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Förord 

När vi diskuterade olika ämnesval inför denna uppsats snubblade vi över en artikelserie i 

Fastighetstidningen som handlade om fjärrvärmemonopolet. Vi fann ämnet intressant och 

började undersöka det närmre, vilket slutligen resulterade i denna uppsats. Utan någon större 

kunskap eller erfarenhet om svenska fastigheters uppvärmningsformer och situation dök vi in 

i äventyret.  

Genom denna kandidatuppsats, som har författats våren 2010, avslutar vi vår utbildning på 

bygg- och fastighetsekonomprogrammet. Att ha fått ta del av all den information och kunskap 

som både litteraturen och våra respondenter skänkt oss har varit mycket lärorikt. Därför vill vi 

tacka samtliga inblandade respondenter som omnämns i vår empiri för att de tagit sig tid och 

svarat på våra frågor.  

Vi vill också tacka Gunnar Wramsby som gett oss tips och lett oss på rätt väg när den ibland 

känts något krokig. Sist men absolut inte minst vill vi ge ett stort tack till opponentgrupperna 

som har kommit med god konstruktiv kritik under våra seminarier. 

 

Halmstad, Maj 2010 

 

 

 

 

       

Carl-David Andersson    Olof Nilsson 
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Abstract 

Background 

The Swedish district heat market of today is a subject being discussed regarding the 

reasonableness of the heat district supplier’s price settings. The issue is currently on a 

government level where a new investigation is being executed at the time of writing. Many 

real estate owners are growing tired of the situation where the heat district suppliers are taking 

advantage of their monopoly position, thus feeling that the price of district heating has been 

increasing far too much for many years. The market can be described as a natural monopoly 

because the real estate owner has no possibility to choose another supplier if they are 

unsatisfied with the present. Consequently, the real estate owner is in a weak situation with 

little prospect for negotiating regarding the price settings. The real estate owner cannot really 

do anything but to accept if the heat district supplier decides to accomplish a price rising. The 

consequences are huge in terms of economics.  

Since district heat is by far the dominating heating technique used in Sweden today, this is 

something that affects many people in the end. Despite being an extensive problem, there are 

surprisingly few people taking active part in the discussion, perhaps because the problem is so 

complex and complicated. This is a reason for us to shed light upon the district heat market 

and what real alternatives to district heat a real estate owner actually has.  

Purpose 

The purpose is to describe and analyze the district heat market out of a real estate owner’s 

perspective. By examining the real estate owner’s situation we will describe which incentives 

that exist for a heating technique exchange, in those cases district heat is being used. 

Research Method 

To reach this purpose we have chosen to work with a qualitative method of examining. We 

have made interviews with those responsible of energy systems for the biggest real estate 

owners in Sweden. These respondents have been well familiar with the district heat issue and 

we will describe their current situation and views of this matter.  

Conclusion 

Despite being unsatisfied with today’s district heat situation, big real estate owners in Sweden 

do not see a possibility to replace district heat as the primary heat technique. Heat pumps and 

pellets are considered as being complements to district heat, and are as such installed where 

conditions are favorable. The incentives to replace district heat are solely economic. Though, 

many times practical issues are in the way, such as no physical space for bigger installations. 

District heat also required less maintenance. Bedrock heat pumps are especially interesting in 

situations with properties that require comfort cold (offices and stores), since bedrock heat 

pumps can offer this cold for free. 

Keywords 

District heat, natural monopoly, heating alternatives, geological heating, real estate owner  
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Den svenska fjärrvärmemarknaden är idag ett område där det förs djupa diskussioner 

angående skäligheten i fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Frågan är uppe på 

regeringsnivå där en ny utredning genomförs i skrivande stund. Många fastighetsägare är 

trötta på fjärrvärmebolagens monopolistiska ställning och anser att priset på fjärrvärme stigit i 

alldeles för hög takt under många års tid. Marknaden kan beskrivas som ett naturligt monopol 

eftersom fastighetsägaren inte har någon möjlighet att välja en annan fjärrvärmeleverantör om 

missnöje föreligger hos den nuvarande. Således sitter fastighetsägaren i en mycket svag 

position där möjligheterna till förhandling angående priset är mycket små.  Genomför 

fjärrvärmeleverantören en prishöjning av sin produkt kan fastighetsägarna egentligen bara 

acceptera detta utan att kunna förhandla. Följden blir stora ekonomiska konsekvenser. Då 

fjärrvärmen är den i särklass dominerande uppvärmningsformen i Sverige idag handlar det om 

ett stort antal människor som drabbas i slutändan. Trots att det är ett omfattande problem är 

det förvånansvärt få som engagerar sig i frågan, kanske för att den är så komplex och 

komplicerad. Av denna anledning har vi valt att belysa fjärrvärmemarknaden och vilka 

egentliga alternativ till fjärrvärmen en fastighetsägare har. 

Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur fjärrvärmemarknaden ser ut ur ett 

fastighetsägarperspektiv. Genom att undersöka fastighetsägares situation ska vi beskriva vilka 

incitament det föreligger till att byta uppvärmningsform i de fall man använder sig är 

fjärrvärme. 

Undersökningsmetod 

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Vi har genomfört intervjuer med energiansvariga hos landets största 

fastighetsägare. Dessa har varit väl insatta i fjärrvärmefrågan och vi kommer att beskriva 

deras speciella situation och deras åsikter. 

Slutsats 

Trots missnöjet med dagens fjärrvärmesituation ser inte fastighetsägare i Sverige någon 

möjlighet att ersätta denna som huvudsaklig uppvärmningsform. Värmepumpar och 

pelletspannor ses mer som komplement till fjärrvärmen, och installeras där förutsättningarna 

för dessa är särskilt goda. Incitamenten till ett byte av uppvärmningsform är nästan 

uteslutande ekonomiska. Ofta föreligger dock rent praktiska hinder som talar emot ett byte av 

uppvärmningsform, t.ex. att det inte finns fysiskt utrymme för större anläggningar. Fjärrvärme 

har även en stor fördel i att det krävs ytterst lite underhåll från fastighetsägarens sida. I 

fastigheter med behov av komfortkyla, exempelvis kontor och butikslokaler, ses bergvärme 

som ett mycket intressant alternativ eftersom man kan använda sig av frikyla i dessa fall. 

Nyckelord 

Fjärrvärme, naturligt monopol, uppvärmningsalternativ, geovärme, fastighetsägare 
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1. Inledning 

Fjärrvärme är idag en mycket populär uppvärmningsform i större fastigheter, och har under 

lång tid marknadsförts som ett miljövänligt och hållbart uppvärmningsalternativ 

(öppnanäten.se, 2009). Istället för att varje byggnad har sitt eget uppvärmningssystem så sker 

distributionen från en central anläggning, ett så kallat fjärrvärmeverk. Exakt hur tekniken 

fungerar är något vi kommer att återkomma till i teorikapitlet (svenskfjarrvarme.se, 2010). 

Fjärrvärme står idag för drygt hälften av all uppvärmning av lokaler och bostäder i Sverige 

vilket medför att varannan svensk är mer eller mindre beroende av fjärrvärmen. Det är en 

omfattande bransch som omsätter nästan 30 miljarder kronor per år. Av dessa är cirka 26 

miljarder kr såld fjärrvärme, resterande 4 miljarder består av såld el och engångsavgifter för 

anslutning av nya kunder m.m. (Werner, 2007). Konkurrensverket menar att 

fjärrvärmeföretagen efter en rad omständigheter fått i princip ett naturligt monopol på 

fjärrvärme vilket medför att kunden inte kan välja en annan leverantör om den så önskade. 

Detta har i sin tur medfört att fjärrvärmeföretagen kunnat höja priserna till orimliga nivåer 

med stora lokala skillnader. Följden har blivit smärtsamma kostnader för många 

fastighetsägare. Det finns dessutom ytterst små möjligheter för dessa fastighetsägare att 

förhandla med energijättarna och på så vis justera priserna, något som antyder att 

fjärrvärmeföretagen fått en osund maktställning i näringslivet (konkurrensverket.se, 2010) 

1.1 Bakgrund 
Dagens situation har sin grund i avregleringen av elmarknaden som genomfördes 1996. Syftet 

med denna avreglering var bland annat att el- och fjärrvärmeverksamhet skulle drivas 

affärsmässigt. Innan denna avreglering genomfördes fick priset på fjärrvärme inte överstiga 

kommunens kostnader för verksamheten, den så kallade självkostnadsprincipen. Denna 

princip gällde enbart för de fjärrvärmeverk som var kommunalt ägda och alltså inte för de 

som var privata eller statigt ägda. Efter avregleringen fick dock energibolagen möjlighet att 

föra sin egen prissättning. På så vis var tanken att dessa skulle kunna konkurrera med den 

övriga marknaden. En konsekvens av detta blev att många politiker tog beslut om att sälja ut 

den kommunala fjärrvärmen till staten eller privata investerare. De kommunala 

fjärrvärmeföretagen med politiker i spetsen hade inte möjlighet att höja priserna till alltför 

orimliga nivåer eftersom väljarna skulle visa tydligt missnöje. De statliga och privatägda 

fjärrvärmeföretagen hindrades däremot inte av sådana begränsningar och har i princip haft 

möjlighet att bedriva fri prissättning (Masoliver, 2009). 

För en enskild kund har det varit mycket svårt att få rätt mot dessa mäktiga 

fjärrvärmeproducenter. Emellertid har enskilda avtal kunnat knytas med större fastighetsbolag 

till fördelaktigare priser då de haft en starkare förhandlingskraft (Masoliver, 2009). Samtliga 

av dessa enskilda avtal är hemliga. Detta är anmärkningsvärt eftersom enligt konkurrenslagen 

får företag med dominerande ställning inte ge exklusivt fördelaktiga avtal jämfört med 

likvärdiga kunder (konkurrensverket.se, 2010). 
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När den nya fjärrvärmelagen (2008:263) infördes skulle den ge mer insyn i 

fjärrvärmeproducenternas verksamhet och även stärka kundernas förhandlingsställning. Trots 

dessa finns inget i denna lag som faktiskt reglerar prissättningen vilket gjorde att den inte 

hade den önskade effekt som den var ämnad för. (riksdagen.se, 2010) 

1.2 Problemdiskussion 
Många fastighetsägare väljer att se över vad det finns för alternativa uppvärmningsalternativ 

då fjärrvärmen blivit så dyr. Detta för att slippa vara beroende av fjärrvärmebolagen och deras 

monopolställning. Den tillsatta fjärrvärmenämnden som ska tjänstgöra som medlare mellan 

fastighetsägare och fjärrvärmeföretagen, för att t.ex. driva prisförhandlingar, har inte fungerat 

som tilltänkt. Ett flertal tvister är fortfarande olösta eller felaktigt avslutade med motivationen 

att en överenskommelse mellan parterna kommit till stånd, något som fastighetsägarna 

förnekar (Masoliver, 2009). Ett antal större fastighetsägare har därför visat intresse för 

geoenergi vilket märks tydligt på försäljningen av främst större bergvärmeanläggningar som 

har ökat markant på senare år. Många av dessa anser att fjärrvärme fungerar utmärkt då det är 

ett miljövänligt alternativ som kräver ytterst lite underhåll från fastighetsägarens sida, men de 

överväger trots detta att övergå till geoenergi då det kan vara ett billigare alternativ. 

Nackdelarna med geoenergi är att det krävs mer underhåll från fastighetsägarens sida och att 

det innebär en större grundinvestering (ibid.) 

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt från läget på marknaden och med tillgänglig teori och empiri skall vi 

förklara: 

Hur ser en större fastighetsägare på fjärrvärme?  

Vilka incitament finns för ägare till större fastigheter att ersätta fjärrvärme som huvudsaklig 

uppvärmningsform?  

Vilka alternativ är de mest intressanta och varför? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur fjärrvärmemarknaden och investeringar i 

fjärrvärme ser ut ur ett fastighetsägarperspektiv. Genom att beskriva fastighetsägarnas 

situation och åsikter ska vi ta reda på vilka incitament det föreligger till att byta 

uppvärmningssystem.  

1.5 Avgränsningar 
Då fjärrkyla distribueras enligt samma princip och inom samma system som fjärrvärme har 

även detta tagits med i pris och besparingsdiskussioner. Det finns goda möjligheter att göra 

besparingar även inom fjärrkylning vilket gör att vi inte kommer att avgränsa oss endast till 

fjärrvärme. 

Vidare kommer vi i teorin att avgränsa oss till de alternativ som bör anses vara de mest 

realistiska till fjärrvärme. Därav kommer vi inte att behandla direktverkande el eller 
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oljeförbränning då målet är att fasa ut dessa två uppvärmningsformer. Anledningen till detta 

är givetvis att det är de två i särklass dyraste uppvärmningsformerna och dessutom har de 

störst inverkan på miljön. Således är det snarare aktuellt att byta ut dessa 

uppvärmningsformer, inte att byta till dem. Luftvärmepumpar kommer vi inte heller att 

behandla i teorin då dessa inte klarar av att tillfredsställa hela värmebehovet i större 

fastigheter. Halmförbränning kan inte anses vara aktuellt i storstäder varför vi inte heller 

behandlar detta i teorin. 

I övrigt kommer vi att begränsa oss till flerbostadshus och större fastigheter, belägna i 

Sverige. Vår studie kommer således inte att innefatta fristående villor.  

1.6 Definitioner 
 

Fjärrvärme – Ett storskaligt, energieffektivt och relativt miljövänligt sätt för uppvärmning av 

bostäder, lokaler m.m. Uppvärmningen sker via en central anläggning, ett så kallat 

fjärrvärmeverk. (svenskfjarrvarme.se, 2010) 

Geoenergi – Förkortning av geologisk energi. Det är en samlings beteckning av energi som 

hämtas från mark, berg eller vatten. Är ett bra alternativ till fjärrvärme och ger i princip ingen 

miljöpåverkan. En nackdel är att geoenergi kräver mer underhåll än fjärrvärme. (newsec.se, 

2010) 

Självkostnadsprincip – Lagstadgad princip, som innebär att den som har ansvar för allmän 

VA-anläggning inte får ta ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka kostnaderna för 

denna anläggning. (va-namnden.se, 2010) 

Likabehandlingsprincip – Princip som är lagstadgad och innebär att myndigheter ska ta 

hänsyn till allas likhet inför lagen (juridikfokus.se, 2010). 

Naturligt monopol – Ett monopol som karaktäriseras av att ett eller flera företag kan 

tillhandahålla en hel marknad med en vara eller tjänst, till ett lägre pris än andra företag. Detta 

kan bero på höga inträdeskostnader på marknaden (Parkin, 2009) 

Energifaktor - Används för att enkelt visa förhållandet mellan tillförd energi och utvunnen 

energi även kallat COP-värde. Om värmefaktorn är 3 så erhålls 3ggr så mycket energi tillbaks 

än vad som tillförs (dalkin.se, 2010)  

Fastighet – Egentligen definieras en fastighet som en fast egendom som utgör en rättslig 

enhet och ingår i fastighetsregister (lantmateriet.se, 2010). I vår uppsats hänvisar vi till den 

allmänt vedertagna innebörden, alltså en byggnad. 
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2. Metod 

Jacobsen (2002) berättar om två olika ansatser när en studie skall göras, den deduktiva och 

den induktiva. Att ha en induktiv ansats till det studerade objektet innebär att forskaren inte 

går in med någon klar teori eller hypotes. Allt som undersöks görs utan ramar eller 

förutbestämda uppfattningar och tolkningsnivåerna skall vara så få som möjligt. I den 

deduktiva ansatsen utgår undersökningen från att det som intervjupersonen svarar inte går att 

undersökas objektivt. Informationen som hämtas måste analyseras i flera steg innan den når 

slutsatsen. Det är alltså viktigt att forskaren tar hänsyn till samtliga dessa olika 

tolkningsnivåer för att kunna bekräfta teorin. Att ha en deduktiv ansats menas att forskaren 

har en förutfattad mening om problemet, alltså en klar teori om vad empirin skall ge, och med 

hjälp av denna undersöker hur relevant den är gentemot verkligheten (ibid). Vi har valt att 

använda oss av en deduktiv ansats eftersom det redan finns en stor mängd teori inom ämnet, 

vi har en någorlunda uppfattning om problemet och även har gissningar på utfallet. Detta har 

då naturligtvis tagits i beaktning vid tolkande av svaren från respondenterna och även på vår 

subjektiva syn på teorin.   

Jacobsen (2002) beskriver skillnaden i kvalitativ och kvantitativ metod som resultat i ord 

respektive siffror. I den kvantitativa metoden görs helt enkelt statistiska överväganden med 

hjälp av enkäter och färdiga svar. Genom att ha svar för intervjuobjektet att välja mellan styrs 

personen att ge så lämpliga svar som möjligt för själva studien. Detta kan vara en lämplig 

metod om forskaren redan vet mycket om området som skall beröras (ibid). Om insynen och 

kunskapen i ämnet inte finns hos forskaren kan dock vital information antingen misstolkas 

eller helt utebli. I den kvalitativa metoden är forskaren istället öppen för mer nyanserade svar 

då svaren inte är konstruerade av forskaren. När öppna frågor ställs och en öppen attityd till 

ny information hålls får forskaren en helhet över respondentens svar, och alla nyanser som 

uppkommer i dessa kan tas i beaktande (ibid).  

För att beskriva vad för incitament som en fastighetsägare kräver för att gå ifrån ett fullt 

fjärrvärmesystem till andra alternativ har vi valt en kvalitativ metod. Detta på grund av att det 

finns många faktorer som påverkar valet av energiform. Det finns fler aspekter och nyanser än 

den rent ekonomiska sidan såsom olika åsikter och situationer på marknaden. Denna 

diskussionsartade metod har gett oss angelägna svar för studiens relevans i värmedebatten.   

2.1 Primärdata 
Primärdata är sådana uppgifter och information som forskaren själv har samlat in via 

intervjuer, enkäter eller tester (Jacobsen, 2002). Denna har gett oss en bra empirigrund att stå 

på för att vi ska kunna jämföra på ett relevant och riktigt sätt med teorin. Det är viktigt att 

ifrågasätta insamlad datas validitet (ibid). Kort sagt om vi har undersökt det som var 

meningen, om data är korrekt och hur pass mycket vi kan generalisera våra resultat. 

Insamlingen av vår empiri har skett via intervjuer bland tolv av Sveriges största 

fastighetsägare. Först och främst har vi valt respondenter efter storlek och kännedom från vår 

egen sida för att få en bild över hur de stora företagen ser på situationen. En del av 
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fastighetsägarna har vi även valt på grund av dess geografiska placering då vi funnit speciellt 

Stockholmsområdet intressant. Detta har då, tillsammans med mindre orter som har en annan 

situation, kunnat jämföras på ett tillbörligt sätt utifrån de olika marknaderna.  

Intervjuerna har huvudsakligen skett via telefon. Vi har inte haft varken tid eller resurser för 

att genomföra intervjuerna på plats på grund av att vi valt ut relativt många respondenter 

utspridda över hela Sverige. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig telefonintervjuer för tillfällen 

när den som ska intervjuas inte har möjlighet att förflytta sig eller att det helt enkelt ter sig för 

kostsamt att genomföra intervjuerna på plats. Denna intervjumetod har en nackdel då 

reliabiliteten kan bli sämre av att inget personligt möte sker. Således kan det vara svårare att 

diskutera och bygga upp en förtrolig atmosfär. Detta kan dock vägas upp av att 

intervjuareffekten minimeras. Intervjuareffekten innebär att respondenten kan påverkas av 

intervjuarens kroppsspråk och fysiska närvaro, med följden av att respondenten uppträder 

onormalt och försöker svara så att intervjuaren blir nöjd, snarare än att vara helt uppriktig 

(ibid.) 

Vi har valt att inrikta oss på större fastighetsbolag med flerfamiljshus. Ett- till tvåfamiljshus 

och andra liknande mindre aktörer har inte samma kapital- och investeringsstyrka vilket inte 

gör dem jämförbara. Valet av inriktning på större fastigheter beror även på att de representerar 

51,8% av fjärrvärmekonsumtionen (El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen SCB, 2009).  

I och med att fastighetsägare har olika förutsättningar i olika delar av landet är det viktigt för 

oss att få information om vad det är i just deras situation som påverkar dem till deras beslut. 

Eftersom vår ekonomiska situation inte tillåtit resor över Sverige har majoriteten intervjuer 

skett per telefon. Validiteten har således kunnat ifrågasättas då variationen mellan 

fjärrvärmemarknaderna i landet är mycket stor mellan orterna. Generaliseringen av svaren 

från respondenterna är därför svår.  

Enligt Jacobsen (2002) är urvalsprocessen viktig när man skall välja intervjuobjekt. Vi har 

utgått från vår uppfattning om vilka respondenter som vi ansåg kunde ge oss bäst information 

och valt därefter. Svårigheten i vårt fall är enligt Jacobsen (2002) att vi då måste bestämma 

hur pass giltiga och goda våra källor är. Det vi även behövt tänka på, i och med att vi valt 

utifrån vår uppfattning om företagen, är att de inte nödvändigtvis behöver vara representativa 

bara för att vi anser detta. Objektivitet har varit eftersträvansvärt men dock inte möjligt till 

fullo vilket även Jacobsen (2002) understryker.  

Genom att ha gjort fortlöpande intervjuer har vi kunnat se hur många fler intervjuer vi behövt 

göra. När svaren visade sig allt mer likartade och inga större nyheter kunde tillföras empirin 

kände vi att vi nått gränsen för vad som krävdes för vår studie. Glaser & Strauss (1967) menar 

med sin teori att detta är ett uttömmande och grundligt tillvägagångssätt.  

