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Abstract 

 

The aim of the project is to create an understanding of the effects of introducing individual 

metering and charging (IMC) of heat and / or hot water in rental units in Sweden from a 

broader perspective, and to show its social benefits. Based on a given technical standard of an 

apartment, with assumed initial consumptions of heating and hot water, a 'Cost-Benefit 

Analysis (CBA) was conducted to show how an introduction of IMC affects society 

economically. The focus of the report is on the three actors: tenant, landlord and the district 

heating supplier. Environmental impacts are also achieved in the report, but only to a limited 

extent. 

 

The analysis compares three different options: Option 1 - introduce IMC of hot water only, 

Option 2 - introduce IMC of both heating and hot water, and Option 3 - do not introduce any 

type of IMC. All relevant impacts received monetary values to, thereafter, be arranged in a 

10-year cash flow model, between the years 2013 and 2023. Present values of the three 

options will reflect on how profitable each option is. An important aspect of the report is the 

district heat supplier’s role in energy production, and its variable costs that do not appear to 

reflect the consumers’ variable fees of heating. A reduction in energy use can therefore result 

in revenues declining more than costs of the district heat supplier. The report also takes into 

account environmental impacts of reduced energy consumption, with respect to emissions of 

carbon dioxide.  

 

The outcome of the CBA was that both options 1 and 2 were shown to be unprofitable, with 

negative net present values. Thus, the preferred option in the report is Option 3 – not to 

introduce any type of individual metering and charging in the flats. However, the sensitivity 

analysis concludes that profitability is highly dependent on certain assumptions made and that 

it is difficult to draw any general conclusions from the results. Among other things, it can be 

concluded that a change in initial consumption of hot water from 60 m
3
 to 70 m

3
 makes both 

options profitable, all else equal. Small adjustments of the parameters can thus have a major 

impact on the calculation. 
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse kring effekterna av ett införande av 

individuell mätning och debitering (IMD) av värme och/eller varmvatten i hyresrätter i 

Sverige ur ett bredare perspektiv samt att visa på dess samhällsekonomiska nyttor. Med 

utgångspunkt i en given lägenhetstyp, med antagna initiala förbrukningar av värme och 

varmvatten samt en given teknisk standard för huset, utfördes en så kallad Cost-Benefit analys 

för att komma fram hur ett införande av IMD påverkar samhället ekonomiskt. Fokus har i 

rapporten legat på de tre aktörerna hyresgäst, hyresvärd och fjärrvärmeleverantör samt i viss 

mån även miljöaspekter. 

 

I analysen jämförs tre olika alternativ: alternativ 1 – införa IMD av enbart varmvatten, 

alternativ 2 – införa IMD av både värme och varmvatten och alternativ 3 – inte införa någon 

typ av IMD. Analysen gick till så att alla relevanta konsekvenser erhöll ett monetärt värde för 

att sedan ingå i ett 10-årigt kassaflöde mellan åren 2013-2023. En viktig aspekt i rapporten är 

fjärrvärmeleverantörens (FVL) roll vid energiproduktionen samt dess rörliga kostnader som 

inte tycks spegla de rörliga avgifter som kunderna debiteras. En minskning i 

energianvändandet får därför till följd att intäkter avtar mer än kostnaderna för FVL. I 

beaktning tas även de miljömässiga konsekvenserna av en minskad energianvändning med 

avseende på koldioxidutsläpp. Nuvärdena av de tre olika alternativen speglar vidare hur 

lönsamt respektive alternativ är. 

 

Resultatet blev att både alternativ 1 och 2 visade sig vara olönsamma, med negativa nuvärden. 

Det alternativ som förespråkas i rapporten är därför att inte införa någon typ av individuell 

mätning och debitering i lägenheterna. I känslighetsanalysen konstateras det dock att 

lönsamheten är starkt beroende av vissa antaganden som tidigare gjorts och att det är svårt att 

dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Bland annat kan man konstatera att en 

förändring av initial förbrukning av varmvatten från 60 m
3
/år till 70 m

3
/år gör båda 

alternativen lönsamma, allt annat lika. Små justeringar hos de ingående parametrarna kan 

således få avgörande konsekvenser för kalkylen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Miljö och energiförbrukning får ett allt större fokus, både nationellt och internationellt. 

Sverige har som mål att år 2020 minska energianvändningen med 20 procent, samt att halvera 

energianvändningen i Sveriges byggnader till 2050 (Energimyndigheten, 2011). Då bostads- 

och servicesektorn står för 39 procent, 149 TWh, av det totala svenska energianvändandet 

(Energimyndigheten, 2010) kommer den i högsta grad behöva bidra med besparingar för att 

målen ska kunna uppfyllas.  

 

Individuell mätning och debitering (IMD) nämns ibland som en lösning till problemet. 

Normalt sett fördelas värme- och vattenkostnader schablonmässigt utifrån boendeytan och 

den boende saknar då i stort sett möjligheten att påverka sina egna kostnader kopplade till 

förbrukningen. Ett införande av IMD i ett bostadshus innebär att mätare för värme och/eller 

varmvatten installeras i de enskilda lägenheterna. Mätvärdena hanteras sedan och ligger till 

grund för kommande månads hyra. Då IMD gör att den boendes kostnader är direkt kopplat 

till det egna beteendet skapar man på det sättet både rättvisa och starka incitament för de 

boende att bättre hushålla med resurser, vilket är tänkt att resultera i en vinstaffär för alla 

parter – hyresgästen, hyresvärden och miljön.  

 

Trots den goda tanken är IMD behäftat med en hel del problem, där det allvarligaste är 

osäkerheten kring hur lönsam investeringen faktiskt är. Mycket goda resultat blandas med 

obefintliga vilket gör det mycket svårt att dra några generella slutsatser om vilka besparingar 

som åstadkoms genom att införa IMD. Flera rapporter angående lönsamheten av att införa 

IMD har skrivits, även om oklarheter kring denna fortfarande föreligger. Men hur lönsam är 

egentligen IMD ur alla involverade parters synvinkel – ur samhällets synvinkel?  

 

Då mer än 90 procent av alla flerbostadshus värms med fjärrvärme är 

fjärrvärmeleverantörerna en av de aktörer som påverkas mest då det sker en förändring i 

energikonsumtionen hos de boende i flerbostadshus. Relevant vore därför att titta på hur en 

eventuell minskning av värme- och/eller varmvattenanvändningen tenderar att få till följd för 

de parter som direkt påverkas av detta –hyresvärd, hyresgäst, fjärrvärmeleverantör samt i viss 

mån även miljön. Komplicerar gör också det faktum att fjärrvärmeleverantörens rörliga 

avgifter ofta inte speglar dess rörliga kostnader.  

 

En metod för att visa en helhetsbild för dessa aktörer är att genomföra en så kallad 

samhällsekonomisk kalkyl, eller Cost-Benefit Analys (CBA) som dem ibland kallas. Den går 

ut på att monetärisera, d.v.s. sätta en prislapp på, olika typer av konsekvenser som en viss 

förändring ger upphov till, vilket gör det möjligt att hantera och jämföra dessa. En 

förhoppning med den här rapporten är därför att visa på ett alternativt sätt att se på 

lönsamheten av att införa IMD i hyreshus.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att skapa förståelse kring effekterna av ett införande av IMD av värme 

och/eller varmvatten i flerbostadshus i Sverige. Tanken är att visa på hur lönsamheten av att 

införa IMD kan ses ur ett annorlunda och bredare perspektiv.  Genom att utföra en CBA, som 

avser att täcka hyresgäst, hyresvärd och fjärrvärmeleverantör ska rapporten visa på hur dessa 

tre aktörer tillsammans påverkas av att IMD införs. 
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Arbetet är relevant då många rapporter redan tar upp hur lönsamheten ser ut för hyresgäst och 

hyresvärd vid ett införande av IMD. Det är däremot svårt att hitta undersökningar som avser 

att ta upp införandet ur ett bredare perspektiv som inkluderar andra aktörer. 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att enbart omfatta individuell mätning och debitering av värme och 

varmvatten. Kallvatten anses ofta vara för billigt i Sverige för att kunna uppnå någon 

lönsamhet varför jag valt att inte behandla det vidare. Vad gäller miljömässiga konsekvenser 

är de alldeles för omfattande för att kunna hanteras övergripande, därför kommer enbart 

följderna av koldioxidutsläpp att tas med i diskussionen. 

 

Vidare kommer det geografiska området att begränsas till Stockholm, och priser och behov av 

vatten och energi kommer att utgå ifrån detta.  

 

Fokus i rapporten kommer också ligga på de tre aktörerna hyresgäst, hyresvärd och 

fjärrvärmeleverantör. Då kärnan i rapporten är energibesparing, och då fjärrvärme är det klart 

vanligaste uppvärmningsalternativet i flerbostadshus, är det rimligt att även se på hur 

fjärrvärmeleverantören påverkas av minskad energianvändning. Övriga aktörer kommer 

endast att behandlas översiktligt. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2: Metod, beskrivs teorin bakom den samhällsekonomiska analysen samt strategier 

för att monetärisera konsekvenser. 

 

I kapitel 3: Den svenska bostadsmarknaden, ges en historisk tillbakablick till den 

bostadssituation som råder i Sverige idag. 

 

I kapitel 4: Relationen hyresgäst – hyresvärd, beskrivs det förhållande som råder mellan 

hyresvärd och hyresgäst på den svenska bostadsmarknaden, gällande besittningsskydd och hur 

hyror sätts enligt bruksvärdesprincipen. 

 

I kapitel 5: Relationen fjärrvärmeleverantör – hyresgäst, ges en inblick i vad fjärrvärme är, 

hur fjärrvärmeleverantörens avtal ser ut samt i vilken utsträckning rörliga avgifter hos kunder 

speglas av bolagens egna rörliga kostnader. 

 

I kapitel 6: Individuell mätning och debitering, beskrivs vad individuell mätning och 

debitering (IMD) är för något och hur de tekniska lösningarna ser ut för uppmätning. Vidare 

förklaras vilken lönsamhet som tidigare har uppmätts, problematik kring mätning och 

intervjuer med energichefer som har varit med i projekt där IMD införts. 

 

I kapitel 7: Vilka alternativ ska jämföras och vilka är konsekvenserna? presenteras vilka 

alternativ som ska jämföras i analysen och hur vilka förutsättningar som gäller för respektive 

alternativ. Vidare beskrivs motiveringar för hur olika typer av konsekvenser har 

monetäriserats. 

 

I kapitel 8: Resultat från kalkylen, visas vilka de ingående variablerna är och hur 

beräkningarna gått till för respektive alternativ. 
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I kapitel 9: Diskussion och slutsats, presenteras slutsatserna för arbetet, och en återkopplande 

diskussion förs. 
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2. Metod 

2.1 Vad är en samhällsekonomisk kalkyl? 

Samhällsekonomiska kalkyler (eng. Cost-Benefit Analysis eller CBA) används som stöd vid, 

eller utvärdering efter, ett investeringsbeslut. Vid företagsekonomiska- och privatekonomiska 

kalkyler tar ett företag ofta bara hänsyn till om en investering är ekonomiskt lönsam för 

företaget självt, när beslut fattas om investeringen ska bli verklighet eller ej. Vid en Cost-

Benefit analys är själva grundtanken istället att hänsyn ska tas till alla typer av konsekvenser 

av ett beslut, för att på så sätt kunna väga alla för- och nackdelar mot varandra och komma 

fram till om beslutet är lönsamt ur samhällets perspektiv.  

 

Alla konsekvenser uppskattas monetärt, d.v.s. får en prislapp. Med samma enhet för kostnader 

och nyttor kan dessa på ett enkelt sätt jämföras, och samhällsnyttan, S, är då lika med de 

sociala nyttorna, N, subtraherade med de sociala kostnaderna, K. Ju högre värde på S som 

erhålls av kalkylen, desto lönsammare är investeringen för samhället. (Boardman, Greenberg, 

Vining, & Weimer, 2011): 

      
Den här typen av kalkyler används ofta som komplement till andra beslutsunderlag för att 

underlätta för beslutsfattare i en specifik fråga. När en ny motorväg ska byggas måste hänsyn 

tas till en rad faktorer som i praktiken saknar prislapp. Är det värt att använda en dyrare typ av 

asfalt för att minska bullernivån, och är det värt att dra vägen genom ett känsligt naturområde 

bara för att det är billigare? Det är den typen av frågor som Cost-Benefit analyser lämpar sig 

bäst för. 

2.2 Cost-Benefit analysens nio steg 

För att göra kalkylens metodik mer översiktlig har (Boardman, Greenberg, Vining, & 

Weimer, 2011) delat in den i nio steg, som följer nedan: 

 
1. Specificera vilka alternativ som finns att tillgå 

Lista alla tänkbara alternativ som kan tänkas vara intressanta för beslutet. Även om 

det kan finnas många är det vanligast att man enbart analyserar ett fåtal tänkbara 

alternativ. Ett av alternativen kan vara att inte göra någonting alls. 

 

2. Bestäm vilkas nyttor och kostnader som ska få räknas in 

Beroende på vilken typ av investering eller beslut det rör sig om måste man begränsa 

sig så att bara de som påverkas av projektet i tillräckligt hög grad är med i kalkylen. 

 

3. Identifiera effekterna som tros påverka parterna 

Identifiera alla tänkbara konsekvenser som ett visst beslut kan tänkas få för alla 

rörda parter. Om projektet är en ny väg kan konsekvenserna inkludera sparade 

persontimmar, räddade liv, en minskad älgstam och ökad bullernivå. 

 

4. Förutspå hur stora effekterna blir kvantitativt 

Förutspå hur stora effekterna kan tänkas bli i absoluta tal. Den nya vägen anses 

kanske ge upphov till att 1 000 persontimmar sparas och 10 färre dödsfall kommer 

ske årligen. Dessutom antas kanske att älgstammen har minskat till hälften 10 år in i 

projektet och att bullernivån stiger konstant med 0,5 dB/år genom projektets livstid. 
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5. Monetärisera (sätt prislapp på) alla effekter 

Avgör hur mycket varje konsekvens är värd i kronor. En uppskattning kanske ger att 

en sparad persontimme i trafiken är värd 500 kr och att varje decibel i ökad ljudnivå 

ger en upphov till en kostnad på 10 000 kr. 

 

6. Beräkna nuvärdet av alla framtida kostnader och nyttor 

En nytta och en kostnad är olika värdefulla beroende på när de uppkommer. På 

samma sätt som att en inkomst betraktas som värdefullare ju närmare i tiden den 

inkasseras, kan man även tänka sig att en 10 räddade liv i år är mer värt än 10 

räddade liv om 5 år. Nuvärdet för nyttan, N, och kostnaderna, K, som uppkommer 

efter t år, diskonterade med en social kalkylränta, s, ges av: 

 

  ( )  ∑
  

(   ) 

 

   

 

 

  ( )  ∑
  

(   ) 

 

   

 

 

7. Subtrahera NV(N) med NV(K) 

Om differensen mellan nuvärdet av nyttor och kostnader för ett visst alternativ är 

större än 0 så anses projektet lönsamt ur samhällets synvinkel. Det alternativ som 

genererar det största värdet hos differensen är också det alternativ som är till mest 

nytta för samhället. 

 

8. Gör en känslighetsanalys 

Med hjälp av en känslighetsanalys kan alla antaganden behäftade med osäkerhet 

visualiseras. Vad händer med utfallet om en specifik faktor varierar i storlek? 

Känslighetsanalysen ger en bra bild av hur stor osäkerhet som ligger bakom det 

slutgiltiga resultatet. 

 

9. Gör en rekommendation 

Även om ett visst alternativ genererar störst nytta för samhället behöver det 

nödvändigtvis inte vara det bästa alternativet. Känslighetsanalysen kan exempelvis 

visa på att det alternativ som genererar störst nytta också är det som är behäftat med 

störst osäkerhet. En egen bedömning måste göras. 
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2.3 Kort om den teoretiska bakgrunden till CBA 

Den mikroekonomiska teorin är själva ramverket för en CBA. Den här punkten är tänkt som 

en kort tillbakablick på de ekonomomiska fundamenten, inte som någon fullständig 

redogörelse. I huvudsak används boken (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2011) 

som källa vid beskrivning och redogörelse av begreppen nedan. 

2.3.1 Utbud och efterfråga 

En individs efterfrågekurva (eng. demand curve) indikerar vilken kvantetit som efterfrågas 

vid en given prisnivå. Ju högre pris en vara har, desto lägre kvantitet (q) av varan efterfrågas 

av individen. Efterfrågekurvan ska spegla marginalnyttan, eller den nyttan individen får av 

ytterligare en konsumerad vara.  

