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Förord 

Fjärrvärmeföretagen har ålagts en skyldighet att till Energimarknadsinspektionen 
särredovisa om fjärrvärmeverksamhetens ekonomi inklusive uppgifter om drifts- 
och affärsförhållanden. Skyldigheten infördes för att öka transparensen i fjärrvär-
meverksamheterna. Lättillgänglig information och insyn är en förutsättning för att 
kunden ska ha möjlighet att förstå bakgrunden till det egna priset, kunna jämföra 
priser och verksamhetsdrift mellan olika fjärrvärmeföretag på marknaden och 
därmed kunna göra en egen bedömning om prisets skälighet. Energimarknadsin-
spektionens uppgift är att bearbeta och förmedla dessa till fjärrvärmekunder på ett 
lättillgängligt sätt.  

I denna rapport redovisas för första gången utvecklingen för fjärrvärmemarknaden 
utifrån ett antal grundläggande och viktiga parametrar gällande intäkts- och kost-
nadsutveckling. Vidare omfattar rapporten en ekonometrisk analys avseende vari-
abler som påverkar och inte påverkar prisutvecklingen hos företagen på fjärrvär-
memarknaden. Till kommande år finns mer data tillgängligt vilket, i kombination 
med metodutveckling, bidrar till mer omfattande analyser.  

Eskilstuna den 30 juni 2011 

 
Yvonne Fredriksson 
Generaldirektör 

   
   Sigrid Colnerud Granström 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Av förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen följer 
att Energimarknadsinspektionens uppgifter är att ansvara för tillsynen och regelgiv-
ningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263) och inom sitt verksamhetsområde verka för 
funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaderna. Vi-
dare ska inspektionen stärka kundernas ställning på dessa marknader och möjliggö-
ra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information. 

Denna rapport avser att, i enlighet med ovan nämnda förordning, bidra till att 
stärka kundernas ställning genom att sammanställa och analysera tillgängliga 
uppgifter avseende kostnader och intäkter inrapporterade till inspektionen av 
fjärrvärmeföretagen i Sverige. Genom detta ökar genomlysningen av fjärrvärme-
marknaden vilket är till nytta för kunderna. 

Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och 
strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra 
som möjligt. Denna rapport utgör en del i inspektionens allmänna övervakning av 
dessa marknader.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att redovisa hur fjärrvärmeföretagens intäkter och kostna-
der utvecklats över de tre studerade åren 2007-2009 samt att analysera vilka para-
metrar som bidrar till prisvariationer mellan olika fjärrvärmeföretag. 

1.3 Metod 
Rapporten är indelad i två delar. För det första görs kvantitativa sammanställning-
ar av de uppgifter som fjärrvärmeföretagen särredovisat under perioden 2007-09. 
Genom dessa sammanställningar kan kostnads- och intäktsutvecklingen under 
denna period redovisas. För det andra görs en statistisk (ekonometrisk) analys av 
data som inrapporterats av företagen om drift- och affärsförhållanden för 2009. 
Syftet med denna analys är att förklara prisvariationer mellan olika företag.  

1.4 Avgränsning 
I analysen kommer endast befintliga till inspektionen inrapporterade uppgifter 
avseende fjärrvärmeföretagens särredovisningar 2007-2009 samt rapport om drifts- 
och affärsförhållanden för 2009 att användas. Kvaliteten i de inrapporterade upp-
gifterna tillsammans med det faktum att det är en kort tidsserie av data påverkar 
hur långtgående analyser och slutsatser som går att göra.   
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1.5 Projektorganisation 
Projektledare har varit Sigrid Colnerud Granström. Utöver detta har Katarina  
Abrahamsson, Henrik Gåverud och Cia Sjöberg deltagit i arbetet. 

I syfte att analysera vilka parametrar som är knutna till prissättningen hos mark-
nadens olika fjärrvärmeföretag gav Energimarknadsinspektionen i uppdrag till 
professor Jörgen Hellström att genom ekonometrisk analys finna signifikanta vari-
abler.  Uppdraget innefattade att specificera en ekonometrisk modell för analys av 
till inspektionen inkommen redovisning avseende fjärrvärmeverksamheterna. 

Som en del i en löpande dialog med relevanta aktörer har en referensgrupp följt 
arbetet och erbjudits möjligheter att lämna synpunkter avseende projektets metod 
och upplägg, analys och slutsatser1. Referensgruppen har haft följande samman-
sättning: 

• E.ON, Ken Dahlstrand  

• ENA Energi, Urban Eklund  

• Jönköping Energi, Fridolf Eskilsson 

• Svensk Fjärrvärme, Sonya Trad 

• Fastighetsägarna, Per Forsling 

• Konkurrensverket, Thomas Sundqvist 

                                                           
1 Deltagande i referensgrupp innebär inte samtycke. Energimarknadsinspektionen är ansvarig för de 
slutsatser och analyser som redovisas i denna rapport.  
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2 Fjärrvärme i Sverige 

Fjärrvärmen i Sverige har historiskt i huvudsak byggts ut och utvecklats i kommu-
nal regi. Det ansågs finnas ett kommunalt allmänintresse i väl utbyggda fjärrvär-
menät eftersom detta bidrog till att minska utsläpp som orsakade, främst lokala, 
miljöproblem. Före år 1996 bedrevs fjärrvärmeverksamheterna i kommunal regi 
enligt självkostnadsprincipen och fjärrvärme utgjorde vidare en möjlighet att er-
bjuda kommuninvånarna värme till ett konkurrenskraftigt pris. Under åren har en 
rad olika stödsystem använts för att främja utbyggnaden. Sedan 1996 är prissätt-
ningen av fjärrvärme fri. En ändring gjordes i kommunallagen i samband med 
omregleringen av elmarknaden. Det innebar att fjärrvärmeverksamheten kan be-
drivas på affärsmässiga grunder2. Efter omregleringen 1996 har många kommuner 
och kommunala energibolag sålt sin fjärrvärmeverksamhet3. I de flesta fall har 
någon av de fyra stora fjärrvärmeaktörerna E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg 
Energi eller Vattenfall varit köparen.  

Fjärrvärmeverksamhet bedrivs som ett monopol där distribution, handel och oftast 
även produktion sker integrerat. Inom ett fjärrvärmenät finns det endast en leve-
rantör, dvs. en fjärrvärmekund har inte möjlighet att byta leverantör. Om en fjärr-
värmekund önskar säga upp avtalet krävs därför att kunden byter uppvärmnings-
form. Ett sådant byte kan dock vara förenat med höga kostnader i vissa fall4. Kom-
binationen av (1) fri prissättning, (2) att man som fjärrvärmekund inte kan byta 
leverantör, (3) att byte av uppvärmningsform ofta är förenat med en relativt hög 
kostnad samt (4) att fjärrvärmeverksamhet kan bedrivas av vinstmaximerande 
aktörer innebär sammantaget att kundens ställning gentemot fjärrvärmeleverantö-
ren är svag.  

För att öka transparensen är fjärrvärmeföretagen sedan den 1 juli 2005 ålagda att 
redovisa fjärrvärmeverksamheten ekonomiskt skild från annan verksamhet. Sedan 
2009 är företagen också skyldiga att redovisa uppgifter om drift- och affärsförhål-
landen. Redovisning av fjärrvärmeverksamhet enligt fjärrvärmelagen (2008:263) 
avser distribution av värme för uppvärmning, bedrivs även produktion och för-
säljning av den värme som distribueras ska även den omfattas av verksamheten. 5 

Det finns således ett antal faktorer på fjärrvärmemarknaden som gör att Energi-
marknadsinspektionen anser att kundernas ställning gentemot fjärrvärmeföretagen 
alltjämt är att betrakta som svag. I syfte att stärka kundernas ställning på värme-
marknaden har regeringen nyligen låtit en statlig utredning ta fram ett förslag på 
hur tredjepartstillträde ska kunna tillämpas i fjärrvärmenäten.6 Genom ett tredje-

                                                           
2 38§ fjärrvärmelagen (2008:263), Ellagen (1997:857), Kommunallagen (1991:900) 
3 Andersson och Werner (2005) 
4 EI R2011:06 
5 En del företag har valt att dela upp sin verksamhet i flera delar vilket innebär att endast distributionen 
omfattas av redovisningen för vissa företag. Värme såld för annat ändamål än uppvärmning ska inte 
ingå i redovisningen.  
6 SOU 2011:44 
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partstillträde är det tänkt att konkurrens ska kunna uppstå lokalt inom fjärrvärme-
näten och därigenom ska kundernas ställning kunna stärkas.  

Tredjepartstillträde kan därmed ses som ett alternativ till omreglering av fjärrvär-
memarknaden. Energimarknadsinspektionen har tidigare analyserat kundens situ-
ation på fjärrvärmemarknaden och konstaterat att nuvarande reglering inte är till-
räcklig för att säkerställa att priset för kunderna inte blir oskäligt. Inspektionen 
föreslog 2009 därför att det ”bör utredas hur en ändamålsenlig och effektiv prisre-
glering av fjärrvärmen ska se ut” och att en sådan utredning ”bör ta sin utgångs-
punkt i fjärrvärmens specifika förutsättningar samt i resultatet av utredningen 
kring tredjepartstillträde”.7 Också Konkurrensverket ställer sig positivt till en pris-
reglering av fjärrvärmen.8  

Fjärrvärmebranschen arbetar kontinuerligt med att öka förtroendet för fjärrvärmen 
som produkt och för branschen som helhet. År 2005 lanserade exempelvis 
branschorganisationen Svensk Fjärrvärme initiativet Reko Fjärrvärme. Reko Fjärr-
värme är en kvalitetsmärkning av fjärrvärmeföretagen och avser kundrelationen. 
Reko Fjärrvärme hanterar frågor som rör kundrelationen och omfattar bland annat 
priskonstruktionen, inte prisernas storlek. I början av 2011 presenterade Svensk 
Fjärrvärme, tillsammans med kundföreträdarna SABO och Riksbyggen, Godkänd 
Nivå. Godkänd Nivå är en överenskommelse om prövning av prisändringar i syfte 
att stärka kundens inflytande, öka transparensen, förutsägbarheten och stabiliteten 
i prissättningen av fjärrvärme.9  

2.1 Fjärrvärmeföretagen 
Det finns idag cirka 220 företag i Sverige som bedriver fjärrvärmeverksamhet. Des-
sa företag förvaltar totalt cirka 520 nät vilka i sin tur är indelade i omkring 420 
prisområden. Under 2009 producerades drygt 50 TWh i de svenska fjärrvärmever-
ken, att jämföra med de 0,6 TWh som producerades när fjärrvärmeverksamheten 
började expandera runt 1955.  

Storleken på fjärrvärmeföretagen varierar kraftigt. De största fjärrvärmeföretagen 
är E.ON Värme Sverige AB (E.ON Värme), Fortum Värme samägt med Stockholm 
Stad (Fortum Värme), Göteborg Energi AB och Vattenfall AB. Dessa företag pro-
ducerar samtliga mer än 2,5 TWh. Därefter följer företag som Tekniska Verken i 
Linköping AB och Mälarenergi AB (Västerås) som producerar omkring 1,5 TWh 
fjärrvärme. Det finns förhållandevis många små företag, drygt 110 företag produ-
cerar mindre än 0,1 TWh fjärrvärme årligen. Av dessa producerar ett tiotal mindre 
än 0,01 TWh per år.  

Ägandet av idag verksamma fjärrvärmeföretag varierar. Knappt 65 procent av 
fjärrvärmenäten bedrivs som kommunala bolag.10 Resterande dryga 35 procent av 
näten bedrivs huvudsakligen av privata och/eller statliga energikoncerner, främst 

                                                           
7 EIR 2009:11 
8 Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, 
http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2009-4_forslag.pdf 
9 http://www.svenskfjarrvarme.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/2010/Provad-prisandring--ett-steg-mot-
framtidens-fjarrvarme  
10 Ett fåtal bedrivs som kommunal förvaltning 
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av de tre stora energikoncernerna E.ON Sverige AB, Fortum och Vattenfall AB. 
E.ON Sverige AB är en del av E.ON AG vilket är ett tyskt privatägt börsbolag.  

Fortum är börsnoterat på Helsingforsbörsen men den finska staten är en av hu-
vudägarna.11 Vattenfall är ett svenskt aktiebolag som ägs till hundra procent av 
svenska staten. Mätt i energimängd är de statliga och privata bolagens marknads-
andel en dryg tredjedel. Dessa företag bedriver verksamhet i flera av landets störs-
ta städer. Dessa dominerar således marknaden såväl ekonomiskt som geografiskt. 

2.2 Redovisning och transparens 
Fjärrvärmeföretagen har sedan tidigare lämnat uppgifter till Statens energimyn-
dighet, vilken ansvarar för officiell energistatistik och redovisning av denna till 
Statistiska centralbyrån (SCB). Denna statistik är på aggregerad nivå och visar inte 
enskilda fjärrvärmeverksamheter vilket var ett krav när särredovisningen infördes 
2005. Dock omfattade inte heller särredovisningen tillsammans med SCBs data 
tillräckligt med information om företagens drift- och affärsförhållanden varför det 
infördes i fjärrvärmelagen att redovisning av uppgifter om drift- och affärsförhål-
landen skulle lämnas från och med räkenskapsåret 2009. Det finns i dagsläget ett 
pågående arbete mellan Svensk Fjärrvärme, Energimarknadsinspektionen och 
Statens energimyndighet med syfte att effektivisera och samordna hantering och 
lämnande av uppgifter. 

I fjärrvärmelagen finns bestämmelser om vilken redovisning ett fjärrvärmeföretag 
ska lämna. Av 40-41  §§ framgår att fjärrvärmeföretag är skyldiga att genom en 
årsrapport särredovisa fjärrvärmeverksamheten samt även redovisa uppgifter om 
drift- och affärsförhållanden. Båda rapporterna ska lämnas till Energimarknadsin-
spektionen. Uppgifterna är offentliga. Den ekonomiska särredovisningen avser 
företagets hela fjärrvärmeverksamhet och gäller således både nät och produktions-
anläggningar om dessa ingår i samma verksamhet. 

Redovisning av uppgifter om drift- och affärsförhållanden avser varje fjärrvärme-
system för sig. Ett fjärrvärmesystem består av ett sammanhängande system av 
anläggningar för produktion och rörledningar för distribution av värme. Ett fjärr-
värmeföretag med flera separata fjärrvärmesystem måste således lämna flera rap-
porter om drift- och affärsförhållanden.  

Om priset för fjärrvärme är detsamma i olika fjärrvärmesystem inom ett företag, 
kan ett fjärrvärmeföretag redovisa uppgifterna för den samlade verksamheten i de 
system som har samma pris för fjärrvärme, s.k. prisområden. Uppgifterna om 
fjärrvärmeföretagens drift- och affärsförhållanden är viktiga redskap i tillsyns-
myndighetens marknadsövervakning och behövs för att ta fram nyckeltal rörande 
effektivitet i produktion och distribution, kostnadseffektivitet och kvalitet i distri-
butionen samt information om priser. 

                                                           
11 Fortumkoncernen äger 90,1 procent av företaget Fortum Värme. Resterande 9,9 procent ägs av Stock-
holms stad. Eftersom majoriteten av aktierna i Fortum Värme ägs av en (huvudsakligen) privat aktör 
betraktas Fortum Värme här som ett privat bolag.  
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3 Intäkter och kostnader för fjärr-
värmebranschen 

Förutsättningarna för att bedriva fjärrvärmeverksamhet varierar kraftigt mellan 
olika fjärrvärmeföretag. På produktionssidan är förutsättningar för värmeproduk-
tion en betydande faktor som skiljer mellan de lokala marknaderna. Likaså påver-
kar hur den lokala efterfrågan på fjärrvärme ser ut. Finns exempelvis tillgång till 
industriell restvärme utan alternativt användningsområde innebär det förutsätt-
ningar för en relativt billig värmeproduktion. På efterfrågesidan är det främst 
kundkollektivets sammansättning och nätets utformning som påverkar kostnader-
na för att distribuera fjärrvärme. Det faktum att de lokala förutsättningarna kraftigt 
skiljer sig åt bidrar till den relativt höga prisspridning som föreligger på fjärrvär-
memarknaden. Detta syns tydligt i Figur 1 nedan. Den procentuella skillnaden 
mellan högsta och lägsta pris är 57 procent, standardavvikelsen är 8,96 öre/kWh. 
Figuren avser prisspridning för småhus12, men bilden är snarlik för flerbostadshus.  

Figur 1 Prisspridning småhus 2010.  

 

Källa: EI R2011:06  

Som nämnts i kapitel 2 bedrivs fjärrvärmeverksamhet idag som integrerade mono-
pol med en fri prissättning. I kapitel 2 nämndes också att det finns olika typer av 
ägare av de svenska fjärrvärmenäten. Fjärrvärmeföretagens avkastningskrav varie-
rar, inte bara mellan olika typer av ägande utan också mellan likartade ägare. 
Skillnaderna i avkastningskraven bidrar till viss del till prisspridningen mellan 
olika lokala fjärrvärmemarknader.   

                                                           
12 Utveckling av det genomsnittliga priset på fjärrvärme för småhus inklusive moms, med årsförbruk-
ning på 20 MWh, en yta på 150 m2 och ett flöde på 400 m3. Vid indexomräkning mellan åren har ett 
konsumentprisindex som exkluderar energivaror använts. 
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I detta kapitel analyseras fjärrvärmeföretagens kostnader och intäkter. Analysen 
sker dels på aggregerad nivå avseende samtliga fjärrvärmeföretag13, dels separat 
för de fyra stora fjärrvärmeföretagen E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg Ener-
gi och Vattenfall. Motivet till att analysera de fyra största företagen separat är att 
dessa företag utgör en mycket stor del av den totala svenska fjärrvärmemarkna-
den, dvs. hur dessa företag agerar påverkar en stor andel av fjärrvärmekunderna. 
Den nedan följande genomgången syftar till att analysera huruvida intäktsökning-
ar som skett mellan åren 2007 och 2009 generellt kan härledas till kostnadsökning-
ar eller om prisökning mot slutkund beror på andra faktorer. Viktigt att poängtera 
är att detta endast säger något om branschutvecklingen på aggregerad nivå, inte 
hur utvecklingen ser ut för det enskilda företaget.    

3.1 Fjärrvärmeföretagens totala intäkter och kostnader 
En grundläggande förutsättning för att ett företag ska överleva är att kostnaderna 
inte överstiger intäkterna under alltför många räkenskapsår. Tillfälliga kostnads-
ökningar kan komma att ha inverkan på priset vilket således påverkar kunden. 
Vidare är det ur ett kundperspektiv önskvärt att om intäkterna markant överstiger 
kostnaderna bidrar detta till sänkta priser eller investeringar som gynnar kunden. 
Eftersom fjärrvärmeföretagen har en relativt stark ställning gentemot kunderna är 
det dock inte givet att minskade kostnader, till följd av exempelvis effektivisering 
eller stordriftsfördelar, kommer kunderna tillgodo. Det är mot denna bakgrund 
som en analys av fjärrvärmeföretagens kostnader och intäkter är relevant. En så-
dan analys kan utgöra en indikation på i vilken utsträckning förändrade intäkter 
bland företagen i genomsnitt kan härledas till kostnadsförändringar för företagen. 
I Figur 2 visas fjärrvärmebranschens samlade intäkter och kostnader för åren 2007-
2009.  

Figur 2 Fjärrvärmeföretagens samlade intäkter och kostnader 2007-2009 

 

                                                           
13 Samtliga fjärrvärmeföretag som i inrapporteringen inkommit med fullständiga uppgifter i årsrappor-
ter och särredovisningar.  
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Fjärrvärmebranschen omsatte 2009 ca 35-40 miljarder kronor. Figuren ovan illu-
strerar ett tydligt samband mellan intäkterna och kostnaderna på aggregerad nivå. 
Kostnaderna har ökat från 26 miljarder kronor 2007 till knappt 32 miljarder kronor 
2009, dvs. en ökning med över 20 procent. Intäkterna har under samma period 
ökat med i princip lika mycket (från knappt 31 till drygt 37 miljarder kronor). Den 
viktigaste förklaringen till företagens kostnadsökningar är att mängden levererad 
energi ökat kraftigt, främst mellan 2008 och 2009. Detta är i sin tur en följd av ökad 
förbrukning, något som blir extra påtagligt under relativt stränga vintrar. Det finns 
en naturlig koppling mellan ökad efterfrågan, ökad produktion och ökade intäkter. 
Den allra största delen av intäkterna är det kunderna betalar för värmen samt dis-
tributionen av densamma. En fördjupad analys av intäktsdelen följer i avsnitt 3.2. 

I Figur 3 görs motsvarande illustration som i Figur 2 men endast för de fyra största 
svenska fjärrvärmeaktörerna, E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg Energi och 
Vattenfall. Anledningen till att dessa företag analyseras separat är att deras verk-
samhet utgör en betydande del av den samlade svenska fjärrvärmemarknaden. Det 
är således en stor andel av de svenska fjärrvärmekunderna som har någon av dessa 
energikoncerner som sin fjärrvärmeleverantör. Detta i sin tur beror på att dessa 
företag är fjärrvärmeleverantörer i flera av de större svenska städerna; Fortum 
Värme är fjärrvärmeleverantör i Stockholm, Vattenfall i Uppsala, Göteborg Energi i 
Göteborg och E.ON Värme i Malmö, Örebro och Norrköping.  

