STOCKHOLM, 6 SEPTEMBER 2022

Prisdialog med
Stockholm Exergi

Välkommen till Prisdialogen 2023
Samrådsmöte nr 3, 5 september 2022

Återkoppling från
förra mötet
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Tre samrådsmöten 2022
Möte 1 (6 maj)
Huvudfokus på omvärldsläget och vår prissättning
Möte 2 (17 juni)
Uppdaterat omvärldsläge och konkurrensanalys
Indikation om 2023 års prisändring
Indikation om prisprognos 2024-2025
Möte 3 (5 september)
Uppdaterat omvärldsläge och konkurrensanalys
2023 års prisändring
2024 – 2025 års prisprognos
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Återkoppling från förra mötet
Fortsatt mycket stora utmaningar utifrån Rysslands krig i Ukraina

Några tidigare inspel

•

Stigande räntor, ökade energipriser och materialpriser

•

•

Ökade kostnader för biobränslen

•

Kostnadsutveckling med bergvärme ökar kraftigt – stigande elpriser/räntor

”Större diskrepans i
omvärldsanalysen mellan olika
fjärrvärmeföretag”

•

Vi tillämpar värdebaserad prissättning (alternativkostnad och prisstabilitet)

•

•

Omvärldslägets påverkan vid prissättning av vår fjärrvärme

”Vi som köper el via
portföljförvaltare känner inte
igen prisnivåer utifrån
fastprisavtal”

•

”Hade önskat en skarpare
indikation och inte ett spann på
3% (6,5% till 9,5%)”

o Kostnaden med bergvärme ökar kraftigt (stigande elpriser, räntor,
entreprenadkostnader)
o Våra kostnader för vissa bränslen ökar (inga bränslen köps från Ryssland eller
Ukraina)
•

Indikation på prisspann (nominellt):
o Fjärrvärme år 2023

6,5% till 9,5%

o Fjärrkyla år 2023

4,5% till 7,5%

o Fjärrvärme år 2024-2025 -2% till 5%
5

Prisdialogen samrådsmöte nr 3 (2022-09-05)

Uppdaterat omvärldsläge
• Inflationen har stigit till 8,0 procent i juli månad, en nedgång med 0,5 procentenheter sedan juni –
exklusive energi var inflationen 6,5% (0,5 procentenheter högre än i juni)
• Riksbankens senaste prognos är att inflationen för 2022 hamnar på 6,9 procent vilket är 0,9
procentenheter högre än föregående prognos
• Riksbankens prognos är att styrräntan ligger något under 2 procent i början av 2023, vilket är ett år
tidigare (2024) än vid förra prognosen.
• Räntorna är på väg upp och på något års sikt bedöms de långa bolåneräntorna ligga kring 4 procent
(SBAB).
• Nybyggnation av bostäder väntas minska med 30-40 procent under nästa år. Höga materialkostnader
och stigande räntor är två av anledningarna. (Boverket)
• Elhandelspriser fortsatt mycket höga och volatila och i nuläget pekar få faktorer på en lugnare period
i närtid.
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Uppdaterad kostnadsprognos med bergvärme
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Uppdaterade marknadsbaserade antaganden
(räntor, entreprenadindex, elpriser)
Stigande räntor
Augusti månads prognos* är att räntan år 2023 hamnar på 4,1 procent vilket är
en ökning med 0,9 procentenheter sedan prognosen i maj, se nedan tabell:
2022

2023

2024

2025

Mars 2022

2,0

2,5

3,0

3,4

Maj 2022

2,5

3,2

3,8

3,9

Augusti 2022

3,5

4,1

4,0

4,0

Ränteökning (maj => augusti)

+1,0

+0,9

+1,2

+1,1

Stigande entreprenadindex
Entreprenadindex har ökat med
• Fjärrvärme
• Bergvärme

2019-2021
9,0%
8,6%

Under 2022
Sedan juni
4,0%-enheter +2,0%-enheter
6,8%-enheter +3,0%-enheter

* Källa till ränteprognosen är SBAB, där prognosen baseras på en räntekorg med tre bindningstider (1 år,
3 år samt 5 år om 1/3 vardera).
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Elprisutvecklingen – spotpris (månad & dygn)
Månadspriser