Bortfallet anser vi har varit litet då de flesta uppringda respondenterna mycket gärna ställt upp 

på våra frågor. De få bortfall vi haft har enligt de tillfrågade berott på tidsbrist och stor 

arbetsbelastning. Vi anser att detta inte har påverkat vår studie i en större utsträckning då 

likartade svar troligen varit väntade från även dessa. 
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2.2 Sekundärdata 
Information som samlats in av andra personer än forskaren själv är sekundärdata (Jacobsen, 

2002). Vår information består av teori från böcker, tidsskrifter, utredningar, internetsidor och i 

vissa fall artiklar i dagstidningar.  Då vi inte har någon kontroll på den informationen vi får 

från vår teoriinsamling har det varit viktigt att vi inte blivit godtrogna till den. Alltså har vi 

många gånger ifrågasatt datas reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten, därför att det kan ligga 

partiska beslut och andra syften till hur data har samlats in i grunden (ibid). Den största 

hjälpen har vi haft från statens offentliga utredningar i och med aktualiteten i ämnet varit på 

agendan även på regeringsnivå.  

2.3 Analysmetod 
Jacobsen (2002) beskriver analysprocessen för kvalitativa data genom tre olika steg. För det 

första gäller det att beskriva rådata genom att så objektivt och detaljrikt som möjligt få ner 

dem på papper. Efter våra intervjuer så har vi satt oss ner och skrivit så utförligt som möjligt 

våra respondenters svar. Detta med en tydlig ram; först allmänt om företaget därefter dess 

situation på marknaden. Sen har vi tagit in respondentens åsikter om marknaden och 

alternativen och avslutat med återstående material med framtidsutsikter. När vi gjort det så 

kunde vi lättare urskilja likheter och skillnader i varje intervju. 

Andra steget är att systematisera och kategorisera informationen man fått fram. Vanligtvis är 

samtlig information som vi får ifrån en intervju inte alltid relevant och informationen behöver 

delas upp och sållas bort. Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie så har våra svar många 

gånger svävat iväg och många olika aspekter har belysts under samma fråga. Detta har 

medfört att vi, för att kunna se likheter och skillnader, har behövt dela in informationen i olika 

områden. Dessa är valda med hänsyn till vår intervjuguide men våra respondenters svar har 

också haft inflytande på vilka ämnen vi har valt att belysa mest. 

Det tredje steget handlar om att kombinera data vi fått från olika respondenter med dels 

varandra och dels teorin. Genom att analysera hur svaren överrensstämmer med våra 

förutspådda teorier kan vi se dess relevans och giltighet. Vi anser att den teorin som vi haft 

när vi startade vår empiriska undersökning kan ha varit något bristfällig. Det har ett par 

gånger under den empiriska undersökningen dykt upp nya källor till information. På samma 

gång har denna teori varit viktig för vår studie och mycket relevant. Sammantaget skall sägas 

att analysen och sammanfogningen av teori och empiri har fungerat mycket bra i denna 

uppsats. 

2.4 Källkritik 

Problemet som uppstår vid telefonintervjuer är att forskaren inte får alla intryck som färgar 

respondentens svar. Mycket kan döljas i känslor och miner som ej kommer till uttryck under 

en telefonintervju (Jacobsen, 2002). Detta är något som vi inte kunnat påverka men det bör tas 

i beaktande eftersom vi då kan ha fått en annan uppfattning än vad som var menat. Först var 

tanken att vi skulle spela in våra intervjuer. Det framkom senare att i och med vårt ämnesval 

kände inte sig respondenterna helt bekväma i att diskutera ämnet så öppet och fritt som vi 
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efterfrågade. Vi valde därför att låta bli att spela in intervjuerna. Detta kan ha påverkat vår 

operationalisering av empirin. 

En annan viktig punkt är att viss information som insamlats kan vara partisk då det är endera 

lägret som lagt fram det positiva för just deras speciella teknik. På ena sidan har vi 

fjärrvärmebolagen som gärna framställer just sitt alternativ som bäst och andra sidan med 

geoenergi som gör detsamma. Därför har vi varit noga med just de referenserna är allmänt 

kända och inte bara kommer från branschens tycke. 

Ett annat problem vi stötte på när vi sökte respondenter var att det inte finns någon befattning 

som är branschstandard för just vårt ämne. Beroende på storlek och organisation så har 

respektive företag olika befattningar för att styra bland annat upphandling och drift. Vissa av 

respondenterna sköter enbart den tekniska förvaltningen, vissa enbart den ekonomiska och 

andra helheten och miljöaspekten. Även fast en ekonomiskförvaltare sköter 

fjärrvärmeupphandlingen kanske han inte är mest insatt i ämnet. En drifttekniker har kanske 

inte heller den ekonomiska bakgrund som krävs för diskussionen. Sen har respektive 

befattning också olika ekonomiska/tekniska mål vilket kan ha påverkat deras tyckande. Vi 

sökte därför den personen på företaget som var mest insatt i fjärrvärmefrågan för att kunna få 

så utförliga svar som möjligt. Detta val kan ha påverkat resultaten således att beroende på 

befattning så kan uppfattningen om fjärrvärme och dess alternativ skilja sig. 
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3. Teoretisk Referensram 

Fjärrvärme är idag, som vi nämnt i introduktionen, den dominerande uppvärmningsformen för 

lokaler och bostäder i Sverige. Under en stor del av året är fastigheter i Sverige beroende av 

uppvärmning, och i Sverige har fjärrvärme använts och byggts ut sedan 1940-talet (neova.se, 

2010). En av de viktigaste anledningarna till att fjärrvärmen i Sverige växt sig så stor har sin 

bakgrund i oljekrisen på 1970-talet. De markant stigande oljepriserna medförde att man 

började titta på uppvärmningsalternativ till den då dominerande oljan. Eftersom man byggde 

ut kärnkraften blev el ett ekonomiskt försvarbart alternativ till oljan. Även fjärrvärmen blev 

populär som uppvärmningsform och dessa två kom att bli de huvudsakliga alternativen för 

uppvärmning. En annan anledning är att fossila bränslen blev högre beskattade 1991, när 

koldioxidskatten infördes. Framför allt i flerbostadshus blev fjärrvärmen snabbt den 

dominerande uppvärmningsformen, till stor del i samband med att kommunerna samordnade 

byggandet av nya bostäder med utbyggandet av fjärrvärmenätet, främst under 

miljonprogrammet mellan 1965-1974. Att fjärrvärme växte snabbast inom sektorn för 

flerbostadshus är naturligt eftersom dessa nästan uteslutande ligger i tätorter, och av denna 

anledning blir fjärrvärme mest lönsamt eftersom kundtätheten är mycket större än i glesbygd. 

Inom småhusmarknaden dominerar el (både direktverkande och el till värmepumpar) som 

uppvärmningsform och fjärrvärmen har inte haft alls samma genomslagskraft som till 

flerbostadshus. Vad gäller lokaler och kommersiella byggnader är fjärrvärmen den 

dominerande uppvärmningsformen även där. (Werner, 2005). 

 

Figur 3.1. Historisk överblick över uppvärmningsalternativ från 1960 och framåt.  Källa: Werner, 2005. 
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3.1 Nyttan med fjärrvärme 
Grundidén med fjärrvärme som uppvärmningsform är att man ska kunna tillfredsställa 

värmebehov i ett lokalt perspektiv genom att använda sig utav lokala bränslen som inte kan 

användas till någonting annat. Centralt producerad eller återvunnen värme distribueras ut till 

kunderna i ett lokalt fjärrvärmenät. Själva affärsidén för fjärrvärmeverken innebär att stora 

grundinvesteringar görs för att investera i utbyggnad av ledningsnät och 

produktionsanläggningar för att kunna distribuera värme till slutkunden. Det finns ett antal 

risker med denna verksamhet. Dels kan kundernas betalningsförmåga försämras, dels kan 

råvarukostnaderna öka på grund av konkurrens från andra råvaror. Dessutom kan 

anläggningarna haverera, vara i behov av reparation eller uppgraderas för att kunna hantera en 

annan bränslemix ur miljösynpunkt (Werner, 2007).  

De huvudsakliga bränsle- och värmetillgångarna för fjärrvärme utgörs av kraftvärme, 

avfallsförbränning, spillvärme från industrier, geotermisk värme och s.k. besvärliga bränslen, 

alltså bränslen som är svåra att använda i vanliga värmepannor. De tre förstnämnda innebär 

att fjärrvärmen kan samverka med andra verksamheter. (Werner, 2007). 

3.2 Tekniken bakom fjärrvärme 
Tekniken i sig är inte speciellt ny och inte heller särskilt komplicerad. Istället för att varje 

fastighet har en lokal uppvärmningskälla sker uppvärmningen via en central anläggning 

(fjärrvärmeverk). Värmen levereras från fjärrvärmeverken som varmvatten och distribueras ut 

till fastigheterna via kulvertar i välisolerade rör, ett framledningsrör och ett returrör. 

Temperaturerna på varmvattnet, som varierar beroende på årstid och väderförhållanden, ligger 

mellan 70 och 120 grader Celsius. Varmvattnet avger sedan sin värmeenergi till de anslutna 

fastigheterna. För att detta ska kunna ske installerar leverantören en fjärrvärmecentral hos 

kunden. Denna central är liten och kan med fördel installeras t.ex. i källare eller garage. 

Centralen, som innehåller två värmeväxlare (en för varmvatten till elementen och en till 

tappkranar), ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör (fjarrvarme.se, 2010).  Det är 

således inte hetvattnet som levereras i fjärrvärmenäten som direkt värmer upp byggnaden, 

utan först måste värmen överföras till konsumentens vattenburna värmesystem på en passande 

temperaturnivå. När hetvattnet avgivit sin värme till konsumenten går det via returledningen 

tillbaks till en produktionsanläggning för ny uppvärmning. (SOU 2003:115). Fördelaktigt med 

fjärrvärme är att det krävs ytterst lite underhåll från konsumentens sida. Dessutom är 

fjärrvärme driftsäkert, tyst och luktfritt (fjarrvarme.se, 2010). 
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Figur 3.2. Enkel skiss över hur fjärrvärme fungerar. Källa: Vastervik.se  

Efterfrågan på fjärrvärme är i hög grad elastisk (SOU 2005:33) Det innebär att efterfrågan 

varierar nästan helt och hållet med temperaturförändringar (Parkin, 2009). För att 

konsumenterna ska erhålla rätt temperatur inomhus ställs krav på både temperatur och flöden 

på det vatten som cirkulerar i systemet. Flöden, tryck och temperaturer mäts och kontrolleras 

kontinuerligt i nätet. I de större näten kan det ta flera timmar innan varmvattnet från 

fjärrvärmeverken når de mest avlägsna fastigheterna. Denna tröghet, jämfört med exempelvis 

elektricitet, ställer särskilda krav på planering och drift av systemet. I ett fjärrvärmesystem 

finns en, eller ibland flera, kraftvärmeverk som står för basproduktionen av värme och dessa 

anläggningar är i drift under stora delar av året. Karaktäristiskt för anläggningarna är att de 

har lång utnyttjningstid och levererar en hög och relativt konstant värmemängd. Dessa 

kompletteras av mellanlast- och topplastanläggningar. De senare är i drift endast under de 

kallaste delarna av vinterhalvåret och fungerar som spetsvärme (SOU 2005:33).  
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Idag är ungefär 70 %, (60% av försåld värme), av fjärrvärmenäten kommunalt ägda, 

resterande är privat- eller statligt ägda (Werner, 2007). De största aktörerna på marknaden är 

de två privatägda bolagen Fortum och Eon, tillsammans med statliga Vattenfall. Totalt sett 

finns ett par hundra bolag på fjärrvärmemarknaden i Sverige. Fjärrvärme fungerar av 

ekonomiska skäl bäst i större städer och tätorter. Att anlägga ett fjärrvärmenät i glesbygd är 

oftast inte ekonomisk försvarbart då det kräver stora investeringar och förutsätter att många 

kunder ansluter sig. Dels är det ett tidskrävande arbete att förlägga rörledningar och dessutom 

måste marknadsundersökningar genomföras för att fastställa hur stort intresset är hos de 

potentiella kunderna. Ännu en anledning till att fjärrvärme är mer lämpat för tätorter är att 

värmeförlusterna blir mindre än i glesbygd. Detta på grund av att desto längre värmen måste 

transporteras desto högre blir värmeförlusterna. (svenskfjarrvarme.se). 

Förr användes fossila bränslen (kol, olja, naturgas) som primärt drivbränsle i 

fjärrvärmeverken. Idag har dessa nästan övergivits helt och används enbart som 

topplastanläggningar eller reservanläggningar eftersom de är dyra och icke förnyelsebara 

energikällor. Numera är de vanligaste biobränsle och industriell spillvärme 

(svenskfjarrvarme.se, 2010). Biobränslen svarade 2005 för 60 % av energitillförseln till 

fjärrvärmeproduktionen (SOU 2005:33). Exempel på biobränslen är spill från skogsindustrin, 

pellets och biogas. Dessa biobränslen är förnyelsebara och bidrar således inte till 

växthuseffekten. Även andra resurser används som drivbränsle. Huvudsakliga exempel på 

sådana resurser är spillvärmen från industrier och tillvaratagande av energin från 

avfallsförbränning, energi som annars skulle vara outnyttjad. Fjärrvärmen har därmed 

utvecklats att bli en miljövänlig och relativt resurssnål uppvärmningsform 

(enerigiradgivningen.se, 2010). 

Fjärrvärmenäten kan se lite olika ut beroende på storlek. De mindre näten har oftast en 

ledningsstruktur där rören/kulvertarna blir klenare längre ut i nätet, en så kallad trädstruktur. 

Större nät har ofta en mer avancerad struktur med flera överkopplingar mellan ledningarna. 

Detta för att ha möjlighet att justera flödet i nätet och även för att se till att kunder inte blir 

utan värme om problem med en ledning uppstår (SOU 2005:33). 

3.3 Monopolsituationen 
Ett naturligt monopol är att anse som ett marknadsmisslyckande. Detta innebär att marknaden 

automatiskt inte kan förväntas leda till lösningar som är de mest effektiva för samhället i stort. 

I ett naturligt monopol finns det risk att monopolföretaget kommer att ta ut för höga priser. Ett 

företag som drivs på ett affärsmässigt sätt vill kunna generera ett så bra resultat som möjligt 

till sina ägare (Parkin, 2009). Det kan då behövas politiska ingrepp för att reglera denna 

situation. En orsak till ett offentligt ingripande kan vara att man vill undvika ekonomiska 

orättvisor. Detta kan ske genom prisreglering eller, i de fall då verksamheten bedrivs i 

offentlig regi, tillämpning av självkostnadsprincipen. Detta medför att övervinster begränsas 

och konsumenterna får betala en mer rättvis kostnad (Hultkrantz, 1993). 

Om det finns en nära koppling mellan tillhandahållandet av ett nätverk (som är kostsamt att 

dubblera) och utnyttjandet av detta, kan driften vara ett naturligt monopol. Huruvida det 
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förekommer konkurrens eller inte på en marknad beror i många fall på hur man har definierat 

marknaden. Exempelvis kan SJ, (innan trafikeringsrätten försvinner 2010), ha monopol på att 

köra med tåg via tågräls på en viss sträcka, men konkurrens på samma sträcka kan förekomma 

i form av buss, bil eller flyg (Hultkrantz, 1993). 

Producenten i ett naturligt monopol har möjlighet att utnyttja sitt informationsövertag 

gentemot konsumenten eller övriga utomstående genom att ge missvisande uppgifter om 

exempelvis produktionskostnader. Detta påverkar förutsättningarna att få ett naturligt 

monopol att fungera effektivt ur samhällsekonomisk synpunkt, inte minst med tanke på 

prissättningen (Hultkrantz, 1993).  

Idag finns det inget reglerat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten i Sverige, annat än 

industriell spillvärme som i viss mån tas upp via fjärrvärmenäten. Det innebär att inga aktörer 

kan få tillträde till ett fjärrvärmenät som ägs av ett annat bolag, vilket är anledningen till att 

naturliga monopol uppstår på i princip alla marknader. Eftersom det oftast bara finns en enda 

fjärrvärmeleverantör i varje stad har kunden inte möjlighet att välja en annan leverantör om 

missnöje skulle uppstå. Tekniskt sett finns det möjlighet att släppa in en tredje part utan större 

komplikationer men ett politiskt beslut krävs för att möjliggöra detta.  Detta innebär dock 

stora investeringar. För att möjliggöra tredjepartstillträde till näten skulle dessa behöva 

byggas ut och dimensioneras för ökat flöde. Rent tekniskt är detta möjligt, det är främst 

kostnaden som är ett hinder. I vissa fall kan det också vara problematiskt att bygga ut 

befintliga nät som ligger i tätbebyggda städer, något som också medför vissa tekniska 

begränsningar. (SOU 2005:33). 

Skulle ett reglerat tredjepartstillträde genomföras skulle det förbättra förutsättningar för andra 

aktörer att få tillträde till fjärrvärmenätets infrastruktur. Detta kommer att leda till ökad 

konkurrens och på sikt kommer priserna på fjärrvärme att sjunka. Konkurrensverket motiverar 

detta med att marknaden för el, tele och bredband fungerar tillfredsställande på detta sätt och 

ser ingen anledning till att fjärrvärme skulle vara ett undantag. Det ska däremot påpekas att 

fjärrvärmenätet skiljer sig åt från dessa nät rent tekniskt men att detta inte bör hindra tillträdet. 

Konkurrensverket föreslår således att möjligheterna för tredjepartstillträde bör analyseras 

ytterligare (konkurrensverket.se, 2010). En viktig fråga som diskuteras är hur 

kostnadsfördelningen ska se ut vid ett tredjepartstillträde. Statens tillsatta utredare, Bengt Owe 

Birgersson, kom dock inte fram till att konkurrensen skulle främjas av ett tredjepartstillträde, 

främst eftersom kostnaderna för de nya aktörerna skulle bli alldeles för höga. Däremot skulle 

det vara gynnsamt att öppna näten i de fall när det finns möjlighet att ta emot spillvärme från 

industrier. En del större fastighetsägare vill delvis sköta uppvärmning via egenproducerad 

värme. Detta skulle ske genom att ta vara på sitt överskott av värme under sommarhalvåret, så 

kallad spillvärme. Fastighetsägarna har ofta upplevt att fjärrvärmeleverantören inte visat sig 

vara särskilt intresserad av ett sådant samarbete. (SOU 2005:33). I en rapport från 

konkurrensverket uppskattas att 5 TWh energi förblir outnyttjad på grund av att andra företag 

inte får tillträde till distributionssystemet (konkurrensverket.se, 2010) 
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Svensk Fjärrvärmes förespråkare förnekar att ett naturligt monopol skulle förekomma på 

marknaden, med argumentet att det är fullt möjligt att byta från fjärrvärme till en annan 

uppvärmningsform. På så vis har alltså fjärrvärmebolagen inte monopol på värmemarknaden 

utan endast en dominerande ställning. Dessutom menar han att ett byte av uppvärmningsform 

är något fjärrvärmekunderna enkelt kan göra då investeringskostnaderna för fjärrvärme är 

relativt låga, jämfört med exempelvis bergvärme. Möjligheterna till att byta 

uppvärmningsform är därmed större. Ännu ett argument som presenteras är att 

fjärrvärmeföretagen är lika beroende av kunderna som kunderna i vissa fall kan anses vara av 

dem. Är en kund missnöjd och byter till en annan uppvärmningsform, kan inte bolaget täcka 

dessa inkomstförluster för just denna konsument. Detta innebär enligt 

fjärrvärmeförespråkarna att kunderna får en prisvärd och konkurrenskraftig uppvärmningform 

(svenskfjarrvarme.se, 2010).  

Konkurrensverket anser i sin senaste rapport ”Åtgärder för bättre konkurrens” däremot att 

fjärrvärmebranschen utgör en helt egen marknad som är att betrakta som ett lokalt monopol, 

sett ur ett konkurrensperspektiv. Det är vanligt att endast en fjärrvärmeleverantör finns att 

tillgå i varje stad vilket innebär att kunden inte har några alternativ om den skulle vara 

missnöjd med prissättningen hos den nuvarande leverantören. Detta kan jämföras med 

exempelvis elmarknaden där kunden kan välja mellan ett flertal leverantörer om den inte 

skulle vara nöjd med sin nuvarande leverantör. Vidare anser verket att argumentet om 

konkurrens i form av andra uppvärmningskällor inte är tillräckligt. Dessutom anser de att ett 

naturligt monopol föreligger eftersom distributionen bygger på en kostsam infrastruktur och 

det skulle således inte vara lönsamt för andra företag att konkurrera genom att lägga parallella 

fjärrvärmeledningar. Det är inte sannolikt att en väl fungerande konkurrens skulle uppstå i ett 

naturligt monopol endast genom att reglera konkurrensrättsligt. Av denna anledning föreslår 

konkurrensverket att en särskild prisreglering ska införas (konkurrensverket.se, 2010). 

3.4 Monopolsituationen i andra länder 
Även i andra länder fungerar fjärrvärmen som ett naturligt monopol. Fjärrvärmen har dock 

väldiga variationer i marknadsandelar i de olika länderna. Detta beror till stor del i 

klimatskillnader och tillgången på alternativa uppvärmningsformer, exempelvis naturgas. I en 

del länder har det inte varit nödvändigt med liknande åtgärder eftersom konkurrensen mellan 

fjärrvärme och andra energiformer är mycket hårdare än i Sverige, trots att ett naturligt 

monopol föreligger. En orsak till detta är att alternativen inte beskattas lika hårt som i Sverige 

(SOU 2004:136). 

Det är mest relevant att jämföra Sverige med våra grannländer då våra klimatförutsättningar 

är ungefär desamma. En marknad som påminner relativt mycket om Sveriges är den i Finland. 