Figur 3 E.ON Värmes, Fortum Värmes, Göteborg Energis och Vattenfalls samlade intäkter för fjärrvärme-
verksamhet 2007-2009 

De fyra största företagen representerar omsättningsmässigt en dryg tredjedel av 
den samlade svenska fjärrvärmemarknaden. Precis som för fjärrvärmemarknader-
na som helhet (se Figur 2) finns ett klart samband mellan intäkter och kostnader. 
Kostnaderna för de fyra största fjärrvärmeaktörerna har ökat från drygt 11 till strax 
under 14 miljarder kronor under perioden 2007-2009. Samtidigt har intäkterna ökat 
från knappt 14 till omkring 17 miljarder kronor.  
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För såväl de fyra större företagen som för övriga branschen följer kostnader och 
intäkter varandra. Utvecklingen har således sett snarlik ut men nivåerna skiljer sig 
avsevärt åt.   

För att sätta de totala kostnaderna och intäkterna i relation till energimängden 
illustreras i Figur 4 kostnaderna och intäkterna i termer av öre per kWh för hela 
fjärrvärmebranschen.  

Figur 4 Fjärrvärmeföretagens samlade intäkter och kostnader 2007-2009, öre/kWh 

Figuren visar tydligt att det framför allt är kostnaderna, men också intäkterna, per 
producerad enhet som varierar mellan åren. Som nämnts har mängden levererad 
energi ökat såväl mellan 2007 och 2008 som mellan 2008 och 2009. I Figur 2 och 
Figur 3 visas tydligt hur detta inneburit ökningar av såväl kostnaderna som intäk-
terna. Det är dock inte självklart hur en ökad energimängd påverkar intäkterna och 
kostnaderna per energienhet. Det beror på hur ökningen skett. Fjärrvärmeföretag 
ändrar generellt sitt pris högst någon gång per år. Det finns således en eftersläp-
ning i prissättningen. Om en efterfrågeökning främst beror på mer extrema vinter-
temperaturer (dvs. fler och längre köldknäppar) kan företagens kostnader öka mer 
än intäkterna eftersom dyr reservkapacitet då måste köras för att täcka förbruk-
ningen. Figur 4 visar att den ökade efterfrågan på fjärrvärme mellan 2007 och 2008 
också ökade totalkostnaderna per producerad energienhet; kostnaderna ökade 
med i genomsnitt sju öre per kWh medan intäkterna endast ökade med i genom-
snitt fem öre per kWh. Nästkommande år sänktes genomsnittskostnaderna per 
kWh med två öre medan nivån på intäkterna minskade med mindre än ett öre per 
kWh. Motsvarande jämförelse för de fyra stora företagen separat presenteras i Fi-
gur 5 nedan.  
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Figur 5 E.ON Värmes, Fortum Värmes, Göteborg Energis och Vattenfalls samlade intäkter och kostnader 
2007-09, öre/kWh 

De fyra största fjärrvärmeföretagen ligger generellt sett på en högre kostnads- och 
intäktsnivå per energienhet jämfört med branschen som helhet. Vidare kan det 
konstateras att E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg Energi och Vattenfall sam-
mantaget i större utsträckning än branschen som helhet har kompenserat kost-
nadsökningarna per producerad energienhet genom ökade intäkter. Differensen 
mellan intäkter och kostnader är generellt sett större för dessa företag än för bran-
schen som helhet; i genomsnitt var differensen mellan intäkter och kostnader för 
hela branschen under perioden 2007-09 i intervallet 6,1–8,3 öre per kWh medan 
motsvarande intervall för de fyra största fjärrvärmeaktörerna var 9,9–13,1 öre per 
kWh.  

3.2 Fjärrvärmeföretagens intäktsutveckling 2007 – 2009  
I föregående avsnitt presenterades den övergripande bilden av samlade intäkter 
och kostnader för fjärrvärmeföretagen. I det följande görs en fördjupad analys 
avseende intäktssidan. Utöver en separat analys av de fyra största fjärrvärmeföre-
tagen analyseras också kraftvärmeproducenter och icke-kraftvärmeproducenter 
var för sig. Detta eftersom intäkterna från kraftvärmeverksamheten utgör en bety-
dande del av de samlade intäkterna för de företag som bedriver kraftvärmepro-
duktion.   

Tabell 1 visar branschens särredovisade intäktsposter samt värmeleverans för rä-
kenskapsåren 2007 till 2009. Företag med brutet räkenskapsår liksom företag med 
inrapporterade nollvärden eller ej rapporterade värden har exkluderats för respek-
tive år. Att företagen har nollvärden innebär att försäljning av värme inte ingår i 
redovisningen. I tabellen ingår inte posterna förändring av lager av produkter i arbete 
eller färdiga varor eller förändring av pågående arbete för annans räkning. Intäkterna för 
fjärrvärmebranschen som helhet har ökat kontinuerligt över tiden, liksom värme-
leveranserna. Det bör dock tas i beaktande att värmeleveranserna är temperaturbe-
roende och således är inte priset den enda påverkande faktorn.  
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Tabell 1 Branschens särredovisade intäkter 2007, 2008 och 2009 

  2007 2008 2009   

Antal företag 177 183 181 st 

Antal företag med kraftvärme 37 42 46 st 

Värmeleverans 48 266 372     49 926 307 52 583 293 GWh 

Intäkter fjärrvärme 24 253 458 25 700 394 28 231 417 Mkr 

Intäkter el (från kraftvärmeprod.) 2 261 976 2 967 119 3 460 667 Mkr 

Intäkter elcertifikat 810 628 1 101 513 1 346 272 Mkr 

Intäkter anslutningsavgifter 556 904 556 175 429 600 Mkr 

Intäkter utsläppsrätter 64 485 147 061 120 343 Mkr 

Intäkter övrigt 1 864 196 2 200 460 2 184 215 Mkr 

Aktiverat arbete för egen räkning 590 009 679 398 851 445 Mkr 

Övriga rörelseintäkter 531 164 648 219 667 483 Mkr 

Summa intäkter 30 932 731 33 997 511 37 328 104 Mkr 

 
Intäkter för värmeleverans, dvs. det kunderna betalar, är som förväntat den klart 
största intäktsposten. Tabellen påvisar också sambandet mellan storleken på total 
värmeleverans och samlade intäkter för försäljning av fjärrvärme. För företag som 
bedriver kraftvärmeverksamhet, dvs. kombinerad el- och värmeproduktion, är 
även intäkter från elförsäljning och försäljning av elcertifikat14 stora intäktsposter. 
Eftersom det är efterfrågan på värme som till stor del styr möjligheterna till elpro-
duktion i kraftvärmeverken finns också ett tydligt samband mellan värmeleveran-
serna och intäkterna från elförsäljningen och elcertifikaten.  

3.2.1 Intäkter för kraftvärmeproducenter 

Eftersom det endast är en dryg fjärdedel av fjärrvärmeföretagen som har kraftvär-
meproduktion blir intäktsposterna el och elcertifikat i en aggregerad tabell likt 
Tabell 1 inte helt representativ, varken för kraftvärmeproducenter eller för icke-
kraftvärmeproducenter. Vidare varierar de samlade intäkterna som är att härledas 
till elproduktionen kraftigt mellan de olika kraftvärmeproducenterna. För ett antal 
företag är intäkterna högst marginella (någon enstaka procent av de samlade intäk-
terna) medan de för vissa företag utgör en stor del av de samlade intäkterna (mel-
lan 25 och 50 procent). I genomsnitt utgör de kraftvärmerelaterade intäkterna 
drygt 15 procent av de samlade fjärrvärmerelaterade intäkterna. Det är framför allt 
mindre orter, med ett relativt litet värmeunderlag, där andelen av intäkterna från 
kraftvärmeproduktionen är mycket låg, t.ex. Nynäshamn (Fortum Värme), Skövde 
(Skövde Värmeverk AB) och Hässleholm (Hässleholm Miljö AB). Det finns dock 
exempel på relativt små energibolag där intäkterna från kraftvärmeproduktionen 
utgör en stor del av de samlade intäkterna hänförda till fjärrvärmeverksamheten, 
t.ex. Ena Energi i Enköping (cirka 40 procent), Nässjö Affärsverk och Härnösand 
Energi och Miljö (båda sistnämnda cirka 20-25 procent).  

                                                           
14 Elcertifikatsystemet är ett styrmedel som används för att premiera förnybar elproduktion. Systemet 
innebär att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. Samtidigt finns 
ett kvotpliktssystem som tvingar elförbrukare att köpa elcertifikat i en viss utsträckning (för konsu-
ments räkning administreras detta av elhandelsföretaget). Genom att sälja elcertifikaten till de kvotplik-
tiga aktörerna får producenterna en extra intäkt utöver intäkten från elförsäljningen.  
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För företag på större orter med kraftvärmeproduktion är andelen av intäkterna 
från denna produktion generellt sett åtminstone i nivå med riksgenomsnittet, dvs. 
15-20 procent (t.ex. Göteborg Energi, Fortum Värme, Tekniska Verken i Linköping 
AB och Karlstads Energi AB). Det finns också exempel på större företag i relativt 
stora städer där en än högre andel av de samlade intäkterna kommer från kraft-
värmeproduktionen, t.ex. Mälarenergi AB(cirka 50 procent), Växjö Energi AB(cirka 
30-35 procent) och Jämtkraft AB (cirka 35-40 procent). I Figur 6 presenteras de ge-
nomsnittliga intäkterna per kWh för fjärrvärmeföretag med kraftvärme uppdelade 
på intäkter från värme, intäkter relaterade till kraftvärmeproduktion (försäljning 
av el och elcertifikat) samt övriga intäkter.  

Figur 6 Genomsnittliga intäkter för fjärrvärmeföretag med kraftvärme 2007-2009, öre/kWh 

 

Intäkterna som är att hänföra till elproduktionen (intäkter kraftvärme) utgjorde 
2008 och 2009 cirka 15 procent av de totala intäkterna. Motsvarande andel var för 
år 2007 tolv procent. Värmeintäkter ökade något mellan 2007 och 2008. Mellan 2008 
och 2009 var ökningen marginell. Avseende övriga intäkter15 stod dessa för den 
procentuellt sett största ökningen mellan 2007 och 2008, med 22 procent. Därefter 
har dessa hållit sig oförändrade fram till 2009.  

I endast tolv procent av alla drygt 400 prisområden finns kraftvärmeproduktion. 
Bland dessa tolv procent finns dock alla de största företagen representerade. Cirka 
23 TWh värme, dvs. knappt hälften av all producerad fjärrvärme, och ca sju TWh 
el producerades i kraftvärmeverk under 2009. Figur 7 visar mängden levererad el 
producerad i kraftvärmeverk för de tre observerade åren.  

                                                           
15 I övriga intäkter ingår anslutningsavgifter, övriga rörelseintäkter, övriga intäkter, intäkter från ande-
lar i koncernföretag, intäkter från andelar i intresseföretag, intäkter från övriga värdepapper och fod-
ringar samt anläggningstillgångar, övriga ränteintäkter och liknande intäkter.  
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Figur 7 Levererad el i kraftvärmeverk 2007-2009, TWh 

 

Källa: Energimarknadsinspektionen. 

3.2.2 Intäktsutveckling för icke-kraftvärmeproducenter 

Som nämnts är de allra flesta svenska fjärrvärmeföretag inte kraftvärmeproducen-
ter, dvs. man producerar endast värme. Även om dessa företag är betydligt fler än 
antalet kraftvärmeproducenter representerar de endast drygt hälften av mängden 
levererad fjärrvärme. Fjärrvärmenät utan kraftvärmeverksamhet är generellt sett 
små nät med en relativt liten energimängd. Detta är logiskt eftersom kraftvärme-
verksamhet haft stordriftsfördelar vilket inneburit att det kan ha varit svårt att få 
lönsamhet i kraftvärmeproduktion på mindre orter med färre kunder. Ständig 
utveckling av effektivare produktionsmetoder har sänkt gränsen för när kraftvär-
meverksamhet effektivt kan bedrivas på kommersiella grunder vilket bidragit till 
att kraftvärme byggts ut på flera mindre orter. Avskaffandet av avfallsförbrän-
ningsskatten (se 3.2.1) torde även det innebära förbättrade möjligheter för kraft-
värmeverksamhet också på mindre orter. Det finns också exempel på orter som är 
tillräckligt stora för att upprättande av ett kraftvärmeverk skulle vara lönsamt men 
där man har tillgång till annan konkurrenskraftig värmekälla i form av industriell 
restvärme. Exempel på sådana orter är Piteå och Karlshamn. I Figur 8 redovisas de 
genomsnittliga intäkterna för fjärrvärmeföretagen som inte har kraftvärmeproduk-
tion.  
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Figur 8 Genomsnittliga intäkter för fjärrvärmeföretag utan kraftvärme 2007-2009, öre/kWh 

 

De totala genomsnittliga intäkterna för företag utan kraftvärmeproduktion har 
ökat något mellan 2007 och 2008. Mellan 2008 och 2009 har totala intäkter legat på 
en förhållandevis jämn nivå. Vid en jämförelse med företag med kraftvärmepro-
duktion (se Figur 6) syns tydligt att fjärrvärmeföretag utan kraftvärme har större 
intäkter från värme än kraftvärmeproducenter. Detta bland annat då en del av 
värmeunderlaget går till produktion av el vilket innebär lägre försäljning av vär-
me. Övriga intäkter är dock avsevärt mindre. Likaså är totala intäkter för dessa 
företag mindre än för fjärrvärmeföretag med kraftvärmeverksamhet.  

3.2.3 Intäktsutveckling för de fyra största företagen 

Eftersom det finns stordriftsfördelar i kraftvärmeproduktion är det naturligt att 
kraftvärme finns på de största orterna. Såväl i Stockholm och Göteborg som i 
Malmö och Uppsala finns relativt stora kraftvärmeverk. Detsamma gäller städerna 
som därefter följer i storleksordning; Västerås, Linköping, Örebro och Norrköping. 
De fyra stora energikoncernerna, E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg Energi 
och Vattenfall, bedriver fjärrvärmeverksamhet i sex av dessa åtta städer. I de andra 
städerna bedrivs verksamheten i kommunal regi; Tekniska Verken i Linköping och 
Mälarenergi i Västerås. E.ON och Vattenfall bedriver också fjärrvärmeverksamhet 
på mindre orter. Totalt bedriver E.ON fjärrvärmeverksamhet på drygt 40 orter och 
Vattenfall på 24 orter. Figurerna nedan illustrerar fjärrvärmeintäkterna för de fyra 
största fjärrvärmeaktörerna.  
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Figur 9 Intäkter E.ON 2007-09, öre/kWh 

 

Figur 10 Intäkter Fortum 2007-09, öre/kWh 
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Figur 11 Intäkter Göteborg Energi 2007-09, öre/kWh 

 

Figur 12 Intäkter Vattenfall 2007-09, öre/kWh 

 

E.ON uppvisar årliga ökningar av totala intäkter. Intäkter från fjärrvärme sjönk 
under 2008 medan övriga intäkter detta år utgjorde en förhållandevis stor del. Or-
saken till detta kommer av att redovisningsposten ”intäkter från andra koncernfö-
retag ” detta år var mycket påtaglig. Andelen kraftvärme har för de tre åren varit 
förhållandevis oförändrad.  Fortum uppvisar jämna intäkter för de tre åren, med 
en liten minskning under 2008 vilken dock återgår för nästkommande år. Liksom 
E.ON uppvisar Göteborgs Energi en kontinuerlig ökning av totala intäkter. För 
detta företag är det dock kraftvärmen som till största delen bidragit till detta; 34 
procent mellan de två första åren och 22 procent mellan de två senare. Posten övri-
ga intäkter är för företaget förhållandevis liten. Vattenfall är det företag som upp-
visar högst totala intäkter under de tre studerade åren. Likaså har detta företag den 
avgjort största andelen övriga intäkter. Andelen intäkter från kraftvärme har ökat 
sedan 2007.  

Med undantag av Fortum, som har haft jämnare intäkter från värme, har de tre 
övriga företagen en förhållandevis likartad utveckling av värmeintäkter. För 2009 
har dock E.ON ökat värmeintäkterna betydligt mer än de övriga tre företagen. 
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Andelen kraftvärme varierar något mellan företagen, dock gäller för samtliga att 
det är en över åren tilltagande post. Jämfört med Figur 6, som visar intäktsutveck-
lingen för företag med kraftvärme i övriga branschen, syns att de fyra större före-
tagen har liknande intäktsutveckling som den genomsnittliga utvecklingen hos 
övriga företag i branschen.  

3.3 Fjärrvärmeföretagens kostnadsutveckling 2007-2009 
Kostnader för företag i fjärrvärmebranschen redovisas till inspektionen avseende 
ett stort antal poster. Här har fjärrvärmeföretagens kostnader grupperats i tre 
grupper: i) bränslekostnader, ii) driftskostnader och iii) kapitalkostnader. För åren 
2007 och 2008 redovisades råvaror och förnödenheter skiljt från drift/handelsvaror. 
Inför 2009 års redovisning fördes dessa båda poster samman till en. I gruppen 
bränslekostnader16 har drift/handelsvaror adderats till posten råvaror och förnödenheter 
för åren 2007 och 2008.  

Den andra gruppen, driftskostnader, består av personalkostnader och övriga ex-
terna kostnader. Detta då personal som inte är fast anställd, dvs. inhyrd eller pro-
jektanställd, kan redovisas som övriga externa kostnader istället för personalkost-
nad. Under posten övriga externa kostnader ingår även andra typer av driftskost-
nader.  

Den tredje gruppen, kapitalkostnad, består av avskrivningar och nedskrivningar 
samt räntenetto. Den senare avser räntekostnader minus ränteintäkter.  

Tabell 2 visar hur dessa tre kostnadsgrupper sett ut över de tre studerade åren. 
Noteras ska att summan av de tre grupperna inte överensstämmer med företagens 
inrapporterade totala kostnader då vissa mindre kostnadsposter utelämnats ur 
grupperingarna samt att posten kapitalkostnad består av räntenettot, inte de ren-
odlade räntekostnaderna.  

Tabell 2 Branschens kostnader 2007, 2008 och 2009 

 2007 2008 2009  

Antal företag 181 188 183 st 

Värmeleverans 48 266 372     49 926 307 52 583 293 GWh 

Bränslekostnad -12 883 433 -14 548 257 -17 059 193 Mkr 

Kapitalkostnad -5 514 271 -6 369 421 -6 462 533 Mkr 

Driftskostnad -8 537 333 -9 156 878 -9 620 034 Mkr 

Övriga kostnader -1 618 597 – 1 698 776 – 1 557 457 Mkr 

Totala kostnader -26 016 301 -28 375 780 -31 584 303 Mkr 

 
Kostnader för bränsle är den avgjort största kostnadsposten, följt av driftskostna-
den. Kapitalkostnadens andel uppgick under 2007 och 2008 till 21 resp. 22 procent 
medan den var något lägre för 2009 (drygt 20 procent).  Detta kan delvis förklaras 
med att energimängden var större 2009 än de andra åren. Ökad produktion till 
följd av ökad förbrukning är en naturlig orsak till att de totala kostnaderna stiger. 

                                                           
16 Avfall, även i form av bränsle, redovisas i särredovisningen som intäkt, ej som negativ kostnad. 
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Utöver detta har stigande bränslepriser högst sannolikt bidragit till ökade bränsle-
kostnader vilket i sin tur drivit upp de totala kostnaderna.  

3.3.1 Kostnader för kraftvärmeproducenter och icke-kraftvärmeproducenter 

På intäktssidan (se avsnitt 3.2) konstaterades relativt stora skillnader mellan kraft-
värmeproducenter och icke-kraftvärmeproducenter till följd av att kraftvärmepro-
duktion medför betydande intäktsposter vilket icke-kraftvärmeproducenter sak-
nar. För att komplettera helhetsbilden och skillnaden mellan fjärrvärmeföretag 
som producerar el och fjärrvärmeföretag som inte gör det presenteras motsvarande 
indelning också på kostnadssidan. Figur 13 visar hur de tre kostnadsgrupperna 
utvecklats över tiden för företag med kraftvärmeproduktion. 

Figur 13 Genomsnittliga kostnader för fjärrvärmeföretag med kraftvärme, öre/kWh 

 

Figuren visar tydligt att bränslekostnaden, precis som för branschen som helhet (se 
Tabell 2), utgör den avgjort största kostnadsposten. För kraftvärmeproducenterna, 
liksom för branschen som helhet, är det denna utgiftspost som ökat mest under de 
tre studerade åren. Som nämnts beror detta sannolikt på ökad mängd producerad 
värme och el samt på stigande bränslepriser. Övriga kostnadsposter har hållit sig 
förhållandevis oförändrade. Det är således i huvudsak bränslekostnaden som varit 
den drivande faktorn för de ökade kostnaderna.  