Dagspriser i juni

Dagspriser i augusti

Elprisutveckling – spotpris, terminer,
tidsbundna elavtal och prognosmakare
Grafen visar elpriser med olika källor
•
Terminspriser
•
3 år fastpris*
•
Spotpriser
•
Prognosmakare 1, 2, 3 (samt även medel av prog.makarna)
Kommentarer till grafen:
• Elpriserna ”toppar” i år och nästa år för därefter minska
• Största nedgången är mellan 2023 och 2024.
• Mellan 2024-2025 ”måttlig” nedgång
• Stor prisspridning mellan prognosmakarna
• Kraftigt ökat elpris mellan april 2021 och augusti i år för 2023:
o Terminspriser
+ca 275% (från 450 till 1 700)
o 3 år fastpris*
+ca 200% (från 500 till 1 600)
• Mellan maj i år och augusti har elpriserna stigit kraftigt
o Terminspriser
+ca 100% (från 850 till 1 700)
o 3 år fastpris*
+ca 50% (från 1 050 till 1 600)
* Källa: Energimarknadsinspektionen
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Redovisas exkl moms

Kostnadsutveckling med fjärrvärme och
bergvärme
Grafen visar totalkostnaden med fjärrvärme och bergvärme
och då med olika källor av elhandelspriser (terminspriser, 3
år fastpris*, spot-priser, medel tre prognosmakare)
• Stabil kostnadsutvecklingen med fjärrvärme
• Kostnaden med bergvärme (2023) baserad på förra årets
terminer ligger strax under kostnaden med fjärrvärme
• Svårbedömt läge av kostnadsutvecklingen med
bergvärme kommande år:
o Stor osäkerhet kring elprisutvecklingen
o Hur mycket el som har kunnat säkrats genom tidigare
avtalstecknande
* Källa: Energimarknadsinspektionen
Redovisas exkl moms
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Tillbakablick tidigare prisdialog
möten
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Hur kan omvärldsläget påverka
prissättningen av vår fjärrvärme?

Tillbakablick på tidigare redovisade bilder vid
samrådsmötet i juni

• Vi tillämpar värdebaserad prissättning => två samverkande principer:
o Alternativkostnadsprincipen baseras på kostnadsutvecklingen för det mest attraktiva alternativet (bergvärme med elspets)
o Prisstabilitetsprincipen säkerställer en stabil prisutveckling av fjärrvärme oberoende av de konkurrerande alternativens volatila
kostnadsutveckling
• Alternativkostnadsutveckling senaste halvåret
o Kostnaden med bergvärme har senast halvåret ökat kraftigt främst orsakad av kraftigt högre elhandelspriser men även av stigande räntor och högre
inflation
o Sammantaget ger det en avsevärt högre kostnadsprognos med bergvärme jämfört med kostnadsuppskattningen för ett år sedan
o Viktigt att beakta att det råder mycket stor osäkerhet kring fortvarigheten av krig i Ukraina och dess påverkan på elpriser, räntor och inflation
• Våra kostnader
o Världsmarknadspriset har ökat kraftigt för vissa av de bränslen som vi använder. Vi vill dock poängtera att vi inte köper några biobränslen från
Ryssland eller Ukraina
• Prisdialogen förra året
o Prisprognos för 2023 var 0-2,5% (nominellt)
o Inflationen bedömdes då, för 2022, ligga kring 2% men bedöms i år att ligga kring 6%* (för 2022), dvs 4%-enheter högre
o En inflationsjusterad prisprognos (för 2023) innebär således en höjning av prisprognosen med 4-enheter, dvs till 4%-6,5%
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Faktorer att beakta vid prissättning