En väsentlig skillnad är dock att kommunerna endast sålt ut produktionsanläggningarna men 

behållit äganderätten över själva fjärrvärmenäten. Detta medför att de kan teckna 

leveransavtal med sina producenter som begränsas över en viss tid. Konkurrensen gynnas av 

att upphandlingar om fjärrvärmeproduktion involverar flera parter. Kommunerna kan även 

välja att starta egen produktion för att pressa producenterna att sänka priserna. (SOU 
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2004:136) I Finland står fjärrvärmen för ca 50 % av den totala uppvärmningen. Finland har ett 

lägre medelpris och mindre prisvariationer på fjärrvärme än Sverige (Werner, 2007) 

Situationen i Danmark skiljer sig mer från den i Sverige. Fjärrvärme är den dominerande 

uppvärmningsformen även där med en marknadsandel på ungefär 60 %. I Danmark är 

fjärrvärmen dock reglerad enligt självkostnadsprincipen, som alltså innebär att dansk 

fjärrvärmeverksamhet inte får drivas med vinstsyfte. Dessutom finns en tillsatt myndighet 

som arbetar med prisöversyn, prisreglering och som fungerar som medlare vid tvister mellan 

konsument och företag (SOU 2004:136). Trots detta är priserna på dansk fjärrvärme högre än 

i Sverige och prisspridningarna är till och med ännu större (Werner, 2007). 

Fjärrvärmens ställning i Norge är mycket liten. Detta har sin grund i att Norge har mycket god 

tillgång på vattenkraft som innebär att elvärmen är dominant som uppvärmningsform. En 

jämförelse med Sveriges situation blir därför irrelevant (SOU 2004:136).  

3.5 Prissättning av fjärrvärme 
Prissättning av fjärrvärme är inte fullt så enkel som prissättning av till exempel el eller 

naturgas eftersom fjärrvärmeverksamheten är mer komplex. Det finns många variabler som 

måste beröras i beräkningarna. Exempel på dessa kan vara kundtäthet, bränsleval, storleken på 

kulvertnätet eller speciella lokala förutsättningar, såväl topografiska som geologiska 

(Masoliver, 2009). Ännu en viktig faktor är att fjärrvärmeföretagen kan ha olika vinstsyften 

med sin verksamhet. En del kommuner siktar fortfarande på att erbjuda kunderna fjärrvärme 

till ett lågt pris medan andra aktörer, främst de privata, har ambitionen att se till 

avkastningskrav och hög lönsamhet. Studier visar dock att även den kommunalt ägda 

fjärrvärmen börjar bli påverkad av allt högre avkastningskrav (Werner, 2007). 

Det är vanligt att fjärrvärmepriset består av en rörlig och en fast del. Den fasta delen är en 

slags abonnemangsavgift som baseras på hur mycket energi som levererats föregående år och 

den rörliga delen är helt enkelt en energiförbrukningstaxa. Denna taxa är ett så kallat 

säsongspris vilket innebär att priset justeras uppåt under vinterhalvåret och vice versa. Det är 

inte ovanligt med rabattsystem som baseras på kvantiteten levererad fjärrvärme. Vanligtvis är 

fjärrvärmeavtalen också försedda med en indexklausul som reglerar prisjusteringar efter 

inflationstakten. För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan priserna måste hänsyn tas till 

att det finns olika grader av service medräknat i priset. I vissa fall äger leverantören 

fjärrvärmecentralen och står således för kostnader som kan uppkomma för denna. I annat fall 

står kunderna för drift och service eftersom det då ingår i fjärrvärmepriset. Det sistnämnda 

alternativet är klart vanligast (SOU 2004:136). 

Fjärrvärmeverksamheten karaktäriseras av hög prisspridning mellan olika kommuner och 

företag, något som fjärrvärmekunderna ställer sig kritiska mot. Härmed finns anledning att 

analysera varför så är fallet. En sådan jämförelse har Avgiftsgruppen gjort och resultatet visar 

att kostnaderna för fjärrvärme är lägre i större städer och i väletablerade städer som byggt ut 

sitt fjärrvärmenät under lång tid. Fjärrvärmen är dyrare i mindre kommuner som inte haft 

tillgång till distributionsnäten längre än de senaste 15 åren. På senare år har dock denna 
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situation förändrats, och numera är fjärrvärmepriserna som dyrast i Göteborg, Malmö och 

framförallt Stockholm (SOU 2004:136). Enbart i Stockholm har priserna på fjärrvärme ökat 

med så mycket som 60 % på de senaste 10 åren (Masoliver, 2009). 

De privatägda fjärrvärmeleverantörerna och även många av de kommunala aktörerna sätter 

ofta fjärrvärmepriset med hänsyn till kundens alternativkostnad, det vill säga vad kunden 

skulle få betala för en alternativ uppvärmningsform. Detta marknadsmässiga synsätt har blivit 

allt vanligare sedan 1996 års avreglering av självkostnadsprincipen. Det är inte ovanligt att 

konsumenterna upplever att denna förändring medfört att fjärrvärmebolagen kan föra sin egen 

prissättning utan att konsumenten har någon chans att påverka denna. Det är således inte bara 

prisökningen i sig utan även bristen på dialog med leverantören som ligger till bakgrund för 

konsumenternas missnöje. Dessutom har många konsumenter visst missnöje angående 

avsaknaden av information kring hur stor del av prisökningen som beror på ökade kostnader 

för leverantören och hur stor del som beror på rena avkastningskrav från företaget (SOU 

2004:136). 

 

 

Figur 3.3 Fjärrvärmeföretag med de lägsta respektive högsta fjärrvärmepris. Källa: Nilsholgersson.nu, 2009 
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Ska en ny kund ansluta sig till fjärrvärmenätet tar vanligtvis fjärrvärmebolaget ut en 

anslutningsavgift. I en del fall när nätet inte behövs byggas ut för att nå kunden debiteras 

ingen anslutningsavgift. Normalt sett anses att nya kunder ska bära sina egna kostnader, det 

vill säga att befintliga kunder inte ska få en förhöjd prisnivå för att täcka kostnader vid en 

utbyggnad av nätet. När fjärrvärmeföretaget lämnar en anslutningsoffert till kunden innehåller 

denna ofta en paketlösning. Denna innebär att kunden kan få sin gamla panna, om en sådan 

finns, avlägsnad samtidigt som möjlighet ges att köpa en värmeväxlare. En del konsumenter 

hävdar att det har varit otydligt exakt hur leverantören räknat fram kostnaderna i offerten och 

upplever att de inte fått något ordentligt svar när de ifrågasatt denna. Klart står att både kunder 

och leverantörer är överens om att kunden har sin starkaste förhandlingsposition vid en 

eventuell anslutning. Planerar leverantören att bygga ut nätet kan kunden uppleva fördelar om 

de är av strategisk betydelse för utbyggnaden (SOU 2004:136). 

3.6 Prishöjningar av fjärrvärme  
Det är inte ovanligt att prisökningarna sker flera gånger per år och vid obekväma tillfällen. 

Detta innebär att fastighetsförvaltare inte alltid kan täcka dessa kostnader genom att öka 

hyrorna, eftersom hyresförhandlingar inte kan ske lika ofta. Många fastighetsförvaltare är 

oerhört kritiska till detta och har försökt övertyga leverantörerna dels hur viktigt det är att 

genomföra prisökningar vid årsskiftet, och dels att informationen angående denna prisökning 

ska framgå senast när fastighetsförvaltarna gör sin budget för nästkommande år. Denna dialog 

har givit varierande resultat. Endast vissa leverantörer har accepterat dessa önskemål, 

däribland Fortum. (SOU 2004:136). 

Många konsumenter upplever en försämrad förhandlingssituation när de väl blivit anslutna till 

fjärrvärmenätet. Det är inte enbart prissättningen som konsumenterna vill diskutera utan även 

annat, exempelvis önskas ökat antal betalningsdagar eller samarbetsplaner för 

energieffektivisering. Konsumenter klagar också på leverantörernas faktureringssystem, 

främst att förbrukningsunderlaget i fakturan inte stämmer överens med vad konsumenten 

uppmätt i fjärrvärmemätarna. Även bristfällig information vid driftsbrott och störningar i 

fjärrvärmenätet upplevs som ett problem vilket medför att konsumenterna kan ha svårt att 

planera inför sådana avbrott. Kompensation för längre avbrott än vad som meddelats, eller för 

avvikande temperaturnivåer än vad som avtalats, utlämnas inte. Ännu en aspekt som 

ifrågasatts av konsumenterna är att leverantörer ofta höjer priserna på fjärrvärmen om 

konsumenten själv tillgodoser en del av sitt värmebehov. Klart är dock att konsumenterna 

över lag är väldigt nöjda med fjärrvärme som uppvärmningsform. Det är prissättningen och 

den svaga förhandlingssituationen som är grunden till själva missnöjet (SOU 2004:136). 

Fjärrvärmeföretagen hävdar själv att prisökningarna beror på ökade driftkostnader. En stor del 

av dessa ökade driftkostnader beror på investeringar som ligger till grund för miljövänligare 

produktion av fjärrvärme. Bakgrunden till dessa investeringar finns i den gröna 

skatteväxlingen som genomfördes i början av 2000-talet (fortum.se, 2010). Denna 

skatteväxling innebar att icke förnyelsebara källor blev betydligt högre beskattade medan 
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skatten sänktes på mer miljövänliga alternativ. Detta för att få de miljövänliga alternativen att 

på sikt ersätta de fossila bränslena (logronekonomi.se, 2010).  

Att hela prisökningen skulle bero på ökade driftkostnader för fjärrvärmeföretagen förefaller 

dock orimligt, framgår av en rapport som Fastighetsägarna har genomfört. Sedan 1996 har 

exempelvis E.ON höjt priserna med hela 75% i Norrköping. Detta kan jämföras med att KPI 

har höjts med 17 % under motsvarande tid (fastighetsägarna.se, 2010). Fjärrvärmeföreträdare 

försvarar sig genom att påpeka att denna jämförelse är missvisande eftersom KPI tar för lite 

hänsyn till energipriser. En åsikt är att prisökningarna borde jämföras mot ett separat 

energiprisindex (second-opinion.se, 2010). 

 

 

Figur 3.4. Fjärrvärmeleverantörer som höjt priset på fjärrvärme med mer än 30 % under de senaste fem åren. Källa: 
Nilsholgersson.nu, 2009 
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3.7 Prisreglering av fjärrvärme 
Situationen i Sverige har dock varit unik i det avseende att inget konsumentskydd utöver den 

vanliga konkurrenslagstiftningen existerat. (SOU 2004:136). När den nya fjärrvärmelagen 

(2008:263) infördes var syftet således att stärka kundens ställning gentemot 

fjärrvärmeleverantören genom att fjärrvärmeföretagen skulle ha en skyldighet att förhandla 

med kunderna vid prishöjning. Dessutom är tanken att insynen ska öka i 

fjärrvärmeverksamheten genom att krav ställs på att redovisning av fjärrvärmepriserna ska ske 

öppet av fjärrvärmebolagen. Detta för att prisjämförelser mellan olika uppvärmningsformer 

och fjärrvärmeföretag skulle vara möjlig. Fjärrvärmelagen medförde att den s.k. 

Energimarknadsinspektionen tillsattes. Denna har dock inte befogenhet att reglera 

fjärrvärmepriserna. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för inspektionen är att granska 

fjärrvärmebolagens affärsredovisningar. Sammanfattningsvis kan sägas att fjärrvärmelagens 

effekt blivit att fjärrvärmebolagens prissättningar offentliggörs, men att avsaknaden av 

prisreglering medför att en förbättrad situation för konsumenterna i stort sett uteblir (SOU 

2004:136). 

Skulle oenighet uppstå i avtalet mellan kunden och fjärrvärmebolag kan en speciellt tillsatt 

nämnd, Fjärrvärmenämnden, fungera som medlare mellan parterna. Eftersom 

fjärrvärmenämnden inte har möjlighet att pröva skäligheten i några avtalsvillkor, vilket 

inkluderar prissättningen, får det anses att tillsättningen av denna nämnd inte är en effektiv 

åtgärd för att motverka fjärrvärmeverkens dominerande ställning på marknaden.  

Dessutom medför fjärrvärmelagen att om en tredje part vill få tillträde till distributionsnätet 

och sälja värme till eller via ett fjärrvärmeföretag, måste de senare gå med på att förhandla om 

detta tillträde. Det förekommer dock inga krav på att fjärrvärmeföretagen måste acceptera ett 

sådant tillträde. Det enda krav som ställs är att de redovisar vilka skäl de har till sitt 

ställningstagande. Sålunda har den nuvarande fjärrvärmeleverantören ensamrätt att besluta om 

ett eventuellt tredjepartstillträde, vilket i praktiken innebär att detta inte kommer att ske såvida 

inte fjärrvärmeleverantören vinner ekonomiska fördelar. Därav följer att inte heller denna 

lagstadgning medför ökad priskonkurrens (SOU 2004:136). 

Mot denna bakgrund anser Konkurrensverket att det är motiverbart att införa en prisreglering 

även på fjärrvärmemarknaden, likt de befintliga prisregleringarna på el- och 

naturgasmarknaderna. Tanken är att Energimarknadsinspektionen ska kunna pröva 

skäligheten av fjärrvärmeföretagens priser. All medling och liknande ska också handhas av 

denna inspektion. Följaktligen bör Fjärrvärmenämnden avvecklas. Konkurrensverket menar 

också att ett reglerat tredjepartstillträde till distributionsnäten bör lagstadgas och införas. 

Följderna skulle bli underlättnad för inträde av nya aktörer som kan och vill leverera 

fjärrvärme men som av ekonomiska skäl inte kan konkurrera i det rådande läget 

(konkurrensverket.se, 2010) 

Enligt den statliga utredningen (SOU 2005:33) framkom att det är möjligt att genomföra ett 

sådant tillträde rent tekniskt, men att det finns nackdelar. Genomförandet skulle innebära stora 

investeringar som skulle medföra höjda kostnader för fjärrvärmekunderna, och skulle därför 

inte vara ekonomiskt försvarbart.  
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Konkurrensverket håller med om att reglerat tredjepartstillträde har nackdelar men att dessa 

nödvändigtvis inte behöver innebära att ett sådant inte är möjligt. Framför allt i storstäderna 

och områdena omkring skulle det kunna uppstå en fungerande konkurrens, eftersom de 

ekonomiska förutsättningarna för tillträdet är mest fördelaktiga där. Regeringen har tillsatt en 

utredning som ska undersöka och analysera konsekvenserna av ett eventuellt 

tredjepartstillträde (konkurrensverket, 2010) 

3.8 Geologisk Energi 
Geoenergi är ett samlingsnamn för energi som lagras och utvinns ur jord, berg och vatten. 

Jorden och vattnet värms upp under sommarmånaderna och kyls under vinterhalvåret. Genom 

att lägga ner en så kallad kollektorslang i marken, sjön eller borra ner den i brunnar i berget 

fångas värmen upp. Vidare krävs en värmepump som ökar värmen genom en kompressor. 

Geoenergi ger inga utsläpp mer än den tillförda energin i form av el för att utvinna 

markvärmen. Det är viktigt att inte förväxla geoenergi med geotermisk energi där värmen 

ursprungligen kommer från jordens inre och inte från solens lagrade energi i marken. Enda 

platsen i Sverige som idag använder det är Lund, därför kommer vi inte gå in på det vidare 

(tekniskamuseet.se, 2010). 

Geoenergi är enligt fastighetsägarna ett bra alternativ till fjärrvärme och är just det alternativet 

som övervägs mest att byta till, eller komplettera med (Masoliver, 2009). Det är ett 

miljövänligt alternativ och är snällare mot miljön än fjärrvärme då det inte ger ifrån sig någon 

koldioxid överhuvudtaget (geoenergi.se, 2010). En anledning till varför geoenergi är ett 

aktuellt alternativ till fjärrvärme är att det går att använda samma system för distribution av 

värmen som fastigheten hade innan. Ett vattenburet system som redan finns installerat i en 

fastighet som har fjärrvärme fungerar utmärkt att använda. Man dimensionerar inte en 

värmepumpsanläggning för att täcka behovet under årets kallaste dagar, eftersom de är så få. 

Istället används då spetsvärme i form av fjärrvärme eller direktverkande el (ibid). När 

geoenergi installeras i ett hus som redan har fjärrvärme behålls vanligtvis 

fjärrvärmeanslutningen för att användas som spetsvärme vid behov (Masoliver, 2009).  

När geoenergi skall installeras är det viktigt att det görs en grundlig undersökning av 

markförhållandena då det är därifrån energin ska utvinnas. Exakt vilket system man i 

slutändan väljer att använda beror på markens egenskaper och det system som lämpar sig för 

just den platsen. På grund av detta skiljer sig alltid priset i offerterna beroende på fastighetens 

placering (varme.proffsofferter.se, 2009). Att utvinna energi från marken kan göras via 

ytjordvärme, borrhålslager, bergvärme, akviferlager, grundvattenvärme eller sjövärme 

(tekniskamuseet.se, 2010).   

Tillstånd krävs från kommunens miljö- och hälskoskyddskontor för att borra både bergvärme, 

borrhålslager och akvifer (energifakta.nu, 2010). För mindre fastigheter i mindre tätbebyggda 

områden brukar detta inte vara några problem om inga särskilda bestämmelser föreligger. 

Detta för att de flesta mindre anläggningar inte använder sig av akviferlager eller 

borrhålslager. Akviferlager använder sig av grundvattnet på ett annat sätt än bergvärme och 

kan då påverka miljön mer. För större anläggningar så kan problem med tillståndets 
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hanläggningstid, som vanligtvis ligger runt ett år, vara avgörande om en anläggning skall 

komma att byggas överhuvud taget (energimagasinet.com, 2010) 

3.8.1 Ytjordvärme 

Jordvärmealternativet består i att en slinga fylld med frostskyddad vätska grävs ner 

horisontellt över en större markyta på ett djup mellan 80 och 120 cm. Värmen finns lagrad, 

från sommarhalvåret, i marken och tas upp av vätskan i en kollektorslang som förs vidare till 

en värmepump. Detta sker då också omvänt för kylning om anläggningen är anpassad för 

även det ändamålet. Ytjordvärme som uppvärmningsform är vanligast i södra Sverige då 

behovet av grävdjup inte är lika stort vilket gör det ekonomiskt försvarbart. I och med att 

borrning inte krävs så reduceras investeringskostnaden (varme.proffsofferter.se, 2009). 

Sjövärme fungerar på samma sätt som ytjordvärme med skillnaden att kollektorslangen är 

placerad på sjöns botten. 

Detta alternativ väljs av många oftast bort direkt för fastighetsägare i större städer då en stor 

markyta krävs. En annan nackdel med utrymmesbehovet är att det görs en stor åverkan på 

marken och att slingornas inverkan på jordtemperaturen kan påverka vegetationen på det 

aktuella området. I många fall är ytjordvärme inte aktuellt då det inte är tillämpligt i hela 

landet och att det inte går att utvinna den energin ur markytan som krävs för större byggnader 

(energifakta.nu, 2010). 

3.8.2 Bergvärme  

Under det senaste decenniet har det skett en kraftig ökning av bergvärmeinstallationer. Enligt 

Masoliver (2009) så har försäljningen ökat så mycket som 300 % på 8år av stora och 

medelstora bergvärmeanläggningar. Då bergets temperatur är relativt jämn över året på ca 2-

8°C finns där energi att använda året om. Denna utvinns genom att borra 100 till 200 meter 

ner i berget, beroende på fastighetens markförhållanden. I hålen används en kollektorslang 

fylld med frostskyddad vätska som för med sig värmen från berget upp till värmepumpen. 

Den största kostnaden för bergvärme är själva installationen. Det krävs både en certifierad 

anläggare och specialmaskiner. Dessutom kräver en bergvärmeanläggning relativt mycket 

underhåll (energifakta.nu, 2010). 

Bergvärme är vanligast för fristående villor men kan även användas för något större 

byggnader då fler hål borras. Då värmefaktorn (hur mycket värmeenergi som genereras per 

tillför elenergi) ligger på ca 3ggr så ger detta vanligtvis en återbetalningstid på ungefär 4-6 år. 

Energibesparingen blir cirka 65 % eftersom värmepumpens kompressor omvandlar 1 kWh el 

till 3 kWh värmeenergi. Byggnaden använder alltså fortfarande samma mängd värme men en 

mindre mängd tillförd el behövs. En normal anläggning väntas hålla i ca 50 år och gör således 

en stor inverkan på både ekonomin i en fastighet och dess miljöpåverkan. Dock är livslängden 

på själva bergvärmepumpen ungefär 15-20 år innan den kan behöva bytas ut 

(sverigesbrunnsborrare.se, 2010). 
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3.8.3 Borrhålslager 

För ägare till större fastigheter med ett högre energibehov kan det behövas ett borrhålslager. 

Borrhålslagret fungerar i princip som bergvärme med ett par undantag. Fler hål borras tätare 

och kopplas ihop så att en större del av bergsmassan används. Det varierar beroende på hur 

många kvadratmeter som skall värmas upp men det finns exempel på anläggningar idag med 

över 150 hål. På samma sätt som bergvärme används kollektorslangar med frostskyddad 

vätska för att utvinna energin ur marken (sverigesbrunnsborrare.se, 2010).  

När värmen tas ur berget på vintern så kommer området som utvinns kylas ner till en lägre 

temperatur. När sedan sommaren kommer och behovet av kyla är större än behovet av 

uppvärmning tas istället den lagrade kylan upp igen. Det är en stor fördel med borrhålslager 

att det går att utvinna både värme och kyla ur berget. I och med detta är det ett mycket 

energieffektivt sätt att spara på kostnaderna både på sommaren och på vintern 

(sverigesbrunnsborrare.se, 2010).  