 

En producents utbudskurva (eng. supply curve) beskriver på motsvarande vis vilket utbud 

som görs tillgängligt vid en specifik prisnivå. Ju högre pris som erbjuds för en kvantitet av en 

vara, desto mer är producenten villig att producera. Vidare så ska utbudskurvan spegla 

marginalkostnaden för producenten, eller den kostnad som ytterligare en producerad enhet för 

med sig. 

 

När samtliga efterfrågekurvor och utbudskurvor från marknadens aktörer slås samman erhålls 

marknadens efterfråge- och utbudskurvor vilka beskriver hela marknadens utbud och 

efterfråga för en vara. Vid optimala marknadsförhållanden är prisnivån för varan i jämvikt 

(eng. equilibrium), där marknadens utbuds- och efterfrågekurva skär varandra. Situationen 

kallas då Pareto effektiv vilket innebär att resurserna är optimalt fördelade: ”It is not possible 

to make someone better off without making someone else worse off”. 

2.3.2 Konsument- och producentöverskott 

Konsument- och producentöverskotten (eng. consumer and producer surplus) är ett av de 

viktigaste begreppen som används i CBA. Den beskriver den monetära vinningen för 

konsumenterna på marknaden och uppstår på grund av att de kan köpa varan för ett pris som 

är lägre än det högsta pris de är beredda att betala för. Konsumentöverskottet beskrivs grafiskt 

av det röda området i figur 1, eller av området under utbudskurvan med en nedre begränsning 

av jämviktspriset. 

 
Figur 1 - Utbud och efterfrågan (källa: wikipedia.org) 
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Producentöverskottet är på motsvarande vis den monätära vinningen av att producenter kan 

sälja varan till ett pris som är högre än det lägsta pris de är beredda att sälja för. Det beskrivs 

grafiskt av det blå området i figur 1, eller området över utbudskurvan med en övre 

begränsning av jämviktspriset. 

 

 Konsument- och producentöverskotten beräknas på följande vis (University of British 

Columbia, 2011): 

 

                   ∫  ( )  
  

 

       ∫ [ ( )     ]  
  

 

 

                        ∫  ( )  
  

 

  ∫ [    ( ) ]  
  

 

 

 

Där D(q) och S(q) är efterfrågan respektive utbud beskrivna som funktioner av kvantiteten, 

och där pe är jämviktspriset och qe den kvantitet som efterfrågas och säljs vid jämviktspriset. 

2.3.3 Samhällsöverskott 

Summan av konsumentöverskottet och producentöverskottet kallas samhällsöverskottet och är 

definierat som det totala värdetillskottet som tillfaller samhället vid närvaro av en viss 

aktivitet. Vid optimala marknadsförhållanden, där utbudet speglar marginalkostnaden och 

efterfrågan speglar marginalnyttan och där priset är i jämvikt, är samhällsöverskottet 

maximerat. Samhällsöverskottet beräknas enligt: 

 

                  ∫  ( )  
  

 

           ∫  ( )  
  

 

  ∫ [ ( )    ( )]  
  

 

 

2.3.4 Dödviktsförlust 

När en marknad inte fungerar optimalt uppstår en förlust i ekonomisk effektivitet, en så kallad 

dödviktsförlust (eng. deadweight loss). Närvaro av statliga monopol, skatter, subventioner, 

lönegolv och miljöutsläpp på en marknad är exempel på faktorer som kan orsaka 

marknadsförhållandet. Grafiskt representeras dödviktsförlusten av det gula området i figur 2. 

 

 
Figur 2 - Dödviktsförlust (källa: wikipedia.org) 

Ett svenskt exempel på dödviktsförlust, som också visas på ett representabelt sätt i figur 2, är 

hyresregleringen, ett pristak på hyresrätter, som ofta innebär att hyresgäster betalar lägre hyra 
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jämfört med en den teoretiska marknadshyran. Resultatet blir då att efterfrågan på 

hyresrätterna är högre än utbudet med en dödviktsförlust som följd. 

2.3.5 Att hantera osäkerhet 

Hur bra data och information som än finns att tillgå är det ibland svårt, eller omöjligt, att göra 

en exakt prediktion om framtiden. Ett sätt att hantera oförutsägbara händelser är att tilldela 

varje tänkbar händelse en sannolikhet. Vid ett visst utfall, i, Låt Bi vara nyttan för utfallet, Ci 

vara kostnaden och pi den tillhörande sannolikheten för att utfallet inträffar. Den förväntade 

nyttan E[B] (eng. expected benefit) av n tänkbara scenarier beräknas då enligt: 

 

 [ ]    (     )      (     ) 
 

Där p1 + p2 + ... + pn = 1. För att tydliggöra ytterligare presenteras här ett exempel. Vid en 

viss framtida tidpunkt är vissa kostnader och nyttor beroende av prisnivån på råolja. Scenario 

1 innebär att prisnivån är lägre jämfört med idag, scenario 2 att prisnivån är samma som idag 

och scenario 3 att prisnivån är högre jämfört med idag. Till dessa scenarior tilldelas dessa 

scenarior sannolikheter baserade på prediktioner av oljemarknaden, säg p1 = 0,1, p2 = 0,3, p3 = 

0,6. Scenario 1 tillför en vinst på 100, scenario 2 en vinst på 40 och scenario 3 en förlust på 

20. Den förväntade nyttan av samtliga möjliga utfall blir då: 0,1 x 100 + 0,3 x 40 - 0,6 x 20 = 

10. 

 

Ett annat sätt att hantera osäkerhet är med hjälp av optionspris, vilket även tar hänsyn till 

förändringar i inkomster. Människor förväntas generellt vara riskaverta, vilket enkelt uttryckt 

innebär att de värderar säkrare inkomster högre än osäkra. Riskaversionen visualiseras ofta 

som en utplanande kurva (grön i figur 3), en nyttofunktion, där individens nytta (U) 

logaritmiskt beror på den förväntade inkomsten (W). En individ upplever nyttan U3 av att i 

framtiden få den säkra inkomsten W2.  

 
Figur 3 - Riskaversion 

Att däremot delta i ett ”spel”, där det är 50 procent chans att i framtiden erhålla inkomsterna 

W1 respektive W2, värderas dock bara som nyttan U2, trots att det förväntade värdet av 

”spelet” är W2. Att delta i spelet stället för att ta den säkra inkomsten gör att variansen för 

framtida inkomster ökar, vilket innebär ett högre risktagande och en lägre upplevd nytta. 

Riskaversionen åskådliggörs av att den gröna linjen ligger ovanför den lutande röda i figur 3. 

 

Optionsprismetoden anses ofta vara den teoretiskt mest korrekta metoden att hantera 

osäkerhet om framtiden. Men metoden bygger på att det finns en nyttofunktion, vilket sällan 
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är fallet i verkligheten, varför metoden ofta är svårtillämplig i praktiken. (Boardman, 

Greenberg, Vining, & Weimer, 2011) 

2.3.6 Existensvärde 

Med existensvärde menas det faktum att en individ är villig att betala för att vissa geografiska 

platser, djurarter, fenomen, etc., existerar. Individen har aldrig, och kommer förmodligen 

aldrig, utnyttja dessa ting för egen vinnings skull, utan upplever bara välbehag av att de finns. 

Orörd natur, utrotningshotade djurarter och världsarv är exempel på ting som individer är 

beredda att betala för att de ska finnas. 

2.3.7 Den sociala kalkylräntan, rs 

Valet av kalkylränta är ett av de viktigaste besluten i en CBA, eftersom små variationer kan få 

större utslag i slutändan vilket kan leda till att ett lönsamt projekt blir till ett olönsamt, eller 

vice versa. rs ska reflektera hur samhället värderar framtida konsumtion i förhållande till 

konsumtion idag. Det finns flera metoder eller tillvägagångssätt att ta fram rs, och i boken 

(Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2011) presenteras flera av dem utförligt. 

 
Metod 1: Härleda den från marknadsräntorna.  

 

Det finns flera varianter på härledning av rs från marknadsräntorna. Samtliga metoder förutsätter 

att ett offentligt projekt ska genomföras om nyttorna överstiger alternativkostnaden för andra 

projekt: 

 

 Basera den på marginalavkastningen på investeringar i privat sektor. Här kan exempelvis 

4,5 % vara ett bra mått på rs.  

 Basera rs på en ”konsumtionsränta”, d.v.s. individers villighet att byta mindre konsumtion 

idag mot mer konsumtion i framtiden. Här är 1,5 % ett bra mått på rs. 

 Använda regeringens upplåningsränta som rs. 

 Använda sig av ett viktat genomsnitt av de tre tidigare varianterna. 

 Använda sig av skuggpris (eng. Shadow price of capital) för att vikta konsumtionsräntan mot 

investeringar i privat sektor. Denna metod är dock väldigt svår att applicera i praktiken. 

 Metod 2: Använda sig av ”the optimal growth rate” (OGR) 

 

Även om härledning av rs från marknaden kan vara att föredra har den flera tillkortakommanden. 

Det finns exempelvis många olika marknadsräntor vilket gör det oklart vilken av dem som 

åsyftas. Ett annat argument till att inte använda sig av marknadsräntor vid framtagandet av rs är att 

de endast tar hänsyn till individer som lever just nu, och inte de som inte ännu är födda. Många 

projekt kan ha århundraden av följder, vilket i högsta grad kommer påverka kommande 

generationer. Beräkningen av rs sker då enligt följande: 

 

        
 

Där d är samhällets rena tidspreferens angivet i procent, g den tillväxt som förväntas av 

samhällets konsumtion och e elasticiteten för den sociala marginalnyttan av konsumtionen. 

 

Metod 3: En generationsövergripande ansats 

 

Den här metoden förespråkar en användning av en rs som avtar med tiden. Vid tidigare 

nämnda metoder används en konstant rs, vilket innebär att samma räntesats används för att 
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diskontera nyttor och kostnader mellan åren 401 och 400 som mellan åren 1 och 0. Ett 

argument till att det är felaktigt med en konstant rs är att människor generellt har ett sådant 

sätt att se på framtiden. Antingen händer en konsekvens ”nu”, ”om ett tag” eller ”om väldigt 

lång tid”, och om det är om 400 eller om 500 år spelar mindre roll. 

 

Ett annat argument till att använda en avtagande rs är den motverkar att en CBA stödjer 

omoraliska slutsatser.  Ett beslut som innebär att en miljökatastrof med en tillhörande kostnad 

på 1000 miljarder inträffar om 500 år är omoraliskt att fatta. Men det är fullt möjligt för en 

CBA att motivera att beslutet ska tas för samhällets skull; om rs sätts till 3 % (konstant) kan 

en sådan ”investering” räknas hem bara man idag erhåller en nytta på motsvarande 
    

(    )   
 = 

380 000 kronor. Med en avtagande kalkylränta kommer händelser långt in i framtiden tilldelas 

större vikt. 

2.4 Att monetärisera konsekvenser 

Det råder ingen tvekan om att en av de största svårigheterna med att göra en Cost-Benefit 

analys är att uppskatta värdet, i kronor och ören, på konsekvenser som vanligtvis inte har en 

prislapp. I rapporten (Lind & Kopsch, 2013) anges två huvudstrategier för att få fram ett 

monetärt mått på en konsekvens som normalt inte anges i pengar: 

 
Strategi 1: Försöka dra slutsatser från människors agerande på marknaden. 

 

Genom att studera människors tendenser att välja exempelvis Arlanda express framför flygbussen 

till Arlanda, kan slutsatser dras om hur dessa människor värderar tidsbesparingar. Det bygger 

givetvis på att det inte finns några andra avgörande skillnader mellan alternativen. På samma vis 

kan slutsatser dras utifrån fördelningen mellan biltrafiken mellan två broar över samma sund, en 

med avgift och en utan.   

 

Strategi 2: Använda olika former av enkätmetoder 

 

Den här strategin innebär att direkta frågor eller påståenden ställs till människor, exempelvis: 

”skulle du vara beredd att välja sträcka A framför sträcka B, om den sparade dig 20 min men 

kostar dig 100 kr mer?” eller ”skulle du vara beredd att betala 50 kr mer i månadskostnad om du 

fick möjligheten att bestämma hur varmt du vill ha det inomhus?”. Metoden är effektiv då det inte 

finns tillräckligt med material för att kunna dra några slutsatser av den första strategin. De kan 

även med fördel användas tillsammans. 

 

Övriga strategier 

 

Utöver de två ovanstående strategierna finns det även en rad andra tillämpbara metoder att 

monetärisera konsekvenser. En är genom experiment, där människor medvetet eller 

omedvetet utsätts för test, och där resultatet sedermera analyseras för att kunna dra slutsatser 

av människornas beteenden. En annan metod är att använda sig av indirekta 

marknadsmetoder, där studier av andra marknader analogt ligger till grund för slutsatserna om 

en annan. (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2011) 
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2.5 Intervjuer 

För att få en bra uppfattning om vad marknaden tycker om IMD valde jag att intervjua fyra 

inflytelserika personer om deras personliga åsikter och erfarenheter av IMD-projekt. 

Personerna, som alla har en chefsposition, arbetar med energifrågor på företag som är 

verksamma inom bostadssektorn, och där samtliga har stor erfarenhet av IMD. 

 

Intervjuerna har inte följt någon specifik mall, men de frågor som ställts har varit tänkta att ge 

svar på följande frågeställningar: 

 

 ”Vilken är din allmänna åsikt om IMD?” 

 ”Vilka är de största problemen med IMD som det ser ut idag?” 

 ”Hur ser du på Sverige som marknad i framtiden?”  
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3. Svensk bostadspolitik 
 

Bostaden är en viktig del av människors liv, den ger tak över huvudet, integritet, en plats som 

är ens egen – ett hem. Viktiga aspekter som tillsammans är anledningen till att bostaden 

betraktas som så mycket mer än en vanlig investering i vilken vara eller tjänst som helst.  

 

Att staten accepteras ”lägga sig i” och styra en marknad på det vis den gör med 

bostadsmarknaden, i form av införseln av regleringar, subventioner och lagändringar, är 

ovanligt. Anledningen till att den tillåts styras av staten är att det finns en föreställning om att 

bygg- och bostadsmarknaden inte kan skapa ”balans” av sig själv. Den tar ingen hänsyn till 

socialt utsatta grupper som arbetslösa, sjuka och fattiga, utan är snarare benägen att fördela 

bostäder till dem som kan betala för sig under lång tid.  

 

Det regelsystem som skyddar boende mot vräkningar och hyreshöjningar är idag en 

självklarhet, men så har det inte alltid varit. Nedan följer en kort tillbakablick på den svenska 

bostadspolitikens historia, för att skapa förståelse kring de bostadspolitiska förhållanden som 

finns på marknaden idag. (Boverket, 2007) 

3.1 Åren mellan 1874 till 1945 

Den växande industrialiseringen som präglade Sverige under 1800-talet ledde till en kraftig 

förskjutning från landsbyggd till stad. Städerna växte så det knakade och det uppstod behov 

av att radikalt göra om stadsplaneringen i städerna. De standardiserade 

stadsplaneringslösningar som uppkom under slutet av 1800-talet gjorde detta just för att 

planeringen av städer ansågs alltför riksintressant för att den skulle låtas planeras 

ogenomtänkt och lokalt. År 1874 kom så den första egentliga planlagstiftningen för 

stadsplanering och tomtindelning i Sveriges historia – 1874 års byggnadsstadga.  

 

Under tidigt 1900-tal sjönk bostadsbyggandet på grund av höga byggkostnader. För att 

förhindra att människor skoningslöst slängdes ut på gatan om de inte längre klarade av att 

betala den stigande hyran, införde staten hyresreglering mellan åren 1916 och 1919. Utöver 

det grundläggande besittningsskydd som fanns för hyresgäster blev det nu lag på obligatorisk 

medling i hyrestvister och kommunerna inrättade speciella hyresnämnder som skulle granska 

alla hyreshöjningar. Staten införde även speciella bidrag till kommunerna i syfte att bygga 

smålägenheter. Men även om staten redan i tidigt 1900-tal var delaktig i bostadsmarknaden, 

var ingreppen små. Endast ca 5 procent av bostadsbyggandet i de svenska tätorterna 

finansierades med hjälp av statliga medel. 

 

 I samband med att den bostadskris som varade mellan 1916 och 1923 tog slut avskaffades 

både hyresregleringen och de statliga subventionerna tillbostadsbyggande. Detta fick till följd 

att en våg av vräkningar svepte in över landet och var startskottet på en mer omfattande 

bostadspolitik som formades under 1930 - 40-talet. Fram till den här tiden hade statliga 

ingrepp på bostadsmarknaden endast betraktats som tillfälliga lösningar i krisande tider.  