Tillbakablick på tidigare redovisade bilder vid
samrådsmötet i juni

2023 års indikation på prisnivå kommer baseras på:
• Alternativkostnadsprincipen: Prognos är att kostnaderna för bergvärme ökar med 15 till 20% =>
kommer att beaktas men dock inte fullt ut.
• Prisstabilitetprincipen:

Kommer att beaktas

Sammantaget kommer 2023 års prisnivå baseras på en real prisökning, med en inflationsprognos för 2022 på ca 6%, och
ett visst påslag.
Kommentar
Det förändrade världsläget under det här året har medfört unika ökningar av bland annat våra bränslekostnader som också har vägts in i
den samlade bedömningen av en skälig prisnivå.
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Indikation på 2023 års priser samt
prisprognos 2024-2025
Fjärrvärme
• 2023 års prisändring:
• Prisprognos 2024-2025**:

Fjärrkyla
• 2023 års prisändring:

6,5% till 9,5% (nominellt)
0,5% till 3,5% (realt*)
-2% till 5% (nominellt)

4,5% till 7,5% (nominellt)
-1,5% till 1,5% (realt*)

* Baserat på en antagen inflation för 2022 på ca 6%
** Väldigt stor osäkerhet
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Tillbakablick på tidigare redovisade bilder vid
samrådsmötet i juni

Redovisas exkl moms

Pris 2023 och prisprognos 20242025
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2023 års prisändring samt prisprognos
2024-2025
Bakgrund till 2023 prisändring samt prisprognos 20242025
• Kostnadsprognosen för bästa alternativet
(bergvärme med elspets) avseende 2023 har fortsatt
ökat markant sedan i juni månad orsakat av än mer
stigande elpriser och räntor.
• Prisnivån för fjärrvärme för 2023 kommer ej att följa
den bedömda alternativkostnaden, även för kunder
med goda förutsättningar, för att upprätthålla en så
god prisstabilitet som möjligt i dessa oroliga tider.

Redovisas exkl moms
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2023 års prisändring samt prisprognos
2024-2025
•

Kostnadsprognosen för bästa alternativet (bergvärme med elspets) avseende 2023 har fortsatt ökat markant sedan i juni
månad orsakat av än mer stigande elpriser och räntor.

•

Inflationen (KPIF) bedöms av Riksbanken att landa på 6,9 procent för 2022, till skillnad från tidigare prognos på 6,0 procent.

•

En real prisökning på 1,2 procent avseende 2023 mildrar effekten av, men kompenserar ej till fullo, de ökade kostnaderna
som Stockholm Exergi står inför som en konsekvens av omvärldsläget.

Fjärrvärmepris 2023:
+8,1%
Prisprognos 2024-2025: -2% till +5%

Fjärrkylapris 2023:
+1,9%
Prisprognos 2024-2025: 0% till +3,5%

•
•

Samtliga komponenter höjs med 1,9% förutom:
• Ersättningen för energiköp nov-mar höjs med 18% då energipriset
ändras till -201 kr/MWh (från -170 kr/MWh)
• Energipriset jun-aug höjs med 4,9%
• Returtemperaturbonus/-avgift lämnas oförändrad

1)
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I princip samma prishöjning på priskomponenterna
Motsvarar en kostnadsökning med ca 601) kr/lägenhet
och månad (bostadshus)
Baseras på våran medelkund (135 kWh/kvm). Motsvarande kostnadsökning för Nils
Holgerssons-huset (193 kWh/kvm) blir 86 kr/lgh, månad
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Projektet BECCS
Per Ytterberg, chef Affärsutveckling
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Vad är nästa steg i Prisdialogen?
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Nästa steg
Prisdialogen
• Protokollet justeras och skickas ut
tillsammans med dagens presentation
• Prisändringsmodellen uppdateras och
skickas in till styrelsen för Prisdialogen
• Besked om medlemskap fås i oktober
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Övrigt
• Information om 2023 års priser skickas ut den 6e september
• Fjärrvärmeprognoserna läggs ut på Mina sidor under september och
kylaprognoserna under oktober
• Hantering av tidigare inspel från er:
o I september sker första kundgruppsmötet inom projektet
”kombinerat erbjudande värme och kyla”
o Diskutera med kunder hur elhandelspriset kan bestämmas vid
beräkning av kostnader med bergvärme (inte bara framåtblickade)
o Diskussioner fortlöpande kring utvärdering av SEs prissättningspolicy