I Figur 14 görs motsvarande illustration för icke-kraftvärmeproducenter.  

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009

öre/kWh

Kapitalkostnad

Driftskostnad

Bränslekostnad



24 

Figur 14 Genomsnittliga kostnader för fjärrvärmeföretag utan kraftvärme, öre/kWh 

 

Bränslekostnaden är den största kostnadsposten också för fjärrvärmeföretag utan 
kraftvärmeproduktion. Bränslekostnaderna är emellertid i denna jämförelse gene-
rellt sett aningen lägre per energienhet jämfört med kraftvärmeproducenter. En 
kraftvärmeproducent styr el- respektive värmeproduktionen. Ökad elproduktion 
innebär minskad värmeproduktion. Emellertid kan elproduktionen ofta härledas 
till ökad verkningsgradberoende på bränsle och anläggningstyp. Verkningsgraden 
i ett värmeverk utan elproduktion är oftast lägre vilket till största delen beror på 
bränslesort.  

3.3.2 Kostnader för de fyra största företagen 

I avsnitt 3.1 konstaterades att de fyra största fjärrvärmeföretagen, E.ON Värme, 
Fortum Värme, Göteborg Energi och Vattenfall, har högre kostnader och intäkter 
än branschens fjärrvärmeföretag i genomsnitt. Figurerna nedan illustrerar kostna-
derna för dessa fyra största företag separat.  
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Figur 15 Kostnader E.ON 2007-09, öre/kWh 

 

Figur 16 Kostnader Fortum 2007-09, öre/kWh 
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Figur 17 Kostnader Vattenfall 2007-09, öre/kWh 

 

Figur 18 Kostnader Vattenfall 2007-09, öre/kWh 

 

Utvecklingen av bränslekostnaden för E.ON, Fortum, och även Göteborg Energi 
är likartad över de tre åren; från summor runt 30 öre/kWh under 2007 till omkring 
34 öre/kWh 2009. För Vattenfall är utvecklingen däremot annorlunda; från 24 öre/kWh 
2007 ökade bränslekostnaden med 40 procent till nästkommande år. Ökningen av 
bränslekostnaden mellan 2008 och 2009 låg runt 32 procent vilket resulterade i en 
bränslekostnad på drygt 61 öre/kWh år 2009. Tydligt för alla fyra företag är att bräns-
lekostnaden är den avgjort största kostnadsposten.  

Driftskostnaderna har för Göteborg Energi legat på en förhållande vis jämn nivå, runt 
15 öre/kWh. Även Fortum har uppvisat små förändringar för denna post. E.ON sänkte 
sina driftskostnader med 1 öre/kWh mellan 2007 och 2008, dock ökade dessa med 
närmare 25 procent till nästkommande år, till drygt 20 öre/kWh.  
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Vattenfall har under de tre studerade åren haft störst driftskostnad av de fyra större 
företagen. Dock har företaget sänkt dessa med omkring 20 procent från 2007 till 2009.   

Kapitalkostnaden har för E.ON ökat något under det sista året efter att ha legat still 
på omkring 8 öre/kWh.  Även Fortum har haft en ökad kapitalkostnad på strax 
under 2 öre/kWh under det sista året. Vattenfall och Göteborg Energi hade båda 
ökade kapitalkostnader under 2008 vilka dock sänktes till nästkommande år.  

Tydligt är att Vattenfall är det företag som har högst totala kostnader. De övriga tre 
företagen ligger närmare varandra avseende nivå på totala kostnader (E.ON uppvi-
sar större skillnad mellan 2008 och 2009 än Fortum och Göteborg Energi). Tabell 3 
nedan visar differensen mellan intäkter från figur 9-12 och kostnader från figur 15-18.  

Tabell 3 Differens intäkter och kostnader för E.ON, Fortum, Göteborg Energi och Vattenfall, öre/kWh17 

2007 2008 2009 

E.ON 10,1 17,1 13,8 

Fortum 21,0 18,3 13,9 

Göteborg Energi 8,6 10,1 12,5 

Vattenfall 5,3 – 6,0 – 25,3 

Resterande fjärrvärmeföretag med kraftvärme 7,9 10,1 11,7 

Som tabell 3 visar har E.ON haft en positiv differens med en notabel ökning under 
2008 vilken gick tillbaka något under nästkommande år. Fortum har legat på en 
nivå med en marginal högre än branschgenomsnittet för kraftvärmeproducenter, 
även om denna minskat över de tre studerade åren. Göteborg Energi har liksom 
Fortum en marginal över branschsnittet. Göteborg Energi har dock i motsats till 
Fortum ökat differensen vilket gjort att de två företagen närmat sig varandra, och 
branschsnittet, under 2009. Anmärkningsvärt är att Vattenfall visar en så pass ne-
gativ siffra för 2009, vilken till stor del beror på bränslekostnader18. Genomsnittliga 
differensen för branschens övriga företag med kraftvärmeproduktion uppvisar 
positiva, kontinuerligt växande siffror.  

3.4 Sammanfattning 
Fjärrvärmeföretagens kostnader har ökat under perioden 2007-09. En stor del av denna 
kostnadsökning är att härleda till en ökad volym producerad värme. Dock har även 
bränslekostnaden per producerad kWh ökat vilket sannolikt förklaras av stigande 
bränslepriser. Med undantag för Vattenfall, som uppvisar en betydande ökning av 
bränslekostnader per energienhet, är dessa kostnader för de större fjärrvärmeföretagen 
liknande genomsnittet för de övriga kraftvärmeproducerande fjärrvärmeföretagen.  

Fjärrvärmeföretagens intäkter har ökat i ungefär samma utsträckning som kostnader-
na. Eftersom en viktig förklaring till de ökade kostnaderna är en ökad energimängd är 
den simultana utvecklingen mellan kostnader och intäkter naturlig eftersom fler pro-
ducerade energienheter innebär en ökad försäljning och därmed ökade intäkter.  
Differensen mellan intäkter och kostnader är för tre av de fyra större fjärrvärmeföreta-
gen högre än för branschen som helhet. Negativ differens som under vissa år gäller för 
de större företagen beror till stor del på bränslekostnader.  

                                                           
17 Tabellen visar skillnaden mellan totala intäkter och totala kostnader, dvs. staplarna i figur 9-18.  
18 I posten bränslekostnader ingår råvaror och förnödenheter, vilka ökat till följd av att interna projekt 
initierats under bokföringsperioden. Som ett resultat av detta beror den stora kostnadsökningen på, 
förutom ökad värmeförsäljning, att posten Aktiverat arbete för egen räkning var stor under 2009.  
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4 Prisbildning under 2009 – en 
fördjupad statistisk analys 

Avsnitten ovan har behandlat utveckling av fjärrvärmeföretagens kostnader och 
intäkter under den treårsperiod 2007-2009 som företagen rapporterat in särredovi-
sade uppgifter rörande fjärrvärmeverksamheterna. Kostnads- och intäktsutveck-
lingen är något som speglas i det pris på fjärrvärme som slutkunden får betala. Det 
är dock en mängd underliggande variabler som spelar in vid företagens prissätt-
ning. Omkringliggande faktorer så som geografisk placering, sammansättning av 
kundstock liksom ägardirektiv, storlek och ålder på näten samt produktionsmetod 
kan vara exempel på några företagsspecifika faktorer vilka påverkar prissättning. 

Utifrån data för verksamhetsåret 2009, inrapporterad via rapporten om drift- och 
affärsförhållanden, har professor Jörgen Hellström, Umeå universitet, genomfört 
en ekonometrisk19 analys avseende prisbildning på den svenska fjärrvärmemark-
naden. Analysen i sin helhet återfinns i bilaga 320. Utgångspunkten har varit att 
genom regressionsanalys, dvs. en typ av statistisk beräkningsmodell, studera vilka 
faktorer som kan förklara skillnader i priset på fjärrvärme mellan olika prisområ-
den. Denna analys är således en tvärsnittsanalys baserat på år 2009. Det bör note-
ras att resultaten endast bygger på ett års data. Förklaringsgraden för modellen är 
32 procent, vilket innebär att modellen förklarar 32 procent av variationen i pris 
mellan olika prisområden. Detta är att betrakta som en godkänd nivå för den här 
typen av spatial studie. I takt med att mer data blir tillgängligt över tid förväntas 
resultaten blir mer robusta med en om möjligt högre förklaringsgrad. De variabler 
som testats är total styckkostnad, total investeringskostnad, marknadsandel av 
lokal uppvärmningsmarknad, försäljningsvolym, distributionsnätets ålder, genom-
snittspris för andra prisområden inom samma fjärrvärmeföretag, kundtäthet, hus-
hållens disponibla inkomst per prisområde samt dummyvariabler för kraftvärme-
produktion och ägarstruktur. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.  

4.1 Pris, styckkostnad och styckinvestering 
Styckkostnad (kr/kWh), dvs. total kostnad dividerad med produktionsvolym, vari-
erar mellan olika typer av ägare. Lägst är styckkostnaden för privata företag, följt 
av förvaltningar, kommunala bolag och samägda bolag. Styckkostnad i förhållande 
till pris för hela branschen visar ett positivt samband. Företag med totalt högre 
styckkostnad har således i genomsnitt ett högre pris. En vidare studie av detta (se 
Bilaga 3 - En ekonometrisk analys av prisbildning på fjärrvärmemarknaden) indi-
kerar att det finns stordriftsfördelar i fjärrvärmebranschen i och med att den totala 
styckkostnaden faller med storlek på företag avseende bl.a. produktionsvolym och 
antal leveranspunkter per km nät (kundtäthet).  

                                                           
19 ekonometri innebär användning av statistiska metoder för att studera nationalekonomiska företeelser 
i syfte att empiriskt analysera ekonomiska samband som används för att göra ekonomiska prognoser. 
20 Det bör poängteras att indelningen av ägarstruktur skiljer sig från analysen ovan. Fortum Värme 
betraktas i den ekonometriska analysen som ett samägt företag. 
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Det obetingade sambandet mellan styckinvestering (kr/kWh), dvs. total kostnad 
dividerad med produktionsvolym, och pris visar ett svagt positivt samband. Stora 
investeringar, antingen i befintlig verksamhet eller i nyinvesteringar i fråga om 
utbyggnad och dylikt, innebär högre kapitalkostnad vilket i sin tur leder till högre 
pris.  Dock påvisar den fullständiga ekonometriska modellen ett negativt samband 
vilket kan tyda på att bolag t.ex. med ambition att få en hög kundtillväxt kombine-
rar lägre pris med större investeringar.  

4.2 Pris och marknadsandelar 
Det obetingade sambandet mellan prisnivå och marknadsandelar visar att företag 
med större lokal marknadsandel håller ett lägre pris. Dock kan här föreligga ett 
endogenitetsproblem. Med endogenitet menas att sambandet skulle kunna vara 
det omvända, marknadsandelen hos ett företag beror på det satta priset. Ett relativt 
litet bolag kan behöva sätta ett högre pris för att klara kostnader då det inte kan 
nyttja stordriftsfördelar på samma sätt som ett större företag. Ett relativt litet före-
tag kan även tänkas vilja öka sin marknadsandel och därmed hålla ett lågt pris 
medan ett större bolag som redan dominerar den lokala uppvärmningsmarknaden 
är mindre beroende av kundtillväxt och har således möjlighet att sätta ett högre 
pris.  

Den fullständiga ekonometriska analysen visar dock, i motsats till det senare reso-
nemanget, ett negativt samband mellan pris och marknadsandel. Om här inte före-
ligger endogenitet, dvs. att det indikerade sambandet implicerar att lågt pris ger 
större marknadsandelar av den lokala uppvärmningsmarknaden,  antyder resulta-
tet att företag med mindre andel på den lokala uppvärmningsmarknaden håller ett 
högre pris för att täcka kostnader som modellen falierar att kontrollera för. 

4.3 Pris och försåld volym fjärrvärme 
I den fullständiga analysen testas hur priset påverkas av total försåld volym fjärr-
värme. Den variabel som används är antal leveranspunkter per km nät (kundtät-
het). Resultatet av detta visar ingen signifikans. Ett estimat där priset istället jäm-
förs med försåld volym indelat i olika kundkategorier; småhus, flerbostadshus och 
lokaler, blir resultatet annorlunda. Estimeringen med kundtäthet som variabel 
indikerar att det genomsnittliga priset på fjärrvärme är högre för företag med en 
stor andel flerbostadshus i sin kundkrets. Fjärrvärmeföretag med större andel av 
sin leverans till lokaler och samfälligheter håller ett lägre genomsnittspris. Varia-
beln för småhus visade dock ingen signifikans.  

En alternativ variabel för total försåld volym värme är försäljningsvolym per km 
nät (värmetäthet). Vid estimering av modellen med denna variabel förändras re-
sultatet något. Variabeln som nu kan tänkas fånga skillnader i försäljningsinrikt-
ning, har en negativ effekt på det totala genomsnittliga priset, dvs. prisområden 
med större försäljning per km distributionsnät har i genomsnitt ett lägre pris, allt 
annat lika.  

4.4 Pris och distributionsnätets ålder 
Som ett alternativt sätt att se på företagens kapitalkostnad används distributions-
nätets ålder som variabel baserat på hypotesen att företag med äldre nät hunnit 
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betala av större del kapitalskulder och således har lägre kapitalkostnad. Detta visar 
sig stämma för nät i kommunal regi samt för förvaltningar, dock ej för privata eller 
samägda nät.  

En möjlig förklaring till detta är att de privata och samägda näten ännu är så pass 
unga i förhållande till kommunala och förvaltade nät varvid ålderseffekten ännu 
inte slagit igenom. Förvisso har många privata företag tagit över äldre nät varvid 
avskrivning för dessa kan betraktas som försumbara. Dock möter dessa nyare före-
tag även andra kapitalkostnader som gör att totala kapitalkostnaden relativt sett 
torde bli högre.  

4.5 Pris, prissättningsstrategi och hushållens inkomster 
Analysen visar att prissättning i övriga områden inom samma boalg påverkar pris-
sättning i det enskila prisområdet. Detta kan tolkas som att ett företag med flera 
prisområden har en övergripande prissättningsstrategi. Det kan också innebära att 
prissättning påverkas av prisnivån i geografiskt angränsade områden. Detta i sin 
tur kan bero på antingen att t ex kommunala bolag påverkas av varandra i fråga 
om att hålla lägst pris eller att geografiskt närbelägna områden upplever likartade 
produktionsförutsättningar (t.ex. typ av mark vid ledningsdragning), vilket påver-
kar den likartade prissättningen.  

För att fånga eventuella efterfrågeskillnader mellan olika prisområden testas hus-
hållens disponibla inkomst mot prisnivån i olika prisområden. Resultatet visar 
positivt samband mellan inkomst och prisnivå för kategorin småhus. Övriga 
kundkategorier uppvisar inget signifikant samband. Detta ger indikation på att 
inkomstskillnader mellan prisområden med övervägande småhus påverkar pris-
bilden.  
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5 Sammanfattande slutsatser och 
avslutande kommentarer 

Fjärrvärmen i Sverige har historiskt i huvudsak byggts ut och utvecklats i kommu-
nal regi. Det ansågs finnas ett kommunalt allmänintresse i väl utbyggda fjärrvär-
menät eftersom detta bidrog till att minska utsläpp som orsakade, främst lokala, 
miljöproblem. Före år 1996 bedrevs fjärrvärmeverksamheterna i kommunal regi 
enligt självkostnadsprincipen och fjärrvärme utgjorde vidare en möjlighet att er-
bjuda kommuninvånarna värme till ett konkurrenskraftigt pris. Under åren har en 
rad olika stödsystem använts för att främja utbyggnaden. Sedan 1996 är prissätt-
ningen av fjärrvärme fri. En ändring gjordes i kommunallagen i samband med 
omregleringen av elmarknaden. Det innebar att fjärrvärmeverksamheten kan be-
drivas på affärsmässiga grunder. Efter omregleringen 1996 har många kommuner 
och kommunala energibolag sålt sin fjärrvärmeverksamhet. I de flesta fall har nå-
gon av de fyra stora fjärrvärmeaktörerna E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg 
Energi eller Vattenfall varit köparen. 

Fjärrvärmeverksamhet bedrivs som ett monopol där distribution, handel och oftast 
även produktion sker integrerat. Inom ett fjärrvärmenät finns det endast en leve-
rantör, dvs. en fjärrvärmekund har inte möjlighet att byta leverantör. Om en fjärr-
värmekund önskar säga upp avtalet krävs därför att kunden byter uppvärmnings-
form. Ett sådant byte kan dock vara förenat med höga kostnader i vissa fall21. 
Kombinationen av (1) fri prissättning, (2) att man som fjärrvärmekund inte kan 
byta leverantör, (3) att byte av uppvärmningsform ofta är förenat med en relativt 
hög kostnad samt (4) att fjärrvärmeverksamhet kan bedrivas av vinstmaximerande 
aktörer innebär sammantaget att kundens ställning gentemot fjärrvärmeleverantö-
ren är att beteckna som svag. 

En svag ställning för kunderna kan vara problematisk såväl för kunder som för 
fjärrvärmeföretag. Utifrån kundsynpunkt kan det vara svårt att avgöra huruvida 
ett visst fjärrvärmepris kan anses skäligt med hänsyn till de lokala förutsättningar-
na för att bedriva fjärrvärmeverksamhet. Att fjärrvärmemarknaden präglas av stor 
prisspridning försvårar också kundens möjligheter att bedöma skäligheten i pris-
nivån. Är prishöjningar en följd av kostnadsökningar eller snarare ett sätt för fjärr-
värmeföretagen att öka vinsten? För kunden och för eventuellt blivande kunder är 
det av vikt att få sådan information för att kunna ta ställning till exempelvis nya 
priser eller vid valet av ny uppvärmningskälla. Även utifrån fjärrvärmeföretagens 
perspektiv kan det vara svårt att förklara skäligheten i eventuella prishöjningar på 
ett trovärdigt sätt. För att öka genomlysningen är fjärrvärmeföretagen sedan 2007 
ålagda att inrapportera särredovisade uppgifter rörande fjärrvärmeverksamhet. 
Sedan 2009 ska företagen dessutom rapportera in uppgifter om drift- och affärsför-
hållanden. Som en del av Energimarknadsinspektionens övergripande uppdrag att 
övervaka energimarknaderna har dessa uppgifter i denna rapport redovisats. Med 

                                                           
21 EI R2011:06 
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tiden, när mer data finns tillgängligt, ges möjlighet att utveckla metoden för redo-
visning och analys av de inrapporterade uppgifterna.  

5.1 Marginalerna för fjärrvärmebranschen som helhet är i 
princip oförändrade mellan åren 2007-2009 

Fjärrvärmebranschen omsätter cirka 30-40 miljarder kronor årligen. Den absolut 
största delen av intäkterna utgörs av det som fjärrvärmekunderna betalar. För 
fjärrvärmeföretag som har kraftvärmeproduktion, dvs. producerar värme och el 
parallellt, är i genomsnitt cirka femton procent av de totala intäkterna att hänföra 
till elproduktionen, dvs. intäkter för såld el och intäkter för sålda elcertifikat.  

Generellt sett har såväl intäkter som kostnader ökat under den studerade perioden 
(2007-2009). En stor del av dessa förändringar är att hänföra till ökad mängd pro-
ducerad värme. Dock har även bränslekostnaderna per producerad energienhet 
ökat vilket i mångt och mycket kan förklaras av stigande bränslepriser. Bränsle-
kostnader är generellt sett också den klart största kostnadsposten för ett fjärrvär-
meföretag. För fjärrvärmebranschen som helhet är de totala intäkterna omkring 
tjugo procent högre än de totala kostnaderna för hela perioden, dvs. kostnaderna 
och intäkterna har ökat ungefär i samma utsträckning. De senaste årens intäktsök-
ningar, som till stor del utgörs av ökade värmekostnader för fjärrvärmekunderna, 
är således generellt sett hänförbara till ökade kostnader för fjärrvärmeföretagen.  

5.2 De fyra stora aktörerna har högre intäkter, kostnader 
och marginaler per energienhet än branschen som hel-
het 

De fyra stora energikoncernerna, E.ON Värme, Fortum Värme, Göteborg Energi 
och Vattenfall, har sammantaget en högre intäkts- och kostnadsnivå per produce-
rad energienhet än genomsnittet för resten av branschen. På kostnadssidan är det 
framförallt bränslekostnaderna som är högre för dessa företag än för resten av 
branschen. Vad som också är värt att notera är att differensen mellan intäkter och 
kostnader också är högre för tre av fyra av dessa företag jämfört med branschge-
nomsnittet.  