 

De bostadspolitiska åtgärder som infördes under 1930-talet var bland annat 

bostadsförbättringsbidrag, ombyggnadsbidrag, hyresrabatter och införandet av olika typer av 

lån riktade till landsbygden: nybyggnadslån, lantarbetarbostadslån, bostadsanskaffningslån 

och förbättringslån. Tillsammans var de åtgärder som skulle göra bostadssituationen 

drägligare för fattiga familjer bosatta framför allt på landsbyggden. 
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Under andra världskriget ifördes på nytt hyresregleringar, med ett preciserat besittningsskydd 

för hyresgäster och hyresnämnder inrättades i kommunerna. Även priset på bostadsrätter 

kontrollerades genom en bostadsrättskontrollag. 

3.2 Åren mellan krigsslut och oljekrisen 1946-1974 

I den bostadssociala utredningen som genomfördes 1945 framkom att bristen på bostäder 

fortfarande var påtaglig i städerna och trångboddhet rådde. Dessutom hade bygg- och 

bostadsmarknaden inte förändrat sig tillräckligt för att möta de nya behov runt bostädernas 

standard. I samma utredning publicerades statistik över standarden hos den dåvarande 

bostadsstocken: 38 procent av alla lägenheter var enrummare, 64 procent saknade WC och 

bara 21 procent hade bad eller dusch. Vidare hade endast ca en tredjedel av alla lägenheter el- 

eller gasspis.  

 

Problembilden var sådan att man ansåg att det dels byggdes alldeles för få nya moderna 

bostäder, dels att man behövde göra sig av med alla de omoderna lägenheter som redan fanns. 

Politiken som ansågs prägla bostadsmarknaden under de här åren var således både 

bostadsproduktionspolitik och ”bostadssaneringspolitik”. Saneringen omfattades av 

nybyggnad, ombyggnad och rivning där målet var tydligt: bostäder av låg kvalitet var inte 

längre önskvärda.  

 

Under perioden 1945-1960 byggdes det totalt 822 000 nya lägenheter, vilket tillsammans med 

saneringen av befintliga lägenhetsstocken gav ett nettotillskott av 570 000 lägenheter för 

perioden. Trots detta rådde det fortsatt bostadsbrist i storstadsregionerna och staten gav sig på 

nytt in på bostadsmarknaden för att en gång för alla bygga bort bostadsbristen. Den här 

gången beslutades det att mellan åren 1965 och 1974 bygga en miljon lägenheter. 

Målsättningen formulerades: ”Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade 

och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”. 

Miljonprogrammet, som det är mer känt som idag, var därmed ett faktum. 

3.3 Åren 1975-1987 

När miljonprogrammet var färdigställt i mitten av 1970-talet hade den svenska bostadsbristen 

vänts till bostadsöverskott, framför allt i storstadsregionerna. Inflyttningen från landsbygd till 

tätort hade avstannat runt 1970, vilket var en av anledningarna till detta. En annan var det 

abrupta slutet på den stadiga och långvariga högkonjunktur som hade rådigt i Sverige sedan 

krigsslutet – oljekrisen 1973. Försörjningen av olja från arabvärlden ströps vilket fick 

oljepriset att skjuta i höjden, med inflation och arbetslöshet som följd.  

 

Bostadsöverskott och byggarbetslöshet tycks gå hand i hand, vilket medförde att den 

bostadspolitik som fördes i Sverige under de här åren var av både bostadspolitisk och 

sysselsättningspolitisk karaktär. Istället för att, som tidigare, fokuserat på att bygga mycket 

och billigt låg nu statens tonvikt istället på att höja attraktiviteten i miljonprogrammets 

bostadsområden. Genom förbättringar av närmiljö, service och inomhusmiljö kunde 

attraktiviteten ökas. På så sätt skapades jobb och man lyckades, i alla fall tillfälligt, bromsa 

den boendesegregation som började uppmärksammas då boende med tillräckliga ekonomiska 

resurser valde att flytta från miljonprogramsområdena. 
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3.4 Åren 1988-1996 

Den problembild som rådde på bostadsmarknaden under sent 1980-tal var framför allt 

genomsyrad av regeringens och oppositionens uppfattning om att staten tappat kontrollen över 

bostadsfinansiering och bostadsproduktion.   

Men den här tiden ska framförallt bli ihågkommen för den fastighetskris som bröt ut i början 

på 90-talet. Staten genomförde dessförinnan flera åtgärder som kan ses som direkta, eller 

indirekta, orsaker till den krisen. Den finansiella avregleringen var den åtgärd som kan ha 

varit mest avgörande (Jaffee, 1994), vilket fick tillgången på krediter att explodera och 

fastighetspriserna att skjuta i höjden. 

 

Utöver de krisåtgärder som utfördes för att ta Sverige ur krisen, var målsättningen under den 

här perioden att kontrollera och begränsa de statliga förpliktelserna, framför allt gällande 

minskning av effekterna av ränteavdrag och räntebidrag.   

3.5 Åren 1997 – idag 

Runt millennieskiftet blir återigen bostadsbristen ett problem, och allt färre kommuner 

redovisade ett bostadsöverskott. I hösten 2002 sattes ett mål på 120 000 nya bostäder i 

Sverige fram till 2006, vilket är första gången sedan 70-talet ett kvantitativt mål sattes för 

bostadsbyggandet. Det var, precis som idag, framförallt brist på mindre lägenheter för unga 

människor som var problemet. Även den allt mer omfattande omvandlingen från hyresrätt till 

bostadsrätt i storstadsregionerna uppfattades delvis som ett problem, varför regeringen då 

införde ett särskilt statligt investeringsbidrag för byggande av små och medelstora hyresrätter 

placerade i områden med bostadsbrist. 

 

Idag råder det fortfarande bostadsbrist i Sverige, framför allt i storstadsområdena. 

Bostadsrättspriserna skjuter på många platser i höjden och bristen på hyresrätter är påtaglig 

(SvD, 2013). Den nuvarande alliansregeringen införde 2010 ett bolånetak för att begränsa den 

ökande skuldsättningen hos befolkningen. Vidare har man presenterat förslag som ska göra 

det lättare att hyra ut sina bostadsrätter och möjliggöra att ta ut en hyra som speglar den 

verkliga kostnaden i form av kapital- och räntekostnader. (Larsson, 2012) 
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4. Relationen hyresgäst-hyresvärd 

4.1 Hyresgästens besittningsskydd 

Besittningsskyddet för bostadshyresgäster innebär att hyresgästen erhåller en, gentemot 

hyresvärden, starkare ställning. Hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet om 

hyresrätten inte har blivit förverkad. I de fall där hyresgäst och hyresvärd är oense om avtalet 

avgörs tvisten i hyresnämnden, och så länge som tvisten pågår har hyresgästen rätt att bo kvar. 

(Hyresnämnden, 2013) 

 

Den första riktiga lagstiftningen gällande hyresgästens besittningsskydd kom 1939 och var 

utformad som ett indirekt besittningsskydd, d.v.s. hyresgästen hade rätt till ersättning för 

flyttkostnader m.m. i samband med att hyresvärden sagt upp kontraktet ”utan anledning”. 

Detta besittningsskydd kom senare att utvidgas ytterligare 1942, mitt under ett rasande 

världskrig, till ett direkt besittningsskydd och påminner mycket om de bestämmelser som 

finns idag. (Victorin & Dahlquist-Sjöberg, 2003) 

 

Besittningsskyddet hänger starkt samman med hyresregleringen. Besittningsskyddet innebär 

att hyresvärden är tvungen att fortsätta kontraktsförhållandet såvida inget avtalsbrott från 

hyresgästens sida föreligger. Att höja hyrorna till orimliga nivåer skulle då vara ett sätt att bli 

av med en hyresgäst, men detta förhindras alltså av hyresregleringen. Omvänt kan heller inte 

hyresvärden kringgå en hyresreglering genom att hota hyresgästen med vräkning om inte ett 

nytt hyreskrav accepteras. (Victorin & Dahlquist-Sjöberg, 2003) 

4.2 Hyressättning med bruksvärdessystemet 

Dagens bruksvärdessystem har sitt ursprung 1968 och har som syfte att förbättra hyresgästens 

besittningsskydd genom en jämförelseprövning, likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra 

(SABO, 2010). Ursprungligen gällde enbart systemet i de orter där det rådde brist på bostäder, 

men infördes några år senare även i övriga Sverige. När hyrorna ska förändras inleds 

förhandlingar mellan hyresgäst och hyresvärden, som dock ofta är representerade av 

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Hyreshöjningen som förhandlas fram i det 

allmännyttiga bostadsbeståndet kan sedan tillämpas av andra fastighetsägare på orten 

(Tufvesson, 2009). 

 

JB 12:55 säger att: ”Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hyran 

fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt 

högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga”. Fram till 2011 

var det så att de kostnader som fanns hos de allmännyttiga bostadsföretagen skulle, enligt en 

självkostnadsprincip, ligga till grund för den skäliga hyran. Men från och med den 1 januari 

2011 gäller nya regler för hyressättningen. De allmännyttiga bolagen ska fortfarande drivas i 

ett allmännyttigt syfte, men också enligt affärsmässiga principer och avkastningskrav. 

Hyressättningen för bolagen är inte längre normerande för alla hyror, istället ska kollektivt 

förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalspart (SABO, 2011). 

 

Enligt bruksvärdesprincipen ska bruksvärdet, som är det praktiska värde en lägenhet har ur 

hyresgästens synvinkel, ligga till grund för hyresnivån. Faktorer man tar hänsyn till när 

bruksvärdet bestäms är bland annat (Hyresnämnden, 2013): 

 

 Storlek 

 Modernitetsgrad 
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 Planlösning 

 Läge i huset 

 Reparationsstandard 

 Ljudisolering 

Även förmåner som finns tillgängliga via lägenheten kan inverka på bruksvärdet, exempelvis: 

 Hiss 

 Tvättstuga 

 Sopnedkast 

 Särskilda förvaringsutrymmen 

 God fastighetsservice 

 Garage och biluppställningsplats 

Därutöver spelar även faktorer som närhet till kommunikation, husets allmänna läge och 

boendemiljö roll när bruksvärdet bestäms.  

4.3 Att införa IMD 

Vanligtvis ingår kostnaderna för uppvärmning, tappvarmvatten och tappkallvatten i hyran. 

Storleken på hyran ska vara bestämt på förhand och utgå ifrån ett hyresavtal eller 

överenskommelser som träffats genom förhandlingar. (Berndtsson, 1999) 

 

Hyresnivån i Sverige har sin grund i bruksvärdessystemet (se 4.1.2). Hyran, eller bruksvärdet, 

ska vara samma för en normal förbrukare före som efter en installation av IMD. Detta innebär 

att det endast finns möjlighet att få ekonomi i IMD för fastighetsägaren då hyresgästen gör av 

med mer energi än vad som just nu ingår i hyran. Ett alternativ, som ett antal SABO-företag 

redan gjort för att få lönsamhet, är att inte sänka hyran med mer än exempelvis halva 

varmvattenförbrukningen för att på så sätt skapa ett utrymme för investeringen. (Johansson, 

IMD-ansvarig, SABO, 2013) 

 

När IMD har införts kommer den ursprungliga hyran (totalhyran) delas upp i två delar, en 

grundhyra och en rörlig del som beror på den boendes förbrukning, se figur 4. Grundhyran fås 

fram genom att minska totalhyran med den del av hyran som anses stå för förbrukningen av 

värme och/eller varmvatten. Avläsningarna ska vara lätt att förstå för hyresgästen och 

innehålla så få schabloner som möjligt, allt för att så tydligt som möjligt koppla hyresgästens 

beteende till debiteringen. (Johansson, 2013) 

 

 
Figur 4 - hyresprincip för IMD (källa: SABO) 
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5. Relationen hyresvärd-fjärrvärmeleverantör 

5.1 Vad är fjärrvärme? 

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme i tätbebyggda 

områden. Värmen produceras centralt i kraftverk eller kraftvärmeverk och leveraras sedan till 

konsumenter med hjälp av stora ledningsnät som ligger nedgrävt i jorden. Vatten är den 

vanligaste värmebäraren. Den samlade längden på det svenska fjärrvärmenätets ledningar 

uppgår idag till drygt 18 000 km. (Svensk Fjärrvärme, 2009) 

 

Förenklat består ledningarna av två rör – ett framledningsrör och ett returrör. Under högt 

tryck, och med temperaturer på mellan 70-120 grader, beroende på årstid och väder, 

transporteras vattnet i framledningsrören till flerbostadshus, lokaler eller småhus. Med hjälp 

av värmeväxlare sker värmeöverföringen i fastigheternas undercentraler varpå värmen 

används till uppvärmning av radiatorer och tappvarmvatten. (Wikipedia, 2013) Returvattnet, 

som har en temperatur på cirka 40-50 grader, leds i returledningen tillbaka till den centrala 

anläggningen, och gör då samtidigt nytta i form av uppvärmning av exempelvis trottoarer och 

fotbollsplaner så att de hålls isfria vintertid. Returvattnet värms därefter upp på nytt och sänds 

återigen ut i systemet. (Svensk fjärrvärme, 2010) 

 

Den moderna fjärrvärmemodellen har sitt ursprung i 1800-talets Tyskland och USA. I Sverige 

blev Sabbatsbergs sjukhus 1878 först med tekniken, då samtliga sjukhusbyggnader värmdes 

upp med en gemensam värmeanläggning, men det verkliga genomslaget för 

fjärrvärmelösningar fick dock vänta på sig. Sverige hade under första halvan av 1900-talet 

god tillgång på både el och värme, mycket tack vare ett stort överskott på vattenkraft, och 

fjärrvärmen hade svårt att konkurrera med redan etablerade kraftintressen. (Svensk 

Fjärrvärme, 2009) 

 

Efter andra världskriget förändrades dock förutsättningarna; städerna växte och behovet av el 

och värme ökade kraftigt. Sveriges första kommunala fjärrvärmesystem uppkom i Karlstad 

1929, och de efterföljande åren följde många kommuner efter med egna 

fjärrvärmeanläggningar. Det verkliga genombrottet kom dock efter 70-talets oljekriser. Kol 

och olja användes ursprungligen som huvudbränsle, år 1980 svarade oljan för mer än 90 

procent av fjärrvärmeproduktionen, men med oljeprisets rekordnivåer började man här se sig 

om efter andra energikällor och åtta år senare var andelen nere på 14 procent. Man hade då 

börjat använda andra bränslen som torv, biobränsle och spillvärme från industrin, mm. 

(Svensk Fjärrvärme, 2009) 

 

Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla 

bostäder och lokaler och över 90 procent av alla flerbostadshus värms med fjärrvärme. En stor 

fördel med fjärrvärme, utöver enkelheten och stordriftsfördelarna, är den goda miljö som 

skapas tack vare den. Luftkvaliteten är väsentligt förbättrad i Sveriges tätorter. Dessutom 

används resurser som annars skulle gå förlorade, till exempel skogsavfall, spillvärme från 

industrin och avfall (Svensk Fjärrvärme, 2009). Fyra femtedelar av den värme som 

produceras till de svenska fjärrvärmenäten är baserad på energi som annars inte hade kommit 

samhället till nytta (Fjärrvärme - helt enkelt!, 2010). 
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5.2 Fjärrvärmeavtal och priskonstruktioner 

Avtalen mellan fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund ser något olika ut i Sverige med 

olika komponenter och priskonstruktioner. Men generellt sett finns det tre typer av 

avtalskonstruktioner på marknaden. Det vanligast förekommande avtalet för både små och 

stora kunder är standardavtalet. Avtalet är ofta ett tillsvidareavtal som utgår ifrån en prislista 

och har ofta, men inte alltid, en kortare uppsägningstid (ofta 3 månader). Referensavtal gäller 

generellt för större kunder och har oftast längre avtalstider, ca 3-10 år, och priset på 

fjärrvärmen har här sin utgångspunkt i olika typer av index, så som KPI eller NPI, eller sätts i 

relation till bränslepriser. Den tredje typen av avtal kallas specialavtal och används, som 

namnet antyder, i speciella situationer som exempelvis när kunden producerar spillvärme till 

fjärrvärmenätet eller när kunden har stora krav på leveranssäkerhet. (SOU, 2004) 

 

Det vanliga är att fjärrvärmeleverantöreras priskonstruktioner innehåller en fast och en rörlig 

del. Den fasta delen (årsavgift eller abonnemangsavgift) grundas vanligtvis på 

energileveranserna från tidigare år, och den rörliga delen på den nuvarande energileveransen. 