Enligt sverigesbrunnsborrare.se (2010) är energibesparingen 75-85% med borrhålslager. Då 

värmefaktorn är mellan 4-6 så är inte heller återbetalningstiden längre än 4-6år enligt dem. En 

annan fördel med borrhålslager är att det har låga underhållskrav och har en jämlik livslängd 

med vanlig bergvärme.   

3.8.4 Akviferlager  

Utav Sveriges markområden är ca 10-15% akvifer. Denna geologiska bildning kan bestå av 

sand och grus, som är så pass genomströmligt att grundvattnet kan rinna igenom, och kallas 

då för öppna akviferer. De slutna akvifererna är istället ansamlingar av grundvatten med 

omgivande tätare jordlager. I akviferen finns tillräckligt med grundvatten för att det ska kunna 

användas och utvinnas ur marken. Det är viktigt att geologiska undersökningar görs för att 

dimensionera systemet rätt så att inte mer värme eller kyla tas ur lagret än vad det klarar av. I 

ett akviferlager så har man ett område i jorden därifrån det pumpas upp varmare grundvatten 

och ett område där det avkylda vattnet pumpas ner. På sommaren vänds detta om och används 

till kyla istället (sverigesbrunnsborrare.se, 2010). 

Akviferlager används mest i stora anläggningar där energifaktorn går att få som högst i till 

exempel stora köpcentrum, flygplatser och sjukhus. Den stora förtjänsten är många gånger 

kylan som kan ge en energifaktor på 30-40 men också att värmefaktorn ligger mellan 6-7. I 

och med att sådana här geologiska bildningar inte finns överallt i Sverige är det inte alltid 

tillgängligt för alla fastighetsägare. Hittills har det byggts ca 60 stycken anläggningar i 

Sverige vilket påvisar stor efterfrågan på dessa anläggningar där det finns möjlighet att bygga. 

Om en akvifer skulle påträffas är detta ett gott incitament till att byta till geoenergi då 

besparingarna kan vara mycket stora (sverigesbrunnsborrare.se, 2010). 

3.9 Prissättning av Geoenergi 
Som sagt är det investeringskostnaden som blir den absolut största ekonomiska posten vid en 

nyinstallation. Priserna på geovärme varierar beroende på fastighetens energibehov och 

fastighetens placering. Om fastigheten är belägen i de norra delarna av landet krävs självklart 
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mer energi då medeltemperaturen är lägre. Detta tillsammans med varierande kvalité på såväl 

fastigheternas ventilation som på dess isolering gör att ingen installation är den andra lik. I 

och med EU:s direktiv om energideklaration kan detta göra så att det blir enklare att få klara 

offerter och se över sina kostnadsalternativ (energimyndigheten.se).   

En standardvilla i Sverige kräver vanligtvis endast ett borrhål med tillhörande 

bergvärmepump. Priset varierar beroende på borrdjup vilket kan skifta mellan 50-250 meter 

och om det är i storstäder brukar även priset vara högre för just borrningen. I slutändan landar 

vanligtvis kostnaden för hela paketet på mellan 75000kr till 200000kr. Detta om huset då 

också redan är försett med vattenburen värmedistribution vilket vi förutsätter eftersom 

undersökta fastighetsägare skall byta från fjärrvärme som också kräver detta. Enligt 

forumdiskussioner på internet som vi uppmärksammat så lönar det sig att kontrollera med 

många installatörer innan avtal sluts då priset mellan dem kan variera kraftigt 

(bergvarme.energi-och-el.se, 2010). 

För en större fastighet som många gånger kräver flera borrhål och till och med ibland 

borrhålslager eller akviferlager varierar priset ännu mer. Då större offerter kräver större 

aktörer sker inte de prisdiskussionerna och upphandlingarna lika offentligt som för mindre 

villaägare. I och med att besparingarna ökar proportionellt med anläggningens storlek så 

förväntas en större anläggning också den alltid kunna betala tillbaka sig inom rimlig tid. Till 

exempel finns Bostadsrättsföreningen Ingemar i Roslagstull har valt att byta från fjärrvärme 

till bergvärme under 2009 och förväntas göra besparingar på 200000kr/år (mynewsdesk.com, 

2010). 

3.10 Pelletsbrännare 
Pelletsbrännare som uppvärmningsform är också ett hett alternativ till fjärrvärme. Fördelarna 

med en pelletsbrännare är att de är betydligt billigare i investeringskostnad jämfört med 

bergvärmeanläggningar. Det är mer arbete med driften än med en bergvärmepump men det är 

ändå betydligt mindre arbete än att elda med vedpanna. En annan viktigt fördel med 

pelletsbrännare är att fastigheten inte är beroende, för sin uppvärmning, av mer än 

pelletsleveranser. Detta kan ge fördel till pelletsbrännare på områden där inte fjärrvärmenätet 

är utbyggt eller bergvärme är aktuellt (polarpellets.se, 2010). 

Fastigheter som har en gammal olje- eller elpanna med ett vattenburet system kan med fördel 

installera en pelletsbrännare på befintlig panna. På detta sätt minskas investeringskostnaden 

ännu mer. Om det finns en gammal oljepanna med tank kan denna användas till pelletssilo 

och vid byte från oljeeldning kan man även få miljöbidrag (energiportalen.se, 2010). 
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3.11 Byte av uppvärmningsform 
Det är vanligt att konsumenten upplever att de har små möjligheter rent praktiskt att byta 

uppvärmningsform när de väl anslutit sig till fjärrvärmenätet. Ett byte av uppvärmningsform 

innebär ofta en betydande investering. Normalt sett är ett sådant byte endast ett alternativ på 

lång sikt. De vanligaste argumenten är att 

o grundinvesteringen är för hög för alternativa uppvärmningsformer 

o det finns inget fysiskt utrymme för att installera bergvärmepumpar, pelletspannor eller 

liknande 

o det är krångligt att få bygglov eller liknande tillstånd 

o kommunala fastighetsägare kan ha problem att säga upp avtal om fjärrvärmeleverantören 

också är kommunalägd 

o det finns ingen praktisk möjlighet till lastbilstransporter om fastighetsägaren skulle byta 

uppvärmningsform till pellets 

o förutsättningarna inte är tillräckligt goda för att en alternativ uppvärmningsform skulle 

kunna ersätta fjärrvärme 

Det finns dock fall då ett byte av uppvärmningsform skulle kunna vara lönsamt. Det tycks 

vara så att det är vanligast med byte av uppvärmningsform när det gamla systemet är uttjänat, 

eller vid omfattande renoveringar. Enligt SCB är det vanligaste att fastighetsägaren till 

flerbostadshus och lokaler byter uppvärmningsform till fjärrvärme, på grund av att det smidigt 

och miljövänligt. Det förekommer även byte till bergvärmeanläggningar, annan geologisk 

värme om förutsättningarna för ett sådant byte är gynnsamma. Vid nybyggnation har 

fastighetsägaren givetvis större valfrihet. Här är det vanligt att fastighetsägaren jämför flera 

olika uppvärmningsalternativ (SOU 2004:136). 

 

Figur 3.5. Uppskattade kostnader för alternativa uppvärmningsformer inkl moms 2009. Källa: Nilsholgersson.nu, 

2009 

Tabellen ovan visar på kostnader år 2009 för alternativa uppvärmningsformer till fjärrvärme. 

Dessa alternativa uppvärmningsformer utgörs av bergvärme eller pellets. Total kostnad 

inkluderar även kapitalkostnader. Vilken kostnad som ska användas beror på vilken situation 

fastighetsägaren är. Den totala kostnaden innehåller alla kostnader vid konvertering från 

fjärrvärme, och kan således användas för att se om priset på fjärrvärme är konkurrenskraftigt. 

Priserna på fjärrvärme i respektive kommun kan ligga både över och under priserna för 

alternativa uppvärmningsformer, se Figur 3.6. 
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Skulle fjärrvärmepriset höjas väsentligt anser flertalet fastighetsägare att de trots allt inte har 

något realistiskt alternativ att ersätta fjärrvärmen med, förutom möjligtvis en egen 

närvärmeanläggning. I vissa fall kan ett byte till geologisk värme vara aktuellt, men då måste 

det finnas goda förutsättningar för detta. Någon återgång till el eller olja är inte aktuell av den 

enkla anledningen att fossila bränslen beskattas mycket högre sedan den gröna 

skatteväxlingen genomförts. Dessutom är ett sådant byte inte försvarbart ur ett rent 

samhällsekonomisk perspektiv på grund av den negativa inverkan på miljön. (SOU 

2004:136). 

 

Figur 3.6. Fjärrvärmepriser jämfört med priserna på alternativa uppvärmningsformer inkl moms 2009. Källa: 
Nilsholgersson.nu, 2009 

Enligt avgiftsgruppens årliga studie skulle det kunna vara lönsamt att byta uppvärmningsform 

från fjärrvärme i mellan 30-40 % av fjärrvärmekommunerna att byta till en alternativ 

uppvärmningsform (nilsholgersson.nu, 2009). Det kan till och med förekomma att en 

fastighetsägare beslutar att, på grund av bristande förtroende för den framtida 

prisutvecklingen på fjärrvärme, välja en alternativ uppvärmningsform trots att den kanske 

idag är ekonomiskt sämre. Detta enbart för att komma ifrån fjärrvärmeleverantörens 

dominerande ställning och på så vis ha mer kontroll över sina kostnader (SOU 2004:136). 
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3.12 Sammanfattning av teorikapitlet 
Fjärrvärme är idag helt dominerande vad gäller uppvärmning av bostäder och lokaler i tätorter 

i Sverige. Den främsta anledningen till fjärrvärmens framväxt var att man behövde en 

uppvärmningsform som kunde ersätta oljan efter krisen på 1970-talet. Fjärrvärmen 

tillsammans med direktverkande el blev då de två huvudsakliga alternativen för uppvärmning. 

Principen med fjärrvärme är att centralt producerad eller återvunnen värme distribueras ut till 

en större mängd fastigheter via ett lokalt ledningssystem. Fjärrvärme är ett relativt 

miljövänligt och driftsäkert system. 

1996 genomfördes en avreglering av elmarknaden med syftet att el och fjärrvärme skulle 

drivas på ett affärsmässigt sätt och på så vis skulle konkurrensen öka mellan de två 

alternativen. En följd av avregleringen var att många kommuner sålde ut sin 

fjärrvärmeproduktion och därtill hörande fjärrvärmenät till privata företag.  

Dessa privata aktörer har sedan kunnat bedriva fri prissättning på en marknad där det är att 

anse att ett naturligt monopol föreligger, eftersom det inte finns något reglerat 

tredjepartstillträde till näten som fjärrvärmen levereras i (förutom spillvärme från 

anläggningar som till viss del kopplats in i fjärrvärmenäten). Fjärrvärmeleverantörerna har 

alltså fått en mycket dominerande ställning på uppvärmningsmarknaden på grund av detta. 

Konsekvenserna har blivit att fastighetsägare, stora som små, står helt maktlösa när 

fjärrvärmeleverantören väljer att höja sina priser. Prishöjningarna motiveras från 

fjärrvärmeleverantörerna vanligtvis med att bränslemixen i kraftverken har förbättrats eller att 

liknande investeringar har gjorts. Det förefaller dock orimligt att detta skulle kunna motivera 

de prishöjningar som genomförs de senaste tio åren, där priserna på vissa håll höjts med så 

mycket som 60 %. Situationen för fastighetsägare är därmed mycket ansträngd eftersom 

förhandlingsmöjligheterna är mycket små för att kunna påverka prissättningen. 

Fastighetsägarna har således hamnat i en låst position. Det enda egentliga alternativet om 

fastighetsägaren är missnöjd med prissättningen är att byta uppvärmningsform. De främsta 

alternativen är att installera bergvärmepumpar eller pelletspannor. Det är dock 

uppvärmningsformer som kräver höga grundinvesteringar och inte alltid går att genomföra på 

grund av förutsättningarna för fastighetsbeståndet.  

Med teorin som bakgrund föranleds de frågor vi har formulerat i vår problemställning. 

Således har vi utarbetat ett intervjuunderlag för att kunna samla in relevant empiri. Detta för 

att till sist nå en slutsats och på så vis uppfylla syftet med uppsatsen. Frågeformuläret 

återfinns i bilaga 2.  
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4. Empiri 

En sammanfattning av våra respondenter och respektive intervjupersons verksamhetsort; 

Halmstads Fastighets AB   – Halmstad 

Uddevallahem   – Uddevalla 

Aspholmen    – Västerås, Uppsala, Örebro 

Masmästaren    – Västerås, Uppsala, Falun, Borlänge 

Svenska Bostäder    – Stockholm  

Fabege     – Stockholm  

Brostaden    – Stockholm 

Wallenstam     – Göteborg 

Vasakronan    – Göteborg   

Fortifikationsverket   – Hela riket 

Riksbyggen    – Hela riket 

Akademiska hus    – Hela riket  

 
Empiriavsnittet är strukturerat enligt följande mall: 

Först en kort presentation om företaget och hur fastighetsbeståndet är uppdelat. Vidare 

beskrivs vilka uppvärmningsformer företaget använder sig av idag och vilken/vilka aktörer 

som är fjärrvärmeleverantör. Sedan följer respondentens åsikter angående fjärrvärmens för- 

och nackdelar. Detta mynnar ut i åsikter angående prissättningen av fjärrvärme och om 

företaget har någon möjlighet att påverka denna. Vidare frågar vi om företaget tittat på andra 

alternativ till nuvarande uppvärmningsform och vilka för- och nackdelar ett byte skulle kunna 

medföra. Avslutningsvis frågade vi om respondenternas tankar inför framtiden.  

Intervjuerna har genomförts över telefon med undantag för vår intervju med HFAB, som 

genomfördes på plats. Denna första intervju pågick under drygt två timmars tid och var 

mycket lärorik för oss. Utifrån denna intervju utvecklade vi sedan vårt intervjuunderlag för 

kommande telefonintervjuer. Dessa telefonintervjuer har tagit ungefär 45 minuter vardera att 

genomföra.  

 

4.1 HFAB, Ulf Johansson, VVS & Energi Ingenjör 
2010-04-07 

Halmstad Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Halmstad Kommun. 

Det är den största aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Fastighetsbeståndet utgörs av 

knappa 10,000 hyresrätter uppdelat på 30 olika bostadsområden och 300 lokaler. Av dessa 

utgör fjärrvärme helt och hållet den dominerande uppvärmningsformen med en andel av 92 

%. Resterande 8 % utgörs av biogas, värmepumpar och pellets. 

Fjärrvärmeleverantören är kommunala HEM som har levererat fjärrvärme till HFAB sedan 

1980. Situationen är därmed lite speciell eftersom båda bolagen är kommunalägda. Dessutom 

är HEM ett systerföretag till HFAB.  
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Johansson anser att fjärrvärme har många fördelar. Det är driftsäkert och lätthanterligt, kräver 

lite underhåll samtidigt som det i dagsläget är att anse som en miljövänlig uppvärmningsform. 

Angående prissättningen anser han att fjärrvärme är dyrt men att alternativen också är dyra. 

Därför strävar man mycket för att energieffektivisera. Ett exempel på detta är att man har 

installerat frånluftsvärmepumpar i anslutning till en del fastigheter. HFAB har då upplevt att 

fjärrvärmebolaget har ställt sig negativ till investeringar av den här typen eftersom de då inte 

kan leverera lika stor mängd fjärrvärme. 

Trots att HFAB är fjärrvärmeleverantörens största kund anser de inte att de är i en position där 

de kan förhandla om priset. Vid vissa tillfällen som exempelvis när ett bostadsområde 

konverterades från direktverkande el till fjärrvärme träffades ett för HFAB gynnsamt avtal 

med lägre fjärrvärmepriser. Detta avtal har dock löpt ut och numera betalar HFAB fullpris för 

fjärrvärme till samtliga fastigheter. 

Johansson upplever inte att fjärrvärmetaxorna stigit flera gånger per år utan detta sker en gång 

per år. Han skulle dock gärna se att avtal träffas för längre perioder. Eftersom 

hyresförhandlingar ofta görs över perioder om exempelvis tre år, ser han gärna att även 

fjärrvärmepriserna förhandlas på lika lång sikt.  

Johansson ser inte bergvärme som ett realistiskt alternativ till fjärrvärme för HFABs 

fastighetsbestånd. Nackdelarna han nämner är att det är mycket underhåll och ökad 

elförbrukning eftersom värmepumparna drivs av el. Den höga grundinvesteringen är också en 

nackdel. Bergvärme som uppvärmningsform menar han dock är ett bra alternativ givet andra 

förutsättningar, förutsatt att man använder sig av grön el. 

Sammanfattningsvis vill Johansson poängtera att HFAB inte söker byta uppvärmningsform 

men att de däremot vill köpa en mindre mängd fjärrvärme. Han tror att en mångfald av 

uppvärmningsformer är att föredra. Av detta skäl installerar de alltså frånluftsvärmepumpar 

för att kunna energieffektivisera. Fjärrvärme ska sedan utgöra resten av 

uppvärmningsbehovet.  

4.2 Aspholmen, Ola Carlsten, Projektutvecklare 
2010-04-07 

Aspholmen fastigheter tillhör fastighetskoncernen Castellum AB. De är inriktade på 

kommersiella fastigheter i Örebro, Västerås och Uppsala. 12 % av deras fastighetsbestånd 

ligger i centrum och resterande i huvudsak vid industriområden i utkanten av städerna.  

Beståndet värms upp av 90 % fjärrvärme, 7 % geoenergi och 3 % direktverkande el. 

Bergvärme och el används främst i industriområden och i centrum endast fjärrvärme. 

Geoenergin består av 10 anläggningar med bergvärme och 1 med jordvärme. 

Aspholmen har fyra olika fjärrvärmeleverantörer på sina tre orter. Där Örebro har det 

privatägda E-ON, Västerås det kommunala bolaget Mälarenergi och i Uppsala där viss del av 

fastigheterna värms av statliga Vattenfall och viss del av privata Fortum. Aspholmens 
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fjärrvärmeleverantörers främsta argument till prishöjningar är förhöjda bränslekostnader och 

investeringar i ny teknik. 

Carlsten tycker att fjärrvärme är ett funktionsmässigt och tekniskt bra uppvärmningsalternativ. 

Det som han inte är bekväm i är prissättningen där han inte tycker sig ha någon som helst 

förhandlingsposition. Detta är i huvudsak märkbart i Uppsala där Aspholmen trots allt är en 

stor aktör på fastighetsmarknaden. De har försökt använda detta som argument men utan 

resultat. Priset för fjärrvärme anser Carlsten inte vara oskäligt högt då de trots allt väljer 

denna uppvärmningsform. Dock har prisökningstakten det senaste varit obekväm. Carlsten 

anser att prisökningen ej bör överstiga inflationstakten för att på sikt vara konkurrensriktig. 

Han är positiv till ett tredjepartstillträde på fjärrnätet men ej en prisreglering av marknaden då 

han anser att det sällan fungerar eftersom det krävs så mycket arbete med det. 

Carlsten skiljer stort på nybyggnationer och befintliga fastigheter när de tittar på 

uppvärmningsformer. I det befintliga beståndet där den huvudsakliga uppvärmningsformen är 

fjärrvärme så görs inga större ansträngningar för att titta på andra alternativ. Där allt redan 

fungerar som det ska finns ingen anledning till att byta, menar han. Däremot kan det ändå 

vara intressant med ett byte i sådana fastigheter som kräver kyla i och med att fjärrkyla är 

dyrt. Om de kan få kalkylen att gå ihop med geovärme/kyla så är det ett bra alternativ. I 

nybyggnationer anser Carlsten att geovärme det bästa alternativet till fjärrvärme, dels på 

grund av kylaspekten. 

4.3 Brostaden, Bo Matsson, Teknisk chef 
2010-04-16 

Brostaden är också ett helägt bolag av Castellum AB. De har 60% kontor och 40% 

lager/industri lokaler. Beståndet är beläget i stor Stockholm men de har inga fastigheter i city. 

Deras fastigheter värms av 10 anläggningar bergvärme, 1 gasanläggning, 1 oljeanläggning 

och resten fjärrvärme.  

Brostaden har 4 olika fjärrvärmeleverantörer; kommunalägda Norrenergi, privata EON, 

privata Fortum och statliga Vattenfall. Matsson tycker att fjärrvärme överlag är en bra 

uppvärmningsform på grund av dess driftsäkerhet och enkelhet. Nackdelarna är att de inte kan 

påverka bränslemixen och att priset inte är konkurrensutsatt vilket har gjort det oskäligt högt. 

De har i vissa fall möjlighet att påverka priset men det är inte vanligt utan bara vid vissa 

fastigheter. Det har också förekommit att leverantörerna har höjt taxan flera gånger under året 

men det är ovanligt.  

De tittar ständigt på alternativ till fjärrvärme enligt Matsson. För att de skulle vara intressant 

att byta är det främst kostnadsbiten och miljöaspekten som är det som väger tyngst. Sen måste 

självklart möjligheten till byte ses på vid varje enskild fastighet. Argumenten för valda 

uppvärmningsformer är; kostnad, miljö och driftsäkerhet. De alternativ som är intressanta för 

beståndet är främst bergvärme. 
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Matsson är positiv till ett tredjepartstillträde eftersom det leder till att de kan köpa en bättre 

produkt och på så sätt gynna de energibolag som satsar på förnybart. Brostaden tar del av 

utvecklingen och arbetar aktivt för en minskning av energianvändningen för att minska den 

köpta energin så mycket som möjligt. Risken med fjärrvärme är monopolet, menar Matsson, 

och bristen på alternativ. 