5.3 Kraftvärme kan verka prispressande på fjärrvärmen 
Kraftvärmeproduktion finns i dagsläget endast i tolv procent av fjärrvärmens pris-
områden. Energimässigt är dock andelen kraftvärme över trettio procent. Vidare 
har andelen kraftvärme och mängden el som produceras i kraftvärmeverk ökat 
under den studerade perioden och ökningen förväntas fortsätta under de kom-
mande åren. Fjärrvärmeföretag som har kraftvärme tar i genomsnitt mindre betalt 
av kunderna per producerad kWh än icke-kraftvärmeproducenter. Kraftvärme-
produktion verkar således, allt annat lika, prispressande på fjärrvärmemarknaden. 
För kraftvärmeproducenterna är också intäkterna som är att hänföra till elproduk-
tionen de poster som ökar mest.  
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5.4 Priset bestäms av stordriftsfördelar och främst kost-
nadsrelaterade variabler 

Utöver enklare sammanställningar och illustrationer i kapitel 3 har inom ramen för 
denna rapport också en fördjupad statistisk analys av de insamlade uppgifterna om 
drift- och affärsförhållanden för 2009 genomförts, vilken presenterades i kapitel 4. 
Syftet med detta var att genom ett ekonomiskt-statistiskt, så kallat ekonometriskt, 
förfarande testa sambandet mellan ett antal variabler och prisnivån i landets fjärr-
värmenät. Resultaten av analysen påvisar bland annat ett positivt samband mellan 
producerad volym fjärrvärme och styckkostnad, dvs. resultatet indikerar att det 
föreligger stordriftsfördelar inom fjärrvärmeverksamheten. Samma slutsats går att 
dra baserat på variabeln avseende försåld volym fjärrvärme där större försälj-
ningsvolymer indikerar lägre pris. Detta är rimligt och väntat – fjärrvärmeverk-
samhet och andra kapitalintensiva verksamheter kännetecknas ofta av stora skal-
fördelar.  

Vidare konstateras ett samband mellan marknadsandel på värmemarknaden i stort 
och genomsnittsintäkt per kWh; en högre marknadsandel innebär lägre intäkter 
per kWh. Detta skulle kunna förklaras av att ett fjärrvärmeföretag som har en rela-
tivt låg marknadsandel på den lokala värmemarknaden kompenserar detta genom 
att ta ut ett högre pris av fjärrvärmekunderna. Det kan dock vara så att sambandet 
likväl är det omvända dvs. den låga marknadsandelen kan vara en följd av ett högt 
pris snarare än tvärtom.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de faktorer som är mest bidragande till att för-
klara variationen i totala genomsnittliga fjärrvärmepriset är styckkostnader (vilka 
står för 38 procent av variationen), genomsnittliga priset för andra prisområden 
inom samma bolag (24 procent), fjärrvärmebolagets marknadsandel av lokala 
uppvärmningsmarknaden (21 procent) samt åldern på distributionsnätet (7 pro-
cent). En intressant observation är att av den prisvariation som modellen förklarar 
(32 procent) så står kostnadsrelaterade variabler (styckkostnad, styckinvestering, 
kraftvärme samt kapitalkostnader) för 50 procent av detta förklaringsvärde. Pris-
strategiska faktorer (genomsnittligt pris för andra prisområden inom samma bolag 
samt marknadsandelar av lokala uppvärmningsmarknaden) för 44 procent av för-
klaringsvärdet medan efterfrågerelaterade variabler (kundtäthet samt genomsnitt-
lig disponibel inkomst på kommunnivå) endast står för ca sex procent.  

Som redan påpekats bygger den ekonometriska analysen endast på uppgifter för 
ett år. Även om förklaringsvärdet i beräkningen är 32 procent, vilket är godtagbart 
under rådande omständigheter, är resultaten att betrakta som mer robusta när data 
över fler år finns att tillgå. I en sådan situation finns också möjligheten att analyse-
ra förändringar över tiden.  

5.5 Fortsatt marknadsövervakning nödvändig – också på 
en omreglerad fjärrvärmemarknad 

Underlaget för denna rapport är fjärrvärmeföretagens särredovisningar för åren 
2007-09 samt inrapporterade uppgifter om drift- och affärsförhållanden för 2009. 
Tre år är en begränsad tid och det är ännu svårt att med säkerhet kunna identifiera 
trender. Att data över drift- och affärsförhållanden än så länge endast finns för ett 
år gör det än mer vanskligt att dra slutsatser kring förändringar över tiden. Det 
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finns flera frågeställningar som det, vid en fördjupad analys, skulle vara angeläget 
att följa upp. En slutsats utifrån analysen i kapitel 3 är att de fyra största fjärrvär-
meföretagen har högre kostnader som intäkter och att differens mellan kostnader 
och intäkter per producerad energienhet jämfört med övriga branschen generellt är 
högre. Beror de högre kostnaderna, som främst tycks vara hänförbara till högre 
kostnader för bränsle, på en dyrare produktionsmix eller något annat? Och, minst 
lika intressant, beror de större differenserna mellan intäkter och kostnader per 
energienhet på att dessa företag har högre krav på vinster eller finns andra förklar-
ingar? Också den ekonometriska analysen går att utveckla, inte minst kommer ett 
mer omfattande datamaterial i framtiden att möjliggöra analys av förändringar 
över tiden (paneldata). Ett mer omfattande datamaterial med fler observationer ger 
också säkrare resultat avseende samband.  

Insamling, publicering och analys av fjärrvärmeföretagens särredovisning och 
uppgifterna om företagens drift- och affärsförhållanden utgör en viktig del i nuva-
rande reglering av fjärrvärmemarknaden. Också vid en omreglering av fjärrvär-
memarknaden t.ex. genom införandet av ett tredjepartstillträde kommer det att 
finnas ett behov av transparens och övervakning. Analyser av det slag som denna 
rapport lägger grunden för kommer således att vara en viktig del av arbetet för 
ökad transparens också på en eventuell framtida omreglerad fjärrvärmemarknad.  
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Bilaga 1 - Korrelationer med pris 

Priset på fjärrvärme beror på en mängd olika faktorer, bland annat huruvida kun-
den äger eller hyr fjärrvärmecentralen och hur fördelningen mellan fast och rörlig 
avgift ser ut. Således är det endast typkundspris som redovisas i rapporten för 
drifts- och affärsförhållanden medan det faktiska pris som en enskild kund betalar 
kan skilja sig avsevärt från detta. Här används ett medelpris beräknat som intäkter 
från fjärrvärme dividerat med total volym levererad värme, dvs. företagets medel-
intäkt från fjärrvärmeförsäljning.  

Medelintäkt = 
ä  å  ä ä ö ä   ä ä  

Figur 19 nedan visar hur priset korrelerar med mängden levererad fjärrvärme un-
der åren 2007 till 2009. Linjerna i diagrammet är trendlinjer baserade på samtliga 
företag för respektive år. Trenden har varit densamma över de tre observerade 
åren. Prisnivån har dock höjts år för år, något som delvis skulle kunna förklaras av 
inflationsförändringar. Trendlinjernas negativa lutning tyder på att större företag 
har möjlighet att dra nytta av stordriftsfördelar och därmed har möjlighet att sätta 
ett lägre pris mot slutkund. Det bör dock uppmärksammas att här kan finnas ett 
endogenitetsproblem. Det är inte självklart att priset faller till följd av ökad såld 
kvantitet värme. Kausaliteten kan vara likväl vara den omvända, det vill säga att 
det är det låga priset som är orsaken till den stora mängden försåld värme.  

Figur 19 Korrelation pris och fjärrvärmeleverans, hela branschen 
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Figur 20 visar korrelationen mellan medelintäkt och värmeleverans för de fyra 
största företagen. Här påvisas inte samma tydliga avtagande medelintäkt som för 
övriga branschen. För 2007 ligger trenden till synes still medan det för 2008 och 
2009 till och med syns en viss stigande trend. Tydligt är dock att samtliga fyra före-
tag uppvisar en avsevärt högre medelintäkt i förhållande till storleken på värmele-
veransen än vad som kan utläsas av trendlinjerna i Figur 19. I figuren syns också 
fyra ”kluster” vilket var och ett representerar ett företag. Från vänster till höger: 
Vattenfall, Göteborg Energi, E.ON och Fortum. Utifrån detta syns att två företag 
legat still i prisnivå under 2008 och 2009, ett företag, efter en prissänkning 2008 
genomfört en tydlig prisökning 2009 medan det fjärde företaget hållit en lägre 
prisnivå både 2008 och 2009 jämfört med 2007. 

Figur 20 Korrelation pris och fjärrvärmeleverans de fyra största företagen 

 

 
Då det ovan konstaterats att det finns skillnader mellan företag som bedriver 
kraftvärmeverksamhet och företag som inte gör detta har korrelationen mellan pris 
och värmeleverans testats för företag med och utan kraftvärmeproduktion. De fyra 
största företagen, vilka alla är kraftvärmeproducenter, har exkluderats ur datama-
terialet för företag med kraftvärmeproduktion. Detta då de är av en så betydligt 
större storlek och analyserats separat i figuren ovan.  
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Figur 21 Korrelation pris och fjärrvärmeleverans, kraftvärmeproducenter exklusive de fyra största företagen 

 

Företag med kraftvärmeproduktion har en förhållandevis jämn prisutveckling, 
både över tid och med storlek på värmeleverans. Avseende 2009 har priset fallit 
något med ökad mängd levererad värme. Som figuren visar är det förhållandevis 
stor spridning mellan företagen. Exempelvis är det endast ett företag med värme-
leverans över 200000 MWh, varvid det inte bör läggas alltför stor vikt vid trend-
linjerna.  

Figur 22 Korrelation pris och fjärrvärmeleverans, företag utan kraftvärmeproduktion 

 

För företag utan kraftvärmeproduktion ser bilden något annorlunda ut jämfört 
med de företag som har kraftvärme. Trendlinjerna i Figur 22 visar att priset tydligt 
faller med ökad mängd levererad värme. Liksom påpekades vid föregående figur 
bör även här trendlinjen inte ges för stor vikt. Som figuren visar finns ett antal före-
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bland företag med förhållandevis liten energimängd tycks förekomma. Det bör 
noteras att denna spridning är större för dessa företag än kraftvärmeproducerande 
företag (se Figur 21). 
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Bilaga 2 - Nyckeltal 

Företag Energi-
mängd, 
GWh 

Totala 
kostnader, 
öre/kWh 

Bränsle-
kostnad, 
öre/kWh 

Totala 
intäkter, 
öre/kWh 

Intäkter 
fjärrvärme, 
öre/kWh 

Intäkter 
kraftvär-
me, 
öre/kWh 

AB Borlänge Energi 384 000 47,6 19,9 59,6 47,8 3,2 

AB Fortum Värme samägt med 
Stockholms stad 

9 244 237 60,2 33,9 77,0 59,9 12,0 

AB PiteEnergi 220 509 47,1 26,5 53,0 46,8 0,0 

Affärsverken Karlskrona AB 223 300 58,9 34,0 65,3 64,4 0,0 

Agrovärme Enköping AB 5 181 69,9 35,9 79,4 79,3 0,0 

Ale Fjärrvärme AB 59 900 53,7 44,1 66,3 57,7 0,0 

Alingsås Energi Nät AB 121 494 61,4 43,3 70,7 68,7 0,0 

Alvesta Energi AB 149 237 35,7 17,5 41,8 26,2 0,0 

Aneby Miljö & Vatten AB 23 098 55,2 44,4 63,4 56,5 0,0 

Arboga Energi AB 89 253 57,4 29,5 68,5 64,1 0,0 

Arjeplogs Kommun 12 182 52,8 0,6 58,1 57,9 0,0 

Arvidsjaurs Energi AB 37 507 57,8 22,6 64,1 59,8 0,0 

Arvika Fjärrvärme AB  113 899 43,2 24,0 58,9 55,6 0,0 

Bengtsfors Kommun 20 596 76,1 47,7 77,5 77,4 0,0 

Bionär Närvärme AB 80 000 62,0 33,7 73,4 66,2 0,0 

Bodens Energi AB 245 674 63,6 14,0 83,4 44,1 6,1 

Bollnäs Energi AB 161 329 79,5 45,8 84,3 54,4 0,0 

Borgholm Energi AB 27 929 58,9 22,8 64,8 64,1 0,0 

Borås Energi och Miljö AB 633 956 76,3 30,8 81,8 57,6 12,7 

Bromölla Fjärrvärme AB 43 759 46,8 28,6 55,5 52,4 0,0 

Bräcke Kommun 16 502 68,5 0,1 69,5 68,0 0,0 

BTEA Energi AB 10 226 59,6 13,3 66,6 66,6 0,0 

C4 Energi AB 318 331 63,5 28,1 73,6 52,9 16,1 

Charlottenberg Energi AB 13 096 73,6 41,6 88,4 85,0 0,2 

Dala Energi Värme AB 34 404 80,5 46,4 71,9 62,1 0,0 

Dalkia Energy and Building 
Services Aktiebolag 

17 200 107,1 79,1 96,2 87,4 0,0 

Degerfors Energi AB 42 525 68,2 44,2 68,3 67,2 0,0 

E.ON MälarKraft Värme AB 108 857 63,5 44,2 66,6 i.u 0,0 

E.ON Värme Sverige AB 5 453 398 61,7 32,3 77,1 66,3 8,8 

E.ON Värme Timrå AB 79 838 57,1 36,7 60,5 58,6 0,0 

Eksjö Energi AB 118 154 68,6 12,1 78,5 50,9 6,6 

Eksta Bostads AB 30 070 82,1 55,8 84,8 40,4 0,0 

Elektra Värme AB 50 939 65,3 34,2 53,8 52,7 0,0 

Emmaboda Energi & Miljö AB 50 082 54,4 22,0 62,6 59,4 0,0 

ENA Energi AB 204 972 88,1 46,1 92,6 55,1 36,0 
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Företag Energi-
mängd, 
GWh 

Totala 
kostnader, 
öre/kWh 

Bränsle-
kostnad, 
öre/kWh 

Totala 
intäkter, 
öre/kWh 

Intäkter 
fjärrvärme, 
öre/kWh 

Intäkter 
kraftvär-
me, 
öre/kWh 

Eskilstuna Energi & Miljö AB 717 824 60,0 32,5 74,7 52,2 21,9 

Falbygdens Energi AB 121 553 46,6 30,3 53,9 53,3 0,0 

Falkenberg Energi AB 68 707 63,0 35,0 66,3 64,4 0,0 

Falu Energi & Vatten AB 292 710 61,4 28,9 81,0 58,1 16,7 

Farmarenergi i Ed AB 7 475 52,5 26,9 64,2 64,1 0,0 

Filipstads Värme AB 59 687 50,4 39,9 63,8 61,9 0,0 

Finspångs Tekniska Verk AB 122 779 60,6 24,9 62,5 51,4 0,0 

Fjärrvärme I Osby AB 45 068 44,0 16,8 56,8 56,4 0,0 

Forshaga Energi AB 18 857 80,7 48,8 75,7 i.u 0,0 

Fortum Värme Nynäshamn AB 236 800 31,9 16,3 51,1 42,8 0,3 

GEAB 215 260 46,7 34,3 60,4 59,0 0,0 

Gislaved EnergiRing AB 15 861 62,4 15,4 66,9 64,7 0,0 

Gotlands Närvärme AB 5 714 66,4 42,6 72,0 61,3 0,0 

Grästorps Fjärrvärme AB 11 005 58,0 28,6 71,2 71,1 0,0 

Gällivare Värmeverk AB 154 000 57,9 29,5 63,5 61,0 0,0 

Gävle Energi AB 701 082 40,9 29,7 50,2 48,0 0,0 

Göteborg Energi AB 3 727 500 59,2 37,0 72,9 54,3 16,1 

Götene Vatten & Värme AB 36 568 53,3 38,8 58,2 57,8 0,0 

Habo Energi AB 16 335 95,8 51,9 78,2 68,0 0,0 

Hagfors Energi AB 69 926 50,1 26,4 64,8 60,8 0,0 

Halmstads Energi & Miljö AB 523 700 65,8 17,7 82,3 52,7 6,0 

Hammarö Energi AB 50 911 73,6 37,3 88,4 70,1 0,0 

Haparanda Värmeverk AB 55 991 52,9 35,8 56,9 55,2 0,0 

Hedemora Energi AB 128 212 54,4 27,7 60,8 57,6 0,0 

Herrljunga Elektriska AB 22 229 70,6 51,0 77,0 72,7 0,0 

Hjo Energi AB 30 161 60,9 34,6 62,3 56,7 0,0 

Hofors Energi AB 113 496 45,3 30,1 59,2 55,2 3,6 

Hyltebostäder 18 000 60,1 30,0 67,1 62,8 0,0 

Hällefors Värme AB 51 306 61,4 35,7 69,0 64,5 0,0 

Härnösand Energi & Miljö AB 169 321 68,2 28,9 75,0 56,2 15,7 

Hässleholm Miljö AB 199 215 64,3 19,1 70,2 56,0 0,2 

Höganäs Fjärrvärme AB 45 037 61,1 30,7 53,0 49,1 0,0 

Jokkmokks Värmeverk AB 36 879 65,9 32,9 71,2 70,5 0,0 

Jämtkraft AB 557 273 76,3 29,4 87,7 45,1 29,7 

Jämtlands Värme AB 48 846 57,4 35,1 62,4 59,7 0,0 

Jönköping Energi AB 630 490 77,9 29,2 82,9 60,0 10,9 

Kalmar Energi Värme AB 363 675 56,2 38,8 58,6 54,8 2,3 

Karlsborgs Värme AB 16 903 52,2 25,9 59,7 58,3 0,0 

Karlshamn Energi AB 152 637 43,3 22,2 51,2 48,3 0,0 

Karlskoga Kraftvärmeverk AB 349 034 54,5 23,9 65,7 45,5 7,9 

Karlstads Energi AB 595 184 65,6 31,8 80,3 53,2 15,0 
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Företag Energi-
mängd, 
GWh 

Totala 
kostnader, 
öre/kWh 

Bränsle-
kostnad, 
öre/kWh 

Totala 
intäkter, 
öre/kWh 

Intäkter 
fjärrvärme, 
öre/kWh 

Intäkter 
kraftvär-
me, 
öre/kWh 

Katrineholm Energi AB 86 719 40,4 25,9 52,9 52,0 0,0 

Kils Energi AB 36 256 80,4 18,9 90,3 74,9 0,0 

Kraftringen Nät AB 58 188 13,9 0,2 21,4 i.u 0,0 

Kramfors Fjärrvärme AB 49 265 61,7 36,7 66,5 64,7 0,0 

Kristinehamns Fjärrvärme AB 98 091 62,7 49,6 67,7 65,5 0,0 

Krokoms Energi AB 24 436 40,6 29,2 41,1 40,9 0,0 

Kungälv Energi AB 114 404 61,0 24,0 69,1 60,5 6,9 

Köpings kommun 207 602 43,6 37,4 40,0 38,3 0,0 

Landskrona stad 275 145 52,7 32,9 59,1 54,4 0,0 

Lantmännen Agrovärme AB 41 981 66,5 31,6 70,3 69,8 0,0 

Laxåvärme AB 31 526 62,8 38,8 62,0 61,4 0,0 

Lenhovda Energi AB 15 527 50,4 28,5 61,8 52,5 0,0 

Lerum Fjärrvärme AB 44 703 72,3 51,6 74,5 67,9 0,0 

LEVA i Lysekil AB 42 943 51,0 12,7 66,6 58,4 0,0 

Lidköpings Värmeverk AB 289 140 66,2 14,8 67,1 43,7 3,7 

Lilla Edets Fjärrvärme AB 12 071 57,4 39,7 64,9 64,7 0,0 

Linde Energi AB 94 721 50,4 21,6 57,1 54,0 0,0 

Ljungby Energinät AB 130 209 8,2 0,0 11,6 i.u 0,0 

Ljusdal Energi AB 89 512 54,0 27,7 59,0 58,0 0,0 

Luleå Energi AB 784 298 28,8 17,4 38,0 33,7 0,0 

Lunds Energi AB 824 932 5,1 0,1 5,9 i.u 0,0 

Malung-Sälens kommun 23 790 49,1 31,3 56,2 54,4 0,0 

Mariestad Töreboda Energi AB 137 896 42,0 31,8 48,9 48,7 0,0 

Mark Kraftvärme AB 87 445 63,1 25,3 73,4 62,8 9,0 

Mjölby-Svartådalen Energi AB 176 150 47,9 24,2 58,0 53,4 0,0 

Molkom Biovärme AB 14 200 51,7 24,2 57,8 57,2 0,0 

Mullsjö Energi & Miljö AB 16 897 59,3 39,4 76,7 66,8 0,0 

MUNKFORS VÄRMEVERK AB 37 076 63,8 35,6 71,9 68,7 0,0 

Mälarenergi AB 1 557 885 90,6 59,0 90,3 43,1 43,3 

Mölndal Energi AB 296 665 56,3 28,8 68,1 59,7 4,8 

Mörbylånga Kommun 15 191 81,1 2,2 72,0 69,8 0,0 

Neova AB 225 337 58,6 28,5 58,2 57,5 0,0 

Nordanstigs Bostäder AB 3 595 56,5 26,6 66,8 39,0 0,0 

Nordanstigs kommun 11 031 56,3 51,8 60,9 60,9 0,0 

Norrenergi AB 991 247 51,7 36,8 61,5 59,8 0,0 

Norrtälje Energi AB 143 563 60,7 32,6 78,4 62,6 11,9 

Nossebro Energi Värme AB 7 973 64,1 41,6 74,3 70,2 0,0 

Nybro Energi AB 89 080 48,0 33,2 57,1 56,1 0,0 

Nässjö Affärsverk AB 167 797 53,6 27,5 69,3 50,4 15,9 

Olofströms Kraft AB 41 839 50,5 27,4 58,6 57,2 0,0 

Oskarshamn Energi AB 120 167 56,3 40,1 60,4 54,4 4,0 
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Företag Energi-
mängd, 
GWh 