Utöver dessa två komponenter finns ibland även en rent fast avgift som beror på vilken typ av 

kund som är ansluten, och en flödesavgift på det vatten som går genom värmeväxlaren. (SOU, 

2004) 

 

Den rörliga avgiften förekommer i form av energipris (kr/kWh) och flödesavgift (kr/m
3
) och 

är ofta kopplade till inflationskompenserande index eller priser på vissa bränslen, så som 

pellets eller olja, och dessa varierar även över året med högre energipris på vintern. 

Kvantitetsrabatter, d.v.s. att priset per energienhet minskar med ökad volym, är vanligt 

förekommande. (SOU, 2004) 

5.3 Fjärrvärmeverkens rörliga kostnader och konsumenternas 

rörliga avgifter 

Priset på fjärrvärme består vanligtvis av flera komponenter för att kunna spegla 

fjärrvärmeleverantörens kostnadsstrukturer (Värme i Sverige 2002, 2003). En trend finns 

dock att göra det lättare för kunder genom att minska på antalet komponenter i avtalen. 

Samtidigt har även avtalens fasta komponenter minskat i relation till de rörliga de senaste 

åren, från att ha legat kring en tredjedel av priset i början av 90-talet, låg den fasta avgiften år 

2004 på ca 20 procent av priset.  

 

Det finns också en motsättning mellan att ha en priskonstruktion som är kostnadsriktig och en 

som är enkel och lätt att förstå.  Enligt Energimyndigheten tenderar både minskningen i 

antalet komponenter och den procentuella minskningen av den fasta avgiften att göra den 

existerande fjärrvärmekapaciteten samhällsekonomiskt ineffektiv. De rörliga kostnaderna för 

fjärrvärmeleverantörerna uppgår till 40-45 procent av de totala kostnaderna vilket gör att dem 

lägre än de rörliga avgifterna, som uppgår till nästan 75 procent av totalkostnaden (Värme i 

Sverige 2002, 2003), och skapar en typ av orättvisa mot kunderna, eftersom de då inte 

debiteras för den resursförbrukning som de orsakar. (SOU, 2004) 

 

En annan viktig anledning till att ha en kostnadsriktig prismodell är att ge rätt incitament till 

konsumenterna. En prismodell som har en alltför hög rörlig andel tenderar att ge 

konsumenterna för stort incitament till att spara och kan göra investeringar som egentligen är 

olönsamma lönsamma. Det ger också upphov till att värmeförbrukningen tenderar att bli 

mindre än vad som vore samhällsekonomiskt optimalt. Ett underutnyttjande av tidigare gjorda 

investeringar innebär en välfärdsförlust för samhället. (Värme i Sverige 2002, 2003) 
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Många fjärrvärmeföretag använder alltså en prismodell som inte är kostnadsriktig och där 

kundens andel rörliga kostnader uppgår till nära det dubbla mot vad som vore optimalt, enligt 

ovan. Vissa priskomponenter som beskrivs som fasta kan också i själva verket vara rörliga. 

Ett exempel är när tidigare års förbrukning ligger till grund för innevarande års fasta 

priskomponent. (Larsson O. , 2011) Utöver det faktum att värmesystemen blir underutnyttjade 

till följd av en lägre värmeanvändning, riskerar de här kostnadsmodellerna att på sikt också 

urholka fjärrvärmebolagens lönsamhet, vilket så småningom måste kompenseras på ett eller 

annat sätt. (Larsson O. , 2011) Det finns flera fall i Sverige där fjärrvärmebolag i Sverige 

kompenserat sin fallande lönsamhet med att höja priserna (Lind, 2012) 

 

I rapporten Pris och produktion görs två olika besparingsåtgärder för att visa på hur dagens 

prismodeller uppmuntrar till energibesparing. Man tittar dels på ett minskat varmvattenbehov 

med hjälp av en snålspolare, och dels på tilläggsisolering. Båda åtgärderna antas resultera i en 

årlig minskning av energiförbrukningen med 10 procent. Resultatet visar att i 9 av 10 fall är 

kundens kostnadsminskning större än fjärrvärmebolagets. (Larsson O. , 2011) 

5.3.1 Fjärrvärmeverkens och samhällets marginalkostnad 

Marginalkostnaden för fjärrvärmeverken behöver nödvändigtvis inte heller spegla 

marginalkostnaden för samhället. Det finns istället uppgifter om att tre fjärdedelar av den 

värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars hade gått 

förlorad (Svensk fjärrvärme, 2010). Spillvärme från närliggande industrier är exempel på 

värme som förmodligen skulle gått till spillo om den inte utnyttjas av fjärrvärmebolaget. Detta 

är att betrakta som ”gratis” energi från samhällets synvinkel, men där fjärrvärmebolaget ändå 

betalar industrin för den. (Lind, 2012) 

5.3.2 Fjärrvärmepriser och ökningsakt 

Enligt den senaste Nils Helgersson-undersökningen, en undersökning som jämför kostnader 

för allt från sophämtning till uppvärmning för olika områden i Sverige, varierade 

fjärrvärmepriserna stort mellan Sveriges kommuner. De lägsta kostnaderna återfanns i Luleå, 

och de högsta i Hammarö, med priser på 453 kr/MWh respektive 1012 kr/MWh (inkl. moms) 

(Nils Holgersson Gruppen, 2013). Inom Stockholms län varierade priserna mellan 725,7 

kr/MWh i Södertörn till 883,7 kr/MWh (inkl. moms)i Nynäshamn. Medel för Stockholms län 

var år 2012 822,6 kr/MWh inkl. moms (Nils Holgersson Gruppen, 2012). Fjärrvärmepriserna 

ökar olika mycket beroende på geografiskt läge och år. Dock har ökningstakten sedan några år 

tillbaka legat omkring 3 % (Nils Holgersson Gruppen, 2012). 

5.3.3 Bolagens intäkter och kostnader 

Att intäkterna överstiger kostnaderna är på lång sikt en grundläggande förutsättning för att 

företag ska överleva. En vanlig följd när intäkter kraftigt överstiger kostnader är att priserna 

sänks eller att man gör investeringar som kommer kunden till gagn. Fjärrvärmebolagen har 

generellt sett en stark ställning gentemot kunden, vilket får som följd att eventuella 

kostnadsminskningar inte nödvändigtvis kommer kunderna tillgodo. 

(Energimarknadsinspektionen, 2011) 

 

Tittar man på hur kostnads- och intäktsnivån ser ut per producerad energienhet kan man 

kostatera att dessa utvecklas i ungefär samma takt. Fjärrvärmebolagen ändrar dock bara sitt 

pris någon gång per år, vilket innebär en eftersläpning i prissättningen. Extremt kalla vintrar 

resulterar exempelvis ofta i att kostnaderna ökar mer än intäkterna, detta kommer sedan att 

kompenseras i efterföljande års prisnivåer. Differensen mellan intäkter och kostnader för 

fjärrvärmebranschen som helhet mellan åren 2007 och 2009 var i genomsnitt i intervallet 6,1–
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8,3 öre per kWh. Motsvarande intervall för branschens största aktörer (E. ON, Fortum, 

Göteborg Energi och Vattenfall) var något högre – 9,9 – 13,1 öre per kWh. 

(Energimarknadsinspektionen, 2011)  

5.3.3 Bonus vid avkylning 

Flera fjärrvärmeleverantörer, bland annat Eon och Fortum, använder olika typer av 

bonussystem för att motivera kunderna att kyla av returvattnet. Man utgår då ifrån skillnaden 

mellan kundens medelreturtemperatur och en referenstemperatur som motsvarar genomsnittet 

av alla kunders returtemperaturer i fjärrvärmesystemet. Har man som kund en lägre 

temperatur hos returvattnet erhålls en bonus, är den högre utgår en avgift. Enligt ett prisvillkor 

från Fortum debiteras man 5 kr för varje MWh och gradskillnad över referensvärdet som 

returnerats, dessutom utgår en extra avgift för allt vatten som är varmare än 60 C. (Fortum, 

2012) 

5.3.4 Exempel på avtal 

 

Fjärrvärme Trygg 

 
Figur 5 - Fjärrvärmeavtal Trygg (källa: Fortum) 

Passar den som föredrar en stor rörlig kostnad för att snabbt kunna påverkarka sin 

värmekostnad. Mellan 70-75 procent av totalkostnaden är rörlig vilket även innebär att en 

lägre kostnad när värmebehovet är mindre, och en högre kostnad värmebehovet är stort. 

(Fortum, 2013) 

 

Fjärrvärme Aktiv 

 
Figur 6 - Fjärrvärmeavtal Aktiv (källa: Fortum) 

Det här avtalet ger i regel en lägre fjärrvärmekostnad över tid jämfört med föregående avtal. 

Modellen utgår ifrån ett basbehov, som normalt täcker energibehovet större delen av året, och 

ett spetsbehov, som är det behov som behövs för att värma fastigheten även vid kallare 

väderlek. (Fortum, 2013)  
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6. Individuell mätning och debitering 

6.1 Inledning 

Den senaste tillförlitliga källan över statistik på individuell mätning och debiterings (IMD: s) 

utbredning i Sverige är från 2007. Där konstateras att 29 000 av totalt 2,4 miljoner lägenheter 

har någon form av IMD. Av dessa har 70-80 % varmvattenmätning, 40-60 % 

kallvattenmätning och 70-90 % värmemätning.  

 

De allmännyttiga bostadsföretagen står för den största andelen av lägenheterna, men även 

HSB-föreningar finns representerade. Bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare är 

däremot svagt representerade (Boverket, 2008). Det finns dock vissa intentioner på att 

intresset för IMD har stigit bland privata fastighetsägare under senare år (Högberg, 2011).  

6.2 Vad är individuell mätning och debitering? 

I Sverige fördelas ofta kostnader för värme, vatten och gas i flerbostadshus schablonmässigt 

utifrån golvarea. Ju större golvarea en lägenhet har desto större procentuell andel av 

fastighetens totala förbrukning får betalas. En storförbrukande familj boendes på 100 kvm 

betalar lika mycket som den ensamma änkan i en lägenhet på samma yta i huset. Systemet är 

smidigt och tids- och kostnadseffektivt för hyresvärden då få mätare behövs och ingen större 

datamängd behöver hanteras. Men av samma anledning anses ofta metoden totalt sätt leda till 

en ökad energianvändning och därmed ökad miljöbelastning. Anledningen är att de boende i 

princip saknar incitament till att minska sin förbrukning, vilket anses leda till ett onödigt 

slösande. Boende tjänar i princip ingenting på ett sparsammare beteende, och förlorar lika lite 

på att bete sig slösaktigare. 

 

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att hyresgästen eller 

bostadsrättsinnehavaren får mätdon installerade i, eller i anslutning till, den egna lägenheten, 

vilket gör att förbrukningen står i direkt relation till kostnaderna.  Detta gör att individen i 

större mån kan påverka sina egna kostnader, ger de boende ökade incitament att hushålla med 

resurser, kostnaderna fördelas på ett rättvisare sätt och miljöbelastningen minskar. Hela syftet 

med IMD sammanfattar SABO med följande nyckelord (SABO, 2009): 

 

 Minskad miljöbelastning 

 Minskad energianvändning – energieffektivisering 

 Rättvisa mellan hyresgäster 

 Minskade kostnader för såväl bostadsbolag som hyresgäster 

 Individualisering för hyresgästerna 

 Medvetna hyresgäster 

 Förändrat förbrukningsmönster hos hyresgästerna 

Det finns dock flera allvarliga problem med IMD i Sverige, där det kanske allvarligaste är att 

lönsamheten vid mätning och debitering av vatten och värme ifrågasätts. Stora variationer 

finns när resultat av IMD utvärderas, ibland sker stora beteendeförändringar efter införandet 

och ibland inga alls, vilket gör investeringen riskfylld. Även då stora förändringar sker är det 

inte säkert att det, omräknat i kronor och ören, täcker de initiala och löpande kostaderna för 

installationen.  
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6.3 Allmänna principer för individuell mätning och debitering 

Vid individuell mätning och debitering finns tre systemnivåer: mätdon, insamlingsenheter och 

centralt system. Med mätdon avser mätare för temperatur, vattenflöde eller energiflöden. 

Mätdata som uppmäts av mätdonen i lägenheten överförs med en valbar tidsupplösning, från 

per timme till per dygn, till en insamlingsenhet i byggnaden och sedan vidare till ett centralt 

system. Slutligen överförs datan från det centrala systemet till ett hyressystem, där värden 

översätts i kronor och kunderna slutligen debiteras för sin förbrukning. (Jagemar & Olsson, 

2009) 

 
Figur 7 - Figur föreställande dataöverföringens väg från uppmätning till debitering (källa: SABO) 

 Överföringen av data mellan mätare och insamlingsenheten sker antingen trådlöst eller med 

en speciell ledning. Överföringen av mellan insamlingsenhet och det centrala systemet kan 

ske på ett antal olika sätt, men vanligare och vanligare blir bredbandsrelaterade 

överföringsalternativ. Systemet kan både ägas av telekomoperatörer eller av operatörer som 

endast sköter mätdatahanteringen. (Boverket, 2008) 

6.4 Individuell mätning av värme 

Ingen av de metoder som används för värmekostnadsfördelning i flerbostadshus är 

hundraprocentigt rättvis, vilket beror på att uppfattningen om vad som är just ”rättvist” skiljer 

sig åt. De två metoderna att fördela värmekostnaderna på är (Berndtsson, 1999): 

 

 Mätning av värmetillförsel till de enskilda lägenheterna 

 Mätning av rumstemperaturerna i de enskilda lägenheterna 

Den första metoden går ut på att den boende betalar för den värme som avgivits i lägenheten. 

Med elektronisk mätutrustning uppmäts hur stor temperaturskillnad som finns mellan in- och 

utflöde hos varmvattnet, vilket ligger till grund för hur mycket energi som avgetts i den 

enskilda lägenheten. Ju mer värme som avges i lägenheten, desto mer får den boende betala. 

 

 Den andra metoden går ut på att den boende får betala för den rumstemperatur 

(värmekomfort) som den enskilda lägenheten har, uppmätt med ett antal temperaturgivare i 

lägenheten.  Den som har 21C i lägenheten får således betala mer än den som endast har 

20C.   

 

I rapporten (Berndtsson, 1999) görs även en noggrann genomgång av för- respektive 

nackdelar med respektive mätmetod, sammanfattade i två tabeller: 
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Tabell 1 - Värmekostnadsfördelning efter tillförd värme (källa: Berndtsson, 1999) 

Fördelar Nackdelar 
Mätningarna avser tillförd värme, vilket kan Värmemängdsmätning är av ekonomiska skäl 

tyckas vara det som skall mätas, om man skall  endast möjlig vid nybyggnad. 

fördela värmekostnader.   

Radiatormätning är möjlig i alla hus med Värmeströmmar mellan lägenheter medför att 

radiatorer. man kan ”stjäla värme” från grannar som t ex 

  av hälsoskäl behöver ha hög rumstemperatur. 

Fönstervädring ger högre värmekostnader De boende kan sänka sina uppvärmningskost- 

enbart för den som vädrar. nader genom att manipulera med ventilations- 

  anläggningen och därmed minska luftväx- 

  lingen med risk för hälsoproblem och skador 

  på byggnaden. 

  Väl injusterade ventilationssystem är ett krav 

  för en rättvis värmekostnadsfördelning. 

Solvärme, hushållsel och annan intern Lokala brister i klimatskärmens isolering och 

värmetillförsel sänker värmekostnaderna. täthet drabbar den som bor i lägenheten i form 

  av ökade uppvärmningskostnader. Fastighets- 

  ägarens incitament för åtgärder minskar. 

Tekniken med värmekostnadsfördelning med Korrigering av mätvärden för att få rättvisare 

radiatormätning är etablerad i Europa och det värmekostnadsfördelning är svårt att förstå, 

finns DIN- och CEN- normer för mätutrust- varför de boendes motiv för att spara värme 

ningen skulle kunna minska. 

  I hus med ventilationssystem med förvärmd 

  tilluft (FT) kan vissa lägenheter få mer värme 

  ”gratis” än andra. 

 
Tabell 2 - Värmekostnadsfördelning efter innetemperatur (källa: Berndtsson. 1999) 

Fördelar Nackdelar 
Att fördela värmekostnaderna efter den Fönstervädring drabbar hela kollektivet med 

rumstemperatur (värmekomfort) som de högre värmekostnader och inte enbart den 

boende väljer kan upplevas som ett rättvis som vädrar. 

metod.   
Det finns inget motiv för de boende att Solvärme, värme från hushållsapparater och 

manipulera ventilationsanläggningen. annan intern värmeutveckling höjer rums- 

  temperaturen och kan därför medföra ökade 

  värmekostnader. 