4.4 Uddevallahem, Thomas Zetterlund, Förvaltningschef 
2010-04-12 

Uddevallahem äger och förvaltar ca 250000m² bostäder och ca 60000 m² lokaler. I sina 

fastigheter har de endast vattenburna system. Deras uppvärmning består av främst fjärrvärme 

(95 %) och i de fastigheter som ligger utanför centrum är det huvudsakligen el (5 %). De har 

haft fjärrvärme lika länge som det funnits i kommunen vilket vill säga ca 25-30 år.  

Som leverantör av fjärrvärme har de Uddevalla energi som också det är ett kommunalägt 

bolag. De har en ett naturligt monopol över näten i Uddevalla vilket gör att de kan, om de vill, 

ta ut högre priser. Zetterlund säger sig vara nöjd med fjärrvärme som uppvärmningsform. Det 

är enligt honom både miljövänligt, praktiskt och prisvärt. Dock så är deras situation inte 

alldeles behaglig eftersom de är i en stark beroendeställning till Uddevalla energi. I och med 

att både fastighetsbolaget och fjärrvärmeleverantören ingår i samma koncern, Uddevalla 

kommun, uppstår självklart intressekonflikter då båda företagen vill ge så bra resultat som 

möjligt.  

Prisökningen på fjärrvärme tycker Zetterlund har varit oskäligt hög det senaste då den legat 

mellan 6-10 % om året. En mer rimlig måttstock på ökningen hade istället enligt Zetterlund 

varit i takt med inflationen. Problemet ligger också i att de inte känner att de alls har någon 

chans att förhandla om priserna. Detta har lett till att om Zetterlund tittar på andra alternativ 

uppskattas detta inte direkt av systerföretaget. Inte heller energieffektivisering är uppskattat 

då mindre värme tas ur näten och delta T minskar, det vill säga skillnaden i temperatur på 

ingående och utgående vatten. Alternativen till fjärrvärme är enligt Zetterlund också oftast 

inte aktuella vid stora fastigheter då det krävs stora projekt med mycket investeringar. Om 

däremot kylefterfrågan ökar kan borrhålslager vara att tänka på. Främst är bergvärme idag 

aktuellt där fjärrvärmenätet inte är utbyggt och inte heller är på väg att byggas ut inom den 

närmsta tiden. 

Zetterlund menar att de avgörande skälen till val av uppvärmningsform är först och främst 

prisfrågan och därefter miljö. Det är svårt att säga vilket alternativ som är miljövänligast, då 

det beror på var elen kommer ifrån men i och med att de fossila bränslena ska bort så likställs 

de andra alternativen ofta. I befintliga byggnader som har fjärrvärme är det framförallt 

energieffektivisering som står på agendan och inte byte av uppvärmningsform. När däremot 

det skall byggas nytt så tas självklart alla alternativ in i kalkylen. Framtiden är ljus för 

fjärrvärme som helhet menar Zetterlund. Att öppna upp näten för ett tredjepartstillträde tror 

han absolut kan göra skillnad då konkurrens brukar vara nyttigt.  
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4.5 Fortifikationsverket, Morgan Eriksson, Utvecklingsledare 
2010-04-13 

Fortifikationsverket är statligt ägt och förvaltar förutom kontorsbyggnader en mängd 

specialanpassade byggnader och även en hel del byggnader med kulturellt värde. 

Fördelningen är ungefär 40 % förrådsbyggnader av olika slag, 25 % lokaler och 15 % 

försvarsförläggningar. Resterande fastigheter utgörs av exempelvis utbildningslokaler och 

gymnastiksalar m.m. Fastigheterna är utspridda över landet och ligger främst i utkanten av 

städer. Uppvärmningen utgörs till cirka 50-60 % av fjärrvärme, övrig uppvärmning består av 

biobränslen av olika slag (pellets, flis, halm). Olja som uppvärmningsform finns kvar på en 

del ställen men håller på att fasas ut och ersättas med förnyelsebara energikällor. De började 

konvertera olja till fjärrvärme i slutet av 80-talet. Av naturliga skäl är fjärrvärmen 

dominerande i de mer centrala delarna av fastighetsbeståndet. Dels på grund av kundtätheten 

vilken medfört att fjärrvärmebolagen satsat hårt på att ansluta de centrala delarna, och dels på 

grund av rent praktiska förutsättningar då en fjärrvärmecentral tar mycket mindre fysisk plats 

än en värmepumpsanläggning. 

Eftersom Fortifikationsverket har sitt fastighetsbestånd i så spridda delar av landet har de 

många olika fjärrvärmeleverantörer. Eriksson anser att fjärrvärmen har sina fördelar, främst 

att det är lätthanterligt och relativt underhållsfritt ur deras perspektiv. Nackdelen med 

fjärrvärme anser Eriksson vara att kunderna har en svag position jämte fjärrvärmeleverantören 

vad gäller prissättningen, att det helt enkelt inte förekommer någon egentlig konkurrens för 

fjärrvärmeleverantörerna. Han upplever att det finns markanta skillnader i prissättningen 

mellan olika kommuner, något som han tycker är omotiverat. Billigast fjärrvärme finns i 

Luleå och här anser han att prissättningen är skälig, medan den på andra håll inte kan anses 

vara det. Eriksson har noterat att när en kommunal fjärrvärmeleverantör blir uppköpt och 

privatägd, följs detta generellt av prisökningar av olika slag, främst att flödestaxan ökar. Detta 

menar han är ganska självklart eftersom om en privat investerare går in och köper upp 

någonting måste investeringen täckas och då är en prishöjning ett naturligt sätt att göra detta 

på. Han ser även en tendens till att taxorna stiger om fastighetsägaren börjar 

energieffektivisera. 

Förhandlingspositionen för Fortifikationsverket gentemot fjärrvärmeleverantören är svag. Det 

är egentligen bara vid anslutningstillfället Eriksson upplever att det finns möjlighet att 

förhandla om prissättning och liknande, exempelvis anslutning vid övergång från 

direktverkande el till fjärrvärme. Fortifikationsverket träffar ofta avtal om längre tid än många 

andra fastighetsägare. Det är vanligt med avtal som löper under 5-10 år. Dessa avtal ändras 

inte nämnvärt förutom indexreglering. I vissa fall kan en taxarekonstruktion genomföras, detta 

är dock ytterst sällsynt. 

Eriksson anser att prisökningar på fjärrvärme endast kan motiveras om bränslemixen 

förbättras till ett mer miljövänligt alternativ, eller rent kostnadsbaserade saker, t.ex. om priset 

på råvaror för uppvärmning ökar eller om kulvertläggningar måste genomföras. I övrigt anser 

han att inflationstakten bör vara den enda prisökningen. 
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De hinder han ser för att byta ut fjärrvärme till geologiska alternativ är rent geografiska och 

tekniska hinder, alltså att det helt enkelt inte finns en praktisk genomförbarhet att installera 

geovärme i vissa delar av beståndet pga. förutsättningarna i området. Där fjärrvärme redan 

finns tillgängligt ser han inte det som ett realistiskt alternativ att ändra uppvärmningsform. 

Vissa fastigheter är mycket gamla och då kan ett byte av uppvärmningsform medföra en stor 

grundinvestering. Vid nybyggnation är det annorlunda eftersom någon grundinvestering inte 

redan gjorts i en annan uppvärmningsform. Då tittar Fortifikationsverket mycket på 

alternativa, individuella lösningar, speciellt där de kan producera egen värme exempelvis via 

spillvärme. Det handlar då oftast om värmepumpar av olika slag. Bergvärme är alltid ett 

alternativ eftersom den ger en god effekt 

Fortifikationsverket har ingen policy som säger att de ska använda vissa uppvärmningsformer 

eftersom de inte vill låsa fast sig i ett alternativ. De vill kunna utnyttja en mångfald av 

uppvärmningsformer. Eriksson berättar att de vill kunna ha egen produktion av värme om 

möjlighet finns. I de fall där det finns behov av både kyla och värme i exempelvis större 

anläggningar ser han borrhålslager som ett intressant alternativ. 

Den viktigaste fördelen med geovärme enligt Eriksson är att man lokalt kan ordna 

försörjningen av värme. Nackdelarna är att det kan medföra komplexa anläggningar som kan 

vara svåra att dimensionera korrekt. Hur man löser topplasterna kan också vara ett problem. 

Vanligt är att topplasterna sköts via en elpatron och då måste beslut tas om var man ska få 

denna el ifrån. Totalt sett tror Eriksson på en mångfald av alternativ.  

Eriksson tror att ett reglerat tredjepartstillträde är ett bra sätt att öka konkurrensen och på så 

vis sänka priserna på fjärrvärme. Främst spillvärme som i dagsläget är outnyttjad borde kunna 

anslutas till nätet utan större problem. 

Eftersom fossila bränslen kommer att öka mer och mer i pris kommer de uppvärmningsformer 

som bygger på förnyelsebar energi att dominera totalt i framtiden. Han tror att fjärrvärme 

liksom idag kommer att vara den huvudsakliga uppvärmningsformen, men om inte 

fjärrvärmenäten öppnas tror han att mer lokal konkurrens kommer att uppstå. Han drar en 

parallell till misslyckandet med elnäten, men menar att han tror att det är otänkbart att 

fjärrvärmen skulle globaliseras på samma sätt. Värmeförlusterna skulle helt enkelt bli för 

stora. 

4.6 Riksbyggen, Kjell Berndtsson, Miljö- och energichef 
2010-04-16 

Riksbyggen förvaltar till största del hyresbostäder och bostadsrätter men även en del 

kommersiella fastigheter, förlagda i tätorter i hela Sverige. Av det totala fastighetsbeståndet 

uppvärms 95 % av fjärrvärme och resterande 5 % av pelletspannor och bergvärmepumpar. 

HSB/Riksbyggen har till stor del varit med och byggt ut fjärrvärmenätet under årens lopp och 

anslutit fastigheter i takt med utbyggnaden. Eftersom Rikbyggen finns i hela Sverige sköts 

uppvärmningen via många olika fjärrvärmeleverantörer. 
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Berndtsson menar att fördelarna med fjärrvärme är många. Först och främst är det 

miljövänligt och driftsäkert. Dessutom tar det inte upp mycket plats i fastigheten eftersom 

endast en relativt liten värmeväxlare behöver installeras. På så vis kan utrymmet i fastigheten 

användas till annat. Dessutom behövs inte personal med speciella kunskaper i samma 

utsträckning eftersom fjärrvärme inte kräver mycket underhåll eller liknande. Den enda 

nackdelen Berndtsson ser med fjärrvärme är priset men det beror ju på politiska beslut och 

inte på fjärrvärmen i sig.  

De realistiska alternativen till fjärrvärme enligt Berndtsson är bergvärmepump eller 

pelletspanna. Nackdelen med bergvärme är främst att elanvändningen ökar jämfört med 

fjärrvärme, och enligt honom är all ökad elanvändning något som inte är önskvärt i dagsläget. 

El ska inte användas till att värma upp bostäder. 

Prishöjningar på fjärrvärme sker inte vid olämpliga tillfällen utan fjärrvärmeföretagen har 

förstått allvaret i att höja priserna vid lämpliga tillfällen och att ge ut information om detta i 

god tid.  

Vid nybyggnation genomför Riksbyggen kalkyler på alternativ till fjärrvärmen som 

huvudsaklig uppvärmningsform. Det främsta alternativet är värmepump med fjärrvärme som 

spetsvärme. Luftvärmepumpar är ett sämre alternativ eftersom temperaturerna kan variera så 

pass mycket i utomhusklimatet och de slutat helt enkelt att fungera när det blir för kallt. 

Bergvärmepumpen jobbar hela tiden med en konstant temperatur och är på så vis ett bättre 

alternativ. Detta är dock inte alltid någon tänkbar lösning av rent praktiska skäl. I storstäderna 

finns helt enkelt inte alltid utrymme för att installera värmepumpar. Pellets är inte heller 

optimalt eftersom det måste köra många transporter för att leverera pellets, något som inte kan 

anses vara praktiskt genomförbart i alla lägen. Det vore enligt Berndtsson önskvärt med mer 

solkollektorer för att på så vis ta vara på gratisenergin från solen. Han menar dock att 

fjärrvärmeleverantörerna effektivt motarbetar denna teknik eftersom de sänker priser på 

fjärrvärmen under sommarhalvåret och på så vis slår ut konkurrensen. Samtidigt menar Kjell 

att vårt system med att producera stora mängder sopor för förbränning är långt ifrån miljömål. 

Dessutom nämner Berndtsson att man borde använda sig av från- och tilluftsventilation med 

värmeåtervinning, så kallade FTX-system, i större utsträckning.  

Berndtsson tror att fjärrvärmenäten borde öppnas så att andra leverantörer kan gå in och 

leverera i samma nät eftersom det borde öka konkurrensen och i slutändan gynna kunderna i 

form av lägre priser. Dessutom borde spillvärme tas om hand i mycket större utsträckning än 

idag. Kanske borde man även titta på möjligheten att ta hand om spillvärme från våra 

kärnkraftverk. Fjärrvärmebranschen är dock en ganska konservativ bransch vilket kan 

medföra att det kan ta lång tid innan detta kan bli verklighet.  

Angående prissättningen av fjärrvärme anser Berndtsson att smärtgränsen är nådd i 

storstadsregioner där priset är som högst. Han menar att kunderna i dessa områden är rejält 

irriterade. Tyvärr verkar det inte som alternativet med bergvärme är billigare i de flesta fall. 

Berndtsson anser även att prisspridningen på fjärrvärme är för hög. Han jämför Luleå där 

priset ligger på runt 400kr/MWh jämfört med Stockholm där priset är det dubbla. Att 
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prissättningen skulle regleras genom en prisprövning ser han dock som helt otänkbart, i 

synnerhet när vi har en borgerlig regering. Inte heller ser han det som ett önskvärt alternativ. 

Tredjepartstillträde till näten är en mycket bättre lösning. 

I framtiden tror Berndtsson att fjärrvärmen kommer att ha en fortsatt dominerande ställning, 

även om konkurrensen kan komma att bli hårdare. Han menar dock att 

fjärrvärmeleverantörerna måste tala mer om kunder istället för abonnenter. Ännu en aspekt är 

att Kjell tror att solenergin och biogasen kommer att växa sig starkare.  

4.7 Vasakronan, Göran Wigermo, Teknikchef Göteborg 
2010-04-15 

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag med sitt bestånd bestående av i 

huvudsak butiker och lokaler. Deras kärnverksamhet är riktat mot storstadsregioner såsom 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Ägarna till detta bolag är Första, Andra 

Tredje och Fjärde AP-fonderna med lika fördelning av andelar. De fastigheter som Wigermo 

förvaltar är belägna centralt i Göteborg och däribland en välkänd fastighet som i folkmun 

kallad är Läppstiftet.  

Vasakronans värmeleverantör är Göteborgs Energi och de har haft fjärrvärme sedan 

nybyggnation i nästan samtliga fastigheter. Det är endast en fastighet i beståndet som har 

något annat än fjärrvärme och detta då via sjövärme från Göta älv. Wigermo tycker att 

fjärrvärme är en bra uppvärmningsform då det är miljövänligt, har små utrymmesbehov, har 

en enkel och funktionell teknik och är ekonomiskt konkurrenskraftigt. Det måste tilläggas att 

Wigermo vid ett annat tillfälle i intervjun sa att fjärrvärmen var ”hyggligt ekonomisk” och att 

han tyckte att det var en stel prissättning.  Han utvecklar diskussionen om prissättning vidare;  

”Ganska OK. Borde kunna vara ännu lägre. Det är viktigt att Göteborgs Energi är riktigt 

vassa och låter konsumenterna få ekonomisk fördel av den fina fjärrvärmeinfrastruktur som 

finns”.  Göran Wigermo 

I övrigt anser han att de får rimliga villkor även fast de inte har någon möjlighet till att 

förhandla om dessa. Han säger sig alltid vara observant på prisutvecklingen men menar att det 

är en stor tröghet i systembyten om det skulle bli dags att agera.  

Viktigaste incitamentet för att byta upp uppvärmningsform är självklart lönsamhetsaspekten. 

Om miljö och lönsamhet står sig lika mellan alternativen så sker ingen förändring. Det enda 

alternativet till fjärrvärme för Wigermo del är sjövärme från Göta älv som han ser det. Då 

Göteborg är byggt i en ”lerhåla” finns det ingen möjlighet att skaffa bergvärme. I deras 

befintliga hus finns ingen tanke på att byta från fjärrvärme inom överskådligtid. När de ser på 

nybyggnationer så är inriktningen snarare att få husen så energieffektiva som möjligt än att 

titta på andra värmeformer. 

Enligt Wigermo så är det svårt att slå fjärrvärme i Göteborg idag. Fjärrvärmen känns fast 

förankrad och kommer nog vara så inom överskådlig tid. Det kommer krävas ett tydligt 
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genombrott för ett fungerande och konkurrenskraftigt alternativ ska kunna tillämpas i centrala 

Göteborg. 

4.8 Svenska Bostäder, Yngve Green, Miljöchef 
2010-04-20 

Svenska Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Stockholm Stad. 

Fastighetsbeståndet utgörs av drygt 30,000 hyresrätter och runt 4000 kommersiella lokaler. 

Detta gör Svenska bostäder till Sveriges största bostadsbolag. Fastigheterna ligger centralt i 

Stockholms kommun. Uppvärmningsformen är nästan uteslutande fjärrvärme. En försumbar 

del utgörs av bergvärme- och luftvärmepumpar. Det finns även ett fåtal olje- och elpannor 

som ska fasas ut och ersättas. Dessa ägs dock av Fortum. 

Fjärrvärmen har använts som uppvärmningsform sedan byggnaderna uppfördes. En del 

byggnader uppfördes under miljonprogrammet och försågs samtidigt med fjärrvärme då nätet 

byggdes ut samtidigt. Fördelarna med fjärrvärme är att det rent driftmässigt är ett pålitligt 

system och dessutom gynnar det kommunerna som kan bli av med sopor genom förbränning. 

Den enda nackdelen Green egentligen kan se är att man blir låst som fastighetsägare eftersom 

man endast kan få fjärrvärme av den fjärrvärmeleverantör som finns tillgänglig. I Svenska 

Bostäders fall är det Finska Fortum som levererar fjärrvärmen.  

Vad gäller prissättningen anser Green att fjärrvärme är dyrt men trots det prisvärt. Han menar 

att det egentligen inte finns något billigare alternativ som kan utgöra en helhetslösning. Han 

ser en tendens till att priserna ökat efter det att Stockholm Energi, som var kommunalt, sålde 

ut fjärrvärmen till Fortum år 2001. Eftersom fastigheterna ligger centralt i 

Stockholmsområden är inte pelletspannor någon realistisk lösning pga. att transporterna med 

pellets skulle bli för omfattande. 

Svenska Bostäder har en viss förhandlingsmöjlighet att påverka prissättningen av fjärrvärme 

eftersom de är en så pass stor kund. Denna justering är dock marginell, menar Green. I stort 

sett är prissättningen upp till fjärrvärmeleverantören att besluta om. Prishöjningar motiveras 

oftast med att bränslemixen har förbättrats eller att andra investeringar har gjorts i 

anläggningar eller nät. Green har dock inte upplevt att prishöjningar skett vid obekväma 

tillfällen eller flera gånger per år. 

Green berättar att Svenska Bostäder tittar på alternativ till fjärrvärmen vid nybyggnation och 

omfattande ombyggnader. De alternativ man tittar på är främst som komplement till 

fjärrvärmen. Värmepumpar är helt enkelt inte någon helhetslöning, menar han. Dessutom 

finns det rent praktiska hinder. I många fall finns det inte utrymme för en 

värmepumpsanläggning eller någonstans att borra efter bergvärme. Dessutom är en besvärlig 

fråga varifrån man ska få el för att driva värmepumparna. Att energieffektivisera är ett klart 

mer realistiskt alternativ för att dra ner på uppvärmningskostnaderna. 

Bergvärme i sig innebär en del fördelar. Det bästa är att man som fastighetsägare får rådighet 

över sin energianvändning själv på ett helt annat sätt än via fjärrvärme. Den största nackdelen 
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är att elanvändningen ökar. Dessutom är det mycket mer avancerade system som ställer högre 

krav på kompetens och underhåll. Det finns fall där bergvärmen har visat sig vara mycket bra. 

Ett exempel är utbyggningen av köpcentrat i Vällingby City. Här används idag geoenergi för 

största delen av uppvärmningen (fjärrvärme används som spetsvärme) och dessutom svarar 

för hela behovet av kyla. Lokaler som kräver kyla är de som lämpar sig bäst för 

bergvärmeanläggningar eftersom dessa förutom att endast värma upp lokaler dessutom kan 

tillfredsställa behovet av kyla under sommarhalvåret, utan att för den skull kosta mer.  

Green kan inte svara på frågan om ett tredjepartstillträde skulle kunna främja konkurrensen. 

Detta för att det helt enkelt inte finns något skolexempel och därmed är det svårt att förutse 

vilka effekter ett sådant tillträde skulle kunna ha. 

Green tror att framtiden kommer att medföra att fjärrvärmen kommer att finnas kvar, 

utvecklas och byggas ut ytterligare. Fjärrvärmeleverantörerna kommer att förbättra sina 

bränslemixar ytterligare tills fossilt bränsle har fasats ut helt och hållet och ersatts av 

biobränsle. Dessutom tror han att solenergi kommer att öka rejält i användning när tekniken 

blivit billigare så att det blir lönsamt att använda. 