Totala 
kostnader, 
öre/kWh 

Bränsle-
kostnad, 
öre/kWh 

Totala 
intäkter, 
öre/kWh 

Intäkter 
fjärrvärme, 
öre/kWh 

Intäkter 
kraftvär-
me, 
öre/kWh 

Oxelö Energi AB 82 337 41,3 29,9 52,4 43,3 0,0 

Pajala Värmeverk AB 29 200 42,7 33,6 43,7 39,5 0,0 

Partille Energi AB 160 743 51,0 37,2 69,7 61,6 0,0 

Perstorps Fjärrvärme AB 43 800 38,6 25,1 54,7 52,5 0,0 

Pålsboda Bioenergi AB 10 349 62,2 39,4 65,9 58,1 0,0 

Rindi Flen AB 48 816 48,7 37,7 59,9 58,5 0,0 

Rindi Gnesta AB 18 654 63,2 47,0 65,1 64,2 0,0 

Rindi Höör AB 33 770 51,7 38,2 64,0 60,2 0,0 

Rindi Sjöbo AB 36 355 42,5 28,4 67,0 58,2 0,0 

Rindi Sunne AB 35 104 51,1 38,9 71,3 67,1 0,0 

Rindi Syd AB 109 931 49,7 34,5 66,3 64,5 0,0 

Rindi Tomelilla AB 45 725 41,5 28,6 63,4 58,8 0,0 

Rindi Vadstena AB 37 097 47,8 34,9 62,7 60,2 0,0 

Rindi Vingåker AB 22 772 51,2 37,1 62,2 60,4 0,0 

Rindi Västerdala AB 19 258 54,5 29,7 57,4 56,5 0,0 

Rindi Älvdalen AB 5 720 96,1 84,8 101,1 60,0 0,0 

Ringsjö Energi AB 99 742 13,3 0,6 16,0 i.u 0,0 

Ronneby Miljö och Teknik AB 105 159 55,7 24,9 62,3 61,6 0,0 

Rättviks Teknik AB 45 800 67,0 40,2 66,1 63,8 0,0 

Sala-Heby Energi AB 154 535 84,0 47,8 80,5 56,0 14,3 

Sandviken Energi AB 239 000 58,4 33,7 64,4 56,0 5,9 

SEVAB Strängnäs Energi AB 125 756 76,4 30,3 98,7 63,9 18,9 

Skara Energi AB 80 304 44,5 20,6 54,6 53,8 0,0 

Skellefteå Kraftaktiebolag 663 958 70,8 40,3 85,7 58,0 24,5 

Skurups Fjärrvärme AB 24 628 41,0 22,0 60,8 59,7 0,0 

Skövde Värmeverk AB 329 899 45,8 17,7 60,2 47,0 0,9 

Smedjebacken Energi AB 49 550 52,1 33,9 50,7 49,9 0,0 

Sollentuna Energi AB 322 900 49,5 41,4 58,4 56,9 0,0 

Sorsele Värmeverk AB 18 200 40,1 21,0 45,7 44,3 0,0 

Statkraft Värme AB 196 320 87,1 49,5 84,4 56,1 0,5 

Stenungsunds Energi & Miljö 
AB 

70 813 49,9 25,3 57,3 54,0 0,0 

Sundsvall Energi AB 668 703 77,4 21,9 84,6 52,9 6,8 

Surahammars Kommunaltek-
nik AB 

45 700 67,0 35,1 73,5 69,6 0,0 

Svalövs Kommun 17 307 55,3 48,6 53,3 52,5 0,0 

Säffle Fjärrvärme AB 60 587 44,6 26,1 55,8 54,7 0,0 

Sävsjö Energi AB 38 312 58,4 27,9 59,7 57,6 0,0 

Söderhamn NÄRA AB 143 784 75,3 37,7 80,0 56,2 23,1 

Södertörns Fjärrvärme AB 1 040 946 49,6 38,1 57,5 54,0 0,0 

Sölvesborgs Fjärrvärme AB 33 322 69,7 39,6 75,3 56,9 0,0 

Tekniska Verken i Kiruna AB 210 874 83,1 33,0 97,1 64,0 3,9 
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Företag Energi-
mängd, 
GWh 

Totala 
kostnader, 
öre/kWh 

Bränsle-
kostnad, 
öre/kWh 

Totala 
intäkter, 
öre/kWh 

Intäkter 
fjärrvärme, 
öre/kWh 

Intäkter 
kraftvär-
me, 
öre/kWh 

Tekniska Verken i Linköping 
AB 

1 620 858 52,9 16,9 78,0 52,7 11,1 

Telge Nät AB 802 307 43,2 35,3 52,9 51,5 0,0 

Tidaholms Energi AB 63 031 63,8 22,6 66,9 52,2 9,8 

Tierps Fjärrvärme AB 53 836 59,8 36,8 64,4 63,4 0,0 

Tingsryds Energi AB 33 200 38,5 14,8 54,5 47,5 0,0 

Torsås Fjärrvärmenät AB 13 271 49,2 36,8 56,3 54,4 0,0 

Tranås Energi AB 144 782 36,0 17,7 45,2 39,9 4,6 

Trelleborgs Fjärrvärme AB 46 100 62,7 33,7 70,2 61,3 0,0 

Trollhättan Energi AB 351 427 51,1 25,5 57,9 52,1 5,3 

Uddevalla Energi AB 277 269 55,9 39,5 60,7 56,8 0,0 

Ulricehamns Energi AB 48 721 54,8 38,2 64,4 61,2 0,0 

Umeå Energi AB 868 800 70,6 31,9 69,7 52,8 4,6 

Vaggeryds Energi AB 43 732 54,6 24,0 58,9 57,1 0,0 

Vara Värme AB 29 566 62,2 46,7 70,3 59,0 0,0 

Varberg Energi AB 138 485 62,0 29,4 66,4 56,8 0,0 

Vattenfall AB 2 598 236 102,8 61,4 84,0 58,1 10,8 

Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB 92 482 44,8 26,4 52,0 48,9 0,0 

Vetlanda Energi & Teknik AB 
Vetab 

118 394 51,2 27,1 59,3 58,6 0,0 

Vimmerby& Mljö AB 105 169 50,7 28,4 55,6 55,0 0,0 

Vårgårda Ångfabrik AB 8 778 76,2 36,7 88,9 60,2 0,0 

Värnamo Energi AB 148 029 51,8 29,5 63,9 56,3 0,0 

Västerbergslagens Energi AB 235 474 44,0 23,8 55,9 55,3 0,0 

Västervik Miljö & Energi AB 206 374 57,1 25,5 66,4 51,6 0,0 

Växjö Energi AB 561 620 65,0 30,2 77,5 47,0 25,9 

Ydre Kommun 5 023 71,5 41,2 79,2 79,2 0,0 

Ystad Energi AB 128 007 54,0 30,1 64,6 61,0 0,0 

Ånge Energi AB 33 885 62,8 39,9 69,0 68,7 0,0 

Åre Fjärrvärme AB 52 560 75,4 32,9 64,3 57,5 0,0 

Åsele Energiverk AB 25 419 55,5 24,7 60,5 58,4 0,0 

Åstorps Bioenergi AB 5 960 69,7 63,0 84,5 61,4 0,0 

Åtvidabergs Fjärrvärme AB 29 430 43,4 28,4 57,4 53,2 0,0 

Älvkarleby Fjärrvärme AB 34 219 35,2 7,6 45,0 42,9 0,0 

Älvsbyns Energi AB 74 811 51,5 25,1 59,1 42,8 9,8 

Öresundskraft AB 878 831 12,6 i.u 14,8 i.u 0,0 

Öresundskraft Ängelholm AB 201 826 51,4 19,9 58,3 53,8 0,0 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 25 500 67,9 29,2 68,2 61,2 0,0 

Österlens Kraft AB 46 862 57,3 34,5 58,1 57,3 0,0 

Överkalix Värmeverk AB 26 257 57,2 33,4 60,7 59,9 0,0 

Övertorneå Värmeverk AB 26 146 52,7 26,4 62,8 62,3 0,0 

Övik Energi AB 444 774 61,4 37,5 61,2 29,1 23,9 
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Bilaga 3 - En ekonometrisk analys 
av prisbildning på fjärrvärmemark-
naden  

Bakgrund 

Allt sedan elmarknaden i Sverige avreglerades 1996 har marknaden för fjärrvärme 
haft fri prissättning. De tidigare kommunalt ägda och utvecklade fjärvärmebolagen 
övergick därmed från att tillämpa självkostnadsprissättning till att driva verksam-
heterna i syfte att göra vinst. Under åren efter elmarknadsreformerna har ett antal 
kommuner sålt sina fjärrvärmebolag som därmed övergått antingen till privata 
aktörer, statligt ägda bolag (Vattenfall) eller till bolag som ägs gemensamt av 
kommun och annan aktör (privat eller statlig). Oavsett ägarstruktur anses fjärr-
värmeverksamheter idag bedrivas i syfte att göra vinst. Av dagens 191 fjärrvärme-
bolag (2009) ägs och drivs 60 procent av kommuner, 23 procent av privata aktörer, 
medan 17 procent antingen förvaltas eller drivs gemensamt av kommun och annan 
aktör. Fjärrvärmebolagen bedrev under 2009 verksamhet i totalt 411 nät, eller så 
kallade prisområden, med separat prissättning. 

Produktionsprocessen för fjärrvärme, som är vattenburen värme, inkluderar pro-
duktion samt sedan distribution av hetvatten i ett nätverk av rör. Även om kon-
kurrensutsättning i produktionsled diskuteras, så utgör distributionen, i ett fast 
nätverk med höga investeringskostnader, en naturlig monopol situation för ägarna 
av distributionsnätet. På den svenska fjärrvärmemarknaden är produktion och 
distribution av fjärrvärme begränsad till ett bolag per prisområde. Fjärrvärmebola-
gen är därför i en monopolliknande situation och fungerar därmed som prissättare, 
dvs. de är aktörer i en situation där de kan nyttja sin marknadsposition till att sätta 
priser potentiellt högre än vad som kan förväntas på en konkurrensutsatt mark-
nad. Då fjärrvärmebolag ändå möter konkurrens på marknaden för uppvärmning 
som helhet, t.ex. från vedeldning, direktverkande el, berg/jordvärme, olja, etc., så 
begränsar detta dock bolagets möjlighet att ta ut ett allt för högt pris. Då fjärrvär-
mebolag ändå har utrymme för möjlig prispåverkan (då det är kostsamt för kunder 
att byta uppvärmningsform) så är det ur ett kund- och myndighetsperspektiv 
önskvärt att marknaden för fjärrvärme genomlyses och får en transparent utform-
ning rörande bolagens verksamhet och prissättning.  

Sedan 2007 är fjärrvärmebolagen skyldiga att särredovisa fjärrvärmeverksamhet 
från övrig verksamhet. I korthet innebär detta att intäkter, kostnader och balans-
poster som kan hänföras till fjärrvärme varje år skall sammanställas i en årsrap-
port. För att ytterliggare öka transparensen rörande fjärrvärmen samlar Energiin-
spektionen sedan 2010 (uppgifter för 2009) in även ytterligare drift- och affärsupp-
gifter (DOA) från fjärrvärmebolagen.  
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Syfte    
Syftet med denna rapport är att utifrån data för verksamhetsåret 2009, från DOA, 
studera prisbildningen på svenska fjärvärmemarknaden. Utgångspunkten är att 
med hjälp av ekonometriska metoder studera vilka faktorer som förklarar skillna-
der i pris på fjärrvärme mellan olika prisområden.  

Teoretisk utgångspunkt 
Fjärrvärme är en typisk nätverksbransch, där produktionen och distributionen av 
värme sker via ett fast nätverk och där investeringen i byggandet av nätverket är 
kostsamt. I denna typ av bransch kommer företaget som kontrollerar nätverket att 
ha en stark marknadsposition, dvs. en monopolliknande ställning. Fjärvärmeföre-
tagen möter dock viss konkurrens, vad gäller marknaden för uppvärmning som 
helhet, då ett allt för högt pris på fjärvärme kan leda till svårigheter att attrahera 
nya kunder samt till att kunder väljer andra typer av uppvärmning, t.ex. vedeld-
ning, direktverkande el, berg/jordvärme, olja, etc.  Detta begränsar i viss mån dess 
möjlighet till fri prissättning. Ur ekonomisk teoretisk synvinkel representerar en 
situation där monopolisten maximerar sin vinst, dvs den produktionsvolym (Q i 
Figur 1) då marginalkostnaden (kostnaden för att producera ytterligare en enhet) 
är lika med marginalintäkten (intäkten från att producera ytterligare en enhet), det 
högsta priset vi kan förvänta oss på marknaden. I kontrast till detta kan ställas en 
marknadsform med högsta möjliga grad av konkurrens där företagens vinstmaxi-
mering och konkurrenssituation kommer att leda till ett marknadspris där priset är 
lika med marginalkostnaden. Detta är det lägsta priset vi kan förvänta oss. I Figur 
1 visas en teoretisk avbildning av en hypotetisk monopolists situation som möter 
en negativt lutande efterfrågekurva.22 I figuren representerar PHög priset som en 
monopolist kommer att välja för att maximera sin vinst medan PLåg är priset som vi 
kan förvänta oss etableras på en marknad med hög konkurrens. 

                                                           
22 Givet efterfrågekurvan i Figur 1 så representeras marginalintäktskurvan av den inre streckade nega-
tivt lutande linjen. Vid punkt A, som motsvarar en kvantitet Q, så är marginalintäkten lika stor som 
marginalkostnaden. Vid denna produktionsvolym (Q) ges priset via efterfrågekurvan, dvs. Phög, som 
är priset som en monopolist teoretiskt väljer. 
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Figur 1: Monopolsituation på lokal marknad. 

Vilket pris är då rimligt att tro att ett fjärrvärmeföretag väljer? Om de agerar som 
renodlade monopolister kommer de att välja PHög , men mer troligt är att de väljer 
ett pris mellan PHög och PLåg. Hur kommer då PHög och PLåg att bestämmas? Det loka-
la fjärvärmeföretaget möter en negativt lutande efterfrågekurva vilket ger lutning-
en på marginalintäktskurvan. Lutningen på efterfrågekurvan speglar konkurrens-
situationen samt kundernas priskänslighet för fjärrvärme för uppvärmning på 
respektive ort. En brant lutande efterfrågekurva speglar en situation där prisför-
ändringar ger små förändringar på efterfrågan på fjärvärme, dvs. fjärvärmekun-
derna har en relativt låg benägenhet att sluta konsumera fjärvärme trots höjda 
priser. Detta kan bero på en låg priskänslighet hos kunder, t.ex. kunder med rela-
tivt höga inkomster och/eller låg prismedvetenhet, eller på att priserna på alterna-
tiva uppvärmningsformer är relativt fjärvärmepriserna höga, alternativt att andra 
uppvärmningsformer saknas. En flack efterfrågekurva och andra sidan speglar en 
situation där prisförändringar ger relativt större förändringar i efterfrågan på fjärr-
värme, dvs. fjärvärmekunderna har en relativt högre benägenhet att sluta konsu-
mera fjärvärme vid höjda fjärrvärmepriser. Detta kan bero på en hög priskänslig-
het hos kunder, t.ex. kunder med relativt låga inkomster och/eller hög prismedve-
tenhet, eller på att priserna på alternativa uppvärmningsformer är relativt fjärvär-
mepriserna låga.  

Lutningen på efterfrågekurvan och därmed marginalintäktskurvan samt margi-
nalkostnadskurvan bestämmer teoretiskt monopolistens val av produktionsvolym 
och pris. Detta implicerar i analysen av fjärvärmeföretagens prissättning att fakto-
rer som påverkar den lokala efterfrågan på uppvärmning samt företagets produk-
tions och kostnadsstruktur bestämmer vilket pris företaget kommer att välja.  

PLåg 

PHög 

Pris 

kvantitet 

Q

Efterfrågan 

Marginalintäkt 

A

Marginalkostnad 
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Då företag i en monopol situation är prissättare så kommer utöver dessa faktorer 
även företagets prisstrategi att påverka den slutliga prissättningen. En monopolist 
kan av strategiska skäl välja ett pris som är lägre än det teoretiska, PHög, om de av 
olika skäl finner detta lämpligt. Prisstrategiska faktorer kan därför även spela en 
central roll i prisbildningen på fjärrvärmemarknaden. 

Utifrån ovanstående teoretiska diskussion bör en ekonometrisk modell för att för-
klara skillnader i olika fjärrvärmepriser mellan olika prisområden inkludera fakto-
rer som speglar skillnader i kostnadsstruktur, efterfrågeförhållande, samt skillna-
der i prisstrategiskt agerande mellan olika bolag och prisområden. 

De mest relevanta faktorerna som potentiellt förklarar skillnader i kostnadsstruk-
tur inkluderar val av produktionsteknik (t.ex. vilken mix av inputbränslen som 
används i produktionen av fjärrvärme), mängden som används av respektive in-
putbränsle, priset på respektive inputbränsle, mängden arbetskraft, löner för ar-
betskraft, kapitalkostnader samt underhållskostnader för produktionsanläggningar 
och distributionsnät. De mest relevanta faktorerna som potentiellt kan förklara 
skillnader i efterfrågan inkluderar skillnader i relativpriser på fjärrvärme relativt 
andra uppvärmningsformer, skillnader i lokala temperaturer (olika stort behov av 
uppvärmning), skillnader i lokala inkomstnivåer, skillnader i boendestrukturer 
(andelen småhus, flerbostadshus, etc), skillnader i lokala näringsstrukturer samt 
skillnader i populationsdensitet. 

Som diskuterats kan skillnader i strategiskt beteende rörande prissättning förklara 
skillnader i fjärrvärmepris mellan olika bolag och prisområden. Teoretisk sätter en 
monopolist ett pris, som maximerar vinsten, som är högre än priset man kan för-
vänta sig på en konkurrensutsatt marknad, dvs. monopolisten utnyttjar sin mark-
nadsmakt. Skillnader i grad av nyttjande av marknadsmakt mellan fjärrvärmebo-
lag kan därmed vara en av förklaringarna till att fjärrvärmepriser skiljer sig åt. 
Rörande fjärrvärmebolagens prissättning finns dock ett antal faktorer som potenti-
ellt begränsar bolagens möjlighet till att nyttja marknadsmakt. Den första begräns-
ningen är att även om bolagen verkar på en lokal monopolmarknad så konkurrerar 
man lokalt på marknaden för uppvärmning som helhet med andra uppvärmnings-
former. Detta begränsar bolagens möjlighet att sätta ett allt för högt pris då kunder 
kommer att byta till andra former av uppvärmning. I och med att kunderna har en 
omställningskostnad för att byta form av uppvärmning, så finns dock ett utrymme 
för prispåverkan kvar. En andra möjlig begränsning gällande nyttjandet av mono-
polmakt är att kunder, myndigheter och bolag är medvetna om marknadssituatio-
nen för fjärrvärmebolagen. Nyttjande av marknadsmakt, i termer av ett högt pris, 
kan då förväntas leda till framtida eventuella regleringar eller andra prisregleran-
de åtgärder riktade mot fjärrvärmemarknaden. Ur fjärrvärmebolagens synpunkt 
kan därför ett alltför högt pris idag leda till sämre vinstmöjligheter i framtiden. 
Detta talar för en strategi av ett lite lägre, relativt monopolpriset, pris idag som inte 
leder till ingrepp på marknaden för fjärrvärme i framtiden. En tredje möjlig be-
gränsande faktor är att ett fjärrvärmeföretag med ett monopolpris på fjärrvärme 
kan ha begränsade möjligheter att attrahera nya kunder om priset är relativt högre. 
Vid prospektering av nya kunder ökar sannolikheten att attrahera dessa om man 
håller ett konkurrenskraftigt pris, relativt andra uppvärmningsformer, vilket kan 
leda till att man väljer att hålla ett, relativt monopolpriset, lägre pris för att vinna 
marknadsandelar.  
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Data och möjliga förklaringsfaktorer för fjärrvärmepriser 

Data – Drifts och affärsförhållanden 2009 

I detta kapitel redovisas data som använts i studien samt möjliga förklaringsfakto-
rer för svenska fjärrvärmepriser. Data utgörs av fjärvärmebolagens redovisning av 
drift- och affärsförhållanden (DOA) för året 2009, rapporterade per prisområde 
under år 2010. Totalt finns 191 fjärvärmebolag med totalt 411 prisområden redovi-
sade i grunddata. Av dessa har 17 prisområden tagits bort då dessa saknar relevant 
data för att beräkna pris, dvs. total såld kvantitet saknas. Appendix A, Tabell A1, 
innehåller en lista på prisområden som tagits bort ur datamaterialet. Noterbart är 
att de flesta av dessa prisområden är små eller nya som ännu inte tagits i bruk.   

