna att anpassa sig till de nya lagkraven och implementera dessa. Vi
föreslår att införandedatum i stället fastställs till ett datum minst 6 månader efter det att
föreskrifterna är fastställda, förslagsvis 1 juli 2022, då aktörerna inte kan påbörja
implementeringen innan föreskrifterna är klara. Promemorian innehåller omfattande
lagändringar inklusive en helt ny fjärrkylalag och innebär även ändringar i IT-system som
exempelvis faktureringssystemet, vilket vi ser kommer att vara tids- och resurskrävande att
implementera. En tidsperiod om 6 månader för införande är därför nödvändigt.
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Vattenfalls beräkningar kring kostnader för att implementera promemorians förslag bedömer vi
till minst ca 1-2 miljoner SEK. De kostnadsuppskattningar som nämns i promemorian är alltså
för låga.

Ändringar i fjärrvärmelagen
I promemorian framhålls att en kunds faktura ska vara tydlig. Vattenfall anser att det är viktigt
att inte för mycket information utöver själva faktureringsinformationen behöver presenteras på
fakturan, utan att så mycket som möjligt kan finnas på hemsidan eller via inloggning på
kundens ”Mina Sidor”. För mycket information på själva fakturan riskerar att ta fokus från den
viktigaste informationen - själva faktureringsinformationen. Dessutom är det en stor andel av
våra kunder som använder elektronisk faktura, vilket innebär en större benägenhet för kunder
att betala fakturans belopp utan att öppna och läsa igenom informationen på fakturan.
I promemorian lyfts definition av värmebärare. I den nämnda definitionen skulle man kunna
tolka in ånga, som är en produkt som Vattenfall levererar till ett fåtal kunder i Uppsala. Ånga är
dock en produkt som används i skräddarsydda industriella processer (till exempel inom
medicinsk teknik) av industrikunder. Vattenfall anser att det är mycket angeläget att ångan inte
ska regleras på samma sätt som fjärrvärme då det inte berör några konsumenter. Det är
dessutom mycket mer komplext att mäta ånga och har därför en annan typ av mätutrustning
än för fjärrvärme och fjärrkyla.
Energianvändning är endast en av de parametrar som ingår i debiteringen. Effekt är en annan
parameter som är viktigt för Vattenfall och många andra bolag i prissättningen av fjärrkyla och
fjärrvärme. Lagstiftningen behöver tillåta debitering av andra typer av parametrar än
energianvändning, men utan att dessa parametrar regleras på samma sätt som
energianvändningen (till exempel kring frekvens på mätning). En parameter i Vattenfalls
prissättning är till exempel effektsignatur (per kund), vilket är mest relevant att mäta på
årsbasis. Vi har även en flödeskomponent som inte är relevant att mäta för frekvent då den
under vissa perioder är så liten så den är försumbar. I tillägg skulle reglering av dessa
parametrar innebära onödig administration utan att tillföra värde.
De informationskrav som promemorian föreslår, med syfte att öka informationen till
konsumenter kring deras energiförbrukning bör tas fram utan någon extra kostnad för
konsumenterna. Vattenfall tillhandahåller dock vissa typer att tilläggstjänster, t.ex.
statistiktjänster, som även kan relatera till energiförbrukningen. Det bör förtydligas att en
fjärrkyla- eller fjärrvärmeleverantör kan tillhandahålla denna typ av informationstjänster och ha
möjlighet att ta ut en kostnad för dessa.
Vattenfall undrar vad lagförslagen innebär för samfälligheter? Vi har flera kunder som är
samfälligheter vilket innebär att vi levererar värme till en leveranspunkt och samfälligheten
sedan distribuerar denna vidare t.ex. till olika fastigheterna inom samfälligheten. Om en
samfällighet skulle omfattas av reglerna i denna promemoria skulle det innebära mycket
administration för dem, vilket antagligen skulle innebära att de skulle välja en annan
värmelösning.

En ny fjärrkylalag
Fjärrkylamarknaden har inga konsumenter utan består nästan uteslutande av företagskunder.
Vattenfall har endast företagskunder för fjärrkyla. Det är en marknad som idag fungerar väl.
Då energieffektiviseringsdirektivet syftar till att öka informationen till konsumenter, ser
Vattenfall inte något behov av nya och kostsamma regleringar för fjärrkylaverksamheten. Om
en fjärrkylalag ändå ska implementeras bör den hållas på en miniminivå med syfte att uppfylla
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kraven i direktivet, för att undvika negativ påverkan på dagens väl fungerande marknad. I
promemorian nämns att fjärrkylan kan komma att öka till privatkunder, vilket tyvärr inte är
någonting som Vattenfall ser kommer att hända. Utformningen av Boverkets byggregler
innebär att fjärrkyla inte är ett möjligt alternativ i nybyggnation och fjärrkyla har därmed inte
någon möjlighet att växa till privatkundsidan. Privatkunder med kylabehov kommer alltså att
välja andra tekniklösningar som till exempel värmepump.
I förslaget beskrivs att debitering av fjärrkyla endast ska göras baserat på levererad
fjärrkylavolym. Det är dock viktigt att detta inte tolkas som att flödes- eller effektbaserade
parametrar inte tillåts, då detta är viktiga parametrar för att bättre spegla en specifik kunds
kostnader. Detta är även någonting som många fjärrvärmeföretag idag applicerar i
prissättningen för fjärrvärme.
I promemorian framhålls att en fjärrkylakunds faktura ska innehålla jämförelser med en
genomsnittlig, normaliserad slutanvändare eller jämförelseanvändare i samma
användarkategori. Vattenfall har förhållandevis få fjärrkylakunder jämfört med
fjärrvärmekunder och som tidigare nämnts är fjärrkylakunderna olika typer av verksamheter.
Det är således inte relevant att ta fram information om en typkunds fjärrkylaförbrukning.
Förslaget skulle leda till en onödig administration och risk för att vilseleda kunden i stället för
att ge vägledning.
I tillägg tillstyrker Vattenfall Energiföretagens remissvar i sin helhet.
Med vänlig hälsning
Vattenfall AB

Anja Alemdar
Chef Public & Regulatory Affairs Sweden
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