Värmeströmmar mellan lägenheter m m Det finns inga vedertagna normer i Europa för 

påverkar ej debiteringen. vilka krav som skall ställas på komponenter 

  som används för mätningarna. 

Lokala brister i klimatskärmens isolering och I de fall man kompletterar med teknik som 

täthet drabbar inte den som bor i lägenheten i gör att man undviker värmeslöseri vid vädring 

form av ökade uppvärmningskostnader. finns risk för högre underhållskostnader. 

Fastighetsägaren har intresse av att åtgärda   
bristerna.   

Innetemperaturgivarna skulle även kunna   
användas för styrning av rumstemperaturen   
om en sådan funktion installeras.   
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Det är lätt att förstå hur komplicerat det är att få till en rättvisa som alla är tillfredsställda med 

när det kommer till mätning och debitering av värme. 

  

 När värmekostnadsfördelning anses vara den rättvisa metoden får det konsekvenserna att 

lägenheter i norrläge eller på nedre botten, med lägre solinstrålning, får en högre 

värmekostnad än lägenheter i söderläge. En hyresgäst med en lägenhet belägen ”strategiskt” i 

mitten av huset skulle i princip kunna stänga av sin värme helt och hållet och istället ”stjäla” 

värme från sina grannar.  

 

När värmekostnadsfördelning anses vara den rättvisa metoden får man istället följder som att 

lägenheter med mer solinstrålning får betala extra, eftersom rumstemperaturen då stiger i 

lägenheten. Vidare innebär det att alla i huset får betala för de kostnader som uppstår när en 

hyresgäst väljer att vädra ut sin lägenhet. 

 

Den vanligaste mätmetoden i Europa för hus med vertikala värmestammar är 

”radiatormätning”, d.v.s. tillförd värme till lägenheten. I Tyskland är det här det ”rätta” sättet 

att mäta värme på, man får då som köpare ha i åtanke hur lägenheten är placerad i fastigheten 

och värmekostnaden blir en viktig faktor för priset på lägenheten. I Schweiz och Danmark är 

regelverket annorlunda. Där tycker man inte att lägenheter med högre energibehov på grund 

av placering i fastigheten, exempelvis hörnlägenheter, ska behöva betala extra för att erhålla 

samma värmestandard som övriga lägenheter. Inte heller ska lägenheter med gratisenergi i 

form av exempelvis solljus få betala mindre. Kompenseringen som görs på grund av detta 

resulterar då i att det värde som står på mätaren inte alls behöver stämma överens med det 

”verkliga” värde som den boende debiteras för. Lite av den pedagogiska och 

incitamentskapande fördelarna med IMD går därmed om intet. (Berndtsson, 2005) 

6.5 Individuell mätning av varmvatten 

Till skillnad från mätning av värme är mätning av varmvatten betydligt mindre problematisk. 

Det är rättvist då varmvattnet inte kommer till gagn för någon annan än den boende själv och 

inga externa faktorer, såsom läge i huset, gör vissa i huset till vinnare och andra till förlorare. 

  

Vinghjulsmätaren är den mest förekommande varianten av flödesmätare och är det vedertagna 

vattenmätningsmetoden i Sverige. Med hjälp av ett mekaniskt hjul överförs vattenrörelsen i 

ledningen till ett räkneverk. Men det finns även varianter som överför vattenrörelsen 

induktivt, så kallade ”torrlöpande” vinghjulsmätare. Mätarna placeras i anslutning till 

varmvattenledningen och mäter således flödet varmvatten som passerar (Jagemar & Olsson, 

2009).  

 
Figur 8 - Vinghjulsmätare för varmvatten från Minol 

Enligt Bengt Hansson på företaget Minol, leverantörer av IMD-utrustning, tas vanligen ingen 

hänsyn till vattnets temperatur vid genomströmningen. I kombination med en dåligt 
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fungerande värmecirkulation kan det få följden att hyresgäster debiteras för det ljumna vatten 

som spolas bort innan användaren får fram varmvatten med rätt temperatur. Visserligen finns 

även mätare utrustade med en ultraljudsmätare som gör det möjligt att enbart mäta 

temperaturer över en viss temperatur, men den typen av utrustning är oftast alldeles för dyr. 

(Hansson, 2013) 

 

Vid uppvärmning med fjärrvärme sker en överföring av värme mellan fjärrvärmemediet och 

bostadshusets värmesystem i fastighetens undercentral med hjälp av värmeväxlare. 

Uppvärmningen av varmvatten som avser både tappvarmvatten och uppvärmning via 

radiatorer värms upp samtidigt. På grund av detta är det därför svårt att tillgå statistik för 

värme- och varmvattenanvändning separat på fastighetsnivå. Energimyndigheten kan bara 

översiktligt konstatera att ungefär en femtedel av villahushållets energi används till 

varmvatten, och att siffran är ännu högre i flerbostadshus. Varmvattenförbrukningen varierar 

även kraftigt beroende på faktorer som familjestorlek, vanor samt typ av kranar och 

munstycken.  (Energimyndigheten, 2011) 

 

IMD av kallvatten, eller tappvatten, anses av många vara olönsamt. Anledningen är 

tappvattnets förhållandevis låga pris i jämfört med tappvarmvattnet, vilket gör att prioritet för 

mätningen hamnar på den senare parametern. (Berndtsson, 1999).  

 

Boverket släppte i februari 2002 en rapport angående vattenanvändningen i svenska hushåll. 

Där kommer man bland annat fram till följande slutsatser (Boverket, 2002): 

 

 Det finns oftast ingen anledning att spara vatten ur ett vattenresursperspektiv. I Sverige har 

vi gott om vatten, och det vatten som används återförs till kretsloppet igen. 

 Visserligen är tappvattenanvändningen ca 60 liter högre per person och dag jämfört med 

småhus, men man vet inte hur mycket av skillnaden som kan förklaras av de längre 

ledningssystemen i flerbostadshus vilket medför en längre tids spolning innan friskt vatten 

erhålls. 

 Man är osäker på vad följderna av en minskad vattenproduktion skulle innebära för kvalitén i 

vattnet. Det kan få en högre kvalitet beroende på längre uppehållstid i sand- och 

grusavlagringar. Men det kan även få motsatta effekter på grund av längre uppehållstid i 

ledningssystemet med risk för ökad bakterietillväxt och högre koncentration metall i vattnet. 

 Ett mindre konsumtion av vatten kan innebära att VA-verken måste höja sina fasta eller 

rörliga kostnader. Besparingar hos boende ger nödvändigtvis inte samma besparingar för VA-

verken på grund av stora fasta kostnader.  

 De enda egentliga fördelarna med IMD av tappvatten som nämns är möjligheten för 

konsumenter att synliggöra sina kostnader, en ökad rättvisa och att detektera läckage på ett 

tidigt stadium inom byggnaden. 

Utöver dessa slutsatser har även tidigare konstaterats att ett minskat varmvattenanvändande 

går hand i hand med ett minskat användande av kallvatten. Genom att bara mäta 

varmvattenförbrukning får man, i de fall då förbrukningen minskar, även ett minskat 

användande av kallvatten. Därmed kan det vara onödigt att kosta på mätutrustning även för 

kallvatten, speciellt med tanke på att den enda energi som kallvatten drar är den energi som 

tas från rumsluften via rör och WC-stolar. (Berndtsson, 2005) 
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6.6 Sparpotential och kostnader 

6.6.1 Vid mätning av värme och varmvatten  

Med hänsyn till att tidigare genomförda IMD-projekt dels brustit i metodiken för uppföljning 

av projekten, och dels de stora skillnader i förutsättningar som föreligger mellan de fastigheter 

där projekten genomförts, är det svårt att kunna dra några generella slutsatser angående 

sparpotential vid införandet av IMD av värme. (Berndtsson, 1999) 

 

I småhus, där man redan har IMD av värmen, ligger rumstemperaturen i intervallet 20 – 21 

C. Det är ca 1,5 C lägre än rumstemperaturen i flerbostadshus. Därmed borde det finnas en 

värmemässig sparpotential, i alla fall med hänsyn till temperaturkomforten. Varje grads 

temperatursänkning motsvarar 5 – 6 procent lägre värmebehov, vilket ger en sparpotential på 

ca 10 procent vid en temperatursänkning med 1,5 C. Det finns många dokumenterade 

projekt, speciellt utomlands, med besparingar på uppåt 20 procent. En förklaring till den höga 

procentuella besparingen kan mycket väl ligga i att den genomsnittliga rumstemperaturen i 

fastigheten initialt kan ha varit uppåt 24 C, som i sin tur sannolikt beror på dålig injustering 

och styrning av värmesystemet. (Berndtsson, 1999)  

 

De boendes krav på komfort utgör den nedre gränsen för hur stora värmebesparingar man kan 

göra. Den behagliga rumstemperaturens nedre gräns antas ligga runt 18 C i sovrum och 20 

C i övriga rum. När möjligheten finns att på ett enkelt sätt kunna styra rumstemperaturen i 

bostad kan man också tänka sig att boende sänker temperaturen i rum som inte används eller 

sänker temperaturen i hela lägenheten när man reser bort eller tider när ingen är hemma. Detta 

kan leda till att potentialen kan hamna ännu lägre än en genomsnittstemperatur på 20 C. En 

konsekvens av ett ”för” sparsamt beteende, exempelvis i samband med att den boende i 

princip stänger av värmen under en utlandsvistelse under vinterhalvåret, kan bli att grannars 

värme ”sugs” in i den kalla, tomma lägenheten, vilket i sin tur leder till ökade värmekostnader 

för grannarna. (Berndtsson, 1999) Detta problem skulle utan svårigheter kunna lösas med att 

man exempelvis inför en nedre gräns för hur mycket man kan sänka sin rumstemperatur. 

 

Den typiska besparingen vid IMD av värme ligger i intervallet 10 – 20 procent, och den 

största potentialen återfinns vanligtvis i äldre hus med dåligt injusterade värmesystem och 

dålig värmestyrning. För en lägenhet som har fem radiatorer och möjligheten att mäta 

varmvatten med endast en mätare uppgår kostnaderna för värme och varmvattenmätning till 

minst 4000 kr per lägenhet inklusive moms. Då ingår 5 st. radiatormätare och en 

vattenmätare, men ingen display som gör det möjligt för den boende att i realtid se sin 

förbrukning. Ska det vara möjligt att se sin förbrukning på display eller via internet och utöver 

det ha centralstyrning av värmen i bostaden hamnar man i nivåer på uppåt 10 000 kr per 

lägenhet inklusive moms. Driftkostnaderna för systemen hamnar åtminstone i 

storleksordningen 300 – 500 kr per lägenhet, men kan ofta bli högre beroende på vilken typ av 

rapportering som ska vara tillgänglig. (Bendtsson, 2003)  
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6.6.2 Vid mätning av enbart varmvatten  

Energimyndigheten presenterar nedanstående tabell på värden som kan användas som 

riktvärden för bedömning av en ”normal vattenanvändning”. (Energimyndigheten, 2011) 

 
Tabell 3 - Vattenförbrukning och energiåtgång i små- och flerbostadshus (källa: Energimyndigheten) 

 Sparsam användning Hög användning  

Flerfamiljshus   

Inkommande kallt vatten 40 kubikmeter per person 

och år 

140 kubikmeter per person 

och år 

Energiåtgång för uppvärmning av 

varmvatten 

800 kWh per person och 

år 

2200 kWh per person och 

år 

Småhus   

Inkommande kallt vatten 35 kubikmeter per person 

och år 

80 kubikmeter per person 

och år 

Energiåtgång för uppvärmning av 

varmvatten 

500 kWh per person och 

år 

1800 kWh per person och 

år 

 

Storförbrukaren använder 3-4 gånger mer varmvatten per person och år än den sparsamme i 

flerbostadshus enligt tabellen. När det gäller varmvattenförbrukning är det till och med inte 

ovanligt att förhållandet mellan storförbrukaren och den sparsamme är i storleksordningen 5-6 

(Berndtsson, 2003). 

 

Det finns uppgifter att man sparar i storleksordningen 15 – 30 procent när mätningen sker 

enbart vid mätning av varmvatten. Men potentialen varierar självklart stort beroende på om 

personerna i hushållet tenderar att slösa på varmvattnet eller ej. Den initiala kostaden för 

installationen av vattenmätare uppgår till ca 1 500 kr, med en tillkommande årlig driftkostnad 

på ca 200-300 kr. (Bendtsson, 2003) 

6.7 Hur är det med lönsamheten? 

Flera olika rapporter beträffande lönsamheten av IMD finns att studera. En av de mest 

pålitliga beräkningarna har utförts av Berndtsson (Johansson, 2013). I sitt räkneexempel antar 

han en lägenhet på 65 m
2
 som finns antingen i ett hus med högt värmebehov, 220 kWh/m

2
,år, 

14 300 kWh/år, eller i ett nybyggt hus där energibehovet endast uppgår till 120 kWh/m
2
,år, 

7 800 kWh/år. Han antar också två olika typer av investeringskostnader, dels en enkel på 

4 000 kr dels en avancerad som antas uppgå till 10 000 kr. Tillsammans med antaganden om 

en återbetalningstid på 5 år, värmebesparing på antingen 10 eller 20 procent, 

varmvattenbesparing på 22 procent (med antagande att förbrukningen före mätning uppgick 

till 50 m
3
/år), rörligt vattenpris på 12 kr/m

3
 samt årliga driftkostnader på 400 kr per lägenhet 

och år, resulterade det i följande: 
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Tabell 4 - Besparing vid olika typer av installationer (källa: Berndtsson, 2003) 

  Enkel installation Avancerad installation 

Besparing 10 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt energipris 
är högre än 0,80 kr/kWh 

Lönsamt, om rörligt 
energipris är högre än 1,60 
kr/kWh 

Besparing 20 % i 
högförbrukarlägenhet Lönsamt  

Lönsamt, om rörligt 
energipris är högre än 0,80 
kr/kWh 

Besparing 10 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt energipris 
är högre än 1,40 kr/kWh 

Lönsamt, om rörligt 
energipris är högre än 2,90 
kr/kWh 

Besparing 20 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt energipris 
är högre än 0,70 kr/kWh 

Lönsamt, om rörligt 
energipris är högre än 1,50 
kr/kWh 

 

Lönsamhetskalkylen för enbart varmvattenmätning baserat på antingen 15 eller 30 procents 

besparing, investeringskostnad på 1 500 kr/lägenhet, driftkostnader på 200 kr/lägenhet samt 

ett årligt varmvattenbehov på antingen 40 m
3
/lägenhet eller 80 m

3
/lägenhet. Resultatet blev 

följande: 

 
Tabell 5 - Varmvattenbesparing vid olika typer av installationer (källa: Berndtsson, 2003) 

Besparing 15 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt varmvattenpris 
är högre än 40 kr/m3 

Besparing 15 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt varmvattenpris 
är högre än 80 kr/m3 

Besparing 30 % i 
högförbrukarlägenhet 

Lönsamt 

Besparing 30 % i 
lågförbrukarlägenhet 

Lönsamt, om rörligt varmvattenpris 
är högre än 40 kr/m3 

 

Även Boverket har gjort en lönsamhetsberäkning i sin rapport (Boverket, 2008). Där utgår 

man ifrån tre lägenheter, en om 35 m
2
, en om 65 m

2
 och en om 100 m

2
. Man undersöker 

lönsamheten för både IMD av enbart varmvatten samt den för både värme och varmvatten.  

 

Lönsamheten hos enbart varmvattenmätning ger enligt Boverkets beräkningar en avkastning 

på hela 42 procent, eller 636 kr årligen på de initialt investerade 1 500 kr. Att mäta värme och 

varmvatten samtidigt visade sig, enligt beräkningarna, inte alls uppnå den lönsamhet som 

enbart varmvattenmätningen gjorde. Man påpekar att anledningarna till detta är att det krävs 

fler mätare för mätning av värme och dels att besparingen är större för varmvatten än för 

värme. (Boverket, 2008) 

6.8 Split Incentives 

När IMD införs för värme och/eller varmvatten får hyresgästen ökat inflytande över sin egen 

förbrukning. De ökade incitamenten ska få hyresgästen att hushålla bättre med sina resurser 

och tanken är att detta i stort ska leda till en besparing för alla parter; hyresgästen, 

hyresvärden och samhället. Men till detta kommer ett problem som brukar kallas ”split 

Incentives”. Det handlar om att när hyresgästen står för energikostnaden och får ökade 



 

 36 

incitament till sparsamhet, förlorar samtidigt hyresvärden sina incitament att göra förbättrande 

och effektiviserande åtgärder i fastigheten, eftersom han inte längre tjänar på att göra det. 