För de kvarvarande 394 prisområdena saknas en del relevant data. I Appendix A, 
Tabell A2, så redovisas de prisområden där kostnaden i värmeproduktionen (drift- 
och underhållskostnader för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle) är 
noll. Totalt är kostnaden registrerad som noll för värmeproduktion för 65 prisom-
råden. För 30 av dessa prisområden har kostnader dock registrerats för distribution 
vilket indikerar att dessa prisområden endast distribuerar fjärrvärme. I Tabell A3, 
redovisas de prisområden där kostnaden för distribution (drift- och underhålls-
kostnader för fjärrvärmenätet) saknas. Totalt är kostnaden för distribution registre-
rad som noll för 108 prisområden. I Tabell A4 redovisas de prisområden där totala 
kostnaden för värmeproduktion samt distribution (drift- och underhållskostnader 
för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle samt för fjärrvärmenätet) 
saknas. Totalt saknas uppgifter rörande totala kostnaden för värmeproduktion 
samt distribution (totala kostnaden är noll) för 35 prisområden. En av orsakerna till 
att kostnadsredovisningen saknas eller har angivits till noll är i flera fall att det rör 
små prisområden där alla kostnader hänvisats till ett större prisområde inom fjärr-
värmebolaget, dvs. ingen kostnadsfördelning har gjorts mellan prisområden.  

Uppgifter om distributionsnätens längd saknas för 46 prisområden. Dessa redovi-
sas i Tabell A5. Baserat på uppgifter om när distributionsnäten byggdes, dvs. ande-
len procent av nätet som byggdes på 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet och 2000-
talet, har distributionsnätets genomsnittsålder beräknats för respektive prisområ-
de. Då uppgifter saknas om när distributionsnätet byggdes så har genomsnittlig 
nätålder inte kunna beräknas för 20 prisområden. Dessa prisområden redovisas i 
Tabell A6. Redovisning för antalet kunder saknas för 9 prisområden. Dock, då 
antalet kunder och leveranspunkter är ungefär lika stora (baserat på data som ob-
serveras), har antalet kunder ersatts av antalet leveranspunkter för de prisområden 
där det saknas (9st). Dessa redovisas i Tabell A7 i Appendix A. 

Utöver data från DOA så har data rörande antalet innevånare för prisområdets 
närmast närliggande tätort, samt genomsnittliga disponibla inkomster i kommu-
nen där prisområdet är lokaliserat, hämtats från SCB. 

Möjliga förklaringsfaktorer 
I denna sektion redovisas faktorer som kommer att användas i den ekonometriska 
analysen för att förklara skillnader mellan prisområden i svenska fjärrvärmepriser 
under 2009. Dessa faktorer baseras på det teoretiska resonemanget i föregående 
kapitel samt utifrån data från DOA som finns tillgängligt för studien. 
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Ägarstruktur och ägarfördelning  

Då olika ägare kan ha olika strategier för prissättning, t.ex. kostnadsbaserad, jäm-
förelsebaserad (med andra i branschen), alternativbaserad (jämförelse med andra 
uppvärmningsalternativ), samt att det möjligen kan föreligga olikheter rörande 
hur effektivt verksamheter organiseras i produktion och distribution beroende på 
typ av ägare, är det av intresse att studera detta i den ekonometriska analysen. I 
Tabell 1 redovisas ägarstrukturen för prisområden uppdelat på kategorierna för-
valtning, kommunala, privata, och samägda. 

Tabell 1: Procentuell ägarfördelning. 

 Medel  Standard 
avvikelse 

Min Max 

Förvaltning 0.04 0.19 0 1 

Kommunala 0.60 0.49 0 1 

Privata 0.23 0.42 0 1 

Samägda 0.13 0.34 0 1 

 
Ur tabellen kan man se att av de 394 prisområden ägs 60 procent av kommuner, 23 
procent av privata ägare, 13 procent är samägda, samt 4 procent är under förvalt-
ning. I den ekonometriska analysen kommer dummy variabler att användas för att 
kontrollera för typ av ägare. Dummy variablerna, en för kommunala, en för priva-
ta, en för samägda och en för förvaltade prisområden, antar värdet 1 om ägarna till 
prisområdet faller i respektive kategori, annars noll.  

Volym av fjärrvärmeförsäljning 

För att kontrollera för skaleffekter i priset, dvs. om priset ändras för olika produk-
tionsvolymer/försäljningsvolymer kommer detta inkluderas i den ekonometriska 
analysen. Generellt skiljer sig totalt såld värme och totalt producerad värme då 
distributionen av hetvatten genererar värmeförluster. I analysen av priser kommer 
därför mängden såld värme att användas som mått på volym samt för att beräkna 
genomsnittliga priser. I Tabell 2 redovisas fördelningen av försäljningen av fjärr-
värme (GWh) för ett genomsnittligt prisområde mellan olika kundtyper. Försälj-
ningen redovisas uppdelat på hur den fördelats mellan småhus, flerbostadshus, 
lokaler, samfälligheter, övrig, samt för den totala försäljningen: 

Tabell 2: Såld kvantitet för genomsnittligt prisområde (GWh): 

 Medel  Standard avvikelse Min Max 

Småhus 11.84 30.96 0 354 

Flerbostadshus 68.71 312.48 0 4988 

Lokaler 34.29 134.88 0 2069 

Samfälligheter 1.02 6.45 0 95 

Övrigt 21.03 66.20 0 752 

Totalt 136.90 516.34 0.2 7736 

Tabell 2 visar att totala genomsnittliga försäljningen per prisområde (136.90 GWh) 
främst har gått till flerbostadshus (68.71/136.90=0.5=50%), lokaler (25%), övrigt 
(15%), småhus (9%) samt samfälligheter (1%) i fallande storleksordning.  

Förutom att studera försäljning av fjärrvärme uppdelat på typ av kund (som i Ta-
bell 2) så kan det även vara av intresse att se storleken på försäljningen för ett ge-
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nomsnittligt prisområde uppdelat på olika ägarkategorier. I Figur 2 visas därför 
försäljning för ett genomsnittligt prisområde för olika ägarkategorier, dvs. försälj-
ning för ett genomsnittligt kommunalägt prisområde, osv.  

 
Figur 2: Genomsnittlig försäljning per prisområde uppdelat på ägarkategori. 
 
Den genomsnittliga försäljningen per prisområde är störst för samägda och kom-
munala ägare medan den är minst för privatägda prisområden. 

Kostnads- och produktionsfaktorer  

En central faktor för att förklara skillnader i fjärrvärmepriser mellan prisområden 
är skillnader i totala (produktion och distribution) produktionskostnader för fjärr-
värme. I DOA redovisas följande kostnads- och investeringsposter: drift- och un-
derhållskostnader för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle (hädanef-
ter förkortat produktionskostnader), drift- och underhållskostnader för fjärrvär-
menätet (hädanefter förkortat distributionskostnader), investeringar i produktion, 
samt investeringar i fjärrvärmenät (distribution).  

I Tabell 3 redovisas genomsnittliga kostnader och investeringar (tkr) fördelade på 
produktion och distribution samt totalt (både nät och produktion) per prisområde. 
Utöver detta redovisas även genomsnittliga totala styckkostnaden (kr/kWh) samt 
genomsnittliga totala styckinvesteringen (kr/kWh). Dessa är beräknade enligt:  

svolymproduktion

 kostnad total
  adstyckkostn Total =  

svolymproduktion

 ginvesterin total
  teringstyckinves Total =  

och redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3: Genomsnittliga kostnader och investeringar (tkr) per prisområde.

 Medel (tkr) Standard 
avvikelse 

Min Max Antal prisområden 

Kostnader:      

- Produktion 42227 224764 11 3877560 327 

- Distribution 2280 13908 0 238600 327 

- Totalt 44507 227904 11 3916212 327 

-Styck (kr/kWh) 0.45 0.22 0.11 1.72 327 

      

Investeringar:      

- Produktion 12761 75825 0 1012862 364 

- Nät 9035 32076 0 456700 364 

-Totalt 22373 97908 0 1217013 364 

- Styck (kr/kWh) 394 2209 0 39140 364 
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Notera att genomsnitten för kostnadsposterna är baserade på prisområden som 
redovisat positiva kostnader för produktion och distribution.23 Prisområden med 
endast distribution är därför inte inkluderade i tabellen ovan. Totalt baseras kost-
nadsposterna på 327 av de beaktade 394 prisområden, dvs ca 83% . Notera också 
att i den ekonometriska analysen kommer även alternativa investeringsmått som 
investeringar per kund och investeringar per km distributionsnät att beaktas.  

Styckkostnader samt produktions- och bränslemix 

Den centrala kostnadsvariabeln som kommer att användas för att förklara skillna-
der i fjärrvärmepris (kr/kWh) mellan prisområden i den ekonometriska analysen 
är, i linje med t.ex. Linden och Peltola-Ojala24, 2010, totala styckkostnaden 
(kr/kWh). I Figur 3 redovisas genomsnittliga totala styckkostnader för olika ägar-
kategorier. 

 
Figur 3: Genomsnittlig total styckkostnad per ägarkategori (kr/kWh). 
 
Noterbart är att genomsnittliga totala styckkostnaden är lägst för prisområden 
med privata ägare följd av prisområden som är förvaltade. Samägda prisområden 
och kommunalt ägda prisområden har i genomsnitt en högre genomsnittlig total 
styckkostnad per kWh. 

I analys av skillnader i kostnadsstruktur mellan produktionsställen skulle ideala 
data inkludera kostnader för produktionsfaktorer, t.ex. för olika bränslen, arbets-
kraft och kapital (realt och finansiellt) samt förbrukningen av dessa, utöver infor-
mation om produktionsteknologi. I DOA anges inriktningen för produktionsan-
läggningen i termer av om produktionen skett i kraftvärmeverk, hetvattenpanna 
eller kombinerat. Utöver detta anges om produktionen inkluderar produktion av 
elektricitet utöver varmvattenproduktionen. Förutom detta anges kostnaden för 
bränslen inkluderat i totala driftskostnaden samt vilken bränslemix (i GWh) som 
tillförts kraftvärme- respektive hetvattensproduktionen. I Tabell 4 redovisas ande-

                                                           
23 Som tidigare redovisats har ett antal (35st) produktionsställen redovisat noll i kostnad för både pro-
duktion och distribution, se Tabell A4 i Appendix A. Ekonometriska modeller baserat på data som 
exkluderar dessa prisområden och andra modeller som ersätter saknad kostnad med medelvärden 
kommer därför att jämföras. Nackdelen med exkludering av data baserad på saknad kostnad är att 
information om andra variabler som faktiskt observeras inte hellre beaktas, dvs. all information i data-
mängden utnyttjas inte. Ersättning med medelvärdet för kostnadsvariabeln påverkar inte resultatet av 
den ekonometriska analysen men möjliggör att annars exkluderad information används 
24 Linden och Peltola-Ojala, 2010 modellerar priser på fjärrvärme baserat på finska data. Studien är 
publicerad i Energy Economics. 
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len produktionsanläggningar (prisområden) som använder kraftvärmeverk, het-
vattenpanna, kombination av båda, samt som kombinerar produktion av hetvatten 
med elektricitet (s.k. combined heat and power, CHP). Utöver detta redovisas även 
bränslemixen för produktion i kraftvärmeverk samt i hetvattenpanna. Då vissa 
bränslen används i väldigt liten utsträckning har dessa aggregerats. De olika 
bränslekategorierna som beaktas är: Biobränsle, Avfall, Övrig_1 (avfallsgas, natur-
gas och torv), Övrig_2 (eldningsolja (fossil) samt kol), Övrig_3 (Elförbrukning i 
elpanna, värmepump, el till värmepump, köpt hetvatten), samt Industriell spill-
värme. Indelningen är motiverad utifrån basis att skapa grupper med fler observa-
tioner än vad som finns för individuella bränslen. Notera dock att modeller utan 
gruppindelning, dvs. med individuella bränsletyper, också har beaktats i den eko-
nometriska analysen.25 I den empiriska analysen har dummyvariabler indikerande 
huvudbränsle, om mer än 50 procent av varmvattenproduktionen sker med det 
bränslet, konstruerats. Dummyn tar alltså värdet 1 om inputbränslet används i mer 
än 50 procent av produktionen, annars noll. För de produktionsanläggningar som 
inte har något huvudbränsle (dvs. där alla bränsleandelar är mindre än 50 procent) 
har en dummy indikerande blandad (mix) bränslemix konstruerats.  

Tabell 4: Produktions samt bränslemix i produktionen: 

 Proportion  Standard 
avvikelse 

Min Max 

Produktionsmix:     

- Hetvattenpanna  0.87 0.34 0 1 

- Kraftvärmeverk 0.14 0.35 0 1 

- Kombinerat 0.13 0.34 0 1 

- CHP 0.14 0.35 0 1 

     

 Bränslemix: 

 Hetvattenpanna (341) Kraftvärmeverk (55st) 

 Proportion Standard 
avvikelse 

Proportion Standard 
avvikelse 

- Biobränsle  0.80 0.40 0.60 0.49 

- Avfall 0.04 0.18 0.27 0.45 

- Övrigt_1 0.01 0.12 0.05 0.23 

- Övrigt_2 0.02 0.14 0.03 0.13 

- Övrigt_3 0.06 0.23 - - 

- Industriell spillvärme 0.05 0.22 - - 

- Mixade bränslen 0.02 0.15 0.05 0.23 

Övrigt_1 = Avfallsgas, naturgas, torv; Övrigt_2 = eldningsolja (fossil) samt kol; 

Övrigt_3 = Elförbrukning i elpanna, värmepump, el till värmepump, köpt hetvatten 

Det dominerande produktionssättet av varmvatten är i hetvattenpanna vilket sker 
i 87 procent av prisområdena, dvs. 341st, medan 14 procent (55st) sker i kraftvär-
meverk. Kombinerad produktion av hetvatten och elektricitet sker i 14 procent av 
prisområdena. Det dominerande bränslet i produktionen av fjärvärme är biobräns-
le som används som huvudbränsle (står för mer än 50 procent av inputbränslet) i 

                                                           
25 De ekonometriska resultaten baserade på individuella bränsletyper var generellt svårtolkade på 
grund av att vissa bränsletyper används i väldigt liten utsträckning.  
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80 procent av produktionsanläggningarna som producerar med hetvattenpanna 
och i 60 procent som producerar med kraftvärmeverk. Då andelar av olika input-
bränslen främst förklarar skillnader i kostnadsstruktur mellan olika prisområden 
är dessa mest lämplig att använda i analys av kostnadsfunktioner. De mäter alltså i 
grunden samma sak som styckkostnaden för produktion som också den kontrolle-
rar för skillnader i kostnadsstruktur mellan olika prisområden. En rimlig ekono-
metrisk specifikation för att förklara variation i fjärrvärmepriser bör därför inklu-
dera antingen styckkostnader eller variabler som förklarar styckkostnader, typ 
bränslemix, men inte både. I den ekonometriska modelleringen kommer båda ty-
per, antigen med styckkostnader eller med variabler som förklarar styckkostnader, 
att beaktas. I den ekonometriska analysen kommer även andelen av olika bränslen 
uppdelat på andelar i både kraftvärme- respektive hetvattensproduktion separat 
att studeras. Variabler som indikerar andelar av olika bränsle, dvs. inte i termer av 
huvudbränsle, utan i form av andelar för respektive bränsle har även testats i den 
empiriska analysen. 

I Appendix C presenteras en ekonometrisk studie av vad som förklarar skillnader i 
totala styckkostnadsstrukturen mellan olika prisområden. Analysen indikerar att 
stordriftsfördelar existerar på branschnivå, dvs. att totala styckkostnader faller för 
fjärrvärmeproducenter med större produktion, att ett ökat antal leveranspunkter 
per km distributionsnät (ökad kundtäthet), samt att användandet av industriell 
spillvärme som huvudbränsle i hetvattenpanna relativt användandet av biobränsle 
som huvudbränsle i genomsnitt sänker totala styckkostnaderna. Dessa effekter är 
signifikanta på 5 procents nivå. Signifikanta resultat, på 10 procents signifikansni-
vå, är att ökad produktionsvolym (Q), användandet av avfallsgas, naturgas och 
torv (Övrigt_1) som huvudbränsle i kraftvärmeverk relativt användandet av bio-
bränsle som huvudbränsle, i genomsnitt sänker de totala styckkostnaderna, medan 
användandet av blandade bränslen (mix) i kraftvärmeverk samt naturgas och torv 
(Övrigt_1) i hetvattenpanna som huvudbränsle, i genomsnitt höjer totala styck-
kostnaderna. 

Nätegenskaper i termer av längd och ålder 

Hur stora underhållskostnader ett fjärrvärmebolag har för sina distributionsnät 
beror till stor del på nätets storlek (längd) och ålder. I DOA ingår uppgifter om 
distributionsnätets ledningslängd (km) för respektive prisområde samt uppgifter 
om när i tid tidigare investeringar har gjorts. Notera här att nätets ledningslängd är 
för hela prisområdet och i praktiken kan bestå av ett antal mindre sammanslutna 
fjärrvärmenät. Informationen om när investeringar gjorts historiskt anges i hur 
många procent av nätet som byggdes före 1950, under 60-talet, under 70-talet, un-
der 80-talet, under 90-talet samt under det senaste decenniet. Utifrån dessa data 
har distributionsnätets viktade ”ålder” beräknats. Genom att ta antalet år från när 
investeringarna gjordes fram till 2009 och sedan summera dessa med respektive 
nät andelar som vikter erhålls ett viktat åldersmått på distributionsnätet. Till ex-
empel, om 50 procent av investeringar i nätet gjordes under 70-talet och resterande 
50 procent under 90-talet så beräknas nätets ålder till:

år 24)19952009(5.0)19752009(5.0 =−×+−× .  

Nätets ålder kan, utöver att fånga kostnadsaspekter, även tänkas spegla bolagets 
kapitalkostnader. Då uppgifter om dessa inte ingår i DOA kan nätets ålder använ-
das som en proxyvariabel för bolagets kapitalkostnader. Ett bolag med ett äldre 
nät, där lån betalats bort, kan då tänkas fånga ett bolag med relativt mindre kapi-
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talkostnader. Detta resonemang håller huvudsakligen för bolag i kommunal regi 
men är mer tveksamt för bolag med äldre nät i privat regi. Orsaken till detta är att 
privata ägare har tagit över efter 1996 och i mindre grad hunnit minska kapital-
kostnader.  

Längden på distributionsnätet kan, utöver att spegla underhållskostnader, även 
tänkas fånga storleken på fjärrvärmeproduktionen. Denna faktor kommer därför 
att användas som förklarande faktor i prisanalysen. I Tabell 5 redovisas genom-
snittlig ålder på distributionsnäten samt dess genomsnittliga längd.  

Tabell 5: Genomsnittligt distributionsnätsegenskaper (per prisområde): 

 Medel  Standard avvikelse Min Max 

Distributionsnätets ålder (år) 11.28 6.36 4 44 

Distributionsnätets längd (km) 65.92 156.59 0 1265 

Noterbart är att det prisområde med längst distributionsnät (1265 km) är Stock-
holmsnätet som samägs av Fortum och Stockholmsstad.  

Marknadsandelar, kunder och inkomstfördelning 

Hur stor andel ett fjärrvärmebolag har av den lokala uppvärmningsmarknaden är 
en potentiellt viktigt faktor för att förklara skillnader i fjärrvärmepriser. Ett bolag 
med en liten marknadsandel kan teoretiskt tänkas ha som mål att växa och därmed 
välja en strategi med ett lågt och relativt konkurrenskraftigt pris. Ett bolag med en 
hög andel av den lokala uppvärmningsmarknaden kan tänkas ha mindre möjlighe-
ter och ambitioner att växa och kan därför förväntas istället nyttja sin marknads-
ställning med ett relativt högre pris. Då DOA inte innehåller några uppgifter om 
marknadsandelar eller lokala priser på andra uppvärmningsformer har en proxy 
för marknadsandel konstruerats. I linje med tidigare studier (Anderson, 2009) an-
vänds därför försäljningsvolym per innevånare i närmaste tätort som approxima-
tion för bolagets andel av lokala uppvärmningsmarknaden. Antalet innevånare i 
närmaste tätort har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Alternativa mått 
på lokal del av uppvärmningsmarknaden som prövats i den ekonometriska analy-
sen inkluderar antalet kunder och antalet leveranspunkter som bolaget har i rela-
tion till antalet innevånare i närmaste tätort.  

En potentiell viktig efterfrågefaktor som kan förklara skillnader i fjärrvärmepriser 
mellan olika prisområden är skillnader i hushållsinkomster mellan olika geografis-
ka prisområden. För att kontrollera för detta har uppgifter på genomsnittliga dis-
ponibla inkomster för hushåll i olika kommuner hämtats från SCB. I linje med eko-
nomisk teori kan vi förvänta oss att efterfrågan på uppvärmning ökar med ökande 
inkomst alternativt att hushåll med högre inkomst är mindre priskänsliga än hus-
håll med lägre inkomster. 