4.9 Masmästaren, Dan Staffansson, Drifttekniker 
2010-04-20 

Masmästaren är Dalarnas största privata fastighetsägare, med 62 fastigheter fördelade på 

Falun, Borlänge, Västerås och Uppsala. Fjärrvärme står nästan helt uteslutande för 

uppvärmningen. Det finns några undantag i form av några enstaka bergvärmepumpar och tre 

oljepannor. Bolaget bildades 2001 och uppvärmningssituationen såg då i princip ut som den 

gör idag.  

Då fastighetsbeståndet är uppdelat på flera orter är antalet fjärrvärmeleverantörer också flera. 

Dessa är Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Mälarenergi (Västerås) och Vattenfall i 

Uppsala. Priserna på fjärrvärmen varierar därför en del. I Uppsala är den dyrast, följt av 

Västerås. I Borlänge och Falun är fjärrvärmen billigare. Priset varierar också beroende på en 

del förutsättningar såsom exempelvis om det finns spillvärme att ta tillvara. På sommaren är 

fjärrvärmen billigare.  

Fördelarna med fjärrvärme är många. Det är enkelt, pålitligt och driftsäkert. Systemet ställer 

inga höga krav på underhåll eller kompetens. Dock är man som fastighetsägare väldigt sårbar 

när ett driftavbrott väl händer. Dan har upplevt ett större avbrott då cirkulationspumparna 

slutade fungera. Då finns det inte mycket man kan göra åt situationen.  

Staffansson menar att fjärrvärmeverken har mycket bra koll på prisutvecklingen av alternativa 

uppvärmningsformer och sätter priset i förhållande till detta, så att de kan ta ut så högt pris så 

möjligt. Motiveringarna till prisökningarna är förbättrad bränslemix, dyrare råvaror, 

investeringar i anläggningar och liknande.  

Vad gäller möjlighet att påverka prissättningen säger Staffansson att han hoppas på att få 

igenom ett avtal med Vattenfall om en prislåsning. Det är dock väldigt osäkert om en sådan 
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kommer att genomföras. Det har hänt att fjärrvärmeleverantörerna höjt priset flera gånger per 

år men det hör inte till vanligheterna. 

Masmästaren har generellt sett inte sett över möjligheterna att byta uppvärmningsform men i 

vissa fall har man tittat på alternativ till fjärrvärmen. De flesta fastigheterna omfattas dock av 

rent praktiska begränsningar och hinder som medför att alternativen till fjärrvärme inte är 

realistiska. Det går ofta inte att borra tillräckligt djupt vilket medför en för låg kapacitet. 

Generellt är det vid nybyggnation och ombyggnader som Masmästaren tittar på alternativ. I 

de fastigheter som fortfarande har oljepanna är det av stort intresse att byta 

uppvärmningsform för att frångå de fossila bränslena. Staffansson nämner att 

luftvärmepumpar har för låg verkningsgrad och är således inte intressant. Där det finns goda 

förutsättningar för berg- eller sjövärme är detta intressant. Främst i lokaler med kylbehov går 

det enkelt att räkna på paybacktider och liknande. 

Staffansson tror att en lösning på de höga fjärrvärmepriserna skulle kunna vara att öppna 

näten för tredjepartstillträde. Han tror att det inte alls är omöjligt att det kommer att ske i 

framtiden, särskilt med tanke på att konkurrensen kommer att hårdna i takt med att solenergi 

och vindkraft utvecklas. En prisreglering tror han däremot skulle bli svår att genomföra. En 

självkostnadsprincip för fjärrvärmeleverantörerna vore önskvärt men det är inte tänkbart att en 

sådan skulle bli aktuell igen. 

I framtiden tror Staffansson att solenergi och vindkraft kan bli konkurrenskraftiga alternativ 

till fjärrvärmen. Dessutom kommer energieffektivisering i fastigheterna att uppmärksammas 

ännu mer. Målet är att kunna energieffektivisera så mycket att energibehovet kan täckas av en 

kombination av exempelvis sol- och vindkraft. De stora fjärrvärmeleverantörerna kommer att 

finnas kvar men Staffansson tror att de kommer att möta hårdare konkurrens framöver. 

4.10 Akademiska Hus, Stellan Olson, Energistrateg 
2010-04-22 

Akademiska Hus ägs av svenska staten och är Sveriges näst största fastighetsägare. 

Fastighetsbeståndet utgörs helt och hållet av universitets- och högskolelokaler. Dessa har en 

väldigt varierande energiförbrukning beroende på om det är vanliga kontorsbyggnader eller 

byggnader som innehåller exempelvis laboratorier och liknande. Dessutom äger Akademiska 

Hus två marinbiologiska byggnader. Fastigheterna ligger inom fjärrvärmeområden i ett antal 

städer runt om i Sverige förutom de två sistnämnda. Uppvärmningen utgörs ungefär till 

hälften av fjärrvärme, en femtedel energilager och värmepumpar (med fjärrvärme som 

spetsvärme) och resterande av en flisanläggning som värmer upp Chalmers. 

Fjärrvärmeleverantörerna är samtliga kommunala: Göteborgs Energi, Skövde Energi, Skara 

Energi och Karlstad Energi. 

De äldsta byggnaderna i fastighetsbeståndet är uppförda på 1960-talet. Det var dock främst 

när Akademiska Hus bildades 1993 som anslutning till fjärrvärmen verkligen tog fart. 

Fördelarna med fjärrvärme är enligt Stellan säkerheten, den höga tillgängligheten och att det 

är att anse som miljövänligt. Nackdelen är att prissättningen är stelbent och ej går att påverka. 
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Olson menar att fjärrvärmeleverantörerna ser fastighetsägarna mer som abonnenter än kunder. 

En abonnent är ingenting man direkt associerar med kundservice och konversationer. Olson 

menar att fjärrvärmeleverantörerna är för byråkratiska och konservativa.  

Olson berättar att det är självklart att priserna stiger på fjärrvärme om ägandebilden går från 

kommunalt till privat. Det privatägda företaget måste ju kunna täcka sin investering. När då 

de privatägda höjer priserna får det följden att även många kommunalägda 

fjärrvärmeleverantörer höjer sina priser. Prisökningarna har varit dramatiska mellan 2000-

2007 men de har bromsats in ganska mycket de senaste åren. Akademiska Hus har ingen 

möjlighet att påverka prissättningen av fjärrvärme trots deras storlek. När det kommer till 

fjärrkyla är dock situationen en annan, här har man bättre förhandlingsmöjligheter. 

Olson har inte upplevt att priserna höjts flera gånger per år. Däremot skulle han gärna se att 

den årliga prisökningen, som ofta sker i november/december, genomfördes tidigare eftersom 

budgetering görs under hösten. Här har leverantörerna i viss mån förbättrat sig. 

Prisökningarna motiveras ofta av något krystade förklaringar i stil med att mycket råvaror etc.  

har blivit dyrare på marknaden. Förbättringar av bränslemix är också ett vanligt argument. 

Akademiska Hus tittar kontinuerligt på alternativ till fjärrvärmen. Kalkyler görs för 

exempelvis en tioårsperiod. Nackdelen med alternativen är att de kräver en stor 

grundinvestering och större underhåll, men det visar sig ofta att de totalt sett kan vara billigare 

trots detta. Inte minst i byggnader som är i behov av kyla är borrhålslager och 

bergvärmepumpar mycket intressanta alternativ. Hinder som kan uppstå är förutom rent 

ekonomiska att det helt enkelt inte finns de rätta förutsättningarna för att borra. Ett exempel är 

om det finns planer för underjordiska tunnlar för tåg etc. För drygt ett halvår sedan skedde en 

olycka då ett arbetslag jobbade med att borra bergvärme vid Södermalm. Uppenbarligen hade 

förundersökningarna varit väldigt undermåliga eftersom företaget inte hade koll på att en 

tunnelbana gick precis under, och följden blev att man borrande rakt ner i ett tunnelbanetåg.  

Det är lika intressant att titta på alternativ i det befintliga fastighetsbeståndet som vid 

nybyggnation. Energieffektivisering är också något som Akademiska Hus ständigt strävar 

efter att förbättra.  

Fördelarna med geoenergi är att det är bra teknik som ger ett jämnt klimat. Verkningsgraden 

är hög och det är miljövänligt. Nackdelen är den ökade elanvändningen. Olson berättar att 

Akademiska Hus dock använder sig uteslutande av vattenkraft. Dessutom görs stora 

elbesparingar inom andra områden. Denna el används istället till värmepumparna. Så länge 

den totala elanvändningen inte ökar känns detta motiverat.  

Olson anser att näten borde öppnas för tredjepartstillträde för att sänka priserna. Det vore då 

önskvärt att se att ägarna till näten inte är samma som ägarna av produktionsverket, som 

situationen var innan många av kommunerna sålde ut sina nät. 

I framtiden tror Olson att fjärrvärmen kommer att vara stark och behålla sin dominerande 

ställning. Men för att vara detta krävs att fjärrvärmen alltid är billigare än övriga alternativ 

och att kundsynen förbättras avsevärt. Konkurrensen av geoenergi kan annars bli stor. 
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Solenergi är ingen realistisk lösning de närmsta 20 åren, speciellt inte på vintern. Kapaciteten 

är helt enkelt för låg.  

4.11 Fabege, Mikael Wester, Energiansvarig värme 
2010-04-23 

Fabege äger och förvaltar i huvudsak kontorslokaler i centrala Stockholm. De har även ett litet 

bestånd bostäder men dessa är meningen att de ska brytas ur huvudbolaget inom snar framtid.  

1,4 miljoner kvm uthyrbar yta fördelas på 88 % kontor, 8 % handel och 4% bostäder per den 

31 december 2009. Deras huvudsakliga uppvärmningsform idag är fjärrvärme men har även 

ett antal bergvärmepumpar samt luftvärmepumpar. Installationerna för dessa är mellan 1-10 år 

gamla enligt Wester.   

Inom Stockholm har de tre olika värmeleverantörer, privatägda Fortum, kommunala 

Norrenergi samt statliga Vattenfall.  Han har varit med om höjningar flera gånger per år men 

dessa har då varit inplanerade. För att kunna genomföra budgeteringar krävs det att 

leverantörerna kan förutspå och ge en ungefärlig kostnadsbild för framtiden. Wester tycker 

det är viktigt med ett nära samarbete med värmeleverantörerna och att det krävs då de är i 

beroendeställning till varandra. Han är i övrigt nöjd med fjärrvärme som helhet så länge man 

sköter det bra men är negativ till situationen på marknaden just nu.  

Priset på fjärrvärme tycker Wester är för högt och har egentligen redan passerat smärtgränsen. 

Om priset skulle stiga mer än 2kr/kwh så skulle definitivt gränsen vara nådd på vissa 

fastigheter. Han tycker att det är lättare att förstå ett högre pris om servicenivån är hög från 

leverantörernas sida. Detta hänger ihop med ett bra samarbete och goda villkor kring tjänsten. 

Det blir även billigare om man tar ut mer och då är det också lättare för Fabege att förhandla 

ner priset. Fabege har ett par fastigheter där de har mer än en fjärrvärmeleverantör anslutna. 

Detta är bra för konkurrensen menar Wester. De kan ställa högre krav och har bättre avtal på 

dessa fastigheter när det gäller både pris och mervärdet på i övrigt på tjänsten. 

Fabege ser över sitt energibehov varje år och tittar då framförallt på de ekonomiska och de 

praktiska hindren vid byte av uppvärmningsform. Många gånger beror hindren på att det är en 

trögrörlig investering. Det kostar mycket och man ser inte resultat direkt. Det är många 

gånger svårt att få gehör för investeringar i anläggningar med lång payback tid då ägarna vill 

se resultat snabbt. Därför kan ibland vissa investeringar bli bort valda på grund av detta. Det 

är när gamla centraler måste bytas ut som det ibland kan vara intressant att räkna på alternativ. 

När det kommer till alternativen är det främst i de fastigheter som kräver kyla som de tittar på 

annat än fjärrvärme. I redan befintliga fastigheter där fjärrvärme är som grund är det endast 

denna frikyla som är intressant i och med att fjärrkylan är mycket dyr. Vid nybyggnationer ses 

däremot hela behovet över och då kan även anläggningar för både värme och kyla vara på 

agendan. Vid sådana lägen är borrhålslager de mest intressanta. Tricket är enligt Wester att 

använda varje köpt kilowattimme så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att man 

behovsanpassar värmeutnyttjandet till fastighetens verksamhet då ingen är den andra lik. 

Nackdelarna med geovärme/kyla är dimensioneringsproblem och kompetenskrävande. Då 
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Fabege har egna anställda för att ta hand om drift o underhåll av deras anläggningar så kan 

kostnaderna stiga i och med att kompetensen för att underhålla geoanläggningarna inte finns 

inom företaget. 

I framtiden ser Wester risker med olika beskattningar inom fastighetsbranschen. Han tycker 

att de borde öppna upp näten för tredjepart men frågan är hur det skulle gå till. Dock ser han 

ljust på teknikutvecklingen inom bland annat solenergi. Men framförallt så är det varje 

fastighets enskilda behov som måste provas och då kan många olika lösningar vara intressanta 

även i framtiden. 

4.12 Wallenstam, Patrik Persson, Drift kommersiella fastigheter 
2010-04-26 

Utav den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborg svarar Wallenstam för 9 % (2009) 

vilket gör dem till det tredje största privata aktören. Persson är driftansvarig för dessa 

kommersiella fastigheter som till största del är belägna i de centrala delarna av Göteborg. Ca 

95 % av beståndet är uppvärmt av fjärrvärme och resten med luft/bergvärmepumpar. 

Wallenstam använder sig av tre olika värmeleverantörer Göteborgs Energi, Mölndal Energi 

och E-ON i Härryda. Göteborgs Energi har effekttaxa och ger samma taxa för alla 

fastighetsägare. Denna baseras på 2 toppar i energianvändningen i ett 12 månaders intervall. 

Prishöjningar, med ca 2 % per år, är enligt Persson inget de kan göra något åt. De bestämmer 

taxan och Wallenstam får gilla läget. Han tror ändå att desto större aktör desto mer inflytande 

har de på priset. I och med att Persson tycker det är dyrt så blir han motiverad att byta 

uppvärmningsätt. Han anser att i och med att fjärrvärme är ett sådant enkelt och miljövänligt 

uppvärmningssätt så ska de kunna hålla taxorna på en konkurrenskraftig nivå. Att det nu kan 

räknas hem med en investering i till exempel bergvärme är en miss hos fjärrvärmebolagen 

tycker han.    

Wallenstam utvärderar hela tiden alternativa uppvärmningsformer. Framförallt ser de över sitt 

befintliga bestånd, vad som kan göras för att minska energiåtgång och om det är aktuellt att 

byta huvudsaklig uppvärmningsform. Bergvärme är främst intressant där behovet av 

komfortkyla existerar. Då Wallenstam äger egna vindkraftverk är det också lätt för dem att 

motivera elen som krävs för värmepumparna och som således gör dem CO2 neutrala. 

Nackdelarna med geovärme enligt Persson är att värmepumpar vanligtvis har dålig effekt vid 

mycket kalla vintrar. Placeringen av anläggningar är också ett problem då det är i centrum 

som fastigheterna finns. Anläggningarna måste därför byggas centralt. Att borra i centrum är 

alltid problematiskt och eftersom det är stora behov för stora fastigheter krävs många borrhål. 

Därför kan det vara både lättare och billigare med anläggningar för fastigheter i utkanten av 

staden. Det kan också vara svårt att motivera bergvärme också då det finns höga 

investeringskostnader.  

Persson anser att ett tredjepartstillträde skulle varit väldigt positivt för konkurrensen idag. Han 

påpekar också att kommunerna i många fall inte är några effektiva organisationer och därför 

kanske inte bästa ägare till leverantörer av energi av detta slag. I hans läge tycker han att det 
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är fastighetsägarna som är de mest drivande för att göra miljön bättre och energieffektivisera, 

inte leverantörerna. Detta anser han vara lite motsägelsefullt då det är dem som är energins 

ursprungliga källa. Persson tror att genom att energieffektivisera och se över alternativ så kan 

fastighetsägare sätta press på fjärrvärmeleverantörer och således pressa ner priset. 
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5. Analys 

Fjärrvärme är enligt teorin en enkel uppvärmningsform som samtidigt är driftsäker och 

miljövänlig (svenskfjarrvarme.se, 2010). Våra respondenter är entydiga i sina svar och håller 

med om detta. De menar att fjärrvärme är en mycket smidig och säker uppvärmningsform. Att 

fjärrvärme kräver ytterst lite underhåll från fastighetsägarnas sida är också något som styrks 

av empirin, även om graden av service från fjärrvärmeleverantören kan variera något.  

Själva grundidén med ett system med centraliserad produktion och vidare distribuering ut till 

konsumenterna (Werner, 2007) ses enbart som positivt. Våra respondenter anser att det är 

önskvärt att fjärrvärmeleverantörerna tar initiativ för att kontinuerligt förbättra bränslemixen i 

sina kraftverk, vilket också är fallet (energiradgivningen.se, 2010). Miljöaspekten är något 

som fastighetsägarna lägger stor vikt på, även om det främst är kostnadsfrågor som står för en 

fastighetsägares slutgiltiga val av uppvärmningsform. Fastighetsägarna är överens om att 

fördelarna med fjärrvärme är särskilt uppenbara om en fastighet använder sig av 

direktverkande el eller olja som uppvärmningsform. Detta eftersom hög beskattning av fossila 

bränslen medför att dessa två blivit mycket dyra jämfört med andra alternativ, något som 

stöds i vårt teorikapitel (SOU 2004:136). Dessutom menar våra respondenter att den negativa 

inverkan på miljön är alldeles för stor för att det ska vara försvarbart att fortsätta använda 

dessa uppvärmningsformer, även detta helt i enighet med teorin (SOU 2004:136). 

Den huvudsakliga nackdelen med fjärrvärme är att fastighetsägaren kan hamna i en låst 

situation, eftersom det inte finns någon möjlighet att byta fjärrvärmeleverantör om så skulle 

önskas (SOU 2005:33). Följden blir att fastighetsägaren har väldigt lite talan om 

fjärrvärmeleverantören väljer att höja priset på fjärrvärme. Denna nackdel har bekräftats i 

empirin, men enligt våra respondenter har den egentligen ingenting med fjärrvärme som 

uppvärmningsform i sig att göra, utan snarare har sin grund i politiska beslut (eller brist på 

sådana). När vi jämför våra intervjuer kan vi konstatera att fastighetsägare i Sverige är 

överens om att fjärrvärme är en pålitlig, miljövänlig uppvärmningsform som dessutom kräver 

minimalt med underhåll, jämfört med alternativa uppvärmningsformer. Det egentliga 

missnöjet med fjärrvärme ligger alltså i prissättningen och bristen på möjlighet att föra en 

dialog med fjärrvärmeleverantören. Detta stämmer väl överens med vårt teoriavsnitt som 

säger att det inte är fjärrvärmen i sig konsumenterna beklagar sig över, utan prissättningen och 

den svaga förhandlingspositionen (SOU 2004:136). 

5.1 Fastighetsägares syn på fjärrvärmemarknaden 
Naturliga monopol uppstår i princip på alla marknader för fjärrvärme, eftersom det normalt 

sett endast finns en fjärrvärmeleverantör att tillgå på varje ort. Eftersom både nät och 

produktionsanläggningar ägs av samma företag och inget egentligt tredjepartstillträde finns är 

det helt enkelt inte lönsamt för andra företag att konkurrera genom att lägga parallella nät 

(konkurrensverket.se, 2010). Fastighetsägarna vi intervjuat bekräftar att fjärrvärme-

leverantörerna har en klart dominerande ställning på grund av detta. Det går helt enkelt inte 

att byta leverantör om man skulle vara missnöjd med prissättningen och detta kan utnyttjas av 

fjärrvärmeleverantörerna eftersom de kan föra sin egen prissättning. Denna prissättning utgår 
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allt mer från ett marknadsmässigt synsätt efter avregleringen av elmarknaden 1996. Det finns 

tendenser till att taxorna för fjärrvärme stiger när en kommunal fjärrvärmeleverantör säljs ut 

och privatiseras eftersom dessa arbetar på ett mer affärsmässigt sätt (Werner, 2007). Våra 

respondenter på Fortifikationsverket och Akademiska Hus menar att detta är självklart 

eftersom den privata aktören givetvis måste täcka sin investering på något vis och då är ett 

givet alternativ att höja priserna på sin fjärrvärme. 

Majoriteten av våra intervjupersoner anser att ett tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten skulle 

gynna konkurrens och prissättning. Främst industriell spillvärme är en resurs som fortfarande 

är relativt outnyttjad. Det är vanligt att fjärrvärmeleverantörerna inte visar sig vara särskilt 

intresserade av att samarbeta och ta upp spillvärme i sina nät eller utföra liknande åtgärder 

(SOU 2005:33). Här vill fastighetsägarna vi talat med se en ändring i fjärrvärmeleverantörens 

attityd till ett tredjepartstillträde, eftersom stora mängder spillvärme (som benämns som gratis 

uppvärmning ur en fastighetsägares perspektiv) annars förblir outnyttjade vilket måste anses 

vara mot all förnuft både ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.  