 

Den här problematiken tas upp i (Högberg, 2011) och där redovisas också på vilka sätt man 

ska komma runt problemen kring Split Incentives. Hyresgäst och hyresvärd måste 

tillsammans besluta om hur man ska dela på de vinster som uppstår i samband med både 

införandet av IMD, men även sådant som rör fastighetens klimatskal. Den svenska 

hyresregleringen skapar även den problem, för än finns inga tydliga direktiv om hur IMD ska 

implementeras. I och med att varmhyran blir till kallhyra är det naturligt att den fasta 

”värmebiten” tas bort från hyran och ersätts med en rörlig kostnad, men det är inte självklart 

hur mycket av den som ska tas bort utan förutsätter förhandlingar mellan hyresgäst och 

hyresvärd. 

6.9 Vad tycker energicheferna i Sverige om IMD? 

Under arbetets gång intervjuades fyra inflytelserika personer angående den generella 

uppfattningen om IMD och dess framtid i Sverige.  

 

Högt uppsatt chef på HSB  

 

Tonen är i allmänhet skeptisk till IMD som investeringsform. Han anser att det grundläggande 

problemet är de låga vatten- och energikostnaderna i Sverige, jämfört med utomlands, vilket 

ofta gör investeringen olönsam. IMD-företagens marknadsföring om stora besparingar är ofta 

baserade på luddiga uppgifter och tillvägagångssätt vid mätningen. Men även om man lyckas 

spara 20 %, vilket är ovanligt, blir det knappt några pengar i slutändan i alla fall. En normal 

varmvattenförbrukning för en lägenhet motsvarar ca 1000 kWh/år, eller ca 50 kr/månad. En 

besparing på 20 % gör då att man sparar 10 kr/månad. ”Bara trängselskatten att åka hit 

(HSB:s kontor i Västra skogen) kostar folk 20 kr/dag. Så att ställa bilen en dag sparar ungefär 

200 minuter duschtid i bara trängselskatter. Det visar lite på att andra sätt att spara är betydligt 

enklare och effektivare”. 

 

Även om IMD är olönsamt i många fall anser han att det ändå finns potential. Det finns alltid 

hus som sticker ut energimässigt och där kan IMD göra nytta. Då många firmor utlovar en 

säker besparing på si och så många procent är det märkligt att de då inte accepterar 

erbjudanden om ”pay as you save”, d.v.s. att leverantören får en viss del av det som intjänas 

varje månad. ”Om de hade nappat på den typen av erbjudanden hade spridningen av IMD 

varit mycket större. Men de litar helt enkelt inte på sina egna uttalanden”. (Jonsson, 2013) 

 

Högt uppsatt chef på Familjebostäder  

 

Familjebostäder har provat på IMD i ett fåtal lägenheter men har valt att avvakta inför 

framtiden. Chefen på Familjebostäder anser att det finns flera problem med IMD som det ser 

ut idag. Det största av problemen är, enligt henne, att det inte finns något tydligt samband 

mellan införandet av IMD och energibesparingar. Utifrån Familjebostäders interna 

undersökningar av projekten går det inte att dra några slutsatser om de boende tenderar att 

spara eller inte. Hon berättar om ett ”IMD-experiment” som hade ägt rum i ett av husen där 

alla lägenheterna fick egna mätare, och där varje lägenhetsinnehavare fick all energi de sparat 

under ett års tid i kronor och ören, och blev inte debiterade om förbrukningen var högre än 

normalt. ”Efter ett år fick vissa familjer tillbaka ca 75 kr. Det tyckte att de kämpat för att 

spara under året och blev därför riktigt besvikna”. 
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Det finns ett annat problem ett som hon kallar ”det stora gisslet” – det juridiska. Man vet inte 

hur man ska lösa de juridiska aspekterna i kontraktsutformningen i övergången mellan varm- 

och kallhyra. Man vet inte vilken part som exempelvis ska ta den administrativa kostnaden 

(driftkostnaden) och ingen myndighet vill i dagsläget ta i frågan. Ytterligare ett problem är 

den relativt höga administrativa kostnaden som ofta äter upp den lilla lönsamhet som ibland 

skapas. (Ulfsparre, 2013) 

 

Högt uppsatt person på SABO  

 

Liksom de ovanstående är denne person av åsikten att kostnaderna för IMD är för höga i 

relation till energi- och vattenpriserna. Debiteringen klarar i många fall inte ens av att lyfta 

den administrativa kostnaden. SABO:s medlemsföretag består i dagsläget av ca 750 000 

lägenheter, av dem har 40 000 lägenheter IMD eller bara mätning. IMD innebär många 

gånger en ekvation som inte går ihop, han upplever att medlemsföretagen ofta har svårt att få 

lönsamheten att gå ihop, även om det finns undantag så som Gårdstensbostäder i Göteborg. 

 

Han är av uppfattningen att IMD, som det ser ut idag, ingen bra lösning för den svenska 

marknaden ur ett investeringsperspektiv. Men skulle man kunna få till en bruksvärdeshöjning 

av lägenheten i samband med att IMD infördes så skulle man också kunna räkna hem den 

oftare. 

 

EU driver på för en lagstiftning om IMD, men Sverige stretar emot. Sett ur ett internationellt 

perspektiv är det, enligt honom, fel av EU att tvinga på Sverige IMD: ”Den svenska 

förbrukningen av värme och varmvatten är idag betydligt lägre än i t.ex. Sydeuropa, på grund 

av bättre isolering, avsaknad av kylbehov på sommaren och vår centralvärme. Det finns 

därmed bättre lösningar för EU än att tvinga in IMD i svenska bostäder, i alla fall om syftet är 

att hushålla med energi”. (Johansson, 2013)  

 

Högt uppsatt chef på Stockholmshem  

 

Liksom de andra anser den här chefen att speciellt installationskostnaderna per lägenhet är för 

höga i förhållande till energipriset: ”Jag har sagt det förut, installationskostnaderna måste ner 

till 2 000 kr/lägenhet för att det ska kunna löna sig. Sist jag kollade låg de på 4 000-10 000 kr 

per lägenhet, vilket är på tok för högt”. Att något är ”olönsamt” betyder nödvändigtvis inte att 

man inte tjänar på det, utan att det finns alternativ som är bättre. Han ser t.ex. 

frånluftsvärmepumpar som en klart bättre investering än IMD – det är inte ovanligt att man 

sparar uppåt 35 % i energi med en sådan, och den är dessutom både billigare och säkrare. 

 

Han anser också att många av de goda resultat som dokumenterats, däribland 

Gårdstensbostäder, inte bör tillskivas IMD. Anledningen till att de resultaten har kunnat 

åstadkommas är att lägenheterna initialt haft en skyhög förbrukning, varit i uselt skick och 

varit tätbebodda. ”Det är i princip omöjligt att uppnå de resultaten i vårt bestånd då 

lägenheterna är i gott skick och det i snitt bor 1,6 personer i dem”.  

 

Utöver tidigare nämnda problem som nämnts under de här intervjutillfällena anser han också 

att svängningarna i förbrukning är ett problem: ”Missköter man sig under ’fel’ månad kan 

kostnaderna för en familj bli stora, och många sparar inte undan pengar från sommarhalvåret 

för att täcka detta”.  (Wiberg, 2013)   
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7. Vilka alternativ ska jämföras och vilka är konsekvenserna? 

7.1 Inledning 

Tidigare har det konstaterats att mätning av kallvatten sällan är på tal på grund av den låga 

kostnaden. Varmvatten är det som lämpar sig bäst för mätning på grund av att det är dyrare än 

kallvatten och inte beror så mycket på övriga faktorer i fastigheten så som klimatskalet. 

Mätning av värme är problematiskt av många anledningar, men tillsammans med 

varmvattenmätning kan installationen ändå vara aktuell. De alternativ som ska jämföras i 

Cost-Benefit analysen är således följande: 

 

Alternativ 1: Införa IMD av endast varmvatten 

 

Alternativ 2: Införa IMD av både värme och varmvatten 

 

Alternativ 3: Inte införa någon typ av IMD 

7.2 Alternativ 1: Införa IMD av endast varmvatten 

Detta alternativ innebär att 100 000 hyreslägenheter i Stockholm kommer att få 

varmvattenmätare installerade i badrum och kök. Utgångspunkten för de direkta kostnader 

som detta medför är (Berndtsson, 2003), vilket innebär en kostnad på 1 500 kr per mätare 

samt en driftkostnad på ca 200 kr per år. 

7.3 Alternativ 2: Införa IMD av både värme och varmvatten 

Detta alternativ innebär att 100 000 hyreslägenheter i Stockholm kommer att få 

varmvattenmätare installerade i badrum och kök. Dessutom kommer 5 st. radiatormätare, likt 

(Berndtsson, 2005), med ett pris på totalt 2 500 kr att installeras. Tillsammans kommer 

installationskostnaden att hamna på 4000 kr, samt en tillkommande driftkostnad på ca 400 kr 

per år. 

7.4 Alternativ 3: Inte införa någon typ av IMD 

I det här alternativet antas spridningen av IMD följa den utveckling som just nu råder i 

Sverige.  Mellan år 2003 och 2007 ökade antalet lägenheter från 7 000 till 29 000, vilket ger 

oss en snittökning av 5 500 lägenheter årligen. Samtidigt visar mina genomförda intervjuer att 

skepsisen är ganska utbredd bland de fastighetsägare som nu har provat på IMD i ett antal år. 

En slutsats som dras utifrån detta är att IMD kommer öka med en takt av 4 000 lägenheter per 

år. 

7.5 Antaganden, avgränsningar och prognoser 

Syftet med denna samhällsekonomiska bedömning är att, till skillnad mot många andra 

lönsamhetsrapporter, skapa en första modell för hur IMD skulle kunna utvärderas utifrån ett 

större perspektiv. Meningen är således inte att göra anspråk på den ”rätta” bedömningen, utan 

snarare visa på ett annorlunda sätt att göra lönsamhetsbedömningar. 

 

Marknadsavgränsning 

 

En CBA skulle kunna göras hur omfattande som helst, med antaganden om allt från enskilda 

individers risk att bli av med jobbet till förändringar i förslitning på rör. Det finns dock en 

gräns för hur omfattande en rapport kan tillåtas bli, och den tappar i relevans för varje steg 
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som tas ifrån själva kärnan av problemet – speciellt då kunskap saknas av berörda faktorer. 

Därmed kommer den här rapporten vara begränsad till de direkta och kända effekterna av 

IMD.  

 

Rapporten kommer heller inte ta hänsyn till diverse förändringar i sysselsättning. Vid en 

minskning av energibehovet, och därmed fjärrvärmeanvändningen, kan en första tanke vara 

att sysselsättningen hos fjärrvärmeleverantören bör gå ner. Samtidigt bör då sysselsättningen 

för företagen som arbetar med IMD då få en skjuts uppåt. Även om sysselsättning skulle 

beröras vore det ett rimligt antagande att summan av sysselsättningen i dessa två delområdena 

ungefär blir noll. 

 

Tidsaspekten 

 

Det tidsperspektiv som kommer att ligga till grund för investeringen här baseras på 

mätinstrumentens livslängd, som uppgår till ca 10 år ( (Bendtsson, 2003) m.fl.). En förenkling 

blir då att samtliga mätinstrument, och lösningarna kring dessa, fungerar felfritt under denna 

10-årsperiod. Därefter kommer mätinstrumenten, om investeringen visat sig vara lönsam, 

ersättas med nya. Det relevanta är således att endast titta på lönsamheten för den första 

tidshorisonten. Ytterligare ett antagande är att samtliga installationer sker samtidigt i hela 

beståndet som diskuteras. 

 

Lägenheterna 

 

100 000 lägenheter antas få IMD installerat i både alternativ 1 och alternativ 2. Samtliga 

lägenheter antas ha en area på 65 m
2
 och utifrån det antas antalet boende i varje lägenhet vara 

2,5 personer. Lägenheterna är alla lokaliserade i Stockholm och får både tappvarmvatten och 

radiatorer uppvärmda av fjärrvärme, via en värmeväxlare i undercentralen. Samtliga 

lägenheter har 5 radiatorer och möjligheten att mäta varmvattnet från en punkt i lägenheten 

finns. 

 

För enkelhetens skull kommer endast en lägenhet hanteras i de kommande beräkningarna. Ett 

antagande är vidare att de resultat som erhålls ifrån beräkningarna kan appliceras på hela 

beståndet genom att multiplicera med 100 000. Vidare är även de ”stordriftsfördelar” m.m. 

som uppkommer genom installation i större skala inkluderade i de siffror som används. 

 

Installations- och driftkostnader av systemen 

 

Eftersom varje lägenhet antas ha 5 radiatorer behövs också 5 radiatormätare för att mäta den 

tillförda värmen i lägenheterna. Då varmvattnet kan mätas från endas en punkt behövs bara en 

varmvattenmätare. Den totala kostnaden per radiatormätare antas uppgå till 500 kr styck, och 

vattenmätarna 1 500 kr styck. Detta ger en total installationskostnad på 4 000 kr i det 

alternativ där både värme och varmvatten mäts med en tillkommande driftkostnad på 400 kr 

per år. För det alternativ där enbart varmvatten kommer att mätas blir den totala 

installationskostnaden 1 500 kr med en tillkommande driftkostnad på 200 kr per år. Det finns 

dock en del som tyder på att dessa är kostnader i underkant, varför känslighetsanalysen 

kommer att hantera situationer där dessa kostnader blir påtagligt högre. 
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Lönsamhet med IMD 

 

Samtliga lägenheter antas även ha en lönsamhetspotential med att införa mätning och 

debitering av både värme och varmvatten. På SABO (tillsammans med fastighetsägarna och 

hyresgästföreningen) använder man sig av nedanstående modell för att avgöra om lönsamhet 

föreligger: 

 
Figur 9 - SABO modell (källa: SABO) 

Först tittar man på om lägenheternas totala energiförbrukning är stor, vilket är den 

grundläggande förutsättningen för att det finns en besparingspotential. Därefter mäts hur stor 

energiförbrukning som är värme och hur mycket som är varmvatten. Finns fortfarande 

lönsamhet går man vidare och genomför effektivisering av fastigheten, vilket innebär att 

förbättra isolering, täta fönster, byta ut ledningar, etc., i de fall där dessa är undermåliga. 

Finns det fortfarande potential till lönsamhet efter detta är det värt att införa IMD i 

fastigheten. Samtliga 100 000 lägenheter som ingår i beräkningsexemplet antas ha genomgått 

den här processen och har således en verklig lönsamhetspotential av att införa IMD av båda 

typer.  

 

Den antagna besparingen per lägenhet efter installationen uppskattas till 20 procent för enbart 

varmvatten och 15 procent för värme och varmvatten.  

 

Ursprunglig förbrukning 

 

Den ursprungliga förbrukningen av varmvatten antas ligga på 60 m
3
/år och det totala 

värmebehovet antas uppgå till 10 000 kWh/år. Berndtsson använde sig av två lägenheter i sitt 

räkneexempel, en med äldre med förbrukningen 14 300 kWh/år och en nybyggd med 

förbrukningen 7 800 kWh/år. Då lägenheterna i den här CBA: n inte antas vara nybyggda, 

men ändå antas ha en förhållandevis god standard, är det rimligt att anta en förbrukning på 

10 000 kWh/år.  

 

Fjärrvärmeavtalet 

 

Priset på fjärrvärme kommer att utgå ifrån priset 0,75 kr/kWh, baserat på föregående års pris 

och ökningstakt i kapitel 5. Fjärrvärmepriset antas också öka i en takt motsvarande 3 % per år. 

Samtliga fastigheter i beräkningarna antas även, helt rimligt, ursprungligen ha en 

medeltemperatur hos returvattnet som är lika med fjärrvärmesystemets referenstemperatur, 

vilket får till följd att varken en extra bonus eller debitering kommer att utgå för 

fastighetsägaren. 

 

För enkelhetens skull antas fjärrvärmeavtalet bestå av två komponenter, en fast och en rörlig 

del. Utifrån kapitel 5.3 antas relationen mellan den fasta och förliga komponenten i 

fjärrvärmeavtalet vara 25/75, d.v.s. 25 procent fast del och 75 procent rörlig del. Vidare antas 
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den rörliga kostnaden för fjärrvärmeleverantören uppgå till 45 procent. Detta får som följd att 

när en konsument sparar energi genererar det en större kostnadsminskning för konsument än 

för fjärrvärmeleverantör.  

