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De senaste åren har debatten och kritiken mot fjärrvärmebolagen och hur 

fjärrvärmemarknaden hanteras varit skarp. Kundens position har varit svag och har du varit 

ansluten till ett fjärrvärmebolag har du också varit låst till dennes priser och prishöjningar.  

 

Arbetet bygger inledningsvis på en litteraturstudie av fjärrvärmens uppbyggnad, historia och 

dess alternativ. Vi försöker exempelvis reda ut de komplicerade prissättningsmodeller som 

fjärrvärmebolagen använder sig av. 

 

En av de åsikter som har uttryckts kring fjärrvärmen, från kunder, branschorganisationer och 

politiker är att fjärrvärmemarknaden bör konkurrensutsättas, att ett så kallat tredjepartstillträde 

ska tillåtas. Den utredning regeringen tillsatte 2009 kom i slutet på april i år med sitt 

betänkande på just detta. Där förslår de att en lagändring bör ske och att ett generellt 

tredjepartstillträde bör tillåtas alla fjärrvärmemarknader. Vi går igenom denna utredning 

grundligt och försöker dra slutsatser kring vad den kan komma att få för betydelse för 

marknaden i stort, men framförallt hur kunderna situation kommer påverkas. 

 

Vi har intervjuat 6 fastighetsbolag och en branschorganisation om deras syn på fjärrvärmen 

och hur de upplever sin situation. De flesta är överens om att de som stora fastighetsägare har 

en fördel jämfört med mindre som inte köper lika stora kvantiteter värme. De tycker att 

fjärrvärmebolagen till viss del är lyhörda för deras åsikter och de flesta av dem tror på att ett 

tredjepartstillträde kommer sänka priserna, i alla fall på Stockholms fjärrvärmemarknad. För 

att tydliggöra hur en konkurrensutsatt marknad skulle kunna se ut har vi valt att illustrera detta 

med ett verkligt fall, den fjärrvärmeupphandlingen som Statens fastighetsverk, Akademiska 

Hus och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder genomförde kring det så kallade 

Frescatiområdet. 
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Abstract  
  

  Title: Fjärrvärmemarknaden – kundens position i en marknad 

under förändring 

Authors Emelie Holm & Lars Skoglund 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number 49 

Supervisor Hans Lind 

Keywords District heating, real estate companies, third-party access, 

pricing 

   

In recent years, the discussion regarding the district heating companies and the handling of the 

district heating market has been sharp. The customer’s position in relation to the district 

heating companies has been weak and once you have connected your building to district 

heating network you have also been forced to accept the increases of price.  

The thesis starts with a literature study of the creation of district heating, history and after that 

follows the alternatives to district heating. For example we will try and sort out the difficulties 

of understand the heating companies price setting models.  

 

Some opinions from the politicians, the customers and some branch organizations have been 

that the district heating market should be opened up to competition, a so called third party 

access. The government has funded an investigation in 2009 regarding this subject and it was 

published in April this year. The investigation recommends a general third party access and a 

change to the current law. We will try and do a thoroughly examination of this investigation 

and make some conclusions on how this will affect the market and mainly how the customers 

position will be affected. 

 

We made interviews with 6 real estate companies and one branch organization regarding their 

views on district heating and their situation. One conclusion is that the bigger real estate 

companies get an advantage in comparison to the smaller ones who does not buy equally big 

quantities. The real estate companies believes that the district heating companies will listen to 

their opinions and that a third party access will lower the price, at least in the Stockholm area. 

To illustrate how an open district heating market would work we have chosen a real life case, 

the so called Frescati case with Statens Fastighetsverk, Akademiska Hus and Stiftelsen 

Stockholms Studentbostäder.     

 



 

4 

 

Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven under våren 2011 som en avslutande del på 

kandidatprogrammet Fastighet & Finans vid institutionen för fastigheter och byggande på 

Kungliga Tekniska Högskolan. 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Hans Lind för inspiration och god feedback 

under arbetets gång. 

Vi vill också tacka alla som trots stressiga scheman och tidspress har ställt upp på interjuver 

och svarat på alla tänkbara frågor från två vetgiriga studenter, Per Forsling  på 

Fastighetsägarna, Mikael Zivkovic  på Statens Fastighetsverk,Lars Eliasson  på Locum, 

Lennart Lifvenhjelm och Peter Linde på Vasakronan, Roland Nilsson på HSB Riksförbund, 

Dahn Gidstedt  och Helge Gimberg Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och Erik Westin 

Akademiska Hus. Utan er hade det inte gått att genomföra denna idé. 

 

Tack! 

 

Stockholm, maj 2011-05-19 

 

Emelie Holm 

Lars Skoglund 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Innehåll 
Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Förord ......................................................................................................................................... 4 
1. Inledning ................................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 
Syfte ....................................................................................................................................... 6 
1.2 Metod ............................................................................................................................... 6 

1.3 Avgränsning ..................................................................................................................... 7 
2. Fjärrvärmen igår och idag ...................................................................................................... 9 

2.1 Historia ............................................................................................................................. 9 
Fjärrkyla ................................................................................................................................. 9 
Kraftvärme ........................................................................................................................... 10 

Fjärrvärmens utveckling ....................................................................................................... 10 

2.2 Hur är fjärrvärmemarknaden utformad? ........................................................................ 11 

2.3 Lagstiftningen ................................................................................................................. 11 
3. Prissättningsmodeller ........................................................................................................... 13 

3.1 Bränsle ............................................................................................................................ 13 
3.2 Storlek på nät .................................................................................................................. 13 

3.3 Skatter ............................................................................................................................. 14 
3.4 Ägare .............................................................................................................................. 14 

3.5 Överprissättning ............................................................................................................. 14 
3.6 Information och dialog med kraftbolagen ...................................................................... 15 
3.7 Diskussion prissättning .................................................................................................. 17 

4. Alternativ till fjärrvärme ...................................................................................................... 19 
4.1 Geoenergi ....................................................................................................................... 19 
4.2 Miljö ............................................................................................................................... 20 

4.3 Diskussion om alternativ till fjärrvärme ......................................................................... 21 

5. Tredjepartstillträde ............................................................................................................... 24 
5.1 Dagens läge .................................................................................................................... 24 
5.2 Hur ska ett tredjepartstillträde gå till .............................................................................. 26 

5.3 Troliga konsekvenser vid ett tredjepartstillträde enligt utredningen. ............................. 27 

5.4 Diskussion tredjepartstillträde ........................................................................................ 30 
6. Reglering av fjärrvärmemarknaden ...................................................................................... 33 

6.1 Naturligt monopol .......................................................................................................... 33 
6.2 Typ av reglering ............................................................................................................. 33 
6.3 Systemansvar .................................................................................................................. 33 

6.4 Diskussion reglering av fjärrvärmemarknad .................................................................. 34 
7. Case Frescati ........................................................................................................................ 36 

7.1 Förutsättningar för konkurrens ....................................................................................... 36 

7.2 Diskussion Case Frescati ................................................................................................ 40 
8. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 41 
9. Litteraturförteckning ............................................................................................................ 44 
Bilagor. 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Fjärrvärmemarknaden i Sverige har under många år blivit starkt kritiserad, både av media och 

av kunder. Den främsta kritiken ha legat i den starka ställning som fjärrvärmebolagen har haft 

gentemot sina kunder, och det nästintill obefintliga skydd kunderna har haft mot bolagens 

prishöjningar. 2008 års införande av Fjärrvärmelagen har inte fått den önskade effekt man 

hoppades på i fråga om att stärka kundernas ställning. I april i år kom den av regeringen 

tillsatta utredningen om ett eventuellt konkurrensutsättande av fjärrvärmemarknaden, ett 

Tredjepartstillträde. Vi ville ta reda på hur det egentligen står till på dagens 

fjärrvärmemarknad, hur fungerar den och om den nu inte fungerar tillfredställande, vad beror 

det på? Vad skulle ett eventuellt tredjepartstillträde få för effekt? Och hur upplever kunderna 

situationen? För att få en övergripande bild valde vi att bygga uppsatsen kring intervjuer med 

flera stora fastighetsbolag för att få deras synvinkel som kunder och hur de upplever dagens 

fjärrvärmemarknad.  

 

Vi tror att fjärrvärmemarknaden inom kort kommer står inför stora förändringar och kände att 

ämnets aktualitet skapade incitament för oss att titta närmare på frågan. Att inte någon tidigare 

har gjort något liknande inom ämnet som ett examensarbete spelade självklart in även det i 

valet.  

Syfte 
Vi ville skapa oss en övergripande bild över fjärrvärmemarknaden och vilka faktorer och 

aktörer som skapar den. Hur upplevs marknaden av sina kunder och vad anser de om 

fjärrvärmen idag. Vi vill också ta reda på vilka problem och utmaningar som 

fjärrvärmemarknaden står inför i framtiden. 

1.2 Metod 

Inledningsvis bestämde vi oss för att göra en litteraturstudie kring fjärrvärmemarknadens 

uppbyggnad, vad gäller historia, prissättning och konkurrens med hjälp av tryckta källor. 

Vidare valde vi att bygga vår uppsats kring intervjuer med fastighetsbolagen. Detta för att få 

aktuella svar på våra frågor som täckte in de områden vi var intresserade av. För att 

exemplifiera och fördjupa oss har vi valt att använda oss av ett verkligt case där flera större 
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fastighetsbolag gick samman vid en upphandling av fjärrvärme. Fallet innehåller ett flertal 

aspekter som är relevanta för vårt syfte och ger en tydlig inblick i hur marknad med 

konkurrens skulle kunna fungera.  

 

Den statliga utredning som kom i april har legat till grund för vår fakta vad gäller ett 

eventuellt tredjepartstillträde och en eventuell regleringssituation av marknaden.  Vi har valt 

att varva faktatext med intervjusvar för att försöka spegla hur kunderna upplever dagens 

situation på fjärrvärmemarknaden och avsluta varje kapitel med en diskussion för att 

sammanställa åsikter och ren fakta. 

 

1.3 Avgränsning 

Då fjärrvärmemarknaden består av flera lokala och regionala nät, som vart och ett kan anses 

vara en egen marknad med olika förutsättningar, har det varit en utmaning att försöka skapa 

en helhetsbild över fjärrvärmemarknaden i stort. Då Stockholms fjärrvärmemarknad är störst 

och är en av dem som har bäst förutsättningar för att kunna konkurrensutsättas och är ett nät 

där diskussionen om fjärrvärmen har varit het, har det helt naturligt blivit en fokus just på 

denna marknad. De fastighetsbolag som vi intervjuat är alla stora fastighetsägare i Stockholm, 

men har även fastigheter runt hela landet vilket på så sätt har gett oss ett nationellt perspektiv. 

 

Då intervjuerna skedde innan den statliga utredningen publicerades har vi gjort antaganden 

om att utredningen skulle förespråka en lagändring för ett generellt tredjepartstillträde på 

fjärrvärmemarknaden vid dessa. 

 

De fastighetsbolag vi valde att intervjua är alla engagerade och aktiva inom diverse 

samarbetsgrupper för att öka debatt kring ämnet. För att få en övergripande bild av hur 

fastighetsägare resonerar kring dessa frågor valde vi även att intervjua Fastighetsägarna 

Stockholm, då de har varit en aktiv part och drivit debatten framåt. 