Även energieffektivisering ses inte alltid med blida ögon från fjärrvärmeleverantören, enligt 

HFAB. Detta bekräftas i teoriavsnittet som säger att företag som drivs på ett affärsmässigt sätt 

vill kunna generera ett så bra resultat så möjligt till sina ägare (Parkin, 2009). Om vi utgår 

från att fjärrvärmeleverantörerna vill nå ett bra resultat så måste de sälja så mycket och så dyrt 

som möjligt av sin vara. Fastighetsägarna däremot strävar efter att köpa så lite och så billigt 

de kan av denna vara. För att fastighetsägarna ska nå sina mål i sin tur så energieffektiviserar 

de genom bland annat installationer av FTX-system, tilläggsisoleringar och så vidare. När 

fastigheterna inte utnyttjar energin i fjärrvärmenäten ordentligt så blir returtemperaturen högre 

vilket ogillas av fjärrvärmeleverantören. Detta har medfört att i vissa fall där fastighetsägarna 

har gjort stora effektiviseringar så har fjärrvärmebolagen höjt sin taxa desto mer, antingen för 

att kompensera detta inkomstbortfall eller för att markera ogillandet. Detta fenomen har vi 

tidigare behandlat i teoriavsnittet, där vi skrev att leverantörer ofta höjer priserna på 

fjärrvärmen om konsumenten själv tillgodoser en del av sitt värmebehov (SOU 2004:136). 

Många fastighetsägare tror dessutom att det kan vara en bra lösning är att öppna näten 

fullständigt, så att tredjepartstillträde tillåts i hela infrastrukturen. Enligt Masmästaren är det 

är inte helt otänkbart att ett sådant kommer att ske i framtiden, med tanke på att vissa 

konkurrensformer kommer bli mer lönsamma, främst solenergi och vindkraft. Svenska 

Bostäder menar dock att det är svårt att säga vilka effekter ett sådant tredjepartstillträde skulle 

medföra eftersom det inte finns något skolexempel att följa. Som vi nämnt i teorin framkom 

av statens offentliga utredning att kostnaderna för de nya aktörerna skulle bli alldeles för 

höga. Stora investeringar skulle få genomföras vilket skulle drabba kunderna i form av ännu 

högre pris på fjärrvärme. (SOU 2005:33). Konkurrensverket menar dock att detta inte 

nödvändigtvis skulle gälla för storstäder med omnejd. Det är i dessa områden som ett 

tredjepartstillträde skulle fungera mest fördelaktigt. Regeringen har tillsatt ännu en utredare 

som ska undersöka konsekvenserna av ett tredjepartstillträde (konkurrensverket, 2010). 

Majoriteten av fastighetsägarna vi intervjuat tror och hoppas att ett sådant kommer att 
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genomföras och att det kommer att gynna konsumenterna. Av våra intervjuer att döma kan 

konstateras att ett tredjepartstillträde är att föredra framför en prisreglering.  

5.2 Diskussion om prissättningen av fjärrvärme 
Den största nackdelen med fjärrvärme enligt de tillfrågade fastighetsägarna är det låsta läget 

på marknaden. Det finns bara en liten, eller som i de allra flesta fall, ingen som helst chans att 

diskutera prissättningen med leverantören. Denna negativa aspekt stämmer överens med vad 

vi tidigare behandlat i teoriavsnittet (SOU 2004:136). Istället så upplever de flesta 

fastighetsägarna att priset höjs för att motsvara den konkurrerande uppvärmningsformens 

alternativkostad. Enligt mikroekonomisk teori fungerar det så att en perfekt fungerande 

marknad driver ner priser och höjer servicenivån (Parkin, 2009). Fabege upplever i Stockholm 

enstaka fall där två olika fjärrvärmeleverantörer är anslutna till en och samma fastighet, något 

som är ovanligt. Enligt Fabege så har detta förbättrat deras förhandlingssituation och de har 

därför kunnat få både ett lägre pris och en bättre service. Detta stämmer väl överens med 

konkurrensaspekterna i teorin. 

Enligt avgiftsgruppens rapport finns stora variationer i prisbilden av fjärrvärme över landet 

(Avgiftsgruppen, 2009). Detta berodde på skillnader i bränslepriser, investeringskostnader 

och alternativ kostnaden för andra uppvärmningsformer på orten. När vi jämför intervjuerna 

kan vi bekräfta teorin som säger att de som är mest missnöjda med fjärrvärmebolagen främst 

finns i storstadsregionerna (Avgiftsgruppen, 2009). En intressant aspekt är att de som känner 

störst missnöje är de som har svårt att få andra alternativ att fungera praktiskt i sitt bestånd, 

exempelvis stora fastigheter i urbana miljöer. 

Våra respondenter berättar att fjärrvärmebolagen motiverar sina prishöjningar med 

förbättringar av bränslemix, utbyggnad av nät eller liknande investeringar, helt i enighet med 

teorin (fastighetsägarna.se, 2010). Att detta inte skulle vara hela sanningen bekräftas av bland 

annat Akademiska Hus, som menar att prisökningarna motiveras av något oklara och orimliga 

anledningar. Det förefaller dock vara ovanligt att fjärrvärmepriserna höjs flera gånger per år, 

enligt våra respondenters svar. Detta stämmer inte riktigt överens med vårt teorikapitel som 

antydde att detta är relativt vanligt (SOU 2004:136). Inte heller är det vanligt att prishöjningar 

genomförs vid obekväma tillfällen eller med bristfällig information angående prishöjningar, 

vilket också talar emot teorin (SOU 2004:136). 

5.3 Alternativ till fjärrvärmen 
Grunden till denna studies ämnesval är uppkommet i huvudsak ur det naturliga monopol som 

marknaden verkar befinna sig i (SOU 2003:115). Med tanke på denna teori om hur monopol 

fungerar tros priset ha pressats upp och skapat starka ekonomiska skäl till att se sig om efter 

alternativ. 

5.3.1 Skäl till byte av uppvärmningsform 

I en enkel kalkyl som är baserad på Avgiftsgruppens rapports siffror för 2009 finns det 

starkare skäl till att byta uppvärmningsalternativ där statligt eller privat bolag levererar 

fjärrvärmen och då i synnerhet i storstadsregionerna. Medelvärdet på totalkostnaden för en 
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alternativ uppvärmningsform till fjärrvärme (värmepump, biobränsle/pellets) ligger på 752 

kr/MWh (Avgiftsgruppen, 2009). Detta skall då jämföras med Vattenfalls taxa i Stockholm på 

795 kr/MWh och Fortums taxa på 820 kr/MWh, (se bilaga 1). Det bör tilläggas att 

kostnadsexemplen inte är helt tillämpliga för att skapa ett incitament då många andra aspekter 

påverkar en investerings lönsamhet; den praktiska, servicegraden, kompetensbehov och så 

vidare. Av de tillfrågade företagen är det främst Fabege, Brostaden och Svenska Bostäder som 

agerar på denna marknad. Dessa siffror är ungefärliga värden men bör kunna vara vägledande. 

Dock är uppvärmningssystem mer komplicerat än så eftersom det finns en mängd olika 

förutsättningar som måste tas med i beräkningarna (Masoliver, 2009). När fastighetsägarna 

tittar på alternativen till fjärrvärme är det lönsamhetsaspekten som i särklass väger tyngst. 

Finns det inget lönsamhetsincitament så är byte aldrig aktuellt. Ingen av de vi intervjuat har 

upplevt en övergång från fjärrvärme till annan uppvärmningsform om det inte funnits en 

ekonomisk fördel att vinna. Detta är annars något som enligt teorin förekommer enbart för att 

fastighetsägaren ska komma ifrån fjärrvärmeleverantörens dominerande ställning (SOU 

2004:136), men vår empiri bekräftar inte detta. Vid nybyggnation kan dock även 

tidsperspektivet vara aktuellt vid sidan av lönsamheten. HFAB har till exempel byggt 

pelletspannor där HEM inte har haft planer att inom överskådlig tid dra fjärrvärmenät till.  

De allra flesta fastighetsägarna anser att fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ och att det 

vanligtvis inte finns incitament ur en miljöaspekt att byta, i enighet med teorin (SOU 

2004:136). Ändå skiljer sig åsikterna ibland. Det är viktigt att kunna påverka vad för typ av 

bränsle som leverantörerna värmer med. Om man inte kan göra detta eller i alla fall har en 

någorlunda insikt i leverantörens produktion så kan det bli svårt att profilera sig som ett 

miljövänligt företag. En fastighetsägare som har en miljömässigt sett oansvarig leverantör har 

således ett extra incitament till att byta till lägre CO2-utsläppande alternativ. Ur ett 

miljövänligt perspektiv är det därför viktigt att planera för den ökade elförbrukningen vid byte 

från fjärrvärme till bergvärme. Bergvärme är mycket miljövänligare än direktverkande el eller 

olja, men för att kunna klassas som helt miljövänligt måste den tillförda elen som trots allt 

behövs till bergvärmepumpen vara grön el. Exempelvis Wallenstam använder uteslutande 

vindkraft till att driva sina värmepumpar. Våra fastighetsägare är noga med att poängtera att 

bergvärme inte är speciellt miljövänligt om tillförd el kommer från kärnkraft eller i värsta fall 

importerad i form av kolkraft. I och med att både fjärrvärme och bergvärme klassas som 

miljövänliga uppvärmningsformer så finns det inga större vinster att tillgodoräkna sig 

marknadsföringsmässigt för fastighetsbolagen. Undantaget är dock Wallenstam som äger 

egna Vindkraftverk och kan på så sätt marknadsföra sitt byte till värmepumpar helt CO2-fritt 

utan påverkan på miljön. Då de har kontroll på hela energikedjan så väger detta tyngre än bara 

ha ett avtal om grön el från en annan leverantör.  

Våra kontaktpersoner på Wallenstam och Svenska Bostäder förklarar att speciellt i de fall där 

det finns ett kylbehov, vilket ofta kan vara fallet i kontorsbyggnader eller liknande lokaler, är 

bergvärme ett intressant val. Ägare till denna typ av fastigheter verkar vara mer positiva än 

ägare till bostäder att titta på bergvärme. Detta eftersom kylbehovet täcks helt utan extra 

kostnad av en bergvärmeanläggning. Detta bekräftar vår teori som säger att detta är en stor 

fördel (sverigesbrunnsborrare.se, 2010). I Göteborg har Vasakronan en fungerande 
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sjövärmesanläggning detta då det inte finns geologiska förutsättningar för bergvärme i 

Göteborgs centrum. Det är även här framför allt kylan som ger incitament till installationerna 

enligt våra respondenter. Eftersom det är i centrumfastigheter som kylbehovet är som störst 

och därmed incitamentet till bergvärme starkast tillkommer ett annat problem nämligen 

platsbehovet. En anläggning kräver stor plats och det är många gånger inte möjligt att borra 

och installera dessa anläggningar, i enighet med teorin (SOU 2004:136). 

Fastighetsägarna och teorin är överens om att det är bergvärme, sjövärme samt 

pellets/biobränsle pannor som är de i huvudsak intressantaste alternativen till fjärrvärme som 

grundvärme. Läget på fastigheten och dess speciella behov är avgörande och där det 

föreligger praktiska hinder för alternativ finns det inte heller någon anledning att 

överhuvudtaget genomföra en kalkyl. 

5.3.2 Hinder mot byte av uppvärmningsform 

Det är också vanligt, främst i storstadsregionerna, att det inte finns någon praktiskt möjlighet 

att ersätta fjärrvärmen med en lämpligare uppvärmningsform. Ett vanligt argument är att det 

inte finns något utrymme för en bergvärmeanläggning, vilket beskrivs i teorin (SOU 

2004:136). Detta är ofta fallet i de mest centrala delarna av städerna. Wallenstam menar att 

eftersom stora fastigheter medför krav på fler borrhål varför det blir speciellt komplicerat med 

bergvärme i centrum. Av detta skäl lämpar sig bergvärme bäst för fastigheter i utkanten av 

staden.  

Ibland kanske inte förutsättningarna heller är de rätta för bergvärme, exempelvis berättar 

Vasakronan att centrala Göteborg inte lämpar sig väl för bergvärme eftersom det finns ett 

omfattande skikt av lera innan man når fast berg. Ett annat problem kan vara det omvända, att 

det helt enkelt inte går att borra djupt nog. Då blir verkningsgraden för låg och värmepumpen 

kommer inte klara av att täcka energibehovet. Detta är ett argument som styrks i teoriavsnittet 

(SOU 2004:136). 

Ibland kan det även vara svårt att få tillstånd från miljönämnden för att borra, vilket stämmer 

överens med teorin (SOU 2004:136). Ännu en aspekt är att det inte får föreligga kommunala 

planer på att exempelvis gräva tunnelbanor eller liknande under området där man ska borra. 

Olson bekräftar detta problem och berättar om ett extremfall, där ett arbetslag som jobbade 

med att borra efter bergvärme vid Södermalm, där förundersökningarna varit mycket 

undermåliga. Följden blev att arbetslaget borrande rakt ner i ett tunnelbanetåg.  

En bergvärmeanläggning kräver också mer underhåll. Dessutom ökar kompetensbehovet hos 

de anställda fastighetsskötarna med bergvärmeanläggningar. Därför kan det vara svårt att då 

ha egen personal att sköta drift och underhåll. Många gånger krävs utomstående konsultation 

för vanlig alldaglig drift vilket resulterar i högre totala driftskostnader för anläggningen 

(energifakta.nu, 2010). Detta är något som talar emot bergvärmeinstallationer enligt några av 

våra respondenter, däribland Fabege. Dessutom menar Fabege att det inte är helt okomplicerat 

att dimensionera bergvärmeanläggningen så korrekt så möjligt. Ännu en nackdel med 

värmepumpar är att vid årets kallaste dagar krävs en typ av spetsvärme. Därför behövs 

fjärrvärme eller liknande för att värmebehovet då skall bli tillfredsställt. En annan sak som 
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respondenterna var negativa till var det ökade elberoendet som uppstår om de skulle installera 

till exempel bergvärmepumpar. Då är det viktigt att de fått så bra avtal som möjligt på den 

tillkommande spetsvärmen. 

Det främsta problemet med pelletspannor är själva transporten av bränsle till pannan. 

Lastbiltransporter till innerstaden är inte pratiskt genomförbart i den utsträckningen som krävs 

vilket ofta medför att detta alternativ inte är realistiskt för fastigheter som är centralt belagda. 

Pelletsbrännare är således inte aktuellt i storstadsregioner då både platsbehov och 

transportbehov av bränsle är för stora (SOU 2004:136). Våra respondenter i 

Stockholmstrakten, bland annat Svenska Bostäder, styrker denna teori och menar att pellets 

inte är aktuellt av dessa skäl.  

Ännu en synpunkt som dykt upp av våra intervjuobjekt är att grundinvesteringen för att byta 

uppvärmningsform är relativt hög, vare sig man vill byta till bergvärme eller pellets. Detta är 

ett av argumenten vi tagit upp i teoriavsnittet (SOU 2004:136). Fabege menar att det i många 

fall är svårt att genomföra investeringar i anläggningar av denna typ eftersom payback-tiden 

ofta kan vara relativt lång. Ägarna har ibland mer kortsiktiga mål vad gäller resultat och 

således genomförs ingen investering. 

Luftvärmepumpar förekommer i viss utsträckning hos våra fastighetsägare, exempelvis 

HFAB, Svenska Bostäder och Fabege. Dessa används dock endast som komplement för att 

minska behovet av fjärrvärme. En luftvärmepump har enligt dessa för låg verkningsgrad för 

att kunna ersätta fjärrvärmen fullständigt. Speciellt när temperaturen kryper under några 

minusgrader blir en uteluftsvärmepump i princip värdelös. 
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6. Slutsatser 

Hur ser en större fastighetsägare på fjärrvärme?  

Som framgår av analysen är större fastighetsägare i Sveriges städer väldigt nöjda med 

fjärrvärme som uppvärmningsform, vad gäller de rent tekniska aspekterna. Fjärrvärme är ett 

driftsäkert system som dessutom är så pass enkelt i sin uppbyggnad att inga högre krav ställs 

på kompetensen hos personalen i företaget. Fjärrvärme är i stort sett underhållsfritt och även 

en uppvärmningsform som anses vara miljövänlig. Att använda sig av fjärrvärme som 

uppvärmningsform innebär också att det rent praktiskt inte går åt mycket utrymme, eftersom 

en fjärrvärmeväxlare är relativt liten. Av dessa skäl lämpar sig fjärrvärme mycket bra i städer 

där det ofta inte finns något fysiskt utrymme för större installationer.  

Det föreligger dock ett allmänt missnöje med nuvarande fjärrvärmesituation. Det har i denna 

uppsats konstaterats att missnöjet inte beror på att fjärrvärme i sig skulle vara dåligt. Det är 

själva prissättningen av fjärrvärmen som ligger till grund för missnöjet. Fastighetsägare i 

Sverige anser helt enkelt att fjärrvärme är dyrt. Att prisspridningen är så pass hög mellan olika 

städer, när det trots allt handlar om samma produkt, är också något som vi noterat att 

fastighetsägare inte anser vara motiverbart. I grund och botten beror problemet på att 

fjärrvärmeleverantörer i Sverige har en mycket dominerande ställning, något som 

fastighetsägarna är missbelåtna med. Av denna anledning har fastighetsägare väldigt liten 

möjlighet att påverka denna prissättning via förhandlingar eller liknande. I undantagsfall har 

vi noterat att fastighetsägare har kunnat sluta avtal om billigare fjärrvärmepris, men detta är 

sällsynt och skillnaden är marginell. Vi kan alltså konstatera att fastighetsägare även är 

missnöjda med sin svaga ställning gentemot fjärrvärmeleverantören, och att det inte finns 

någon möjlighet att byta till en annan fjärrvärmeleverantör om så skulle önskas. 

Fjärrvärmebolagen verkar dock ha blivit bättre på att bistå med information när prishöjningar 

ska genomföras. Det framgår även av analysen att det är ovanligt att priset höjs flera gånger 

per år. 

Analysen klargör också att fastighetsägarna är överens om att ett tredjepartstillträde till 

fjärrvärmenäten måste utvecklas. Dels måste spillvärmen från stora industrier tillvaratas i 

större utsträckning än idag, och dessutom måste näten öppnas upp för att nå ökad konkurrens 

och på sikt lägre priser. Av analysen framgår också att fastighetsägarna anser att ett 

tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten är att föredra framför en prisreglering. 

Vilka incitament finns för ägare till större fastigheter att ersätta fjärrvärme som huvudsaklig 

uppvärmningsform?  

Det förefaller enligt analysen som så att många fastighetsägare trots missnöjet inte tänker 

ersätta fjärrvärmen, så länge priset på alternativen inte blir billigare. Det finns fall då 

incitament föreligger att ersätta fjärrvärme, då fjärrvärme ibland kan vara dyrare än 

alternativen. Som framgår av analysen är det främst vid nybyggnation och omfattande 

renoveringar som fastighetsägare tittar på alternativ till fjärrvärmen. Analysen pekar dessutom 
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på att det är främst när en fastighet har ett behov av komfortkyla, exempelvis kontorslokaler 

eller butikslokaler, som det finns incitament att ersätta fjärrvärme. 

Vilka alternativ är de mest intressanta och varför? 

De mest intressanta alternativen för en fastighetsägare är bergvärmepumpar eller 

pelletspannor. Båda dessa ses dock mer som komplement till fjärrvärmen, eftersom de inte är 

tillämpliga på hela fastighetsbeståndet av olika anledningar. Det är främst rent praktiska 

begränsningar då både bergvärmepumpar och pelletspannor tar mer plats och kräver mer 

underhåll än fjärrvärme. Att bergvärme dessutom medför ökat elberoende är en aspekt som en 

del fastighetsägare ser mycket negativt på, såvida inte den tillförda elen är förnyelsebar. Även 

om fysiskt utrymme finns kanske inte de geologiska förutsättningarna är det rätta. Exempelvis 

är det alldeles för kostsamt att borra genom stora lager lera innan man når fast berg, vilket 

beskriver situationen i delar av Göteborg. 

Av analysen framgår som tidigare nämnts är att det är främst när en fastighet har ett behov av 

komfortkyla, exempelvis kontorslokaler eller butikslokaler, som det finns incitament att 

ersätta fjärrvärme. Bergvärme är ett mycket intressant alternativ i dessa fall, eftersom en 

bergvärmepump klarar av kylbehovet den varmare delen av året utan att mer energi går åt, s.k. 

frikyla. Av denna anledning förefaller det mest ekonomiskt att installera bergvärme i 

fastigheter med dessa behov.  

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur fjärrvärmemarknaden och investeringar i 

fjärrvärme ser ut ur ett fastighetsägarperspektiv. Genom att beskriva fastighetsägarnas 

situation och åsikter ska vi ta reda på vilka incitament det föreligger till att byta 

uppvärmningssystem.  

Vi anser härmed att syftet med uppsatsen är uppfyllt då frågorna vi ställt blivit besvarade på 

tillfredsställande sätt. Vi kan också dra slutsatsen att vi varit på rätt spår med uppsatsen hela 

tiden då inga alternativ till fjärrvärmen dykt upp som vi inte behandlat i teorin. 

6.1 Egna reflektioner 
Både fjärrvärmen och alternativen i Stockholm är dyrare jämfört med övriga landet. Detta 

anser vi visa på att fjärrvärmeföretagen drivs på ett affärsmässigt sätt. De privata 

leverantörerna i synnerhet lägger sig precis under den prisnivån där det inte är lönsamt med 

andra substitut. Detta stämmer överens med teorin om perfekt konkurrens där priset är lika 

med alternativkostnaden för substitutet. Påvisar detta då en fungerande marknad? Ja, i 

avseendet att byta mellan olika uppvärmningsformen. Dock absolut nej, då möjligheten för 

byte till en billigare fjärrvärmeleverantör inte existerar förutom för ett fåtal lyckligt lottade 

fastighetsägare. Om ett tredjepartstillträde till näten skulle klubbas igenom har vi stor tilltro 

till att det skulle generera bättre fungerande marknad och ett mer öppet affärsklimat mellan 

fastighetsägare och leverantörer. Det är i nuläget inte klart i vilken omfattning ett 

tredjepartstillträde skulle kunna genomföras, men fastighetsägarna runtom i landet sätter sin 

tilltro till den nya statliga utredningen som genomförs. 
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Att ständigt hålla sig uppdaterad i teknik och bränsleprisutvecklingen är enligt oss vitalt för 

att kunna fatta rätt beslut i investeringar som dessa. När investeringen väl är gjort är man låst 

till sitt val under överskådlig tid och då vill det till att det var rätt beslut för både dagen och 

morgondagen. Det finns en stark framtidstro på solenergi hos många av våra tillfrågade 

respondenter. Idag är denna uppvärmningsform inte ekonomisk försvarbar att använda sig av i 

större utsträckning. Samtidigt är inte verkningsgraden heller alls i närheten av att det skulle 

vara aktuellt att ha solvärme som basvärme. 