 

Med utgångspunkt i kapitel 5 antas även fjärrvärmeleverantören ha en kostnad på 0,65 kr per 

producerad kWh, då differensen mellan intäkt och kostnad antas vara 10 öre/kWh och 

fjärrvärmepriset är 0,75 kr/kWh. Fjärrvärmepriset och produktionskostnader antas stiga med 3 

% per år, enligt tidigare trend. 

 

Kallvattenpris och uppvärmning till varmvatten 

 

Det inkommande kallvattnet antas ha en temperatur på 7 C och kosta 11 kr/m
3
. Vattnet antas 

vidare värmas upp till en temperatur av 57 C för att vid tappstället nå en temperatur på 55 

C. Energin som krävs för att värma upp varmvatten beräknas enligt följande (SABO, 2011): 

  (   )  
     (       )   

    
 

 

ρ (vattnets densitet) = 1000 kg/dm
3
 

Cp (Vattnets specifika värmekapacitet) = 4,18 kJ/kg,C 

tvv (varmvattentemperatur) = 57 C 

tkv (kallvattentemperatur) = 7 C 

V = volym (dm
3
) 

Det krävs således 1,161 kWh för att värma en m
3
 en C, och 58 kWh att värma en m

3
 55 C. I 

Boverkets rapport räknar man med olika verkningsgrader i varmvattencirkulationen, men jag 

väljer här istället att anta ett temperaturfall på 2 C, samma som i SABO:s rekommendation. 

En alltför låg verkningsgrad tenderar att göra uppvärmning mer kostsam och därmed 

besparingar lönsammare. 

Hyresavtalen 

 

Hyreskontrakten antas vara konstruerat på ett sätt att vinsterna från IMD-projekten delas på 

ett rättvist sätt. Det minimerar risken för problem med Split Incentives. Dessutom har 

fastigheten från början en så bra standard att eftersatt underhåll är försumbar under den 10-

åriga perioden vi tittar på. 

 

Eftersom hyresvärd och hyresgäst delar på de besparingar som åstadkoms i samband med 

införandet av IMD, spelar det mindre roll hur vinsten delas upp mellan parterna eftersom det 

inte kommer göra någon skillnad i CBA: n. 

 

Miljömässiga aspekter  

 

De miljömässiga aspekterna är väldigt svåra att uppskatta. Men då kanske det största syftet 

med att minska energibehovet är att det leder till en förbättrad miljö, kan det inte förbises. 

Energiproduktion genom exempelvis förbränning av avfall och fossila bränslen leder till en 

rad konsekvenser som har negativ effekt på människor och natur. Luftkvaliteten försämras 

och därmed livslängden hos både människor och djur, vissa utsläpp tenderar att fräta på 

byggnader och infrastruktur, natur kan drabbas av försurning och förgiftning och utsläpp av 

koldioxid leder till global uppvärmning. Det finns flera olika ämnen som kan ge upphov till 
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de här konsekvenserna, här kan nämnas kol-, kväve- och svaveloxidföreningar. (Boardman, 

Greenberg, Vining, & Weimer, 2011) Rapporten kommer att avgränsa sig till att enbart titta 

på de kostnader som uppstår genom utsläpp av koldioxid. Många miljömål som nu finns 

handlar om att minska den globala uppvärmningen, och där är utsläppen av koldioxid central, 

se t.ex. (Naturvårdsverket, 2013). 

 

Det finns en stor spridning i hur många gram CO2/kWh ett fjärrvärmeverk släpper ut, det 

finns exempel på fjärrvärmeverk som släpper ut 30 gånger mer än andra och där allt beror på 

vilka bränslemixer man använder sig av i produktionen. Rikssnittet ligger på ca 75 g 

CO2/kWh (Fastighetsägarna, 2012) och det är därför rimligt att använda sig av den siffran. 

Trenden för hur koldioxidutsläppen verkar utvecklas kan tolkas som fallande. Mellan åren 

2000-2011 minskade koldioxidutsläppen för Fortums fjärrvärmeproduktion i Stockholm från 

ca 250 g/kWh till ca 205 g/kWh, d.v.s. med ca 4 g/kWh, år. (Fortum, 2012) Den trenden antas 

hålla i sig den närmaste framtiden.  

 

I boken (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2011) presenteras prisförslag för utsläpp 

av olika ämnen. Baserat på fyra olika studier är priset för koldioxidutsläpp mellan 3-35 dollar 

per ton CO2, med ett genomsnitt på 20 dollar per ton, d.v.s. ca 130 kr/ton CO2. Man pekar 

även på att det här priset kommer att växa i framtiden när klimatet blir varmare. Men den här 

rapporten anses spänna över ett för kort tidsspann för att det här priset ska kunna påverkas 

märkvärt, inflationen är därför ett bättre mått på tillväxttakten. 

 

De här siffrorna ger oss att värdet för en minskad energianvändning är 130*0,075 = 9,75 

kr/MWh. Detta är en försvinnande liten kostnad i sammanhanget, speciellt om man räknar in 

att 4/5 av värmen är baserad på energi som annars gått till spillo. Den här kostnaden tas ändå 

med i beräkningarna för att åskådliggöra effekterna. 

 

Kalkylränta och inflation 

 

Ett antal faktorer antas öka med inflationen (se kapitel 8.2 och 8.3), som här uppskattas till 2 

% per år. Kalkylräntan är desto mer svåruppskattad, alla värden mellan 0-5 % är vanligt 

förekommande. Dock är ett tidsspann på 10 år att betrakta som förhållandevis kort, och saknar 

därför avgörande betydelse. Den reala kalkylränta som kommer att användas utgår ifrån 

Vägverkets kalkylvärden och kalkylmetoder där den rekommenderade diskonteringsräntan 

uppgår till 4 % (SIKA och Banverket, 2005) 

 

Monetärt svåruppskattade konsekvenser 

 

Det finns konsekvenser som är svåruppskattade eller där det saknas tillräckligt med material 

för att man ska kunna ge dem ett bra pris. Exempel på konsekvenser som kommer att ha 

effekt, men som inte kommer att monetäriseras: 

 

 Ökad valmöjlighet och ”rättvisa” för hyresgästen. Det finns ett värde i att en hyresgäst själv 

får bestämma, och direkt påverka sin egen förbrukning. Enkäter till hyresgäster hade 

möjligen kunnat visa på hur mycket hyresgäster generellt är intresserade att betala för den 

här extra förmånen. Samtidigt är rättvisefrågan kontroversiell vid speciellt mätning av värme 

(se 6.4). Vissa hyresgäster kommer att bli gynnade medans andra kommer att bli 

missgynnade.  



 

 43 

 Förskjutning av den energirelaterade risken. I och med att IMD införs så kommer den 

energirelaterade risken förskjutas från hyresvärd till hyresgäst. Höga energibehov som kan 

uppstå i samband med t.ex. långa och kalla vintrar är en kostnad som hyresgästen nu 

behöver täcka upp för. Samtidigt blir då hyresvärden av med  

 Förebyggande av läckage m.m. Tack vare IMD blir det lättare att identifiera onormala 

förbrukningar och därmed eventuella läckage i systemen, både med avseende på 

varmvatten och värme.  

 Förbättrad statistiskt material. När IMD införs kommer det att leda till att omfattande data 

över energi- och vattenanvändning i flerbostadshus kan göras tillgänglig. Den statistiken kan 

tänkas göra nytta inom många områden. 

 Ökat arbete för hyresvärd och hyresgäst. Även om det är leverantören som installerar 

mätutrustning samt sköter driften av densamma kommer hyresgästen bli tvungen att släppa 

in installatören i samband med installation, reparation eller byte av befintlig utrustning.  

 Energibehovet i bostadssektorn kontra samhället. Det är lockande att tro att den energi som 

besparas direkt leder till att energibehovet i stort minskar. Men den energi som den boende 

sparar kanske bara går till spillo om den inte används. Tillförlitliga källor visar på att fyra 

femtedelar av den värme som produceras är baserad på energi som annars inte hade 

kommit till nytta för samhället. Man kan då ifrågasätta hur stor nytta som egentligen 

åstadkoms för samhället i stort. 

 Effekter av flödesminskning. Det är svårt att förutsäga vad en direkt minskning av exempelvis 

vattenflöde i rörsystemen kan komma att innebära. Minskat flöde kan tänkas innebära att 

vattnet tenderar att vara mer stillastående, beroende på hur mycket mindre flöde det rör sig 

om. Detta skulle sin tur kunna innebära att risken för bakterietillväxt ökar. Ingen av dessa 

konsekvenser kommer dock att beröras vidare. 
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8. Resultat från kalkylen 

8.1 Ingående variabler 

Utifrån de antaganden som gjorts i 7.5 presenteras alla ingående variabler i tabell 1. För de 

olika alternativen är olika antaganden gjorda, och i respektive kolumn presenteras värdet på 

variablerna som kommer att ingå i beräkningarna. 

 
Tabell 6 - Ingående variabler 

Beskrivning Variabel Alternativ 1 Alternativ 2 Källa (sid) 

Tidsperiod (år) Y 10 10 38 

Initial varmvattenförbrukning 

(m
3
/år) Q1 60 60 39 

Initial värmeförbrukning (kWh/år) Q2 10000 10000 39 

Antal installationer (lgh) Q3 100000 100000 38 

Installationskostnad (kr) C1 1500 4000 32 och 38 

Driftkostnad (kr/år) C2 200 400 32 och 38 

Besparing av varmvatten (%) S1 20 20 33 och 39  

Besparing av värme (%) S2 - 15 33 och 39 

Rörligt fjärrvärmepris (kr/kWh) P1 0,75 0,75 25 och 39 

Rörligt kallvattenpris (kr/m
3
) P2 11 11 40 

Ingående kallvatten (C) T1 7 7 40 

Tappvarmvatten (C) T2 55 55 40 

Värmeförluster i ledningar(C) T3 2 2 40 

Vattenuppvärmning (kWh/ C, m
3
) C3 1,161 1,161 40 

Produktionskostnad (kr/kWh) C4 0,65 0,65 25 och 40 

Rörlig kostnadsandel (%) S3 45 45 24 och 39 

Fast kostnadsandel (%) S4 55 55 24 och 39 

Rörlig avgift för konsument (%) S5 75 75 24 och 39 

Prisökning fjärrvärme (%) S6 3 3 25 och 40 

Kostadsökning fjärrvärme (%) S7 3 3 25 och 40 

Kostnad CO2 (kr/MWh) C5 9,75 9,75 41 

Real kalkylränta (%) rr 4 4 41 

Inflation (%) i 2 2 41 

Nominell kalkylränta (%) rn 6,08 6,08 41 
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8.2 Kalkyl av alternativ 1 (IMD av endast varmvatten) 

När IMD av varmvatten införs uppkommer installationskostnaden på 1 500 kr direkt. Ett år 

senare kommer alla andra intäkter och kostnader uppkomma. Den årliga förbrukningen av 

varmvatten kommer att minska med 20 %, från 60 m
3
 till 48 m

3
. Denna besparing ger upphov 

till en kostnadsminskning för hyresgäst och hyresvärd för dels kallvattenkostnaden på: 

 

11 kr/m
3
 * 12 m

3
 = 132 kr  

 

och dels kostnaden att värma upp kallvattnet från en temperatur av 7 C till 57 C, samt en 

tillkommande cirkulationsförlust på 2 C. Denna energimängd uppgår till:  

 

12 m
3
 * (55+2-7) * 1,161 kWh/m

3
,C = 696,6 kWh 

 

och med ett energipris på 0,75 kr/kWh ger det en kostnadsminskning på 522,5 kr. Men 

eftersom den rörliga delen i fjärrvärmeavtalet endast uppgår till 75 % av den totala kostnaden 

kommer den egentliga kostnadsminskningen att vara: 

 

 0,75 * 522,5 =391,9 kr.  

 

Den totala besparingen för hyresgäst och hyresvärd, i och med minskningen i 

varmvattenanvändningen, uppgår då till: 

 

 132 + 391,9 = 523,9 kr  

 

Tillkommer gör också den årliga driftkostnaden, d.v.s. den kostnad som krävs för drift, 

service och hantering av mätinstrument och mätdata, som initialt uppgår till 200 kr/år. 

 

När hyresgästen minskar sitt energibehov kommer intäkter och kostnader att minska för FVL. 

Intäkterna kommer att minska med den energirelaterade intäkten man inte längre får från 

fastighetsägaren, d.v.s. 391,9 kr. Eftersom FVL: s rörliga kostnad endast uppgår till 45 % 

kommer kostnaderna för att producera värme att minska med: 

 

 0,45 * 0,65 kr/kWh * 696,6 kWh = 203,8 kr 

 

Kostnaderna på grund av de minskade koldioxidutsläppen kommer att minska med: 

 

 9,75 kr/MWh * 0,6966 MWh = 6,8 kr 

 

Då samtliga intäkter och kostnader uppkommer först ett år efter införandet (förutom 

installationskostnaden som uppkommer direkt) kommer dessa, enligt tidigare antaganden, att 

hinna växa med sin specifika tillväxttakt. Både besparingen av kallvatten samt driftkostnaden 

antas växa med inflationen, d.v.s. 2 % per år. Tillväxttakten för besparing av varmvatten samt 

intäkter och kostnader för FVL antas vara 3 % per år. Denna utveckling antas fortsätta över 

hela 10-årsperoden. De ingående värdena för år 1 blir då:  

 

 Besparing kallvatten: 132*1,02 = 134,6 kr 

 Besparing varmvatten: 391,9*1,03 = 403,6 kr 

 Driftkostnad: 200*1,02 = 204 kr 

 Intäkt och kostnad för FVL: 391,9*1,03 = 403,6 kr respektive 203,8*1,03 = 209,9 kr 
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  Uppskattad klimatpåverkan: 6,8*1,02 = 6,9 kr  

Kassaflödet som uppkommer får då utseendet som tabell 7 nedan. Kassaflödet diskonteras 

med den nominella räntan rn = 1,02*1,04 = 1,0608, d.v.s. 6,08 %. 

 
Tabell 7 - Kassaflöde för alternativ 1 

Konsekvens År 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Besparing kallvatten 
 

134,6 137,3 140,1 142,9 145,7 148,7 151,6 154,7 157,8 160,9 

Besparing varmvatten 
 

403,6 415,7 428,2 441,0 454,2 467,9 481,9 496,4 511,3 526,6 

Installationskostnad -1500,0 
         

  

Driftkostnad 
 

-204,0 -208,1 -212,2 -216,5 -220,8 -225,2 -229,7 -234,3 -239,0 -243,8 

Intäkt FVL 
 

-403,6 -415,7 -428,2 -441,0 -454,2 -467,9 -481,9 -496,4 -511,3 -526,6 

Kostnad FVL 
 

209,9 216,2 222,6 229,3 236,2 243,3 250,6 258,1 265,9 273,8 

Klimatpåverkan 
 

6,9 7,1 7,2 7,4 7,5 7,6 7,8 8,0 8,1 8,3 

Summa -1500,0 147,4 152,5 157,7 163,1 168,6 174,4 180,3 186,4 192,7 199,2 

Diskonterad summa -1500,0 139,0 135,5 132,1 128,8 125,5 122,4 119,3 116,2 113,3 110,4 

Nuvärde -257,5                     

 

Summan av nuvärdena blir i detta fall -258 kr per lägenhet vilket visar på att den här 

investeringen är olönsam med bakgrund av de antaganden som tidigare gjorts. 

8.3 Kalkyl av alternativ 2 (IMD av varmvatten och värme) 

När IMD av både varmvatten och värme införs antas hyresgästen minska sin förbrukning av 

varmvatten och värme med 20 respektive 15 procent. För varmvatten blir det en minskning 

från 60 m
3
/år till 48 m

3
/år vilket sedan resulterar i en energibesparing på motsvarande 696,6 

kWh/år, se 8.2. Värmeförbrukningen antas initialt uppgå till 10000 kWh/år och en minskning 

med 15 % innebär en minskning med 1 500 kWh/år. Totalt uppgår således den årliga 

energibesparingen till: 

 

 696,6 kWh +1500 kWh = 2 196,6 kWh  

 

Installationskostnaden uppgår i det här fallet till 4000 kr och den årliga driftkostnaden till 400 

kr/år. 

 

Besparingen av kall- och varmvatten blir, liksom i 8.2, 132 kr respektive 391,9 kr. Kostnader 

och intäkter för FVL relaterade till minskningen av kallvatten är även dessa identiska med 

8.2; en intäktsminskning på 391,9 kr och en kostnadsminskning på 203,8 kr.  