 

Då ingen tidigare har gjort ett examensarbete om ämnet såhär generellt, var det viktigt för oss 

att få med alla delar och aspekter för att kunna skapa en helhetsbild. Samtidigt har vi haft en 

utmaning i att försöka hålla ner omfattningen då det endast rör sig om en kandidatuppsats, 

därför har vissa faktadelar fått hållas kortare och utan någon djupare fördjupning så som 

kraftvärme och fjärrkyla.  
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Case Frescati är med för att illustrera hur ett eventuellt konkurrensutsättande av 

fjärrvärmemarknaden skulle kunna se ut och vilka möjligheter det skulle kunna ge. Vi har valt 

att inte fokusera på de tekniska aspekterna och problematiken kring dessa, utan istället försökt 

visa hur fastighetsbolagen agerade i fallet i fråga och vad det gav för resultat.  
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2. Fjärrvärmen igår och idag 

2.1 Historia 
Idén med fjärrvärme är enkel, istället för att varje hus ska ha egen uppvärmning i form av 

exempelvis en oljepanna, levereras värmen från en central anläggning till flera hushåll och 

byggnader. Varmt vatten går från den centrala anläggningen ut till hushållen och kommer 

tillbaka nerkylt, detta i ett slutet nergrävt rörsystem
1
. Idag säljs ca 50TWh (Terrawattimme) 

fjärrvärme per år i Sverige och det står för cirka hälften av den svenska värmemarknaden, 

som ett under ett år omsätter ca 100TWh. 

 

De första stapplande stegen för fjärrvärmen i Sverige togs i slutet av 1940-talet när det första 

fjärrvärmeverket byggdes i Karlstad och även om utvecklingen till en början gick långsamt 

följde flera svenska städer efter. Det var först 1973 i samband med den första oljekrisen, där 

priset på olja närmare tredubblades Sverige
2
, och färdigställandet av många av 

miljonprogrammets bostäder som genombrottet för fjärrvärmen kom
3
.  Till följd av det ökade 

oljepriset söktes alternativa uppvärmningskostnader till det bostäder som skulle byggas vilket 

gjorde att husen anpassades och anslöts direkt till fjärrvärmenätet. Mellan åren 1975 och 1985 

fördubblades försäljningen av fjärrvärmen i Sverige till 35TWh. Man har gått från att elda 

fossila bränslen som olja och kol i fjärrvärmeverken till att idag nästan uteslutande använda 

sig av förnybara bränslen exempelvis torv, spillvärme från industrier och biobränslen
4
.   

Fjärrkyla 
Samtidigt som mer och mer fjärrvärme har sålts har även behovet av kyla ökat, vilket har gjort 

att även försäljningen av fjärrkyla på senare år har ökat. Exempelvis har det ökade behovet att 

kyla ner datarum och serverhallar de senaste åren gjort att är i behovet har ökat och 

förmodligen kommer öka. Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärmen, men istället 

för att varmvatten pumpas ut till fastigheterna är det kallt vatten som går ut i ledningarna. 

Principen är den samma, att en centralanläggning står för kylan istället för att varje hus ska ha 

en egen klimatanläggning. Fler och fler fjärrvärmebolag räknar med att börja sälja även kyla, 

28% tror att de år 2015 kommer vara producenter av fjärrkyla, vilket går att jämföra med 22% 

2007 
5
. 

                                                 
1
 Svensk fjärrvärme 2009, a 

2
 SCB, Statistiska Centralbyrån 

3
 Svensk Fjärrvärme 2009 ,b 

4
 Jubileumsutgåva Fjärrvärmen 60år 

5
 Svensk Fjärrvärme, Fjärrkyla 
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Kraftvärme 
Idag är det också vanligt att värme och el produceras samtidigt i så kallade kraftvärmeverk. 

Den värme som uppstår vid produktionen av el tas alltså tillvara och blir fjärrvärme. 

Kraftvärmeverken eldas precis som fjärrvärmeverken med olika bränslen, exempelvis avfall 

eller biobränsle. Av den energi som tillförs ett kraftvärmeverk blir cirka 30-50% elenergi och 

resten värme, vilket gör kraftvärme mer energieffektivt än annan elproduktion från 

förbränning
6
. 

Fjärrvärmens utveckling 
Utvecklingen av fjärrvärmen har skett främst på kommunalnivå, fjärrvärme finns idag i 270 

av Sveriges 290 kommuner. Idag är ca var tredje svensk beroende av fjärrvärmen och den 

svara för uppvärmningen av varannan bostad och lokal i landet och branschen omsätter 

omkring 30miljarder
7
. Fram till avregleringen av elmarknaden 1996, där även fjärrvärmen 

kom att ingå, fick inte priset på fjärrvärme vara högre än kommunens kostnad för 

verksamheten, efter en så kallad självkostnadsprincip. Avregleringen innebar att marknaden 

nu skulle drivas på ett affärsmässigt sätt
8
. Vissa kommuner valde åren efter avregleringen att 

sälja ut sina nät till privata aktörer, idag är 69 % av näten i kommunalägo, de övriga 31 % ägs 

av privata aktörer, så som exempelvis E.ON och Fortum eller staten
9
. Men det också betyder 

att även de kommuner som inte sålde av verksamheten till utomstående aktörer ska driva 

verksamheten med ett syfta att göra vinst
10

. Detta har gjort att prisbilden på de olika 

fjärrvärmemarknaderna runt om i landet har utvecklats väldigt olika. I Uppsala, där Vattenfall 

AB idag äger nätet, kostar fjärrvärmen 140kr/kvm
11

 har exempelvis priserna mellan 1996 och 

2010 gått upp med 62 % vilket ska ställas i jämförelse med KPI som under samma tid steg 

med 18 % 
12

. Detta kan också jämföras med priset i Luleå som är 80,6kr/kvm
13

 och där 

kommunen tillsammans med SSAB äger nätet. 

 

                                                 
6
 Svensk Fjärrvärme, Vad är kraftvärme 

7
 Fastighetstidningen nr9/2009 

8
 Fastighetstidningen nr9/2009 

9
 Det bör noteras att i flera kommuner är ägandet av näten delat av kommunen och en privataktör. I 

exempelvis Stockholm äger Stockholms Stad hälften av Fortums fjärrvärmeverksamhet. 
10

Muren. 2011  
11

 Statistik från Nils Holgerssonundersökningen 2011 
12

 Fjärrvärme 2011, Fastighetsägarna 
13

 Statistik från Nils Holgerssonundersökningen 2011 
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2.2 Hur är fjärrvärmemarknaden utformad? 
Fjärrvärmemarknaden är idag att se som ett naturligt monopol. Själva distributionen, de 

ledningarna som värmen levereras i och de stordriftsfördelar detta för med sig vid 

produktionen av fjärrvärme, samt att ett fjärrvärmenät är kostsamt att bygga och det kan inte 

anses ekonomiskt försvarbart att försöka bygga ett konkurrerande nät parallellt med ett redan 

befintligt på en ort, att marknaden är att se som ett naturligt monopol.  Liknande de naturliga 

monopol som finns på el- och telefonimarknaden
14

.  

 

Man kan dela upp fjärrvärmemarknaden i två delar, där distributionen är en del och 

produktionen är att se som den andra. Produktionen av fjärrvärme är hur varmvattnet, som ska 

leveras till kunderna produceras, värms upp. Det finns inte lika tydliga stordriftsfördelar i 

produktion som vid distribution av fjärrvärme, men då det idag endast är den fjärrvärmeaktör 

som har tillgång till nätet, alltså distributionen som har något att vinna på att ha en produktion 

av fjärrvärme blir också detta att se som ett naturligt monopol.
15

 Astri Muren förklarar” Då 

den fasta kostnaden för nätverket innebär sjunkande genomsnittskostnaden över ett stort 

produktionsintervall och produktionskostnaden blir därför lägst om det endast finns ett 

nätverk i ett område.”
16

. Idag är fjärrvärmemarknaden det enda naturliga monopol i Sverige 

som inte är prisreglerat tillskillnad från el och telefoni, något som också är viktigt att notera är 

att näten för fjärrvärme är lokala och inte som vid el sammankopplade till ett nationellt nät
17

. 

Transportkostnaderna för hetvatten för fjärrvärme bli således mycket högre än vid produktion 

av exempelvis el, idag är det också tekniskt omöjligt att transportera det uppvärmda vattnet 

för långa sträckor, i fallet el finns inget problem med att producera elen i ett vattenkraftverk i 

Timrå och konsumera den i Uppsala då transportkostanden av el är relativt låg. 

 

2.3 Lagstiftningen 
 

Den nuvarande lagstiftningen rörande fjärrvärme trädde i kraft 2008, då Fjärrvärmelagen 

(2008:263) kom, den kom tillföljd av den kritiken som under en längre tid hade riktats mot 

fjärrvärmebolagens starka ställning gentemot sina kunder och de prishöjningar som skede runt 

om i landet, framförallt i storstäderna. Lagen byggde till stor del på den utredningen som den 

dåvarande regeringen tillsatte 2002 för att se över konkurrenssituationen på 

                                                 
14

 Muren.  2011 
15

 Energimarknadsinspektionen 2010 
16

 Muren. 2011 
17

 Muren. 2011 
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fjärrvärmemarknaden, ett av förslagen i utredningen Fjärrvärme och Kraftvärme i framtiden 

SOU:2005:33 var att en fjärrvärmelag skulle komma tillstånd för att stärka kundernas 

situation
18

. Dock har kritiken inte minskat sen lagen kom och den effekt lagen skulle få 

genom att stärka kundernas ställning har inte infriats. Fortfarande är kunderna låsta till sin 

fjärrvärmeleverantör och då det idag inte är möjligt att välja leverantör är alternativet till 

fjärrvärme att inte köpa fjärrvärme. Som en följd av detta tillsatte regeringen en utredning 

2009 om så kallat tredjepartstillträdde, TPA- utredningen. Utredarens uppdrag var att se om 

det skulle vara lämpligt att tillåta andra än nätägaren att kunna ansluta sig till nätet och sälja 

sin producerade värme och på det viset konkurrensutsätta fjärrvärmemarknaden
19

. 

 

Utredning som kom 30 april i år, ”Fjärrvärme i konkurrens” SOU 2011:44, föreslår ett nytt 

regelverk där det ska bli tillåtet med såkallat tredjepartstillträde oberoende vad nätägaren 

tycker. Man hoppas att genom detta skapa en mer konkurrenskraftig och transparant marknad 

och på detta sätt få mer marknadsmässiga priser
20

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
18

 SOU 2011:44 
19

 SOU 2011:44 
20

 SOU 2011:44 
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3. Prissättningsmodeller 
 

Bestämmandet av priset på fjärrvärme är en process som innehåller många variabler. Priset 

som slutkund får betala består ofta av en fast del och en rörlig del, som varierar beroende på 

bland annat leverantör och nätets storlek
21

. Olika fjärrvärmeproducenter använder sig av olika 

prissättningsmodeller, men de två vanligaste är någon form av självkostnadspris eller 

alternativprissättning. Vid användning av alternativprissättning tittar kraftbolagen på vad 

alternativa uppvärmningsalternativ kostar och sätter priserna i relation till dessa. Detta leder 

till att om priset på exempelvis olja och biobränsle går upp så kommer fjärrvärmepriset också 

att öka.
22

   

 

3.1 Bränsle 
Vidare spelar det in vilken typ av bränsle som används vid produktionen och vilken typ av 

anläggning detta sker i, eldning exempelvis pellets kräver en mindre avancerad anläggning än 

eldning av sopor vilket leder till att priserna varierar. Det blir således högre priser då 

kraftbolagen måste räkna hem en stor investering på en sopförbränningsanläggning som 

kräver omfattande rening av utsläppen. De operatörer som använder sopor som bränsle har 

ofta så kallade kraftvärmeverk, det vill säga ett verk som producerar både fjärrvärme och el 

vilket kan kompensera och sänka priset för konsumenter något då operatören tjänar mer på 

elförsäljning. Biobränsle är relativt dyrt att köpa in då det ofta är förädlat i form av pellets, 

men fördelen är att de gamla fjärrvärmeverken som tidigare eldats med olja kan användas 

med endast små justeringar vilket leder till relativt låga investeringskostnader men höga 

bränslekostnader.
23

  

3.2 Storlek på nät 
Fjärrvärmenätens storlek och antal anslutningspunkter spelar också en stor roll i 

prissättningen. De nät som ligger på mindre orter har således färre anslutningspunkter och 

näten måste dras längre för att nå fler vilket leder till högre priser då det är färre som delar på 

kostnaderna. Detta syns tydligt vid en kontroll av prisstatistik då större nät med fler anslutna 

generellt sett har lägre priser.
24

  

                                                 
21

 Prisvärd Fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, 2010,  
22

 Uppvärmning i Sverige 2010, Energimarknadsinspektionen, EI R2010:04 
23

 Prisvärd Fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, 2010,   
24

  Energimarknadsinspektionen 2010 
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3.3 Skatter 
Staten styr också prissättningen i viss mån genom att ta ut koldioxidskatter vilket påverkar 

priset genom att producenterna får betala mer när kraftverken släpper ut mer koldioxid. 