De lokala energibolagens arbetsområden är ofta mer än bara fjärrvärme. Det kan även röra sig 

om el, sophämtning, fjärrkyla, VA och drift av anläggningar som tillkommer för dessa. Därför 

kan avtalen gälla paketlösningar av olika slag och därmed påverka avtalat pris på fjärrvärme. 

Självklart kan vi då anse att helheten av en service är viktig att ta med i kalkylerna och då 

finns även många mjuka värden som också en fastighetsägare lägger vikt vid. 

Uppfattningen vår studie har gett oss är att det inte finns ett självklart optimalt alternativ som 

är tillämpligt för alla fastigheter i vårt avlånga land. Istället är det mångfalden som är nyckeln 

då alla fastigheter har olika förutsättningar och lägen. En energieffektiviserad fastighet med 

bergvärme som bas och ett par eller flera fjärrvärmeleverantörer anslutna som spets samt 

förnybar energi i form av vindkraft eller solenergi skulle nog kunna anses vara det optimala i 

nuvarande situation. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
∙ Vilka möjligheter finns att i större utsträckning ta tillvara spillvärme från Sveriges 

industrier? 

Som framgått av denna analys finns det gott om spillvärme från industrier som inte tillvaratas 

i nuläget. Vilka möjligheter finns det att ändra på detta och tillvarata denna energi som annars 

bara går förlorad? Ett examensarbete i nära kontakt med ett företag och hur mycket detta 

skulle kunna spara om man i större omfattning tillvaratar spillvärmen är ett exempel på 

tillämplig forskning. 

∙ Hur ser sambandet ut mellan en fjärrvärmeleverantörs prissättning och dess investeringar 

som gjorts för att förbättra sin bränslemix? 

Vi har under studiens gång upplevt att investeringar i en bättre bränslemix, för att bli 

miljövänligare, är argumentet för prishöjningar från fjärrvärmebolagens sida. Kan det vara så 

att priset är relativt till fjärrvärmebolagens miljöpåverkan och kan man dra kopplingar från 

fjärrvärmebolagets miljöinvesteringar och priset på fjärrvärme? En parallell vi dragit är 

Mälarenergi i Västerås som släpper ut 226g CO²/kWh (se bilaga 1) och har ett fjärrvärmepris 

på 52 öre/kWh medan Falun Energi endast släpper ut 2,3g CO²/kWh till ett fjärrvärmepris av 

72 öre/kWh (fastighetsägarna.se, 2010). 

∙ Hur tydlig är tendensen att fjärrvärmepriserna stiger när ägarbilden gått från kommunal till 

privat, och talar detta för att kommunalägd fjärrvärme är att föredra? 
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Vi har under uppsatsen gång fått indikationer på att priset på fjärrvärme stiger när en privat 

aktör går in och köper upp en fjärrvärmeleverantör. Hur påverkar detta prissättningen och i 

vilken omfattning? Borde man alltså sträva efter att försöka bibehålla ett kommunalt ägande 

till fjärrvärmen i Sverige, eller driver även dessa sin verksamhet lika affärsmässigt som de 

privata aktörerna? 

∙ Hur viktigt är det för fastighetsägare att deras fjärrvärmeleverantör arbetar med en 

miljövänlig bränslemix och är det priset som sätter gränserna? 

Detta skulle vara intressant att studera vidare och då i samband med någon typ av 

miljöcertifieringsaspekt från fastighetsägarnas sida. Är det enbart kostnadsaspekten som 

avgör eller finns det ett värde i att köpa miljövänlig fjärrvärme? 
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Bilaga 1 – Fjärrvärmepriser i Sveriges kommuner 

Fjärrvärmekostnader i Sveriges kommuner 

Kommun Fjärrvärmeföretag 

Fjärrvär
me kr 
per 

MWh 
inkl 

moms 

  Kommun Fjärrvärmeföretag 

Fjärrvär
me kr 
per 

MWh 
inkl 

moms 

       

       Stockholms län 
   

Hallands län 
  

       
Upplands Väsby 

Fortum Värme AB:s m 
Stockholmsstad 820 

 

Hylte - - 

Vallentuna E.ON Nord 744 
 

Halmstad HalmstadsEnergiochMiljöAB 691 

Österåker E.ON Nord 744 
 

Laholm - - 

Värmdö Vattenfall AB 795 
 

Falkenberg Falkenberg Energi AB 898 

Järfälla E.ON Nord 744 
 

Varberg Varberg Energi AB 706 

Ekerö - - 
 

Kungsbacka Statkraft 689 

Huddinge Södertörns Fjärrvärme AB 671 

    Botkyrka Södertörns Fjärrvärme AB 671 

 

Västra Götalands län 

 Salem Södertörns Fjärrvärme AB 671 

    Haninge Vattenfall AB 786 
 

Härryda - - 

Tyresö Vattenfall AB 786 
 

Partille GöteborgEnergiAB 650 

Upplands-Bro E.ON Nord 759 
 

Öckerö - - 

Nykvarn Telge Nät AB 790 

 

Stenungsund 
Stenungsunds Energi och Miljö 
AB 627 

Täby - - 
 

Tjörn - - 

Danderyd Norrenergi AB 745 
 

Orust - - 

Sollentuna SollentunaEnergiAB 703 
 

Sotenäs - - 

Stockholm 

Fortum Värme AB s.m. 

Stockholms stad  820 
 

Munkedal Uddevalla Energi AB 921 

Södertälje Telge Nät AB 790 
 

Tanum Neova AB 860 

Nacka Vattenfall AB 786 
 

Göteborg GöteborgEnergiAB 650 

Sundbyberg NorrenergiAB 745 
 

Mölndal Mölndal Energi AB 775 

Solna Norrenergi AB 745 
 

Kungälv KungälvEnergiAB 739 

Lidingö 

Fortum Värme AB s.m. 

Stockholms stad  820 
 

Lysekil LEVA i Lysekil AB 750 

Vaxholm E.ON Nord 744 
 

Uddevalla Uddevalla Energi AB 665 

Norrtälje Norrtälje Energi AB 767 
 

Strömstad - - 

Sigtuna 

Fortum Värme AB s.m. 

Stockholms stad  820 
 

Dals-Ed Farmarenergi i Ed AB 754 

Nynäshamn 
Fortum Värme AB:s m 
Stockholmsstad 829 

 

Färgelanda - - 

    

Ale Göteborg EnergiAB 712 

Uppsala län 

   

Lerum LerumFjärrvärmeAB 810 

    
Vårgårda Rind i EnergiAB 763 

Håbo E.ON Nord 759 
 

Bollebygd - - 

Älvkarleby Bionär Närvärme AB 507 
 

Tranemo - - 

Knivsta Vattenfall AB 728 
 

Bengtsfors BengtsforsEnergi 625 

Tierp Tierps Fjärrvärme AB 736 
 

Mellerud - - 

Uppsala Vattenfall AB 728 

 

Lilla Edet LillaEdetsFjärrvärmeAB 788 

Enköping EnaEnergiAB 690 

 

Mark Marks Värme AB 838 

Östhammar Neova AB 789 

 

Svenljunga Svenljunga Energi AB 746 

    
Herrljunga Herrljunga Energi AB 800 

Södermanland
s län 

   

Vänersborg Vattenfall AB 770 
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Trollhättan Trollhättan Energi AB 623 

Vingåker Rindi EnergiAB 735 
 

Alingsås Alingsås Energi Nät AB 840 

Gnesta Rindi Energi AB 801 
 

Borås Borås Energi och Miljö AB 684 

Nyköping Vattenfall AB 748 
 

Ulricehamn Ulricehamns Energi AB 758 

Oxelösund Oxelö Energi AB 556 
 

Åmål Statkraft 748 

Flen Rindi Energi AB 725 
 

Grästorp Grästorps Fjärrvärme AB 810 

Katrineholm Tekniska Verken i Linköping AB 743 

 

Essunga - - 

Eskilstuna EskilstunaEnergi&MiljöAB 658 

 

Karlsborg Karslborg Energi AB 759 

Strängnäs Strängnäs Energi AB 768 

 

Gullspång - - 

Trosa Statkraft 722 
 

Vara Vara Värme AB 681 

    
Götene Götene Vatten & Värme AB 679 

Östergötlands 
län 

   

Tibro Neova AB 689 

    

Töreboda Mariestad-TörebodaEnergi AB 614 

Ödeshög Lantmännen Agrovärme AB 888 
 

Mariestad Mariestad-TörebodaEnergi AB 614 

Ydre - - 
 

Lidköping LidköpingsVärmeverkAB 575 

Kinda Tekniska Verken i Linköping AB 781 
 

Skara SkaraEnergiAB 669 

Boxholm E.ON Syd 703 
 

Skövde SkövdeVärmeverkAB 594 

Åtvidaberg Tekniska Verken i Linköping AB 723 
 

Hjo HjoEnergiAB 688 

Finspång FinspångsTekniskaVerkAB 724 

 

Tidaholm TidaholmsEnergiAB 746 

Valdemarsvik Neova AB 754 

 

Falköping FalbygdensEnergiAB 672 

Linköping Tekniska Verken i Linköping AB 664 

    Norrköping E.ON Norrköping 642 
 

Värmlands län 
  Söderköping E.ON Syd 722 

    Motala Vattenfall AB 808 
 

Kil Kils Energi AB 825 

Vadstena Rindi Energi AB 725 
 

Eda - - 

Mjölby Mjölby-Svartådalen Energi AB 670 
 

Torsby 

Fortum Värme AB:s m 

Stockholmsstad 799 

    
Storfors Rindi Energi AB 813 

Jönköpings län 
   

Hammarö HammaröEnergiAB 910 

    
Munkfors Munkfors Värmeverk AB 849 

Aneby Aneby Miljö & Vatten AB 833 
 

Forshaga Forshaga Energi AB 824 

Gnosjö - - 
 

Grums 

Fortum Värme AB:s m 

Stockholmsstad 769 

Gislaved - - 
 

Årjäng Neova AB 803 

Vaggeryd Vaggeryds Energi AB 665 
 

Sunne Rindi Energi AB 770 

Jönköping Jönköping Energi AB 680 

 

Karlstad Karlstads Energi AB 732 

Nässjö Nässjö Affärsverk AB 607 

 

Kristinehamn Kristinehamns Fjärrvärme AB 842 

Värnamo Värnamo Energi AB 675 

 

Filipstad Rindi Energi AB 728 

Sävsjö Sävsjö Energi AB 733 
 

Hagfors Hagfors Energi AB 770 

Vetlanda Vetlanda Energi & Teknik AB 761 

 

Arvika 
Fortum Värme.ABs.m. 
Stockholmsstad 775 

Eksjö Eksjö Energi AB 593 
 

Säffle 
Fortum Värme AB s. m. 
Stockholmsstad 812 

Tranås Tranås Energi AB 561 
    Mullsjö Mullsjö Energi & MIljö AB 840 
 

Örebro län 
  Habo HaboEnergiAB 780 

    

    

Lekeberg Lekeberg Bioenergi AB 711 

Kronobergs län 

   

Laxå LaxåVärmeAktiebolag 788 

    
Hallsberg E.ON Örebro 741 

Uppvidinge - - 
 

Degerfors Degerfors Energi AB 795 

Lessebo - - 

 

Hällefors 
Fortum Värme AB:s m 
Stockholmsstad 759 

Tingsryd - - 
 

Ljusnarsberg 
Fortum Värme AB s.m. 
Stockholms stad  789 

Alvesta Alvesta EnergiAB 644 

 

Örebro E.ON Örebro 741 

Älmhult E.ON Syd 703 

 

Kumla E.ON Örebro 741 
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Markaryd E.ON Syd 0 

 

Askersund Vattenfall AB 808 

Växjö Växjö Energi AB 600 
 

Karlskoga Karlskoga Energi & Miljö AB 718 

Ljungby LjungbyEnergiAB 540 
 

Nora E.ON Nord 725 

    
Lindesberg Linde Energi AB 687 

Kalmar & Gotlands län 
     

    

Västmanlands 

län 
  Högsby - - 

    
Torsås Torsås Fjärrvärme AB 725 

 

Skinnskatteber
g E.ON Nord 0 

Mörbylånga - - 
 

Surahammar 
Surahammars Kommunal 
TeknikAB 800 

Hultsfred Neova AB 803 

 

Heby Sala-Heby Energi AB 693 

Mönsterås E.ON Syd 738 

 

Kungsör MälarenergiAB 736 

Emmaboda Emmaboda Energi AB 750 

 

Hallstahammar MälarenergiAB 667 

Kalmar Kalmar Energi Värme AB 665 
 

Norberg VästerbergslagensEnergiAB 756 

Nybro Nybro Energi AB 720 
 

Västerås Mälarenergi AB 522 

Oskarshamn Oskarshamn Energi AB 728 
 

Sala Sala-Heby Energi AB 679 

Västervik Västervi kMiljö & Energi AB 639 
 

Fagersta VästerbergslagensEnergiAB 731 

Vimmerby Vimmerby Energi AB 673 
 

Köping Köpingskommun 456 

Borgholm Borgholm Energi AB 720 

 

Arboga Arboga EnergiAB 774 

Gotland Gotlands Energi AB 766 

    

    

Dalarna län 

  Blekinge län 
      

    
Vansbro Rindi Energi AB 669 

Olofström Oloftröms Kraft AB 724 

 

Malung-Sälen 
Malung-
SälenskommunVärmeverket 688 

Karlshamn Karlshamn Energi AB 607 

 

Gagnef - - 

Ronneby Ronneby Miljö och Teknik AB 655 
 

Leksand Dala Energi 788 

Karlskrona Affärsverken Karlskrona AB 788 
 

Rättvik Rättviks Teknik AB 767 

Sölvesborg 
Sölvesborgs Energi och Vatten 
AB 763 

 

Orsa E.ON Nord 655 

    

Älvdalen - - 

Skåne län 
   

Smedjebacken Smedjebacken Energi AB 785 

    
Mora E.ON Nord 701 

Östra Göinge - - 
 

Falun FaluEnergi&VattenAB 724 

Örkelljunga Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 738 
 

Borlänge Borlänge Energi .AB 578 

Tomelilla Rindi Energi AB 775 
 

Säter Hedemora Energi AB 820 

Bromölla Bromölla fjärrvärme AB 675 

 

Hedemora HedemoraEnergiAB 690 

Osby Fjärrvärme i Osby AB 630 
 

Avesta 
Fortum Värme AB:s m 
Stockholmsstad 751 

Perstorp Perstorps Fjärrvärme AB 642 
 

Ludvika VästerbergslagensEnergiAB 779 

Klippan LundsEnergikoncernAB(publ) 807 
    

Åstorp - - 
 

Gävleborgs 

län 
  Båstad - - 

    Kristianstad C4EnergiAB 663 
 

Ockelbo Bionär närvärme AB 674 

Simrishamn ÖsterlensKraftAB 738 
 

Hofors 

Fortum Värme AB:s m 

Stockholmsstad 596 

Ängelholm Öresundskraft AB 663 
 

Ovanåker Elektra Värme AB 709 

Hässleholm Hässleholm Fjärrvärme AB 693 
 

Nordanstig - - 

Svalöv Svalövs kommun 698 
 

Ljusdal Ljusdal Energi AB 689 

Staffanstorp E.ON Malmö 727 

 

Gävle GävleEnergiAB 580 

Burlöv E.ON Malmö 711 

 

Sandviken SandvikenEnergiAB 682 

Vellinge - - 

 

Söderhamn Söderhamn Energi AB 678 

Bjuv Neova AB 815 
 

Bollnäs Bollnäs Energi AB 682 

Kävlinge - - 

 

Hudiksvall 
Fortum Värme AB:s m 
Stockholmsstad 790 
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Lomma LundsEnergikoncernAB(publ) 819 

    Svedala - - 
 

Västernorrlands län 
 Skurup Skurups Fjärrvärme AB 771 

    Sjöbo Rindi Energi AB 775 
 

Ånge Ånge Energi AB 774 

Hörby Rindi Energi AB 775 
 

Timrå E.ON Nord 709 

Höör Rindi Energi AB 775 
 

Härnösand Härnösand Energi & Miljö AB 714 

Malmö E.ON Malmö 711 

 

Sundsvall Sundsvall Energi AB 650 

Lund LundsEnergikoncernAB(publ) 819 

 

Kramfors Neova AB 775 

Landskrona Landskronakommun 646 

 

Sollefteå E.ON Nord 745 

Helsingborg ÖresundskraftAB 696 
 

Örnsköldsvik Övik Energi AB 678 

Höganäs Höganäs FjärrvärmeAB 611 
    Eslöv LundsEnergikoncernAB(publ) 803 
 

Jämtlands län 
  Ystad Ystad Energi AB 759 

    Trelleborg Trelleborgs Fjärrvärme AB 742 
 

Ragunda - - 

    

Bräcke Bräcke kommun 913 

Norrbottens län 

   

Krokom Jämtkraft AB 537 

    

Strömsund Jämtlandsvärme AB 743 

Arvidsjaur Arvidsjaurs Energi AB 791 
 

Åre Jämtkraft AB 665 

Arjeplog - - 
 

Berg BTEA Energi 761 

Jokkmokk Jokkmokks Värmeverk AB 846 
 

Härjedalen E.ON Nord 672 

Överkalix 
Vattenfall AB . 
Norrlandsbolagen 753 

 

Östersund Jämtkraft AB 537 

Kalix Vattenfall AB.Norrlandsbolagen 773 
    

Övertorneå Vattenfall AB. Norrlandsbolagen 770 

 

Västerbottens 
län 

  Pajala Pajala Värmeverk AB 630 

    Gällivare GällivareVärmeverkAB 794 
 

Nordmaling E.ON Nord 697 

Älvsbyn Älvsbyns Fjärrvärme 699 
 

Bjurholm Umeå EnergiAB 673 

Luleå LuleåEnergiAB 418 
 

Vindeln Skellefteå Kraft AB 788 

Piteå Pite Energi AB 552 
 

Robertsfors Skellefteå Kraft AB 788 

Boden BodensEnergiAB 512 
 

Norsjö Skellefteå Kraft AB 788 

Haparanda Vattenfall AB.Norrlandsbolagen 694 
 

Malå Skellefteå Kraft AB 767 

Kiruna Tekniska Verken i Kiruna AB 786 

 

Storuman Skellefteå Kraft AB 788 

    

Sorsele Sorsele kommun 680 

    
Dorotea E.ON Nord 669 

    
Vännäs E.ON Nord 706 

    
Vilhelmina E.ON Nord 712 

    
Åsele Åsele Energi AB 688 

    
Umeå Umeå Energi AB 668 

    
Lycksele Skellefteå Kraft AB 788 

    

Skellefteå Skellefteå Kraft AB 767 
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Bilaga 2 - Frågeformulär 

 

1. Vilka typer av fastigheter har ni? Procentuell fördelning av bestånd?  

 

2.  Hur ser den geografiska placeringen ut av ert fastighetsbestånd? Centrum/utkant/glesbygd? 

 

3. Vilken typ av uppvärmningsform används i era fastigheter?  Helst procentuell fördelning. 

 

4. Hur länge har nuvarande uppvärmningsformer funnits i era fastigheter? 

 

5. Har ni olika uppvärmningsformer för centrum jämfört med utkanten av staden eller i 

glesbygd? 

  

6. Om ni har fjärrvärme, är ni nöjda med denna uppvärmningsform i sin helhet? Fördelar/ 

nackdelar 

 

7. Vilken fjärrvärmeleverantör har ni? Är den privatägd, statligt ägd eller kommunalägd? 

 

8. Vad anser ni om prissättningen av fjärrvärme?  

 

9. Tycker ni att ni har möjligheter att förhandla om denna prissättning? (avtal osv) 

 

10. Upplever ni det problematiskt att fjärrvärmepriserna kan stiga flera gånger per år?  

 

11. Hur stor prisökning på nuvarande uppvärmningsform tycker ni är rimlig innan ni tittar 

efter andra uppvärmningsalternativ? 

 

12. Har ni sett över förutsättningarna för att byta uppvärmningsform på era fastigheter? 

 

13. Vad skulle kunna få er att ändra uppvärmningsform?  

 

14. Vilka är de huvudsakliga hindren för ett byte av uppvärmningsform? 

 

15. Vilka alternativ finner ni mest intressanta i val av huvudsaklig uppvärmningsform? Vilka 

argument ligger bakom era val? Gör ni skillnad på befintliga fastigheter och nybyggnation? 

 

 16. Vad anser ni om geologisk värme? Vilka fördelar/nackdelar finns med geologisk värme? 

 

17. Vilken typ av geovärme skulle vara det bästa alternativet enligt er med tanke på just ert 

fastighetsbestånds förutsättningar? 

 

18. Att öppna upp näten för andra värmeleverantörer(tex spillvärme från industrier, andra 

förbränningsverk mm) i samma nät sägs kunna öka konkurrensen och sänka priserna. Tror ni 

att ett reglerat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten skulle medföra lägre priser på 

fjärrvärme? 

 

19. Vilka möjligheter inom uppvärmning ser ni i framtiden? 

 