Beccs Stockholm – vägen mot negativa
utsläpp

Avskiljning av 800.000 ton koldioxid per år motsvarande utsläppen från Stockholms
vägtrafik
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Världen, EU och Sverige behöver negativa emissioner –
komplementära tekniska kolsänkor
• Nu tar vi ett stort steg mot att etablera Europas största fullskaliga anläggning för
infångning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS.
• FN:s klimatpanel visar att det inte räcker med att enbart minska koldioxidutsläppen, vi
behöver även fånga in koldioxid från atmosfären om vi ska nå nationella och
internationella klimatmål. Fjärrvärmen har en unik möjlighet att bidra.
• Vårt biokraftvärmeverk i Värtan har särskilt goda förutsättningar genom sin storlek,
närhet till hamn och sin energieffektivitet.
• Vi har fått finansiering av EU:s innovationsfond, ett av världens största
finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik. Detta är ett viktigt projekt
inte bara för oss, utan också för Sverige, för Europa och hela världen.

BECCS Stockholm–

Bio-energy with carbon capture and storage

Certifierade och REDIIkompatibla skogsrester
transporteras med båt och
tåg

Biomassa-förbränning med
CO₂-avskiljning och
värmeåtervinning

Förvätskning med
värmeåtervinning och
mellanlagring av CO2

Sjöbaserade transporter

Slutlig sedimentlagring med
konstant övervakning

Sveriges historiska utsläpp och mål till 2050
Sveriges kolsänkemål
• Svenskt mål till 2030:
knappt -2 Mton/år
• Svenskt mål till 2045: c:a
-10 Mton/år
• Svensk potential till
2050: ytterligare c:a -20
Mton/år
• Detta kan uppnås med
bevarad tillväxt av den
naturliga kolsänkan i
skogen

Källor:
Historiska data: Naturvårdsverket. Projektion till 2045: SOU 2020:4
Antagande: cirka 10 Mton/år kommer att kvarstå, främst från jordbruk men även viss annan industri, som inte går att eliminera och alltså måste mötas med komplementära tekniska kolsänkor, som bio-CCS
ETS: Emission Trading System; ESR: Effport Sharing Regulation (Ansvarsfördelningsförordningen; LULUCF: Land Use, Land use change and Forestry

Bio-CCS-anläggningen – nu inleder vi samråd
• Bio-CCS utgör i princip ett extra reningssteg,
kopplat till det befintliga kraftvärmeverket
(KVV8) i Värtan, som kommer att avskilja
koldioxid
• Ändringen av verksamheten omfattar en
anläggning för koldioxidinfångning och
förvätskning samt ett mellanlager av koldioxid
i Energihamnen.
• Anläggningen för själva koldioxidavskiljningen
består av två kolonner. Kolonnerna utgörs av en
80 meter hög absorber samt en 90 meter hög
desorber, båda med en diameter på knappt 9
meter.
• Det tillstånd som söks är ett så kallat
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken

Gestaltningsförslag arbetas fram
under planprocessen

Tidplan för projektet

2023 –
Investeringsbeslut

September 2022 – Samrådsmöten
November 2022 – Beräknad inlämning ansökan

November 2023 – Förväntat
tillståndsbeslut

Senast 2026 Anläggning tas i
drift

Vi arbetar för att etablera en
finansiering genom tre delar:
• Bidrag från Europeiska Innovationsfonden EiF
(tilldelat i April 2022)

• Statligt bidrag genom planerad omvänd auktion
(utformas av Energimyndigheten under 2023)

• Försäljning av Carbon Removal Credits (CRC) på
en frivilligmarknad (beroende av utformning av
auktionen och hur negativa utsläpp hanteras inom GHGP´s
scope)
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Kommande events

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/kalender/