Utsläppsrätter och elcertifikat påverkar priset genom att vissa leverantörer som har en 

produktion som påverkar miljön mer, måste köpa dessa för att få fortsätta med sin produktion 

och de som har mer miljövänlig produktion får sälja dessa och får tillgodoräkna sig detta.
25

 

3.4 Ägare 
Ägarstrukturen spelar också in vad gäller prissättning, då kommunala ägare ofta har lägre 

avkastningskrav på sina verksamheter än privata aktörer men givetvis finns det även 

kommunala aktörer som har höga avkastningskrav. Ett lågt avkastningskrav ger generellt 

lägre priser till konsument.
26

  

3.5 Överprissättning 
Det som oroar både konsumenter och myndigheter är att kraftbolagen idag kan bedriva 

överprissättning utan att någon myndighet kan förhindra detta. Det som fått dessa parter att 

reagera är att fjärrvärmepriserna ökat sedan avreglering av elmarknaden och utförsäljning av 

de kommunala kraftbolagen med runt 22 % över KPI
27

. Lennart Lifvenhjelm, energiexpert 

och Peter Linde, Energiinköpare på Vasakronan ger sin syn på hur svårt det är att påverka 

prissättningen: 

”Nackdelen för oss som kund är just att prissättningen blir väldigt statisk och att det är svårt 

att påverka även fast vi är en relativt stor kund. Sedan hanteras det självklart lite olika av olika 

fjärrvärmebolag, men i grund och botten är det att de är så dominerande på sin marknad att de 

inte behöver lyssna och att de enligt konkurrenslagen inte får särbehandla kunder och detta 

använder sig de flesta kraftbolagen av. Men vi har märkt att fjärrvärmebolagen har blivit lite 

mer lyhörda nu på senare tid och försökt öka valmöjligheterna genom att erbjuda några olika 

prislistor. Nu är det inte så här för alla men en attitydförändring hos kraftbolagen verkar vara 

på gång.”
28

  

Även Mikael Zivkovic på Statens fastighetsverk säger att prisfaktorn är viktig: 

”Vi gillar fjärrvärme som produkt, men det är priset som är problemet. Exempelvis här i 

Stockholm. Jag vet inte om en reglering kan vara positivt. Tidigare fanns det ett intresse att 

                                                 
25

  Svensk Fjärrvärme, 2010  
26

 Svensk Fjärrvärme, 2010  
27

 Med hänsyn till ökade bränslepriser 
28

 Intervju med Lennart Lifvenhjelm och Peter Linde på Vasakronan, 2011-04-13 
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försörja staden, när det var kommunalt men detta försvann när man sålde ut de kommunala 

bolagen.”
29

 

 

Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket har båda påpekat att konkurrensen på 

fjärrvärmemarknaden inte fungerar tillräckligt bra. Detta möjliggör oskälig prissättning och 

det ger ett vinstmaximerande företag incitament att överprissätta. Vidare har de även 

konstaterat att valet för kraftbolagen har blivit att antingen prisdiskriminera eller överprissätta 

alla sina befintliga kunder.
30

 

 

På Akademiska Hus säger Erik Westin att efter avregleringen 1996 av elmarknaden och den 

senare utförsäljningen av de kommunala fjärrvärmeproducenterna, har det inte funnits någon 

riktig kontroll över prissättningen: 

”Det finns en väldigt stor nackdel och det är densamma som på elmarknaden, det här med att 

privatisera energiförsäljning är väldigt svårt eftersom man som kund upplever sig som väldigt 

svag. Det blir en väldigt dålig balans mellan säljare och köpare. Ett av de stora problemen 

som finns är att det inte finns någon som kontrollerar om fjärrvärmeproducenterna 

överprissätter. Som marknaden fungerar idag så är det ingen som är tvungen att köpa 

fjärrvärme och då har man att välja på att köpa fjärrvärme eller inte, detta har i sig en viss 

prisreglerande effekt. Det vill säga, sätter man för högt pris på fjärrvärme så köper man den 

inte. Tyvärr så är det en väldig tröghet när det kommer till fjärrvärmemarknaden och det är 

just det som många har upplevt. Man anslöt sig till fjärrvärme när det upplevdes som relativt 

billigt och sen gick oljepriset upp och då tog fjärrvärmeproducenterna ut en liknande höjning 

och hänvisade till att om du hade gjort valet idag så hade du ändå valt fjärrvärme. Just detta 

har ju lett till att det är ett väldigt svagt förtroende i marknaden och det är problematiskt på 

många sätt.”
31

 

 

3.6 Information och dialog med kraftbolagen 
För att försöka vända opinionen och öka förtroendet för prissättningen inom 

fjärrvärmebranschen har intresseorganisationen Svensk Fjärrvärme skapat ett 

                                                 
29

 Intervju Mikael Zivkovic Statens Fastighetsverk. 
30

 Energimarknadsinspektionen, 2010 
31

 Intervju med Erik Westin på Akademiska Hus, 2011-05-06 
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certifieringssystem kallat REKO. Detta ska stärka kundens ställning gentemot kraftbolagen 

och tvinga dessa att redovisa prisstatistik och ha en dialog med kunden
32

.  

Vasakronan säger i intervjun att informationen har blivit bättre på senare år: 

”Det är olika från olika bolag men i stockholmstrakten har Fortum de senaste åren blivit 

väldigt klara med det. De har ju en dialog med kunderna vad gäller deras prissättning så den 

informationen är bra sen så skiljer det sig lite från det kommunala kraftbolaget Norrenergi 

som inte är lika tydliga och där deras prissättning skiljer sig, inte så mycket dialog där. Men 

både vi och kraftbolaget vill ju tjäna pengar så att det blir ju motsättningar och de ser ju till att 

deras totala intäkt inte minskar. Det som man kan förhandla med dem om är effekt där vi kan 

tjäna pengar genom att minska vår användning och det kan ju då bli en bra affär även för dem 

då Stockholm växer och det är dyrt att tillskapa mer effekt och på marginalen producera mer 

värme. Men det som kan konstateras är att den fasta delen på priset har ökat då vi ser att vår 

kostnad inte går ned totalt sett även fast vi sänkt vår förbrukning. Så kraftbolagen skiftar 

kostnaden mot en större fast del så de kan underhålla sina nät eftersom de på något sätt ska ta 

in pengarna. Så upplever vi det som fastighetsägare i alla fall sen om det är ett enögt 

påstående det vet inte jag. Vi har en i alla fall en möjlighet att påverka effektabonnemangen 

om de skulle vara onormala om en värmepump gått sönder eller liknande, så vi har en 

möjlighet att backa bandet och sänka våra kostnader.”
33

 

 

Även Erik Westin beskriver vidare ett ökat intresse från fjärrvärmeproducenterna att skapa 

ökad dialog mellan kund och producent och ge mer information genom att samla kundgrupper 

till exempel
34

. Men åsikterna går isär, Dahn Gidstedt och Helge Gimberg på Stiftelsen 

Stockholms Studentbostäder tycker inte att informationen från kraftbolagen har förbättras, de 

tycker den information ofta kommer försent och att det är de som måste ligga på för att få 

någon information
35

. Medan Mikael Zivkovic, energispecialist på Statens Fastighetsverk 

finner att de storkundsforum Fortum håller i Stockholm för sina större kunder tillhandahåller 

tillräcklig information och han är nöjd med den dialog som förs mellan Fortum och Statens 

Fastighetsverk.
36

 

 

                                                 
32

 Svensk Fjärrvärme, 2010  
33

 Intervju med Lennart Lifvenhjelm och Peter Linde på Vasakronan, 2011-04-13 
34

 Intervju med Erik Westin på Akademiska Hus, 2011-05-06 
35

 Intervju med Dahn Gidstedt och Helge Gimberg på SSSB, 2011-04-14 
36

 Intervju Mikael Zivkovic Statens Fastighetsverk. 
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3.7 Diskussion prissättning 

Prissättning är en central del i debatten kring fjärrvärme och förmodligen den del som är 

enklast att förändra för att få ett ökat förtroende på marknaden. Hur mycket information 

kunden får på sin faktura varierar lite beroende på hur stor kund man är, men det som alla 

kunder kan uttyda är att det finns en fast del och en rörlig del av priset. Dessa varierar 

beroende på vilken leverantör kunden har. Kraftbolagen verkar mer och mer öka den fasta 

delen för att säkra sin inkomst, detta förtydligas av att till exempel Vasakronan säger att även 

fast de minskat sin totala förbrukning så minskar inte slutkostnaden vilket kan härledas till 

högre fasta kostnader och delvis av höjda priser på den rörliga delen också. Däremot säger 

Vasakronan att kraftbolagen är lyhörda och hjälpsamma om de vill minska sina 

effektabonnemang vilket sänker kostnaderna för kunden. Detta kan bero på att fjärrvärmenätet 

i Stockholm växer och det hela tiden skapas nya anslutningspunkter vilket gör att kraftbolagen 

behöver tillskapa mer effekt vilket är väldigt kostsamt och då är det effektivt för båda parter 

att minska den befintliga kunders förbrukning istället.  

 

Vilken prissättnings modell kraftbolagen använder beror till stor del om de är kommunala 

eller privata och vad de har för avkastningskrav på sig. Självkostnadspris är inte tillåtet då 

verksamheten ska bedrivas affärsmässigt, men gissningsvis är de fortfarande några 

kommunalaktörer som i princip använder sig av denna modell och inte helt förvånande är det 

hos dessa aktörer som de lägsta priserna idag finns. Om de inte använder sig av 

självkostnadspris så använder de flesta kraftbolagen sig troligen av någon form av 

alternativprissättning. Denna variant är relativt ofördelaktig för kunden då de får betala för 

vad alternativa bränslen kostar. Kunden kan uppfatta detta som orättvist att de ska få betala 

samma pris för något som de inte har valt. Vill man ha fjärrvärme vill man inte betala för 

alternativpriset på olja är, det hela kan kännas lite suspekt då det inte motsvarar reella 

kostnader. För det behöver man inte säga att självkostnadspris ska råda, utan vi tycker 

självklart att kraftbolagen givetvis ska få göra vinst på sina investeringar. Men någon form av 

reglering som håller priserna på en försvarbar nivå skulle kunna vara en lösning på den 

rådande överprissättningen som vi ser det. Som både Konkurrensverket och 

Energimarknadsinspektionen konstaterat finns det inga incitament för ett affärsmässigt företag 

att inte ta ut överpris vid en monopolsituation. Således är kanske någon form av reglering en 

väg att lösa problemet med överprissättning eller åtminstone införa någon form av 

kontrollfunktion för marknaden. 
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En annan aspekt som spelar in vid prissättning är vilket bränsle som kraftbolagen eldar med, 

biobränsle till exempel är relativt dyrt att köpa in men är förnyelsebart och ett av de mer 

miljövänliga alternativen. Vid användning av detta bränsle kan kunderna troligen tänka sig att 

betala mer om de vet att biobränsle är dyrare och ett bra alternativ ur miljöaspekt. Däremot 

bör man ifrågasätta varför de kunder som bor i ett nät där man eldar sopor som kraftbolaget 

dessutom får betalt för att förbränna, ska få betala de högre driftskostnaderna som dessa 

anläggningar har gentemot andra. Ofta är de verk som förbränner sopor kraftvärmeverk som 

samtidigt producerar el vilket gör dessa anläggningar ännu mer lönsamma och 

energieffektiva.  