I Tabell 6 redovisas genomsnittliga marknadsandelar, disponibla inkomster samt 
antal kunder och leveranspunkter (antalet kunder och leveranspunkter beräknas 
som genomsnittet av kunder och leveranspunkter vid årets början och slut basera-
de på data från DOA) per prisområde samt förändringen i antal kunder och leve-
ranspunkter (skillnaden i antal kunder och leveranspunkter vid årets början och 
slut baserade på data från DOA) under året.  
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Tabell 6: Genomsnittlig marknadsandel, inkomst, antal kunder och leveranspunkter: 

 Medel  Standard avvikelse Min Max 

Marknadsandel 0.006 0.022 0.000 0.409 

Disponibel inkomst 173 13.99 140 255 

     

Kunder:     

- Antal  695 1794 0.00 18006 

- Förändring 33 106 -816 1023 

     

Leveranspunkter:     

- Antal 794 1868 1 14925 

- Förändring 42 123 -1 1541 

 
I tabellen ska noteras att marknadsandelar inte är mätt på konventionellt sätt utan 
approximeras med total såld kvantitet per innevånare samt att genomsnittlig dis-
ponibel inkomst mäts i tusentals kronor. 
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Ekonometrisk analys av fjärrvärmepriser 
I detta kapitel studeras priserna på svenska fjärrvärmemarknaden under 2009. 
Inledningsvis presenteras prisdata för fjärrvärme, samt obetingade samband med 
potentiella förklaringsfaktorer. Med obetingade samband menas här sambandet 
mellan fjärrvärmepris och en faktor i taget, dvs. utan att kontrollera för andra fak-
torer. Därefter följer den ekonometriska analysen av svenska fjärrvärmepriser.  

Prisdata 

I Tabell 7 redovisas genomsnittliga priser (kr/kWh) per prisområde under 2009. 
Priserna redovisas uppdelat på försäljning till småhus, flerbostadshus, lokaler, 
samfälligheter, övrigt, samt som totalt genomsnitt över alla försäljningskategorier. 
Priserna har beräknats utifrån försäljningsvolymer (total såld värme) och totala 
intäkter från försäljning enligt: 

 värmesåldkvantitet  total

 värmesåldkvantitet  totalpris

 värmesåldkvantitet  total

intäkter Totala
Pris

×
==  

Notera här att totala priset baserats på siffror redovisade för totala intäkter samt 
för total såld kvantitet (försäljningsvolym), medan t.ex. priser för småhus, beräk-
nats utifrån redovisade siffror för totala intäkter från försäljning till småhus samt 
total såld kvantitet till småhus. Priserna representerar genomsnittliga försäljnings-
priser (över alla prisområden) under året. 

Tabell 7: Genomsnittligt pris (kr/kWh) per prisområde: 

 Medel (kr/kWh) Standard 
avvikelse 

Min Max 

Småhus 0.63 0.37 0 5.50 

Flerbostadshus 0.56 0.17 0 1.61 

Lokaler 0.58 0.19 0 1.26 

Samfälligheter 0.00 0.00 0 0.01 

Övrigt 0.00 0.00 0 0.01 

Totalt 0.60 0.13 0 1.26 

 
Genomsnittspriset totalt över alla försäljningskategorier var 0.60 kr/kWh under 
2009. Priset var högst i genomsnitt (0.63kr/kWh) och varierade mest (standard av-
vikelse = 0.37) för kategorin småhus. 

I Figur 4 redovisas genomsnittliga priser per prisområde uppdelade på de olika 
ägarkategorierna. Notera här att dessa erhålls genom att ta det genomsnittliga 
priset för prisområden separat för respektive ägarkategori, dvs. genomsnittet av 
priser för alla kommunalägda prisområden osv. 
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Figur 4: Genomsnittligt pris per prisområde uppdelat på ägarkategori. 
 
Det som kan noteras är att det skiljer ytterst lite mellan genomsnittliga priserna per 
prisområde uppdelat på ägarkategorier. Samägda prisområden har marginellt 
högre genomsnittspris än privata, kommunala, samt förvaltade prisområden, i 
fallande ordning.  

I Figur 5 visas ett histogram över hur totala genomsnittliga priset varierar mellan 
olika prisområden. 

 

Figur 5: Genomsnittliga totala fjärvärmepriser (kr/Kwh). 
 
Medianvärdet i prisfördelningen är 0.59 kr per kWh och 95 procent av alla prisob-
servationer ligger i intervallet 0.34 – 0.86 kr per kWh. I Appendix B (Figur B1-B3) 
visas även histogram över hur priserna mellan olika prisområden varierar uppde-
lat på genomsnittliga försäljningspriser till småhus, flerbostadshus och lokaler, 
separat. Noterbart är att totala (över försäljning till småhus, flerbostads hus, loka-
ler, samfälligheter och övrigt) genomsnittspriserna beräknats utifrån totala försälj-
ningsintäkterna och totala försäljningen. Genomsnittliga priser för försäljning till 
småhus, flerbostadshus, lokaler, samfälligheter samt övrigt baseras på försäljnings-
intäkter och försäljningsvolymer till respektive kategori.  
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Obetingade samband – fjärrvärmepriser och förklarande faktorer 

I denna sektion studeras möjliga samband mellan fjärrvärmepris och förklarande 
faktorer. Analysen är obetingad då den endast beaktar en faktor i taget och inte 
kontrollerar för andra potentiella förklarande variabler.  

Negativt samband mellan genomsnittliga totala fjärrvärmepriser och försäljningsvo-
lym 

I Figur 6 visas hur genomsnittliga totala priset varierar över olika försäljningsvo-
lymer inom branschen. Notera att de största produktionsvolymerna, t.ex. för 
Stockholm, har utelämnats för att tydliggöra figuren. Dessa observationer är dock 
med i den ekonometriska analysen.    

 
Figur 6:Totala genomsnittliga fjärvärmepriser (kr/kWh) för olika produktionsvolymer 
(GWh). 
 
I figuren indikeras ett möjlig negativt samband mellan fjärvärmepris och försälj-
ningsstorlek. En enkel regression (pris mot kvantitet) visar en negativ signifikant 
korrelation (med 95 procents säkerhet). Notera här att ett möjligt så kallat endoge-
nitets problem kan föreligga då den omvända kausaliteten mellan produktion och 
pris kan föreligga, dvs. en högre försäljning på grund av ett lägre pris. Sambandet 
indikerar en tendens till att fjärrvärmepriset verkar vara lägre för bolag med större 
försäljning. 

Positivt samband mellan genomsnittliga totala fjärrvärmepriser, styckkostnader och 
styckinvesteringar  

En central faktor för att förklara skillnader i fjärrvärmepriser mellan olika prisom-
råden är kostnadsstrukturen. I Figur 7 visas relationen mellan pris och styckkost-
nad för de olika prisområdena. 
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Figur 7: Genomsnittliga fjärvärmepriser (kr/kWh) och styckkostnader (kr/kWh). 
 
Figuren indikerar ett positivt samband mellan bolagens priser och totala styck-
kostnader, dvs. bolag med högre total styckkostnad har i genomsnitt högre pris. 

I Figur 8 visas sambandet mellan fjärrvärmepris och totala styckinvesteringarna 
(totala investeringar i produktion och distribution per enhet såld uppvärmning).  

 
Figur 8: Genomsnittliga fjärvärmepriser (kr/kWh) och styckinvesteringar (kr/kWh). 
 
Det obetingade sambandet i figuren indikerar ett svagt positivt samband mellan 
pris och investering per såld enhet fjärrvärme. Stora investeringar indikerar an-
tingen investeringar i befintlig produktion och distributionsnät eller utbyggnader i 
distributionsnätet med fler leveranspunkter. Detta innebär högre kapitalkostnader 
för att finansiera investeringarna som i sin tur leder till ett högre pris. 

Positivt prissamband inom fjärrvärmebolag 

För att fånga eventuella skillnader i pris mellan prisområden som beror på fjärvärme-
bolagets allmänna prissättningsstrategi har genomsnittspriset för andra prisområden 
inom bolaget beräknats. Till exempel, för ett bolag med tre prisområden så beräknas 
för det första prisområdet genomsnittspriset över de två andra prisområdena (prisom-
råde två och tre), för det andra prisområdet beräknas genomsnittspriset för område ett 
och tre, samt för tredje prisområdet beräknas genomsnittspriset för område ett och två. 
En variabel av denna typ kommer att fånga hur prissättningen i ett givet prisområde 
samvarierar med prissättningen i bolagets övriga områden. A priori kan man, om bo-
laget har en allmän prisstrategi på bolagsnivå, förvänta sig att sambandet är positivt, 
dvs. att om priset i genomsnitt är högt i de andra prisområdena inom bolaget så tende-
rar det också att vara högt i det beaktade prisområdet och omvänt. Detta skulle då tyda 
på en mer övergripande prissättningspolicy inom bolaget.  

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000

Styckkostnad

P
ri

s

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400

0 2 4 6 8 10 12

Styckinvestering (kr/kWh)

P
ri

s 
(k

r/
kW

h
)



61 

Då prisområden inom samma fjärrvärmebolag tenderar att ligga geografiskt nära 
varandra kan positiv samvariation mellan priserna inom samma bolag även indi-
kera en prisstrategi för att undvika framtida regleringar. Bolagets prisstrategi skul-
le då vara att hålla liknande prisnivå i geografiskt angränsande områden för att 
minska risken att priser skall upplevas orättvist höga bland kunder (som kan antas 
observera priser i närliggande områden) och som på sikt kan leda till framtida 
myndighetsingrepp i form av prisreglerande åtgärder.  

Då vissa aktörer endast har ett prisområde inom sitt bolag finns inga andra priser 
att använda för dessa. För att inte förlora sådana observationer i den ekonometris-
ka analysen, dvs. information rörande andra variabler som vi har för dessa bolag, 
så ersätts saknade variabler med medelvärdet för de som har mer än ett prisområ-
de inom bolaget. Att ersätta med noll leder till att sannolikheten att finna en sam-
variation mellan prisområdets pris och genomsnittspris för andra prisområden 
inom bolaget minskar och kan döljas av sättet att ersätta dessa. I Figur 9 redovisas 
genomsnittliga priser för andra prisområden inom samma bolag. 

 
Figur 9: Genomsnittspris för andra prisområden inom samma bolag (kr/kWh). 
 
Medelpriset för genomsnittspriset för andra prisområden inom bolag är 0.61 med 
en standard avvikelse på 0.10.  I Figur 10 visas det obetingade sambandet mellan 
fjärrvärmepriser och genomsnittliga övriga fjärrvärmepriser inom bolagen. 

 
Figur 10: Fjärvärmepriser (kr/kWh) och genomsnittligt inombolagspris (kr/kWh). 
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Figuren indikerar ett positivt samband mellan totala genomsnittliga fjärrvärmepri-
ser och genomsnittliga priser för andra prisområden inom samma bolag. 

Negativt samband mellan genomsnittliga fjärrvärmepriser och marknadsandelar 

Ett fjärrvärmebolags marknadsandel av den lokala uppvärmningsmarknaden kan 
potentiellt påverka dess prisbeteende. Ett bolag med en relativt liten andel av den 
lokala marknaden kan tänkas intresserad av att få fler kunder. Bolaget måste då 
hålla, relativt priser på andra uppvärmningsformer, ett konkurrenskraftigt pris. Ett 
bolag med stor andel av den lokala uppvärmningsmarknaden å andra sidan behö-
ver ta mindre hänsyn till att växa och borde vara mer benägen att nyttja sin posi-
tion till att hålla ett relativt högre pris.    

Som ovanstående diskussionen avslöjar finns ett potentiellt ekonometriskt problem 
med marknadsandel som förklarande variabel. Problemet brukar benämnas som 
ett endogenitetsproblem. Problemet uppstår i detta fall på grund av att vi är intres-
serad av att förklara fjärrvärmepriser som beroende av marknadsandel. I realiteten 
är omvända kausaliteten lika rimlig, dvs. att marknadsandelen för ett fjärrvärme-
företag är beroende på bolagets fjärrvärmepris. Ett sätt att hantera detta i den eko-
nometriska analysen är att använda en instrument variabel istället för variabeln 
marknadsandel. I data som finns tillgänglig, DOA, finns dock inga naturliga in-
strumentvariabler att använda så därför kommer marknadsandel att användas 
som den är, men tolkas med försiktighet. 

I Figur 11 visas det obetingade sambandet mellan totala genomsnittliga fjärrvär-
mepriset och andelar på den lokala uppvärmningsmarknaden. 

  
Figur 11: Priser och marknadsandelar på lokala uppvärmningsmarknaden. 
 
Figuren indikerar ett negativt samband mellan fjärrvärmepriser och marknadsan-
delar. Detta indikerar att fjärrvärmebolag med mindre marknadsandelar i genom-
snitt håller ett högre pris. En möjlig tolkning av detta, om vi bortser från möjlig 
endogenitet (att marknadsandelen är beroende på priset) skulle kunna vara att 
bolag med mindre marknadsandelar (om vi antar att det också betyder att de har 
mindre produktion, korrelationen mellan lokala marknadsandelar och försäljning 
är 0.17 och signifikant på 1 procents nivå) håller ett högre pris för att täcka sina 
kostnader och utgifter. 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030

Marknadsandel

P
ri

s 
(k

r/
K

W
h

)



63 

Svagt positivt samband mellan priser och hushållens disponibla inkomster 

I DOA finns inga uppgifter om lokala förhållanden rörande skillnader i efterfrågan 
på uppvärmning. Hushållens disponibla inkomster under 2009 på kommunal nivå 
har därför använts för att kontrollera för eventuella skillnader. I Figur 12 visas det 
obetingade sambandet mellan fjärrvärmepris och genomsnittlig disponibel in-
komst för kommunen där prisområdet är lokaliserat. 

 

Figur 12: Priser och hushållens disponibla inkomster. 

I figuren indikeras ett svagt positivt samband, dvs. priset på fjärrvärme stiger för 
prisområden lokaliserade i kommuner med högre genomsnittlig disponibel in-
komst. 

Priser sjunker med stigande ålder och längd på distributionsnät 

DOA innehåller inga uppgifter om kapitalkostnader så i denna studie antar vi att 
distributionsnätets ålder speglar fallande kapitalkostnader, dvs. att fjärrvärmebo-
lag med relativt äldre nät har hunnit betala av investeringskostnader och därmed 
har en lägre nuvarande kapitalkostnad. Detta implicerar ett negativt samband med 
priset, dvs. prisområden med äldre nät är associerade med i genomsnitt lägre kapi-
talkostnader och priser. I Figur 13 visas det obetingade sambandet mellan fjärr-
värmepris och distributionsnätets ålder. 

 

Figur 13: Priser och distributionsnätets ålder. 
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Figuren visar, i linje med hypotesen om fallande kapitalkostnader, ett negativt 
samband med fjärrvärmepriset. Notera att hypotesen kan antas gälla främst för 
kommunala bolag. För privata bolag, där ägandet övergått efter 1996, är hypotesen 
mer tveksam då de privata bolagen antagligen ännu inte hunnit sänka sina kapi-
talkostnader i samma utsträckning. 

Distributionsnätets längd speglar storleken på verksamheten alternativt densiteten 
bland kunder. I den ekonometriska analysen inkluderas längden på distributions-
nätet, men även variabler som kunder/leveranspunkter per km nät. I Figur 14 visas 
det obetingade sambandet mellan fjärrvärmepris och längden på distributionsnä-
tet. 

 

Figur 14: Priser och distributionsnätets längd. 
 

I figuren ses att, obetingat, så existerar ett negativt samband mellan fjärrvärmepri-
ser och distributionsnätets längd. Detta skulle kunna tolkas som stöd för att distri-
butionsnätets ålder speglar fallande kapitalkostnader. 

Ekonometrisk analys och resultat – betingade samband 
För att studera förklarande faktorers marginella effekt på fjärrvärmepriset specifi-
ceras en multivariat linjär regressionsmodell. I modellen studeras hur varje möjlig 
förklarande faktor påverkar priset på fjärrvärme, samtidigt som vi kontrollerar för 
effekten från andra förklarande faktorer (betingar på dessa). Utifrån den teoretiska 
bakgrunden och tillgänglig data har följande grundmodell, med totala genomsnitt-
liga priset, genomsnittliga priset på småhus, genomsnittliga priset på flerbostads-
hus, samt genomsnittliga priset på lokaler, som beroende variabel, skattats:  
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Som förklarande variabler används för prisområde i: iAUC , den totala styckkostna-
den, iAUI , den totala styckinvesteringen, itotQ , , försäljningsvolymen, idCHP , en 
dummy variabel för kombinerad produktion av hetvatten och elektricitet, ijdÄgare , 
dummy variabler för typ av ägare (kommunalt ägande är referenspunkt, dvs. 
dummy variabler för privat, samägande och förvaltning inkluderas i modellen och 
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effekten mäts relativt kommunalt ägande), iÅld , distributionsnätets ålder, Aver
iP , 

genomsnittspriset för andra prisområden inom samma fjärrvärmebolag, iMS , 
marknadsandel av lokala uppvärmningsmarknaden, iDensLev. , kundtäthet mätt 
som antalet leveranspunkter per kilometer distributionsnät, samt iInkomst , hushål-
lens disponibla inkomster i kommunen där prisområdet ligger. Notera här att dis-
tributionsnätets längd exkluderats ur modellen då den är starkt korrelerad med 
försäljningsvolymen (se diskussionen i Appendix C) samt att iε  en konventionell 
slumpterm. 

Resultaten från skattningarna redovisas i Tabell 8.  

Tabell 8: Estimationsresultat för fjärrvärmepriser. 

 Totalt  Småhus Flerbostadshus Lokaler 

Variabel Parameter Parameter Parameter Parameter 

Konstant 0.21** -0.13 0.33** 0.29* 

 (2.12) (-0.32) (2.26) (1.78) 

iAUC  0.25** 0.10 -0.02 0.19** 

 (5.76) (0.55) (-0.29) (2.56) 

iAUI  -0.02** 0.03 0.01 -0.02 

 (-2.54) (0.55) (0.49) (-1.16) 

itotQ ,  0.00 -1.12 0.03 0.03 

 (0.03) (-0.91) (0.86) (0.39) 

idCHP  -0.02 -0.01 -0.03 0.01 

 (-0.95) (-0.04) (-1.05) (0.20) 

ijivatd Pr  0.01 0.13** 0.01 -0.01 

 (0.42) (2.00) (0.42) (-0.22) 

ijdSamägt  0.02 -0.10 -0.09** -0.06* 

 (0.87) (-1.31) (-3.25) (-1.89) 

ijngdFörvaltni  0.02 0.28* 0.01 0.00 

 (0.47) (1.88) (0.29) (0.02) 

iÅld  -0.01** 0.00 -0.01** -0.01** 

 (-2.24) (0.27) (-2.89) (-2.84) 

Aver
iP  

0.35** 0.16 0.47** 0.25** 

 (4.92) (0.54) (4.46) (2.05) 

iMS  -5.68** -1.74 -0.43 -3.32 

 (-3.22) (-0.24) (-0.16) (-1.10) 

iDensLev.  -0.01 0.00 -0.01** -0.01** 

 (-1.42) (0.42) (-3.24) (-2.09) 

iInkomst  0.01 0.01* 0.00 0.00 

 (1.54)  (1.65) (0.53) (1.08) 

2R  
0.32 0.06 0.18 0.15 

F-test 11.36 1.39 4.80 3.81 

N (observationer) 307 249 273 263 

Notera: t-värden i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 

 
En jämförelse av resultaten som helhet mellan de 4 modellerna visar att modellen 
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fungerar bäst för att förklara totala genomsnittspriset. Modellen förklarar 32 pro-
cent av variationen i totala genomsnittspriset, 18 procent av variationen i fjärrvär-
mepriser för flerbostadshus, 15 procent av variationen i fjärrvärmepriser för loka-
ler, samt 6 procent av priser till småhus. F-testet, som testar signifikansen för mo-
dellen som helhet, indikerar att prismodellerna för totala, flerbostadshus samt 
lokaler är signifikanta på konventionella nivåer (i detta fall 1 procents nivå) medan 
modellen för småhus endast är signifikant med 82 procents säkerhet. Möjliga för-
klaringar till de olika förklaringsgraderna är: (1) de förklarande variablerna beskri-
ver kostnader, investeringar samt distributionsnätets ålder för hela produktionen 
(som sedan fördelas till de olika kundtyperna) vilket gör att dessa variabler troligt-
vis passar bättre för att beskriva det genomsnittliga totala priset istället för priser 
till de olika kundkategorierna; marknadsandelar samt inkomst är aggregerade 
mått, dvs. mäter andel av totala uppvärmningsmarknaden oavsett typ av kund, 
samt genomsnittlig hushållsinkomst i genomsnitt över alla kundtyper, vilket gör 
att även dessa troligtvis passar bättre för att beskriva genomsnittliga totala priser-
na; (2) att bolagen kan ha skilda prisstrategier för olika kundtyper som gör att 
kopplingen mellan t.ex. styckkostnad och pris är olika stark för olika typer av kun-
der (3) skillnader i antalet observationer kan leda till att förklaringsgraden skiljer 
sig åt mellan de olika modellerna.    