 

Den värmeminskning på 1500 kWh som åstadkoms genererar, med ett energipris på 75 

öre/kWh, en monetär besparing på 1125 kr. Men denna besparing är, som tidigare nämnts, 

endast teoretisk då energiavtalets rörliga del uppgår till endast 75 %. Den egentliga 

besparingen blir således: 

 

 1125 kr * 0,75 = 843,8 kr 

 

En minskning av värmeanvändandet kommer innebära dels en minskad intäkt och dels en 

minskad kostnad för FVL. Intäkterna kopplade till värmeförbrukningen antas minska med 

samma belopp som hyresvärd och hyresgäst sparar in på densamma, d.v.s. 843,8 kr.  
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Kostnaderna däremot har, som nämns ovan, en ej kostnadsriktig prismodell. Den rörliga 

kostnaden uppgår endast till 45 % vilket, tillsammans med dess produktionskostnad på 0,65 

kr/kWh, får till följd att kostnaderna minskar med: 

 

 0,45*0,65 kr/kWh * 1500 kWh = 438,8 kr 

 

Kostnaderna på grund av de minskade koldioxidutsläppen kommer att minska med: 

 

 9,75 kr/MWh * 2,1966 MWh = 21,4 kr 

 

Liksom i 8.2 antas samtliga intäkter och kostnader, förutom installationskostnaden, 

uppkomma först ett år efter införandet, och dessa kommer därför hinna växa med sin specifika 

tillväxttakt ett år innan de uppkommer. Både besparingen av kallvatten samt driftkostnaden 

antas växa med inflationen, d.v.s. 2 % per år. Tillväxttakten för besparing av varmvatten samt 

intäkter och kostnader för FVL antas vara 3 % per år. Denna utveckling antas fortsätta över 

hela det 10-åriga tidsspannet. De ingående värdena för år 1 blir då följande:  

 

 Värmebesparing: 843,8 * 1,03 = 869,1  

 Driftkostnad: 400 * 1,02 = 408 kr  

 Intäkt och kostnad för FVL kopplade till värme: 843,8 * 1,03 = 869,1 respektive 438,8 * 1,03 = 

451,9 kr 

 Uppskattad klimatpåverkan: 21,4 * 1,02 = 21,8 kr 

Kassaflödet som uppkommer får då utseendet som tabell 8 nedan. Kassaflödet diskonteras 

med den nominella räntan rn = 1,02*1,04 = 1,0608, d.v.s. 6,08 %. 

 
Tabell 8 - Kassaflöde för alternativ 2 

Konsekvens År 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Besparing kallvatten 
 

134,6 137,3 140,1 142,9 145,7 148,7 151,6 154,7 157,8 160,9 

Besparing varmvatten 
 

403,6 415,7 428,2 441,0 454,2 467,9 481,9 496,4 511,3 526,6 

Besparing värme 
 

869,1 895,1 922,0 949,6 978,1 1007,5 1037,7 1068,8 1100,9 1133,9 

Installationskostnad -4000 
         

  

Driftkostnad 
 

-408,0 -416,2 -424,5 -433,0 -441,6 -450,5 -459,5 -468,7 -478,0 -487,6 

Intäkt varmvatten FVL 
 

-403,6 -415,7 -428,2 -441,0 -454,2 -467,9 -481,9 -496,4 -511,3 -526,6 

Intäkt värme FVL 
 

-869,1 -895,1 -922,0 -949,6 -978,1 
-

1007,5 
-

1037,7 
-

1068,8 
-

1100,9 -1133,9 
Kostnad varmvatten 
FVL 

 
209,9 216,2 222,6 229,3 236,2 243,3 250,6 258,1 265,9 273,8 

Kostnad värme FVL 
 

451,9 465,5 479,4 493,8 508,6 523,9 539,6 555,8 572,5 589,6 

Klimatpåverkan 
 

21,8 22,3 22,7 23,2 23,6 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 

Summa -4000 410,3 425,1 440,4 456,2 472,6 489,5 507,0 525,0 543,6 562,9 

Diskonterad summa -4000 386,8 377,8 368,9 360,3 351,8 343,5 335,4 327,4 319,6 312,0 

Nuvärde -516,6                     

 

Liksom i alternativ 1 visar det negativa nuvärdet på att den här investeringen är olönsam. 
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8.4 Känslighetsanalys 

Även om den samhällsekonomiska kalkylens antaganden är motiverade och rimliga behöver 

man belysa hur mycket kalkylens resultat varierar med storleken på viktiga ingående 

variabler. Ett sätt att tydliggöra hur variationerna ser ut är att göra en så kallad 

känslighetsanalys, där man låter en eller flera variabler variera och jämför därefter hur det 

slutgiltiga resultatet varierar. Nedan kommer en rad parametrar att analyseras för att se på 

kalkylens känslighet. 

 

Förändringar i procentuell besparing av värme och varmvatten 

 

20 % besparing av varmvatten och 15 % besparing av värme är helt klart rimliga antaganden 

för hur mycket man faktiskt kan spara med att införa IMD. Besparingspotentialen är dock 

mycket varierande och kan röra sig mellan allt från ingen beteendeförändring alls, till uppåt 

30 % besparing för både värme och varmvatten. Detta beror dels på vad olika individer tycker 

att det är värt att spara, och dels på den tekniska standarden i fastigheten. Hus som tidigare är 

”högförbrukare” har givetvis mer potential till att spara än ett hus som redan före införandet 

av IMD betedde sig sparsamt. Samma procentuella besparing är således också mer värd i ett 

hus med initialt hög förbrukning jämfört med ett med en lägre. 

 

Det visar sig att varje procentenhets ökning av varmvattenbesparingen resulterar i en ökning 

av 143 kr av nuvärdena för både alternativ 1 och alternativ 2 (se figur 10). Vid mätning av 

enbart värme blir resultatet på motsvarande vis 258 kr per procentenhet för alternativ 2 (se 

figur 11). Således är alltså inputs avseende värmebesparing känsligare än den för 

varmvattenbesparing. 

 

Diagrammen visar också vilken procentuell besparing som krävs för att göra investeringen 

lönsam. För att enbart varmvattenmätning ska vara lönsamt krävs att den boende sparar 22 % 

och 24 % av ursprunglig förbrukning för alternativ 1 respektive 2, ceteris Paribas. På 

motsvarande sätt måste, vid mätning av värme och varmvatten, den boende spara 17 % värme 

för att investeringen ska bli lönsam. 

 

 
Figur 10 - Nuvärden beroende av besparingsprocent 
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Figur 11 - Nuvärde beroende av värmebesparing. Alternativ 2 

 

Förändringar i initiala förbrukningar av värme och varmvatten 

 

Liksom procentuell besparing beror den initiala förbrukningen mycket på fastighetens 

tekniska standard, storlek på lägenhet, ursprunglig hushållning, etc. Vi har tidigare antagit att 

lägenheten vi tittar på har en area på 65 m
2
 och att den för närvarande håller en god standard 

utan direkta förbättringsbehov. Detta gör att man kan snäva av intervallet av värme som 

annars kan vara väldigt brett. Varmvattenförbrukningen är, som tidigare nämnts, betydligt 

mer beteenderelaterat. 

När den initiala varmvattenförbrukningen tillåts variera kan man konstatera att denna ger 

upphov till att nuvärdet förändras med ca 48 kr/m
3
. Det krävs således en initial förbrukning av 

varmvatten på 65 m
3
 och 70 m

3
 (se figur 12) per år för att göra alternativ 1 respektive 2 

lönsamma, ceteris paribus.  

 

Motsvarande siffror vid förändring av den initiala förbrukningen av värme är att vid 

enförändring av den initiala värmeförbrukningen ger upphov till att nuvärdet förändras med 

0,39 kr/kWh. Vidare krävs att den boende har en initial årlig förbrukning av värme som 

uppgår till ca 11300 kWh för att mätning av värme och varmvatten ska vara lönsam (se figur 

13), ceteris paribus. 
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Figur 12 - Nuvärde beroende av initial förbrukning av varmvatten 

 

 
Figur 13 - Nuvärde beroende av initial förbrukning av värme 

Förändringar av drift- och installationskostnad 
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driftkostnader på mellan 500-800 kr/år (Johansson, 2013)
1
, vilket ytterligare styrker att 

kostnaderna kan ligga i underkant. 

 

Variationer av installationskostnaden är inte så spännande att visa grafiskt då den kostnaden 

inte diskonteras. Vad man direkt kan säga är att det krävs att installationskostnaden för 

alternativ 1 går ner till 1225 kr för att bli lönsam. Motsvarande siffra för alternativ 2 är 3483 

kr, ceteris paribus. Vid högre höjningar av installationskostnaden blir investeringarna direkt 

mycket olönsammare. 

 

För att investeringen ska bli lönsam krävs det att driftkostnaderna går ner till ca 70 och 340 kr 

för alternativ 1 respektive 2 (se figur 14), ceteris paribus. 

 

 
Figur 14 - Nuvärde beroende av driftkostnad 

Förändringar av fjärrvärmepriset 

 

När priset på fjärrvärme tillåts variera är det rimligtvis också så att fjärrvärmeleverantörens 

produktionskostnad ökar i samma takt, vilket betyder att skillnaden mellan 

produktionskostnad och försäljningspris är konstant – 10 öre. För att alternativ 1 och 2 ska bli 

lönsamma krävs att fjärrvärmepriset går upp till 0,85 respektive 0,82 kr/kWh (se figur 15). 

Vidare kan man även konstatera att nuvärdet för alternativ 2 är betydligt känsligare för 

förändringar av fjärrvärmepriset: 84,4 kr/(öre/kWh) jämfört med 26,8 kr/(öre/kWh) för 

alternativ 1, ceteris paribus. 

 

                                                 
1

 Dessa kostnader är baserade på att varje lägenhet behöver 2-3 flödesmätare och en temperaturgivare. Samt 

att en insamlingsenhet finns i lägenheten eller i huset.  
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Figur 15 - Nuvärde beroende av fjärrvärmepris 

Förändringar av nominell kalkylränta 

 

Det råder delad mening om vilket värde som är det rätta att använda vid en 

samhällsekonomisk kalkyl. Vissa hävdar att man bör använda kalkylräntor ner mot 0 %, 

medan andra hävdar att den bör vara runt 3 % (Varian, 2006) eller, som konstaterades i 

kapitel 2.3.7, en kalkylränta som avtar med tiden. Samtidigt bör man vara medveten om att 

kalkylräntans storlek blir betydligt mer avgörande vid kalkyler som sträcker sig över 

exempelvis flera generationer än vad den blir i den här rapporten som enbart sträcker sig över 

10 år.  

 

Vad man kan se är att alternativ 2 är mer känslig för variationer i den nominella kalkylräntan 

än alternativ 1 (se figur 16). Vidare krävs det att den nominella kalkylräntan antar värdena 2,7 

% och 3,6 % för att alternativ 1 respektive 2 ska bli lönsamma, ceteris paribus. 

 

 
Figur 16 - Nuvärde beroende av nominell kalkylränta 
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Förändringar av koldioxidkostnad 

 

Även om följderna av miljöbelastningen inte är heltäckande på något sätt är det trots allt 

intressant att se på hur högt värderat utsläpp av koldioxid behöver vara för att göra de båda 

alternativen lönsamma. Som kalkylen är nu spelar den här aspekten ingen som helst roll för 

det slutgiltiga utfallet.  

 

Baserat på att det släpps ut 75 g CO2 per producerad kWh i fjärrvärmeverken krävs det att 

priset på utsläppt koldioxid går upp till ca 520 kr/ton CO2 respektive 730 kr/ton CO2 för att 

göra de båda alternativen lönsamma. Lägger man därtill det antagande att 4/5 av den värme 

som produceras baseras på energi som annars går till spillo om den inte används, och som får 

till följd att endast 20 % av energiminskningen resulterar i en direkt minskning av 

koldioxidutsläppen, blir siffrorna fem gånger så höga. 

 

 
Figur 17 - Nuvärde beroende av koldioxidkostnad 
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9. Diskussion och slutsats 
 

En Cost-Benefit är till för att hjälpa till vid beslutsfattning och göra beslut mer rationella. 

Syftet är således inte att ge ett klockrent svar för vilket beslut som ska fattas i en specifik 

fråga, utan snarare att komplettera andra typer av handlingar vid beslutsfattande (Boardman, 

Greenberg, Vining, & Weimer, 2011).  Utifrån de beräkningar som gjorts i den här rapporten 

kan man konstatera att det alternativ som visade sig vara mest lönsamt var alternativ 3, d.v.s. 

att inte införa IMD av varken värme eller varmvarmvatten, som genererade en nollavkastning. 

De övriga två alternativen visade sig båda vara olönsamma med negativa nuvärden utifrån de 

antaganden som gjorts för de ingående variablerna.  

 

Även om de antaganden som har gjorts är rimliga finns det en stor osäkerhet avseende de 

nuvärden som tagit fram. Detta framkommer inte minst av känslighetsanalysen i föregående 

kapitel. En real kalkylränta på t.ex. 2,5 % gör båda alternativen lönsamma, detsamma gäller 

när de initiala förbrukningarna av varmvatten och värme uppgår till 70 m
3
 istället för 60 m

3
 

eller 11 300 kWh/år istället för 10 000 kWh/år – förhållandevis små förändringar av 

förutsättningarna, men som ändå gör olönsamma kalkyler lönsamma.  

 

Vidare krävs det att besparingar på över 22 % görs för både varmvatten och värme, 

besparingar som är långt ifrån garanterade. Enligt de intervjuer som gjorts med högt uppsatta 

personer som har varit delaktiga i olika IMD-projekt, får man lätt uppfattningen om att så 

höga besparingar inte vanligen förekommer. Det är därför viktigt att poängtera att endast små 

justeringar av de ingående variablerna kan göra ett visst alternativ lönsammast, och 

förespråkar man ett visst alternativ på förhand är det enkelt att vrida resultaten så att just det 

alternativet framstår som fördelaktigt. 

 

Ytterligare tillkortakommanden i kalkylen rör antaganden om att leverans av vatten och 

tillverkning av mätinstrument antas vara oberoende av förändringar. När den boende inför 

IMD och sparar energi kommer två naturliga följder bli att fler mätinstrument kommer att 

tillverkas och mindre inkommande kallvatten kommer distribueras (om vi antar att även en 

minskning av varmvattenförbrukning föreligger). En ökning av mätinstrumentstillverkning 

genererar sannolikt nyttor i flera led – från utvinning av material till försäljning och 

montering av färdiga komponenter. Detsamma gäller även leveransen av kallvatten, med 

rening, distribuering och hantering. Tillkommer gör även de miljökonsekvenser som är 

relaterade till dessa förändringar, följder som jag bedömer vara näst intill omöjligt att 

bestämma exakt, i alla fall i en rapport av den här storleken. Jag är även av uppfattningen att 

kostnaderna för växthusgaser är omöjliga att uppskatta, även då det finns dokumenterade 

värden för detta, eftersom ingen vet med säkerhet vad utsläpp av koldioxid faktiskt innebär 

för det framtida klimatet på jorden. 

 

Vid en noggrannare undersökning skulle det vara intressant att ta reda på hur fler aktörer 

påverkas av förändringar i energibehov och en mer heltäckande bild av vad 

miljökonsekvenserna faktiskt är värda. Bränslemixer i fjärrvärmeanläggningar kan bestämmas 

mer exakt, liksom vad andra typer av utsläpp, utöver koldioxid, resulterar i för kostnader för 

miljön. Med hjälp av enkäter skulle man vidare kunna sätta värden på aspekter som räknas 

som svåruppskattade (se kapitel 7.5). Rätt utformade skulle enkäterna kunna besvara frågor 

som hur mycket IMD faktiskt är värt för hyresgästen och hyresvärden. Hur mycket är 

exempelvis en ökad rättvisa värd för hyresgästen om en sådan föreligger, och i vilken 

utsträckning kan man tänka sig att IMD kan hjälpa hyresvärden att lokalisera läckor? Den 

typen av frågor skulle vara intressant att besvara. 
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Ytterligare en aspekt som vore intressant att ta upp vid fortsatta undersökningar av ämnet vore 

att ta reda på hur speciellt fjärrvärmebolagen reagerar på en minskad efterfrågan på längre 

sikt. Kommer fjärrvärmebolagen att kompensera sin minskade lönsamhet med att på sikt höja 

priserna och i vilken omfattning och utsträckning kommer detta ske? 
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