 

Utnyttjandet av sin monopolställning påverkar också förtroendet för kraftbolagen, vilket 

kanske spelar mindre roll, när de är ensamma aktörer men vid en konkurrensutsättning av 

marknaden så är det en viktig komponent. Detta verkar dock fjärrvärmeleverantörerna börjat 

inse och försöker få till mer dialog med sina kunder genom att hålla kontakt med dem genom 

diverse kundgrupper. Dessa kundgrupper består oftast av de stora kunderna och dessa är 

väldigt viktiga för kraftbolagen, men det kraftbolagen missar är att de större kunderna ofta är 

ganska nöjda med information om prissättning. De som fjärrvärmebolagen borde lägga mer 

kraft på att informera och försöka få ökat anseende hos är de mindre kunderna som 

exempelvis bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme som den absolut högsta kostnaden.  

 

Dessa mindre kunder är väldigt många och det verkar oftast vara de som letar mycket aktivt 

efter alternativ till uppvärmning oftast för att de känner sig maktlösa och inte får till någon 

dialog med kraftbolagen. Detta är väldigt viktigt även om man ser det ur ett 

samhällsperspektiv då de flesta mindre kunderna har fastigheter som ligger centralt där 

förutsättningarna för fjärrvärme är optimala. Börjar fler och fler bostadsrättsföreningar övergå 

till andra alternativ än fjärrvärme kan det på längre sikt slå ut underlaget för fjärrvärme vilket 

ur ett samhällsperspektiv skulle vara förkastligt.    
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4. Alternativ till fjärrvärme 

4.1 Geoenergi 
Det som i litteratur och genom intervjusvar har lyfts fram som det bästa alternativet till 

fjärrvärme är olika geoenergilösningar. Dessa lösningar bygger på att värme bildats av 

solenergi, den värme som solens strålar ger lagras i marken och kan pumpas upp med hjälp av 

en pumpanläggning som drivs med el. Denna lösning används ofta i kombination med kyla, 

det vill säga att man även kan pumpa upp kyla och på det sättet både utvinna värme och kyla 

från marken
37

.  

 

Statens fastighetsverk lyfter fram att möjligheten med att kombinerar kyla och värme gör att 

det kan bli prisvärt att titta på alternativ till fjärrvärme. 

”Vi kan säga att i de byggnader där vi har behov av både värme och kyla kommer vi i 

Stockholm i framtiden titta på att ha värmepump och även få kyla genom detta. Du stoppar in 

el och får både värme och kyla, samt en bättre verkningsgrad. Vi har ett antal sådana 

byggnader i Stockholm. Här finns våra mest komplexa och största byggnader. Skeppsholmen, 

Operan och Slottet. Väldigt mycket kvadratmeter och ett behov av både värme och kyla”
38

. 

 

Den största anledningen till att välja ett annat alternativ än fjärrvärme de ekonomiska fördelar 

det kan ge och när andra lösningar är energieffektivare. Vasakronan som har som mål att vara 

klimatneutrala undersöker förutsättningar för de mest energieffektiva lösningar för sina 

fastigheter.  

”Vi har ett väldigt centralt beläget bestånd på de orter där vi är verksamma, de flesta av våra 

fastigheter ligger ofta så till att det inte finns möjligheter till uppvärmningsalternativ gentemot 

fjärrvärmen . Vi undersöker givetvis alternativ då vi vill ha en så miljövänlig och 

kostnadseffektiv uppvärmning som möjligt. Vasakronan är ett av Sveriges ledande 

fastighetsbolag när det gäller att aktivt jobba med energisänkningar. Vad gäller 

Stockholmsområdet, har vi exemplet med Brunkebergsåsen som går genom och under staden 

och där har vi tittat på möjligheten med akvifer-lösning för både värme och kyla. I 

Fastigheten hästskon där SEB sitter idag finns det ett gammalt vattenlager och där har vi 

provborrat och provpumpat och resultaten från detta ser lovande ut. Utifrån dessa ska vi 

kunna få ut tillräckligt för att försörja fastigheten.”
39

 

                                                 
37

 Svensk Geoenergi, nr 1 2011 
38

 Intervju med Mikael Zivkovic på Statens Fastighetsverk, 2011-04-07 
39

 Intervju med Lennart Lifvenhjelm och Peter Linde på Vasakronan, 2011-04-13 
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En aspekt som Lars Eliasson på Locum lyfter fram är att vid ett byte till någon form av 

värmepump så byter man energiform och använder ofta mer el istället: ”Fjärrvärme är i 

nuläget det bästa alternativet. Det handlar fortfarande om att vi vill använda så lite el som 

möjligt och släppa ut så lite koldioxid som möjligt. Bergvärme är fortfarande el.”
40

 

 

Själva formen fjärrvärme är inte något som fastighetsbolagen lägger någon värdering vid, det 

som prioriteras är energi- och kostnadseffektiva lösningar. Att många tycker att fjärrvärme är 

en bra uppvärmningsform kan bekräftas genom att Fjärrvärmen står för hälften av all 

energianvändning på värmemarknaden och ungefär 80 % av alla flerbostadshus i Sverige är 

anslutna till ett fjärrvärmenät.
41

 

  

Vasakronan uttryckte sig såhär:  

” Det det handlar om i slutändan är att vi ska göra en bra affär för både Vasakronan och för 

våra kunder. Vi har som ett övergripande mål inom bolaget att vi ska vara bäst i branschen på 

att energieffektivisera, inte bara för att vi vill vara bäst utan vi vill vara det första 

fastighetsbolaget att nå 2020- och 2050-målen
42

. Huvudincitamentet är att vi ska göra en bra 

affär som vi både kan spara energi och pengar på.” 

På Akademiska hus säger Vice Vd:n  Erik Westin:  

”Om man bortser från pris. Vad gäller driftssäkerhet är det svårt att konkurrera med 

fjärrvärmen, för har du en egen anläggning måste du ha någon form av redundans. Kortfattat 

skulle jag säga att fjärrvärme vinner om man bortser från prisfaktorn. Detta gäller naturligtvis 

under förutsättning att fjärrvärmen produceras på ett miljövänligt sätt.”
43

 

 

4.2 Miljö 
Miljöaspekten vid val av uppvärmningsmetod är något som väger tungt hos de flesta 

fastighetsbolag vi intervjuade, men de ser det mer som en självklarhet att välja ett miljövänligt 

alternativ än att de väger pris mot miljö när de tittar på alternativ till fjärrvärmen.  Erik Westin 

på Akademiska Hus beskriver det så här: 

                                                 
40

 Intervju med Lars Eliasson på Locum, 2011-04-14 
41

 Uppvärmning i Sverige 2010, Energimarknadsinspektionen, EI R2010:04, s23 
42

 2020-målet är ett EU-mål om minskade utsläpp med 20 %, ökad energieffektivisering med 20 % och öka 
andelen förnyelsebar energi med 20 %. 2050-målet är ett EU-mål om att minska utsläppen i varje medlemsland 
med 80-90 %. 
43

 Intervju med Erik Westin på Akademiska Hus, 2011-05-06 
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” Miljö är mer en hygienfaktor, det vill säga vi kompromissar inte med miljön utan miljön är 

ett grundkrav. Vi ska ha en viss profil på vår energiförsörjning och där vi då är medvetna om 

att då vi köper fjärrvärme finns det en del fossila bränslen i spetsen och köper vi el kan det 

finnas dåliga inslag där också. På marginalen finns det hela tiden sådant som är dåligt för 

miljön. Vi utgår ifrån de krav som är normala på marknaden och ser dessa som grundkrav och 

dessa kompromissar vi inte med, sedan försöker vi naturligtvis verka för att fasa ut till 

exempel kolproduktionen i Fortums Värta-anläggning. Vi lägger ett visst tryck på 

producenterna genom att vi har särskild CO2 redovisning i vår årsredovisning och begär 

underlag till dessa från producenterna.”
44

 

 

Även Locum ser miljön som något man inte kompromissar med och verkar för att miljön ska 

komma in i tänkandet hela tiden under ett längre perspektiv. Locum värderar miljöaspekten 

väldigt högt och vid en investering är det av stor vikt att den är producerad på ett klimatsmart 

sätt. Eftersom investeringarna finansieras av Landstinget tar Locum hänsyn till att åtgärderna 

är hållbara ur ett miljö-, ekonomiskt- och socialt perspektiv. Locum kan vara mer långsiktiga 

och göra mer klimatsmarta saker som inte skulle bli lönsamt ur ett kortare perspektiv för en 

privat fastighetsägare. Självklart är priset viktigt och miljöaspekten är svår att sätta ett pris på, 

men det finns enkla och inte så kostsamma åtgärder att göra för att aktivt arbeta för miljön. 

Driftoptimering är det billigaste och enklaste sättet att spara energi, men även till exempel 

tilläggsisolering och fönsterbyten är lönsamma om de utförs i samband med underhållsarbete. 

Ett annat exempel är att köpa vind- eller vattenkraft till den el som förbrukas men det ska då 

inte ses som en lösning på en fastighets koldioxidförbrukning utan ett sätt att motivera 

elproducenterna att producera klimatsmart.
45

 

 

”Vi kan absolut tänka oss att öka våra kostnader till viss del för att få klimatneutral 

fjärrvärme. Men precis som för el så är det viktigt att pengarna då går till förtida 

investeringar, som exempelvis att ta bort kol- och oljepannor och installera biovärme i 

stället.”
46

 

4.3 Diskussion om alternativ till fjärrvärme 
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 Intervju med Erik Westin på Akademiska Hus, 2011-05-06 
45

 Intervju med Lars Eliasson på Locum, 2011-04-14 
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Olika geoenergilösningar är något som diskuteras flitigt i dagens energidebatt och huruvida 

det är lönsamt att byta från fjärrvärme till dessa. I de intervjuer vi gjorde med de större 

fastighetsbolagen finns det olika åsikter vad gäller alternativen till fjärrvärme, men det som är 

en röd tråd hos samtliga är att priset spelar en stor roll. Fastighetsbolagen är väldigt aktiva 

inom området och går igenom förutsättningar individuellt för sina fastigheter för att 

kontrollera om det finns alternativ till uppvärmning som är mer energieffektivt och som kan 

spara pengar. De är affärsmässiga bolag som vill effektivisera sina fastigheter och på så sätt 

göra bra affärer.  

 

Det som ofta gör geoenergi till ett bra alternativ, ekonomiskt sett, är om man har behov av 

både värme och kyla. Då en sådan anläggning kan producera både och, blir det ett effektivt 

alternativ till fjärrvärme och fjärrkyla till exempel. Det som även är värt att nämna är att vid 

installation av till exempel en bergvärmepump så skjuter man över kostnaderna från 

fjärrvärme till elenergi så det är viktigt att man gör noggranna kalkyler innan man byter 

uppvärmningsform. I de centralt belägna fastigheterna är fjärrvärme ofta det bästa alternativet 

sett ur ett samhällsperspektiv då det finns ett väldigt bra underlag genom tätbebyggelse och 

således vore det ur resurssynpunkt inte bra om flera byter till andra alternativ. Fjärrvärmen 

skulle då bli ineffektiv och det skulle slå hårt på lönsamheten för fjärrvärmeproducenterna. 

Många anser att de tjänar för mycket pengar och på så sätt vill straffa dem och byta till något 

annat men det som inte får glömmas bort är att det är en väldigt effektiv form för 

uppvärmning och är ofta bra sett ur ett miljöperspektiv också. Detta bekräftar 

fastighetsbolagen också, som säger att om man bortser från pris så är fjärrvärmen överlägsen.  

 

Vad gäller driftskostnader verkar fjärrvärmen ha stora fördelar gentemot en värmepump som 

kräver en viss kunskap och service, medans man i och med anslutandet till fjärrvärmenätet 

inte behöver tänka på driften då den sköts av leverantören . Ska vi vara krassa och 

generalisera, kan vi säga att fjärrvärme är en enkel lösning, men ofta lite dyrare i dagsläget. 

Miljöaspekten är något som samtliga fastighetsbolag som vi intervjuat ser som en självklarhet 

och något som man inte kompromissar med, de beskriver det som en hygienfaktor. Därför 

använder de sig av sin styrka som stora kunder för att påverka kraftbolagen att förändra sin 

produktion till att bli mer klimatsmart. Locum skulle till och med kunna tänka sig att betala 

lite extra för fjärrvärmen om de visste att kraftbolagen skulle investera detta i att minska sina 

koldioxidutsläpp. Det är otroligt viktigt att de stora aktörerna på marknaden ser att de har ett 

ansvar och utför påtryckningar för förändring. Att de utför påtryckningar kan ses som ett bra 
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komplement till reglering och fjärrvärmeproducenterna är troligen mer benägna att lyssna på 

sina största kunder, som faktiskt har ett val att välja bort fjärrvärmen, än råd från någon 

myndighet.  
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5. Tredjepartstillträde 
 

”Man pratar om TPA för att få en fungerande fjärrvärmemarknad. Och på sätt och vis, men 

absolut inte i den omfattning som många tror. Det kommer bara att fungera på några lokala 

marknader.”
47

 

 

5.1 Dagens läge 
Den utredningen om tredjeparttillträde som regeringen tillsatte 2009 är inte den första 

utredningen om en eventuell konkurrensutsättning av fjärrvärmemarknaden. 2002 beslutade 

den dåvarande regeringen att en utredning kring samma fråga skulle tillsättas, detta efter den 

kritik som var kring det orättvisa förhållande kund och fjärrvärmeleverantör. Ett sådant 

tillträde skulle syfta till att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och 

åstadkomma lägre priser. Utredningen skulle också se över de konsekvenser detta skulle 

kunna tänkas få för samhälle, företag och miljö. Den gången kom utredarna fram till att ett 

generellt tredjepartstillträde inte borde införas i utredningen ”Fjärrvärme och kraftvärme i 

framtiden” SOU 2005:33. Utredaren ansåg då att varken konkurrensskäl, konsumentnytta 

eller miljöhänsyn talade för att det skulle vara nödvändigt att lagstifta om en tvångsvis 

reglerad rätt till att få ansluta sig som tredje part till fjärrvärmenätet. Däremot föreslog 

utredaren att innehavaren av ett fjärrvärmenät ska vara skyldig att förhandla med andra 

intressenter som producerar värme som vill in på nätet. Framläggning av denna utredning låg 

till grund för den lagstiftning som kom 2008, Fjärrvärmelagen (2008:263), där 37§ berör just 

detta
48

: 

 

37 § Om ett fjärrvärmeföretag får en begäran om tillträde till rörledningarna från någon 

som vill sälja värme till fjärrvärmeverksamheten eller använda ledningarna för 

distribution av värme, ska fjärrvärmeföretaget förhandla om tillträde med den som gjort 

begäran. Skyldigheten att förhandla innebär att fjärrvärmeföretaget ska försöka komma 

överens om ett tillträde med den som begärt det.  
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 Intervju med Lars Eliasson på Locum, 2011-04-14 
48

 Fjärrvärme i Konkurrens SOU 2011:44 
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Om någon överenskommelse inte kan träffas om tillträde, ska fjärrvärmeföretaget ange 

skälen för att tillträde inte medges49. 

 

Det finns alltså ingen skyldighet för nätägaren i dagsläget att ”komma överens” med den 

andra aktören som vill sälja sin producerade värme. Som tidigare nämnt har lagen inte fått den 

effekt man önskar när det gäller att stärka kundens situation och kundens förtroende gentemot 

fjärrvärmebolagen och därför tillsatte den nuvarande regeringen en ny utredning om ett 

eventuellt konkurrensutsättande av fjärrvärmemarknaden 2009. 

 

En av de främsta anledningarna utredarna fann 2002 för att neka tredjepartstillträde var den 

svårighet med att hitta en lämplig ansvarsfördelning för att upprätthålla en balans mellan 

efterfrågan och produktion i varje lokalt fjärrvärmenät. Fjärrvärmeproduktion är en 

kapitaltörstig verksamhet och en relativt liten minskning i efterfrågad kvantitet medför en 

relativt stor påverkan på resultatet för leverantören. En liten förändring kan därför få stora 

konsekvenser som är svåra att förutse för leverantörerna av fjärrvärme
50

. 

 

Utredningen som kom nu i slutet av april, ”Fjärrvärme i konkurrens SOU 2011:44, 

 har däremot kommit fram till motsatt slutsats. Där har utredaren funnit att ett 

tredjepartstillträde skulle bidra till en effektivare fjärrvärmemarknad och stärka kundernas 

position. Idag finns ingen konkurrens i fjärrvärmenäten, utan konkurrensen kommer endast 

från andra alternativ av uppvärmning. Genom att öppna för ett generellt tredjepartstillträde på 

alla fjärrvärmemarknader i landet, öppnas möjligheterna för konkurrens inom både handeln 

och produktionen av fjärrvärme vilket skulle gynna marknaden som stort och stärka kundens 

position enligt utredaren. Samt att en effektiv konkurrens skulle utveckla fjärrvärmen som 

uppvärmningsalternativ, vilket är positivt både ur ett miljöpolitiskt perspektiv och också för 

fjärrvärmekunderna i ett långsiktigt perspektiv
51

.  

Per Forsling Energispecialist på Fastighetsägarna, ” Idag finns handel mellan olika 

fjärrvärmebolag, men kunden får inte välja. Det är fjärrvärmebolagen som bestämmer.” Han 

fortsätter ”En marknad som det är beskrivet i litteraturen är t ex att det ska finna minst 5 
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 Fjärrvärmelagen (2008:263) 
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 SOU 2011:44 
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26 

 

aktörer osv. Det bästa är om det finns så många aktörer som möjligt och att kundernas 

rörlighet är stor, man ska inte behöva vara låst vid en leverantör.”
52

. 

 

5.2 Hur ska ett tredjepartstillträde gå till  
 

I utredningen har man föreslagit att en åtskillnad mellan produktionen, distributionen och 

handeln av fjärrvärme är nödvändigt vid ett generellt tredjepartstillträde
53

. Åtskillnaden 

mellan de olika delarna ska åstadkomma lika förutsättningar för alla aktörer på marknaden, 

samt förhoppningsvis bidra till en ökad pristransparens, genom att kostnaden för varje del blir 

synlig och inte som idag när det kan vara svårt att se hur kostnaderna för de olika delarna är 

fördelade på den totala kostnaden. Detta ska också göra att det blir lättare för andra aktörer att 

avgöra sin konkurrenskraft som producenter på marknaden. Ur en teknisk synpunkt menar 

utredaren att det kan finns en negativ inverkan på att införa åtskillnaden, men att det absolut 

är tekniskt möjligt. De negativa aspekterna skulle kunna vara att kostnaderna för den totala 

systemdriften ökar och att det kan skada driftoptimeringen. Om man ser 

fjärrvärmeverksamhet som en kedja, från inköp av bränsle till handeln med värme, kan man 

se att en åtskillnad av produktion och distribution kan leda till att verksamheten inte längre 

kan drivas lika effektivt
54

. 

 

Utredningen menar vidare att det måste till en prisreglering på den del som är att anse som ett 

naturligt monopol på marknaden, distributionsnätet, för att kunna säkerställa kundernas 

trygghet när det gäller priserna. Det finns en tydlig risk att det blir kunderna som får betala ett 

högre pris för den del av fjärrvärmemarknaden som aldrig kan konkurrensutsättas, nätdelen
55

. 

Det finns också möjlighet att ägaren av nätet kommer att hålla ett lägre pris på de övriga 

delarna, produktion och handel gentemot sina konkurrenter genom att öka priserna där de inte 

kan utmanas: på distributionen, om en prisreglering inte införs. 

 

 Genom att åtskilja även produktion och handel från varandra menar utredaren att man kan 

uppnå lika villkor mellan de aktörer som redan finns och de som vill ta sig in på 

produktionssidan. Utredningen föreslår att ett sådant krav följs upp med antingen åtgärder på 
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ökad transparens eller pris- och avkastningsreglering för att minska risken för oskälig 

prissättning
56

.  

 

Utredaren återkommer ofta till att kostnaderna för de regleringar och den ökade tillsyn som 

kommer att behövas hela tiden måste vägas mot den nyttan de ger. Det kommer finnas ett 

behov av en central aktör med övergripande ansvar för att systemet ska fungerar optimalt. 

Energimarknadsinspektionen förslås för den roll, precis som den har idag, men med ett vidare 

ansvar
57

.  

5.3 Troliga konsekvenser vid ett tredjepartstillträde enligt utredningen. 
 

”Utredningens förslag är genomgripande och samtidigt förenat med möjligheter men också 

ett antal utmaningar, svårigheter och risker. Att genomföra en liberaliseringsprocess av en 

marknad är vidare inte en process som utan problem kan reverseras fullt ut i händelse av att 

utfallet vid en utvärdering av reformen inte visar sig stämma överens med liberaliseringens 

syfte och mål eller visar sig innebära oförutsedda konsekvenser”.
58

 

 

Genom att göra tredjepartstillträde möjligt på alla nät kommer två marknader utvecklas anser 

utredaren: en producentmarknad och en kundmarknad. Redan idag är det möjligt för 

nätägaren att förhandla och köpa in producerad värme från andra aktörer, men en lagändring 

skulle stärka den andra aktörens roll och förhandlingskraft. Även nya aktörer kommer träda in 

upp på marknaden, förutom de som producerar kommer också aktörer som endast handlar 

med fjärrvärme att dyka upp
59

. 

 

Den andra marknaden som skulle uppstå är kundens. Kunden skulle få möjlighet att välja 

mellan olika fjärrvärmehandlare och få fler alternativ. Utredaren tror att det inte endast 

kommer bli en konkurrens i fråga om pris utan också genom att företag kommer profilera sig 

med miljö- eller välgörenhetsprofiler och att fjärrvärmehandlarna kommer utveckla 

kombinationstjänster och inte endast sälja fjärrvärme utan kombinera det med exempelvis 

med andra tjänster så som försäkringar och fastighetsunderhåll. Det kommer skapa aktiva 

kunder som kommer sätta press på handlare och leverantörer av fjärrvärme och på det viset 
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tvinga fram en förändrad attityd hos dessa. Hotet om att kunden kan byta handlare om den 

inte är nöjd borde kunna leda till detta. Men finns också en risk att inaktiva kunder som väljer 

att vara passiva och hålla kvar vid en handlare utan att söka alternativ blir sittande med ett 

mindre attraktivt avtal
60

. 

 

Utredningen anser att det är främst de större näten, framförallt i de större städerna som 

Stockholm, Malmö och Göteborg som det kommer bli fråga om en konkurrensutsättning, 

sammanlagt 10-15 marknader till en början där det kan bli aktuellt med fler än en aktör. Inom 

en överskådlig tid ser utredaren att ca 30-40 företag kan vara aktuella att innefattas av ett 

tredjepartstillträde, då en marknad kan anses vara flera sammankopplade nät, där olika aktörer 

redan är aktiva samt den nya typ av aktörer som kommer dyka upp, exempelvis de som endast 

handlar med fjärrvärme
61

. 

 

Som tidigare nämnts kommer alla nät inte att konkurrensutsättas, men förhoppningsvis 

kommer hotet om att det går att konkurrensutsätta vara tillräckligt för att ha en återhållande 

effekt på ökade priser även på de nät som inte konkurrensutsätts. Generellt är 

lönsamhetsnivån idag relativt låg hos fjärrvärmeföretagen, vilket borde visa att det inte är 

oskäliga priser överallt och på alla nät på fjärrvärmen. Införandet av ett tredjepartstillträde 

kommer alltså inte leda till sänkta priser generellt, utan mest troligen endast på de nät som kan 

konkurrensutsättas och som idag har en hög lönsamhet, exempelvis i Stockholm finns tydliga 

förutsättningarna för detta
62

. 

 

Per Forsling energispecialist Fastighetsägarna ” Det kommer givetvis inte bli konkurrens i alla 

nät, men det kommer uppstå på ett flertal platser. Många mindre nät, så som villanät kan man 

fråga sig om de skulle ha byggts från början. I dessa nät är det mest förluster och långa 

transportsträckor. Det kommer bli en skillnad i branschen, alla nät kommer inte utvecklas. 

Den lugna färden som man har haft är slut, välkommen till verkligheten!”
63

  

 

Utredningen tar upp 3 möjliga scenarion, 3 utfall i sin konsekvensanalys om hur ett 

tredjepartstillträde skulle påverka olika typer av fjärrvärmemarknader. 
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Utfall 1. Ett oförändrat läge, det utfall som är aktuellt på de flesta nät. Ingen konkurrens 

kommer komma in och förändra den marknad som idag redan finns.  

 

Utfall 2. Risk att restvärmeleverantörer tar över marknader där produktion sker i värmevärk 

utan elproduktion. Detta skulle kunna leda till att ett befintligt fjärrvärmeföretag får sin 

produktion starkt begränsad. Detta i sin tur kan leda till att försörjningstryggheten försämras. 

Utredningen föreslår därför att ägaren av ett nät som konkurrensutsätts åläggs ett 

systemansvar för att säkra möjligheterna för en tillförlitlig och säker drift.  

 

Utfall 3. Förändring. Dagens situation ersätts med en konkurrenssituation avseende handel 

och produktion av fjärrvärme på vissa marknader, vilket mest troligen kommer leda till sänkta 

priser. 

 

Utredaren ser det som mycket troligt att användningen av restvärme kommer öka och ur 

miljösynpunkt är detta mycket positivt, att använda värme som annars inte skulle användas 

alls. Redan idag finns det runt om i landet cirka sjuttio samarbeten mellan industrier och 

fjärrvärmeföretag, men potentialen för flera borde vara god. Utredaren tillägger dock att vid 

en konkurrenssituation ökar alltid risken vid investeringar. Detta kan leda till att de befintliga 

fjärrvärmebolagen får ett minskat incitament att investera. Det är svårt att säga om detta 

kommer kompenseras av att det blir förbättrade möjligheter för andra aktörer att investera. I 

en rapport till Fjärrvärmeutredningen 2005:33, presenteras en intervjustudie om utnyttjandet 

av spillvärme från industri, där industrierna fick komma till tals
64

. Där anges att det är vanligt 

med en oenighet om den ekonomiska ersättningen för spillvärmen mellan kraftbolag och 

spillvärmeproducenten. Detta pekar på att det finns en outnyttjad tillgång på spillvärme som 

skulle kunna nås genom ett tredjepartstillträde och det är möjligt att spillvärmeproducenten 

genom sin stärkta förhandlingsförmåga kommer kunna locka kunder genom att sälja sin 

värme billigare än den andra fjärrvärmeleverantören som idag äger nätverket
65

. 

 

En av fördelarna det går att finna i övrig litteratur om tredjepartstillträdet är att den 

konkurrens den skulle skapa i hög grad sköter sig själv givet att generell lagstiftning om hur 

exempelvis avtal ska hanteras finns på plats, medan endast en prisreglering utan ett 

tredjepartstillträde blir explicit och branschspecifik. Detta talar för att prisreglering bör 
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användas där det finns naturliga monopol, precis som utredningen påpekar
66

. 

 

Åsikterna om vad konsekvenserna av ett tredjepartstillträde skulle innebära för pris och 

fjärrvärmemarknaden i stort skiljer sig åt bland de sakkunniga vi har intervjuat. 

  

Mikael Zivkovic Energispeciallist på Statens Fastighetsverk ”Jag tror att ett 

tredjepartstillträde kommer att leda till ett lägre pris. En del nät har redan idag bra priser som 

speglar en alternativ kostnad, men i de nät som ligger över en sådan kostnad kommer det bli 

en prisjustering nedåt”
67

 

 

Eric Westin på Akademiska Hus ” Vi har kämpat för TPA och tror att det kommer skapa 

konkurrens och pressa priserna. Förutsättningarna finns i Stockholm.”
68

 

 

Lennart Lifvenhjelm, energiexpert och Peter Linde, energiinköpare på Vasakronan ”För att 

främja konkurrens skulle det vara bra med ett tredjepartstillträde, för nu är det ju mer eller 

mindre ett monopol. Men det är svårt och veta vad som är samhällsekonomiskt bäst, det blir 

svårt eftersom man kan släppa in fler aktörer på marknaden, men det kan aldrig bli en öppen 

konkurrens med många aktörer som vi ser det. Vem ska äga nätet? Ska ett företag göra det 

och ta ut avgifter. Det bästa är att samhället äger infrastrukturen och att man sedan släpper in 

aktörer på marknaden. Det största misstaget som gjordes var utförsäljningen av 

fjärrvärmenäten som kommunerna gjorde.”
69

 

5.4 Diskussion tredjepartstillträde 
Det är tydligt att åsikterna om vad som kommer hända med fjärrvärmemarknaden vid 

tillåtandet av ett generellt tredjepartstillträde går isär, både bland de vi har intervjuat och i 

utredningen i sig. Osäkerheten om vilka konsekvenser det kan få, speciellt i den mindre näten 

som inte kommer konkurrensutsättas till en början eller inte alls, är stor. Vår åsikt är att en 

förändring som denna är oåterkallelig och precis som det tas upp i rapporten måste kostnaden 

för förändringen hela tiden vägas mot nyttan. Vi ser risken med att kunderna på de mindre 

näten inte kommer få ta del av den nytta som kan tänkas komma med ett hot om konkurrens 

och att risken finns att kunderna på dessa nät kommer få betala kostnaden, men inte få ta del 

                                                 
66

 Muren . 2011 
67

 Intervju med Mikael Zivkovic på Statens Fastighetsverk, 2011-04-07 
68

 Intervju med Erik Westin på Akademiska Hus, 2011-05-06 
69

 Intervju med Lennart Lifvenhjelm och Peter Linde på Vasakronan, 2011-04-13 



 

31 

 

av fördelarna som en lagändring skulle kunna ge. Även om utredningen förslår att det endast 

är nät som konkurrensutsätt där fjärrvärmebolagen ska tvingas dela upp produktion, 

distribution och handel för att slippa onödiga administrativa kostnader, säger man vidare att 

det krävs en reglering på distributionsdelen på alla nät för att inte ytterligare försvåra för 

andra aktörer att ta sig in på marknaden. Distributionsdelen kommer alltså både regleras och 

behöva särredovisas på alla nät. Det kommer säkerligen leda till en bättre pristransparens, 

men kommer det inte också finnas en risk för höjda priserna på det nät med redan låga priser 

som idag har lite sämre lönsamhet? Vi tror det. Och om det blir så, kan det anses 

samhällsnyttigt försvarbart för att skapa en väl fungerande marknad på 10-15 marknader i 

Sverige? Vi finner det tveksamt.  

 

Samtidigt ska bör det tas i åtanke att den fjärrvärmemarknaden vi ser idag inte fungerar 

tillfredställande för kunderna, det är svårt att se vad du egentligen betalar för, svårt att jämföra 

med andra värmealternativ. Du är låst till din leverantör och kan inte agera när vad du tycker 

är en oskälig prisökning sker. Det är självklart inte rimligt och det är kanske att endast ett 

generellt tredjepartstillträde är det som kan förändra marknaden. Om vi ska fundera på andra 

alternativ är fortfarande i våra ögon en lagändring nödvändig, och att förslaget om en 

prisreglering på distributionsnätet är bra. Om inte annat för att det kommer tvinga 

kraftbolagen att särredovisa sina kostnader och skapa en bättre transparens och att det i sin tur 

öppnar för en mer öppen dialog mellan kraftbolag och den lilla kunden. I den bästa av världar 

kommer ett generellt tredjepartstillträde, stärka kundens position även där konkurrens inte 

kommer uppstå genom den pristransparens kraftbolagen kommer behöva hålla. 

Förhoppningsvis kan även detta stärka bolagens rykte och status, genom att kunderna får en 

klarare bild vad de betalar för och varför. Detta i sin tur kan leda till att fler som funderar att 

ansluta sig till fjärrvärme gör det, något både befintliga kunder, fjärrvärmebolagen och miljön 

har att vinna på.  

 

Den stora vinnaren på ett tredjepartstillträde som vi ser det är idag, är de 

spillvärmeproducenter som idag inte kan komma överens med de fjärrvärmebolag som är 

nätägare på deras verksamma orter. De kommer kunna komma in och etablera sin som 

producenter, förhoppningsvis kommer kunderna få ta del av detta genom att få sina priser 

sänkta. Frågan som dyker upp är bara hur länge en industri kan lova leverans av värme, 

konjunkturförändringar borde kunna ställa till det genom att industrin exempelvis måste 

minska sin produktion. Vem kommer då gå in och täcka det värmebehov som skulle uppstå, 
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om nätägaren har blivit ”utkonkurrerad” av spillvärmeproducenten? Även om utredningen 

föreslår att ett systemoperatörsansvar ska införas finns det obesvarade frågor i utredningen om 

hur detta ska gå till. Som utredningen nämner finns det en risk att befintliga producenters 

incitament att nyinvestera försvinner med tillträde av en spillvärmeproducent, vilket kan 

skapa problem på långsikt. Samtidigt är miljöaspekten vid ökad spillvärmeanvändning något 

som det är värt att ha i åtanke, att använda resurser som annars endast skulle gå till spillo är 

någonting alla tjänar på, ansluten till fjärrvärme eller inte. Samhällsnyttan för detta måste 

kunna anses var relativt hög och kan mycket väl vara ett viktigt argument när ett beslut om 

tredjepartstillträdet ska tas. 
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6. Reglering av fjärrvärmemarknaden 

6.1 Naturligt monopol 
Fjärrvärmemarknaden kan ses som ett naturligt monopol, som vi tidigare konstaterat i texten 

och då uppstår frågan om en reglering behövs. I SOU2011:44 som behandlar ett 

konkurrensutsättande av fjärrvärmemarknaden framkommer det tydligt att någon form av 

reglering behövs. Skillnaden mellan elnäten och fjärrvärmenäten i Sverige är att fjärrvärmen 

består av lokala och regionala nät och inte nationella nät som elen distribueras i. Detta leder 

till att en rad svårigheter uppstår vid en eventuell reglering.  

6.2 Typ av reglering 
Det första beslutsfattarna ska bedöma är om en eventuell reglering ska bestå av 

förhandsreglering eller efterhandsreglering det vill säga om man ska ta betalt innan faktisk 

leverans eller efter. Sedan uppstår frågan om det ska vara kostnadsbaserad reglering, som är 

att kraftbolaget får täckning för sina kostnader och för en skälig vinst. Nackdelen med denna 

regleringsform är att det kan leda till överinvesteringar vilket inte är samhällsnyttigt. Eller om 

det ska vara incitamentsbaserad reglering som innebär att det ska finnas incitament för 

monopolisten att effektivisera sin verksamhet så mycket som möjligt, detta uppnås till 

exempel med en pristaksreglering. Ofta använder man en kombination av dessa för att få ut ett 

så bra resultat som möjligt utan en för tung administrativ del.
70

  

6.3 Systemansvar 
En annan viktig aspekt som lyfts fram i utredningen är hur man ska organisera systemansvaret 

på näten. Detta skiljer sig åt om det är ett enskilt nät eller flera ihopkopplade nät som är fallet 

i Stockholm. I Stockholm där leveranser mellan de olika näten sker redan idag finns ett stort 

behov av en systemansvarig som har ansvaret för näten och de leveransjusteringar som sker 

mellan näten. Systemansvarig kan få lite olika uppgifter beroende på om de sammankopplade 

näten är en marknad genom så kallad mothandel eller om de är uppdelade i så kallad 

marknadsdelning. Vid ett mothandelssystem får systemansvarig till uppgift att administrera 

handeln mellan näten det vill säga köpa upp tillräcklig stor mängd från de olika producenterna 

som kunderna efterfrågar. Systemansvarig garanterar att transaktionerna som aktörerna på 

marknaden gör med varandra kommer kunna genomföras. Således verkar marknaden som 

enhetlig för konsumenterna, eftersom de får samma pris vart de än bor i ett ihopkopplat nät. 

Det största problemet som kan uppstå för den systemansvarige är att de finns ”flaskhalsar” 
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mellan näten som försvårar för effektiv handel. Den troligaste ägarformen på det bolag som 

blir systemansvarig kommer bli en kollektiv lösning av de olika kraftbolagen på marknaden. 

Detta gör att de får dela på kostnaderna och det borde ge incitament att förbättra 

infrastrukturen för att minska kostnader.
71

 Problemet med ”flaskhalsar” minskar om man 

använder sig av marknadsdelning men det blir sämre för kunderna i ett underskottsområde 

som får betala ett högre pris. Vid användning av ett mothandelssystem blir det mer som en 

enhetlig marknad vilket gör det tydligare för kunderna, det kan dock bli ett väldigt dyrt 

system om ”flaskhalsarna” är stora och de transaktionskostnaderna överförs på kunderna.  

En konkurrensutsatt fjärrvärmemarknad kommer att bygga på en rad olika avtalsförhållanden 

vilket kommer bli administrativt krävande men är en nödvändighet för att få en fungerande 

marknad . Dessa avtalsförhållanden kan ses i figur 6.3 nedan..
72

   

 

6.4 Diskussion reglering av fjärrvärmemarknad 

En aktuell debatt som i samband med den statliga utredningen om konkurrensutsättandet av 

fjärrvärmemarknaden har lyfts fram ytterligare är om, och i sådant fall det behövs regleringar 

för att få en fungerande marknad. Ett av problemen som man vill lösa genom reglering är 

frågan om en ”rättvis” prissättning, för att komma åt detta fenomen som hämmar marknaden 

har man föreslagit införandet av särredovisning för bolag som ingår i samma 

kraftbolagskoncern. Detta är ett steg i rätt riktning då det ökar transparensen hos kraftbolagen 
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vilket i sin tur kan förhindra viss överprissättning då de måste redovisa sina kostnader på ett 

tydligare sätt.  

 

En annan viktig aspekt är om man ska använda sig av kostnadsreglering eller 

incitamentsreglering. Fördelar med kostnadsreglering är att det blir tydligt för kunden med 

vilka kostnader producenten har och hur mycket vinst denne får. Däremot har denna form av 

reglering en ganska stor nackdel då den inte ger kraftbolagen något incitament att 

effektivisera sin verksamhet då det inte leder till ökad vinst. För om de sänker sina kostnader 

så leder detta bara till att priset sänks till slutkund. En annan nackdel som kan uppkomma vid 

kostnadsreglering är att kraftbolagen kan komma att genomföra överinvesteringar då de alltid 

får täckning för sina kostnader, vilket inte heller är effektivt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv.  

Incitamentsbaserad reglering är utformad för att kraftbolagen ska drivas att effektivisera sin 

verksamhet och således få tillåtelse att tjäna mer pengar. Den vanligaste formen som används 

för att uppnå detta är en så kallad pristaksreglering. Då får kraftbolaget behålla den vinst de 

får genom att effektivisera sin verksamhet. Det ökar incitamenten att effektivisera men 

nackdelen är att de börjar tänka kortsiktigt och minskar på underhållskostnader för att få 

högre intäkter. Med allt detta sagt kan man konstatera att en kombination av båda dessa 

modeller är nödvändigt för att få till en fungerande marknad.  

Ytterligare måste man också fundera på om de olika näten ska vara uppdelade i en så kallad 

marknadsdelning eller om man ska ha en mer enhetlig marknad med ett mothandelssystem. 

En systemansvarig måste man ha i båda fallen men dess funktion ökar vid ett 

mothandelssystem, de blir ansvariga för att handeln mellan näten fungerar och att de 

”flaskhalsar” som finns mellan dessa fungerar så bra som möjligt. Det vill säga, 

systemansvarig kommer få incitament att förbättra infrastrukturen mellan näten så att deras 

administration och transaktionskostnader minskar. Med andra ord så ansvarar den 

systemansvarige för spelreglerna på den gemensamma marknaden och det som kommer bli en 

svårt att besluta är hur ägarstrukturen ska se ut hos systemansvarig. Om alla producenter äger 

lika stora delar blir det orättvist för den aktör som är störst och således måste betala mest men 

inte får mer att säga till om än de mindre aktörerna. Å andra sidan blir problemet tvärtom om 

de stora aktörerna får mer att säga till om och då gör som de vill utan att lyssna på de mindre. 

Detta problem är något som troligen kommer uppkomma på de större marknaderna då de 

finns flest aktörer där och den hårdare konkurrensen som finns där kommer bidra till att man 

vill ha tydliga spelregler. 
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7. Case Frescati 

7.1 Förutsättningar för konkurrens 
När vi valde ut vilka fastighetsbolag vi skulle intervjua valde vi bland dem som har varit 

direkt aktiva inom debatten kring fjärrvärmen och som är med de i olika samarbetsgrupper 

som finns rörande ämnet. En av de grupper som synts mest i media är SFVALA- gruppen, en 

samarbetsgrupp med större fastighetsägare som gått ihop för att jobba för bättre priser på 

fjärrvärme och fjärrkyla. Detta är också en av de grupper som kan visa på att ett samarbete 

kan ge en verklig effekt vid upphandling av fjärrvärme. Det var vid upphandlingen av 

fjärrvärmen till det så kallade Frescatiområdet i Stockholm som medlemmar i SFVALA, 

Statens Fastighetsverk (SFV), Akademiska Hus och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 

(SSSB) gick samman för att göra gemensam sak vid en upphandling.
73

 Mikael Zivkovic, 

energispecialist på Statens fastighetsverk: ”För oss på SFV har samarbetet i SFVALA 

verkligen gett ett konkret resultat i och med upphandlingen av Frescatiområdet.”
74

  

 

Idag får inte fjärrvärmeleverantörerna ge bättre priser till olika kunder som går efter samma 

prislista, de vill säga kunder som tillhör samma kundkategori ska ha samma pris
75

. Detta 

grundar sig i principen om likabehandling, som säger att ett företag med en dominerande 

marknadsställning måste ha godtagbara skäl för att få tillämpa olika villkor vid likvärdiga 

transaktioner.
76

 Men vid ett eventuellt konkurrensutsättande försvinner aktörens dominerande 

ställning och det blir fritt för denna att förhandla om priset. 

 

Statens fastighetsverk, Akademiska Hus och SSSB gick samman för att försöka 

konkurrensutsätta fjärrvärmen i det så kallade Frescatiområdet.  Det gällde för respektive 

bolag områdena och fastigheterna Naturhistoriska riksmuseet/SFV, delar av Stockholms 

Universitet/Akademiska Hus och studentbostäderna på Lappkärrsberget/SSSB. Möjligheten 

för de tre fastighetsägarna att göra detta och att idén först föddes berodde till stor del på två 

gynnande orsaker: Det geografiska läget och att SSSB hade en större panncentral på sitt 

område vid Lappkärrsberget. Helge Gimberg på SSSB: ” Vi hade en stor panncentral på 

Lappkärrsberget. Den använde vi som bricka i spelet när vi tillsammans med SFVALA gick 

och förhandlade om det här området. Utan oss vad det inte lönsamt att dra fram ledningar. Det 
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var panncentralen som var guldläget. Även om den pannan inte kunde försörja hela området 

hade det varit möjligt att bygga ut den för det ändamålet”.
77

 

Mikael Zivkovic håller med: ”Vi hade geografin med oss, att det fanns två fjärrvärmenät 

relativt nära
78

 och att SSSB hade en panna på sitt område som det fanns möjlighet att bygga 

ut.”
79

 

 

Figur 1. 

 

Mikael Zivkovic ser också det som en stor fördel att SFV lyder under Lagen om Offentlig 

Upphandling, (LOU), ”Eftersom vi lyder under LOU måste vi över vissa beloppsgränser 

konkurrensutsätta och det kom väl till pass i detta fall.”
80

  

 

Men båda övriga parter i samarbetet SSSB och Akademiska hus, såg LOU mer som en 

begränsning och ansåg att det hade gått lika bra att genomföra upphandlingen utan den. Erik 

Westin, Akademiska Hus ”Det var för att det blev konkurrens som vi fick bättre pris och inte 

genom LOU. Varken det eller offentliggörande av avtalet gagnar oss eller producenten”
81
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Mikael Zivkovic berättar om hur de gick tillväga när de skulle vända förfrågan till 

allmänheten, de annonserade i dagspressen och bjöd in både intresserade fjärrvärmebolag och 

media till en träff. Både för att skapa intresse för just denna upphandling och 

konkurrensutsättningen överlag av fjärrvärme. Ett förfrågningsunderlag utarbetades för 

värmeförsörjningen inom Frescatiområdet(Figur 1). Förfrågan utformades så att den kunde 

riktas både mot en fjärrvärmeoperatör i detta fall Fortum, som agerar i Stockholms kommun 

och Norr Energi, som agerar i Solna, då det fanns möjligheter för båda bolagen att ansluta 

området till sina nät. Förfrågan vände sig också till närvärmeoperatörer som kunde bygga och 

driva en lokal värmeproduktionsanläggning mellan parterna
82

. 

 

Fyra bolag var i slutändan intresserade av att få en anbudsförfrågan, Fortum, Norr Energi, 

Dalkia, Neova AB, och det skickades en till samtliga, av dessa fyra lämnade två in ett anbud, 

Fortum och Norr Energi. Anbuden skulle utvärderas på följande sätt: 

 

Anbud som har lägst anbudspris kommer att antas. Priset definieras som en summering av 

offererade delpriser. Lägsta pris beräknas som ett nuvärde, där några eller alla delpriser enligt 

nedan kan ingå
83

: 

 Lägsta pris (kr) = Anslutningsavgift (kr) + Annuiteten (kr) [summan av årlig 

värmekostnad]  

Fortum var de som kom med det lägsta anbudet och det var således de som fick avtalet för 

värmeförsörjningen för området. 

 

Statens fastighetsverk hade kalkylerat med en värmeförsörjning för sina lokaler, 

Naturhistoriska museet på ca 7 GWh. Man hade 2005 och 2006 haft en kostnad på 604 

kr/MWh respektive 599kr/MWh och Fortum hade budgeterat med sin nya normalprislista ett 

pris på 611kr/MWh för 2008. Genom avtalet fick man fast pris på 556 kr/MWh över 11år.
84
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85
Figur 2. 

 

Mikael Zivkovic ” Det var ändå ett långsiktigt avtal som vi ville skriva för att den där 

närvärmevarianten(Värmepanna på Lappkärrsberget) skulle komma på fråga, för det hade 

inneburit en investering för någon part. Inte för oss fastighetsförvaltare, utan för någon 

fjärrvärme eller närvärmeleverantör som ville bygga ett nät.” Han fortsätter ” Vi har ingen 

strategi, men i just det här fallet för att närvärmealternativet skulle vara realistiskt var vi 

tvungna att erbjuda ett längre kontrakt för att kunna räkna hem den investeringen. Har vi ett 

bra pris vill vi såklart ha ett så långt kontrakt som möjligt.”
86

 

 

Mikael Zivkovic igen, ”Det kanske är så att detta är det kraftfullaste sättet att agera mot 

fjärrvärmebolagen, men att göra en sådan här upphandling är otroligt komplext. Jag ser stora 

svårigheter för mindre fastighetsägare och bostadsrättföreningar att göra något liknande, 

många aspekter som ska passa in, förutom tidigare uppräknade krävs också en långsiktighet i 

förvaltandet.”
87

 Det samma säger Helge Gimberg från SSSB, ”Tillsammans är vi starkare.”. 

Men även han är inne på problemen att göra samma sak någon annanstans, ”Vi har inga andra 

panncentraler kvar och att vi lyckades med detta avtal på Frescati berodde på att vi kunde 

erbjuda något att konkurrera med”.
88
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Erik Westin på Akademiska Hus ”Då producenterna har en dominerande ställning får de inte 

prisdiskriminera och det skapar ett problem för producenterna då storkunder vill ha ett 

specialpris och då kan en upphandling i konkurrens vara bra.”
89

 

 

7.2 Diskussion Case Frescati 
 

Upphandlingen ger en tydlig bild över vad konkurrens kan göra för priset på fjärrvärme. Även 

om det just i detta fall var en rad omständigheter som spelade in för att det skulle gå att 

genomföra, det geografiska läget, värmepanna på Lappkärrsberget, är det tydligt hur 

konkurrens påverkar fjärrvärmebolagens vilja att se över sina priser. Men samtidigt att 

konkurrens ger fjärrvärmebolagen möjlighet att se över sina priser. Givetvis spelade det in att 

de tre fastighetsägarna gick samman. Det går bara att spekulera kring, men om SSSB ensam 

hade velat konkurrensutsätta fjärrvärmen hade den värme endast de köper varit motivation 

nog för Fortum att sänka sitt pris? Mest troligen spelade kvantiteten av värmeförsäljning som 

Fortum kunde förlora in i deras kalkyl på hur mycket de kunde sänka sitt pris. 

 

 Det är mycket möjligt att detta är framtiden, att även att om ett eventuellt tredjepartstillträde 

blir tillåtet att fastighetsägare kommer kunna göra ännu bättre dealar om man går ihop och 

”hotar” med att tillsammans byta till ett annat alternativ. Även om varje part till slut 

förhandlar för sig själv kan man genom samverkan nå bättre resultat, enligt vår åsikt. 

Förslagsvis är detta något mindre fastighetsägare också ska testa på, exempelvis att flera 

bostadsrättsföreningar går samman och möter fjärrvärmebolagen och ställer krav. Det som är 

risken med detta är att det kommer skrivas längre kontrakt, vilket kan ses på två sätt: att 

bostadsrättsföreningen får ett bra pris som kommer gälla under flera år, vilket gör det lättare 

att budgetera och jämföra med andra uppvärmningsalternativ. Men också att man genom att 

binda upp sig förlorar den handlingsförmåga som konkurrens innebär genom att låsa upp sig.  

 

För de fastighetsbolag som ingick i den här upphandlingen är självklart långa kontrakt främst 

positivt, de äger sina fastigheter över ett längre perspektiv. De kommer inte sälja dessa inom 

en överskådlig tid och då blir det självklart enklare om man får en möjlighet att veta vad man 

kan budgetera för värmekostnader år i förväg. Fallet Frescati visar tydligt vilka fördelar och 

vinster det finns för kunder att hämta på en fjärrvärmemarknad som konkurrensutsätts. 
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8. Slutdiskussion 
 

Vår tanke var med detta examensarbete var att titta på och ge en bild av hur den kritiserade 

fjärrvärmemarknaden egentligen fungerar och hur de olika parterna på den agerar, sett ur ett 

kundperspektiv. Vi hade en bild innan vi började om att kunderna överlag var missnöjda med 

sina fjärrvärmeleverantörer, deras priser och den information det fick.  

 

Förvåningen var därför stor när vi genom våra intervjusvar fick fram att de stora 

fastighetsbolagen var nöjda med information, dialog och samarbete med kraftbolagen. Av de 

fastighetsbolag vi intervjuade sitter de flesta med i olika storkundsgrupper, skapade av 

fjärrvärmeproducenterna för att förmedla information angående prissättning och 

marknadssituation.  

 

Samtidigt har både den fakta vi har samlat och de intervjusvar vi fått om 

fjärrvärmemarknaden generellt visat på att den inte fungerar tillfredställande. Svårbegriplig 

prissättning, den kraftiga prisökning som har skett på många håll sedan kommunernas 

utförsäljning av näten och den svaga position kunderna har haft gentemot sina 

fjärrvärmeleverantörer är svårt att bortse ifrån. Att marknaden idag är ett naturligt monopol 

och helt oreglerad är enligt vår åsikt, tillsammans med en relativt tandlös lagstiftning, en 

bidragande orsak till det missnöje som idag finns. 

 

Hur ska man då kunna åstadkomma en marknad som anses bra och välmående med nöjdare 

kunder? De två förslag som rent konkret finns och är aktuella är ett konkurrensutsättande av 

marknaden eller en reglering av den samma, alternativt en kombination av de två. Vi ställer 

oss tveksamma till att ett konkurrensutsättande skulle lösa alla problem, möjligtvis på vissa få 

fjärrvärmemarknader i Sverige precis som utredningen också tar upp. Det utredningen inte 

riktigt styrker tycker vi är om det kan anses samhällsnyttigt att införa en dyr reformation av 

marknaden, då bara ett fåtal kommer få ta del av dess nytta.  

 

Vi ställer oss dock positiva till en eventuell reglering som utredningen föreslår på 

distributionsdelen, nätdelen, av fjärrvärmen. Både för att det skulle öka transparensen hur 

kostnaderna på de olika delarna är fördelade och hindra nätägaren att ta ut över priser. En 

reglering på nätdelen även om ett generellt tredjepartstillträde mot förmodan inte skulle röstas 

igenom i riskdagen. 
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Vi tror att de stora vinnarna vid ett tredjepartstillträde framförallt allt skulle vara 

spillvärmeproducenter, som vi tidigare nämnt. Samt att fjärrvärmebolagen kommer kunna 

vinna tillbaka lite av det förtroende som gått förlorat, framförallt efter lagändringen som tog 

bort självkostnadsprincipen till förmån för att verksamheten ska drivas på affärsmässiga 

grunder. Detta kan även vara avgörande för att kunder som ställt sig tvekande till fjärrvärme 

på grund av den negativa mediabild som målats upp, nu skulle välja detta som 

uppvärmningsalternativ. Detta vore positivt ur såväl ett samhällsekonomiskt perspektiv som 

ur ett miljömässigt perspektiv.  

 

Genom ett tredjepartstillträde och ett konkurrensutsättande av fjärrvärmemarknaden tror vi 

också att samarbetsgrupper kommer att få en ännu tydligare roll och att kraftbolagen måste 

öka sin dialog med de mindre kunderna på marknaden. Alla fastighetsbolag vi intervjuade 

sitter med i diverse samarbetsgrupper, SFVALA-gruppen ett exempel. Där de byter 

erfarenheter, tips och för en aktiv diskussion om ämnet. Frescati caset är ett tydligt exempel 

på vad ett sådant samarbete kan åstadkomma. Fastighetsbolagen som vi intervjuade trodde 

starkt på ökat samarbete för att tillsammans få större inflytande och att det kommer vara 

framtidens melodi. Denna åsikt delar även vi och vi tror att detta kan vara en bra modell även 

för de mindre fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningar för att de tillsammans blir en 

starkare förhandlingspart.  

 

Vi tror att det kommer att skapas en marknad för nya aktörer som kommer att organisera och 

hjälpa mindre fastighetsägare vid förhandling om fjärrvärmepris. Dessa nya aktörer skulle 

även kunna hjälpa till att göra ordentliga och objektiva kalkyler av alternativ till fjärrvärme, 

vilket idag oftast värmepumpsleverantören gör vilket i vissa fall har lett till riktigt subjektiva 

”glädjekalkyler”.   

 

Avslutningsvis vill vi framhålla att vi tycker om fjärrvärme som produkt, det är såklart bättre 

att uppvärmningen sker från en stor anläggning än att ha egna pannor i husen, framförallt mer 

energieffektivt. Det största misstaget som gjordes var att kommunerna fick sälja ut sina nät till 

privata aktörer, men nu är det den situationen vi har och vi får därifrån försöka göra det bästa 

för att få en fungerande fjärrvärmemarknad. Vi kan tycka att det är tråkigt att tron på 

konkurrens och dess effekt är så stor och tror att ett införande av en prisreglering skulle kunna 

vara ett första steg istället. Det är kanske en omöjlighet, men vi tycker också att det vore 
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intressant om det fanns möjlighet att testa tredjepartstillträde på en marknad, exempelvis i 

Stockholm, innan man gör det generellt över hela landet. 

 

Förutsättningarna för en god framtid för fjärrvärmen finns, men vägen dit är inte enkel och 

utmaningarna är många. En av de viktigaste aspekterna är dock att dialog mellan 

fjärrvärmebolag och kunder, stora som små, ökar och blir bättre. För att få en fungerande 

marknad måste kunderna känna sig delaktiga och sedda, och detta kommer fjärrvärmebolagen 

att få se över men som vi har sett i detta arbete har de redan påbörjat detta arbete. 
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