Nedan tolkas resultaten från regressionerna separat för de olika typerna av förkla-
rande faktorer. Då dummy variabeln för prisområden med kombinerad produk-
tion av hetvatten och elektricitet, idCHP , inte är signifikant i någon av modellerna 
noteras att detta inte påverkar prisbildningen på fjärrvärme under 2009. Notera här 
att obetingat, dvs. när vi inte kontrollerar för andra förklarande faktorer så finns ett 
negativt statistiskt signifikant samband mellan det genomsnittliga totala fjärrvär-
mepriset och idCHP , dvs. i prisområden med kombinerad produktion av hetvatten 
och elektricitet observeras i genomsnitt ett lägre pris. Denna effekt försvinner dock 
i regressionsmodellerna när vi kontrollerar för andra förklarande variabler. Detta 
indikerar att de förklarande variablerna beskriver skillnader i produktion mellan 
prisområden med kombinerad respektive inte kombinerad produktion av hetvat-
ten och elektricitet som annars fångas som systematiska skillnader via idCHP . 

Försäljningsstorlek och priset på fjärrvärme  

Storleken på försäljning, itotQ , , är inte signifikant i någon av modellerna redovisade 
i Tabell 8. Notera här att i ekvationerna för totalt, småhus, flerbostadshus, och lo-
kaler så används motsvarande försäljningsvolym för respektive kategori. För att 
studera om totala genomsnittspriset på fjärrvärme påverkas av att fjärrvärmebolag 
säljer olika mycket till olika typer av kunder har en alternativ modell skattats där 
försäljningsvolymerna är uppdelade på kategorierna småhus, flerbostadshus, loka-
ler, samt samfälligheter/övrigt. Resultatet från denna modell rörande försäljnings-
volymerna redovisas i Tabell 9. Resultatet för hela modellen redovisas i Appendix 
B, Tabell B1. 
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Tabell 9: Estimationsresultat. 

 Totalt  

Variabel Parameter t-värde 

iSHQ ,  -0.08 (-0.21) 

iFBHQ ,  0.25** (2.10) 

iLOKQ ,  -0.49* (-1.89) 

iSamÖvrQ ,  -0.46* (-1.82) 

2R  
0.33  

F-test 9.56  

N (observationer) 307  

** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 
procent. 

Resultatet i Tabell 9 indikerar att fjärrvärmepriset i genomsnitt är högre för bolag 
med en större försäljningsvolym till flerbostadshus (allt annat lika). Resultatet är 
signifikant på 5 procents nivå. Fjärrvärmebolag med en större försäljning till loka-
ler, samfälligheter samt kategorin övrigt har i genomsnitt ett lägre totala genom-
snittligt pris. Dessa resultat är signifikanta på 10 procents nivå. Inriktningen på 
bolagens försäljning mellan småhus, flerbostadshus, lokaler, samt samfällighe-
ter/övrigt, tenderar alltså att vara av betydelse för att förklara variationer i totala 
genomsnittliga priset. Det skall dock noteras att dessa resultat skall tolkas med stor 
försiktighet. I Tabell B2, Appendix B, redovisas en alternativ modell inkluderande 
variabeln ”värme täthet (Q_Dens)” (försäljningsvolym per km distributionsnät) för 
att beskriva skillnader i strukturen på försäljning mellan prisområden. Denna vari-
abel används istället för Lev_dens (leveranspunkter per km distributionsnät) som 
använts i modellerna redovisade i Tabell 8 och 9. Resultaten i Appendix B indike-
rar att då skillnaden i strukturen på försäljningen mellan prisområden kontrolleras 
med försäljningsvolym per km distributionsnät, så försvinner de signifikanta effek-
terna rörande försäljningsinriktning redovisade i Tabell 9. Variabeln värmetäthet 
(Q_Dens) i modellen redovisad i Tabell B2, som nu kan tänkas fånga skillnader i 
försäljningsinriktning, har en negativ (signifikant på 5 procents nivå) effekt på 
totala genomsnittliga priset, dvs. prisområden med högre försäljning per km dis-
tributionsnät har i genomsnitt ett lägre pris, allt annat lika. Noterbart i övrigt från 
denna modell är även att resultaten för de övriga variablerna är i linje med de re-
dovisade i Tabell 8. 

Högre totala styckkostnader (styckinvesteringar) leder till högre (lägre) fjärrvärmepri-
ser  

Totala styckkostnader påverkar totala genomsnittspriset positivt, dvs. ett prisom-
råde med högre totala styckkostnader har i genomsnitt högre priser på fjärrvärme. 
Detta resultat håller även för fjärrvärmepriser till lokaler. Resultatet är signifikant 
på 5 procents nivå, dvs. med 95 procents säkerhet, i båda modellerna. I prisekva-
tionerna för småhus och flerbostadshus kan denna relation inte styrkas. Att priser 
är positivt korrelerade med styckkostnader är helt i enlighet med förväntan och 
underliggande teori. Resultatet bekräftar sambandet som visas i Figur 6, även när 
vi nu kontrollerar för andra prispåverkande faktorer. Teoretiskt kan vi tänka oss 
ett skift i marginalkostnadskurvan, se Figur 1, uppåt vilket leder till en lägre pro-
duktion och ett högre pris, allt annat lika.   
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Totala styckinvesteringarna (totala investeringar per kWh försäljning av fjärrvär-
me) under året påverkar priset negativt och signifikant på 5 procents nivå i model-
len för total genomsnittspriset. Variabeln är inte signifikant i övriga modeller. Rim-
ligheten med att högre investeringar under året påverkar priset negativt kan disku-
teras. Stora investeringar borde leda till högre kapitalkostnader, vilket i sin tur 
borde påverka priset uppåt. Dock, relationen i modellen kan också spegla att bolag 
med fokus på kundtillväxt som därmed haft en prissättning för att locka nya kun-
der (ett relativt lägre pris) och varit framgångsrika, också får medföljande stora 
investeringskostnader för att koppla upp de nya kunderna på nätet. En regression 
mellan totala styckinvesteringar, iAUI , och relativ kundtillväxt (antalet nya kunder 
under året som andel av existerande kunder), ikundR _ , kontrollerandes för typ av 
ägare, ijdÄgare , samt distributionsnätets längd, iLd , och ålder, iÅld , enligt: 

,_654

3

1 iiiij ijji kundRLdÅlddÄgareAUI εββββα +++++=  =
 

ger resultatet att en relativt högre kundtillväxt är signifikant (på 5 procents nivå) 
positivt korrelerad, 9.62)  värde-(t 08.16 ==β , med totala styckinvesteringar. Mo-
dellen har en förklaringsgrad på 0.26 och är signifikant i sin helhet på 1 procents 
nivå (F-test = 17.43). Detta skulle kunna tas som en indikation på att den negativa 
variationen mellan styckinvesteringar och totala genomsnittspriset i Tabell 8, är 
driven av att bolag med ambition att växa (att få en hög relativ kundtillväxt) kom-
binerar ett relativt lägre pris med större investeringskostnader. 

Typ av ägare och fjärrvärmepriser  

I modellen för totala genomsnittliga fjärrvärmepriser har typen av ägare inget för-
klarande värde, dvs. ingen av dummy variablerna är signifikant skilda från noll. 
Detta implicerar att det inte är någon signifikant skillnad i prissättning mellan 
kommunala, privata, samägda eller förvaltade prisområden. Detta är kanske inte 
förvånande i och med att totala genomsnittspriserna för respektive typ av ägare 
inte skiljer sig mycket åt, se Figur 3. I modellen för fjärvärmepriser till småhus 
indikerar resultaten att prisområden med privata ägare (på 5 procents signifikans 
nivå) och prisområden under förvaltning (på 10 procents signifikans nivå), relativt 
kommunalt ägda prisområden, i genomsnitt håller ett högre pris. Resultaten för 
fjärrvärmepriser till flerbostadshus och till lokaler indikerar att prisområden som 
samägs i genomsnitt, relativt kommunala prisområden, har ett lägre pris (signifi-
kant på 5 procents nivå för flerbostadshus och 10 procents nivå för lokaler).  

Kapitalkostnaders påverkan på fjärrvärmepriser 

I regressionerna kan distributionsnätets ålder ses som en proxy för bolagens kapi-
talkostnader i enlighet med tidigare diskussion. Hypotesen är att prisområden 
med äldre distributionsnät hunnit betala av mer på kapitalskulder och därmed har 
mindre kapitalkostnader idag (under 2009) jämfört med fjärrvärmeproducenter 
med yngre distributionsnät. Detta skulle implicera att vi förväntar oss ett negativt 
samband mellan variabeln för ålder på distributionsnät och priserna på fjärrvärme. 
Detta då prisområden med äldre distributionsnät i genomsnitt har lägre kapital-
kostnader och därmed kan hålla i genomsnitt lägre priser. Resultaten i Tabell 8 är 
konsistenta med detta resonemang för tre av de fyra modellerna. I modellerna med 
totala genomsnittliga priser, priser för flerbostadshus och för priser för lokaler, 
erhålls ett negativt samband mellan distributionsnätets ålder och priset på fjärr-
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värme. Resultaten är signifikanta på 5 procents nivå. Detta stödjer alltså hypotesen 
om att ålder på distributionsnät fungerar som proxy för kapitalkostnader.  

För att ytterligare testa om distributionsnätets ålder fångar prisområdets kapital-
kostnader skattas en regressionsmodell med specifika åldersparametrar för de 
olika ägarkategorierna. Detta kan åstadkommas genom att byta ut variabeln ålder, 

iÅld , i tidigare regressioner mot så kallade interaktionsvariabler mellan typ av 
ägare och ålder, enligt: 

dFörvaltadÅldamägtdÅldommundÅlddÅld iiii ×+×+×+× 4321 SKPrivat ββββ  

Resultatet från en utvidgad regression med ålder utbytt mot interaktionsvariabler-
na, allt annat som förut, för modellen för totala genomsnittliga fjärrvärmepriser ger 
resultatet: 

dFörvaltadÅld
amägtdÅldommundÅlddÅld

i

iii

××−
××−××−××

(0.010 )

(0.003 ) S)002.0(KPrivat)000.0(
 

I den utvidgade regressionen är de specifika parametrarna för ålder för kom-
munalt och förvaltat ägande signifikant negativa på 5 procents nivå (indikerade 
med fet stil i ovanstående ekvation), medan de inte är signifikanta för privata och 
samägda prisområden. Detta implicerar att bland kommunalt ägda och förvaltade 
prisområden så faller priset med ökande ålder på distributionsnätet, medan detta 
inte gäller för privat och samägda prisområden. Detta ger alltså ytterligare stöd för 
tolkningen att ålder speglar kapitalkostnader då det gäller för kommunala men 
inte för privat ägda prisområden.  

Resultaten för övriga parametrar i regressionen är lika (samma variabler är signifi-
kanta och parametrar är ungefär lika stora) som de i den första kolumnen i Tabell 
8. Noterbart är dock att hushållens disponibla inkomster nu positivt (signifikanta 
på 10 procents nivå) påverkar priset. 

Bolagsstrategiers positiva påverkan på fjärrvärmepriser 

I enlighet med tidigare diskussion har en variabel med genomsnittliga priser i 
andra prisområden inom samma bolag konstruerats, Aver

iP . Från resultaten i Tabell 
8 kan utläsas att i alla modeller finns ett positivt samband mellan fjärrvärmepriser 
och övrig prissättning inom bolaget. Resultaten är signifikanta på 5 procents nivå i 
modellerna för totala genomsnittspriset, priser för flerbostadshus, samt för priser 
för lokaler. Detta implicerar att fjärrvärmebolagets övergripande prissättningsstra-
tegi inom hela bolaget, för de som har flera prisområden, har en signifikant påver-
kan på prissättningen i det enskilda prisområdet. 

En alternativ tolkning av resultatet är att prissättningen i geografiskt angränsande 
prisområden, givet att ett flertal bolag äger prisområden som ligger geografiskt 
nära varandra, är likartad. Detta skulle kunna tolkas som att bolaget i sin prissätt-
ningsstrategi är angelägen att inte avvika för mycket från priserna i geografiskt 
angränsade prisområden. Detta skulle kunna tolkas som en strategi för att undvika 
framtida prisreglerande åtgärder på fjärrvärmemarknaden. 

En tredje möjlig tolkning av resultatet är att geografiskt nära angränsande prisom-
råden har likartade produktionsförutsättningar, t.ex. verkar på samma lokal mark-
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nader för arbetskraft och inputbränslen samt möter likartade efterfrågeförhållan-
den, vilket skulle ge likheter i prissättning. 

Marknadsandelar och fjärrvärmepriser 

Ett fjärrvärmebolags andel av den lokala uppvärmningsmarknaden kan påverka 
prissättningen i bolagens prisområden. Rent hypotetiskt kan man tänka sig att med 
en stor andel av den lokala uppvärmningsmarknaden så ökar frestelsen att utöva 
marknadsmakt, dvs. att hålla i genomsnitt högre priser, än om man endast har en 
mindre marknadsandel. Behovet av att hålla ett lägre pris för att attrahera nya 
kunder torde också vara mindre, vilket talar för ett positivt samband mellan mark-
nadsandelar på lokala uppvärmningsmarknaden och priset på fjärrvärme. 

Resultaten från regressionerna indikerar, i motsats till förväntat resultat, ett nega-
tivt samband mellan marknadsandel på lokala uppvärmningsmarknaden och pri-
set på fjärrvärme. Resultaten är dock bara statistiskt signifikanta, på 5 procents 
nivå, för modellen för totala genomsnittliga fjärrvärmepriset. Möjliga förklaringar 
till detta resultat är att antingen så finns ett endogenitetsproblem, dvs. omvänd 
kausalitet mellan pris och lokala marknadsandelar, eller så implicerar resultatet att 
bolag med mindre andelar av lokala uppvärmningsmarknaden (om vi antar att det 
också betyder att de har mindre produktion) håller ett högre pris för att täcka sina 
kostnader och utgifter. 

Alternativa specifikationer av lokala marknadsandelar, t.ex. proportionen kunder 
alternativt leveranspunkter som andel av populationen i närmaste tätort, ger i ana-
lysen likartade resultat som specifikationen med produktion per innevånare i när-
maste tätort som använts för modellerna i Tabell 8. 

Geografisk kundtäthet, hushållens inkomster och fjärrvärmepriser  

En möjlig faktor som påverkar fjärrvärmeprissättningen är den geografiska täthe-
ten bland kunderna. En rimlig tanke är att för prisområden med en högre kundtät-
het eller högre täthet mellan leveranspunkter så är produktions- och distributions-
kostnader lägre, vilket i sin tur borde leda till i genomsnitt lägre fjärrvärmepriser. 
Detta implicerar att vi borde förvänta oss ett negativt samband mellan kundtäthet 
och fjärrvärmepriser, dvs. en högre kundtäthet, allt annat lika, leder till lägre fjärr-
värmepriser. I regressionerna har en variabel som mäter antalet leveranspunkter 
per kilometer distributionsnät konstruerats, iDensLev. . Resultaten i Tabell 8 indike-
rar som förväntat ett negativt samband. Resultaten är dock bara signifikanta (på 5 
procents nivå) för modellerna för fjärrvärmepriser till flerbostadshus och till loka-
ler. Noterbart är dock att resultaten redovisade i Tabell B2, Appendix B, där det 
alternativa måttet (se diskussionen på sid 22-23) ”värme täthet (Q_Dens)”- försälj-
ningsvolym per km distributionsnät - används för att fånga kundtäthet stärker 
dessa resultat. Variabeln värmetäthet (Q_Dens) i denna modell (Tabell B2) har en 
negativ (signifikant på 5 procents nivå) effekt på totala genomsnittliga priset, dvs. 
prisområden med högre försäljning per km distributionsnät har i genomsnitt ett 
lägre pris, allt annat lika.  

För att fånga eventuella efterfrågeskillnader mellan olika prisområden har hushål-
lens genomsnittliga disponibla inkomster på kommunal nivå hämtats från SCB. 
Grundhypotesen är att i genomsnitt högre inkomster gör att kunder antingen efter-
frågar mer fjärrvärme alternativt är mindre priskänsliga än hushåll med mindre 
inkomster. Detta leder till att vi förväntar oss ett positivt samband mellan genom-
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snittliga disponibla inkomster och fjärrvärmepriser. Resultaten rörande inkomster 
indikerar att för fjärrvärmepriser för småhus så har hushållens disponibla inkoms-
ter en positiv inverkan på priset, dvs. i prisområden där disponibla inkomsterna är 
högre observeras också i genomsnitt ett högre fjärrvärmepris. Resultatet är signifi-
kant på 10 procents nivå. I övriga prisfunktioner är inkomsteffekten inte signifi-
kant skild från noll. Notera dock att i den utvidgade regressionsmodellen rörande 
kapitalkostnader (distributionsnätets ålder, se ovan) för totala genomsnittliga 
fjärrvärmepriserna så är inkomsteffekten signifikant positiv på 10 procents nivå. 
Detta ger stöd för hypotesen att inkomstskillnader mellan prisområden påverkar 
prisbildningen. 

Bränslemix och fjärrvärmepriser 

För att studera huruvida priset på fjärrvärme påverkas av att olika fjärrvärmebolag 
använder olika input-bränslen i sin produktion har regressionsmodeller inklude-
rande dummy variabler för huvudbränsle skattats. I dessa modeller är styckkost-
naden (AUCi) ersatts av dummy variabler som indikerar huvudbränsle i produk-
tionsprocessen, separat för produktion i hetvattenpanna och kraftvärmeverk. No-
tera här att resultat för modeller inkluderande både styckkostnad samt dummy 
variabler för huvudbränsle indikerar att de förklarar samma sak, dvs. skillnader i 
kostnadsstruktur, samt att resultaten blir mindre tydliga. Resultaten från modeller 
inkluderande huvudbränsle redovisas i Tabell 10. Notera att endast resultaten 
rörande bränsleparametrar redovisas i tabellen. Resultaten för hela modellerna 
redovisas i Appendix B, Tabell B3. 

Tabell 10: Estimationsresultat för huvudbränsle i produktionen. 

 Totalt  Småhus Flerbostadshus Lokaler 
Huvudbränsle Parameter Parameter Parameter Parameter 

- Hetvattenpanna:  
d_Avfall 0.01 -0.01 0.06 -0.04 
 (0.31) (-0.09) (1.41) (-0.95) 
d_Övrigt_1 0.10** -0.05 0.05 0.11* 
 (1.97) (-0.19) (0.72) (1.73) 
d_Övrigt_2 0.14** 0.10 0.12* 0.22** 
 (2.36) (0.33) (1.95) (2.95) 
d_Övrigt_3 -0.01 -0.03 -0.01 -0.06 
 (-0.43) (-0.17) (-0.12) (-1.52) 
d_Ind. spillvärme -0.04* 0.01 -0.02 -0.04 
 (-1.82) (-0.11) (-0.78) (-1.41) 
d_Mix -0.05 0.00 -0.02 -0.01 
 (-0.88) (0.00) (-0.41) (-0.26) 
- Kraftvärmeverk:  
d_Avfall -0.03 0.03 -0.03 -0.02 
 (-0.80) (0.22) (-0.64) (-0.37) 
d_Övrigt_1 -0.02 0.01 0.01 -0.05 
 (-0.24) (0.03) (0.05) (-0.60) 
d_Övrigt_2 -0.07 -0.08 0.04 0.01 
 (-0.58) (-0.19) (0.35) (0.03) 
d_Mix 0.23 0.04 0.45 0.84** 
 (0.70) (0.08) (1.17) (1.99) 

2R  
0.28 0.06 0.21 0.23 

F-test 5.28 0.65 3.21 3.49 
N (observationer) 307 249 273 263 

Notera: t-värden i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Övrigt_1 = Avfallsgas, naturgas, torv; Övrigt_2 = eldningsolja (fossil) samt kol;
Övrigt_3 = Elförbrukning i elpanna, värmepump, el till värmepump, köpt hetvatten 
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Resultatet i Tabell 9 indikerar att fjärrvärmebolag som använder mer än 50 procent 
av kategorin Övrigt_1 (avfallsgas, naturgas och torv) eller Övrigt_2 (eldningsolja 
och kol), dvs. använder dessa som huvudbränsle, i produktion i hetvattenpanna, 
har i genomsnitt ett högre totalt genomsnittligt pris på fjärrvärme. Dessa resultat är 
signifikanta på 5 procents nivå. Bolag som använder industriell spillvärme som 
huvudbränsle har i genomsnitt ett lägre totalt genomsnittligt pris. Detta är signifi-
kant på 10 procents nivå. För fjärrvärmepriser till småhus är ingen av dummy va-
riablerna för huvudbränsle signifikanta. För modellerna förklarande priser för 
flerbostadshus samt lokaler höjer i genomsnitt användandet av Övrigt_2 (eld-
ningsolja och kol) som huvudbränsle priset signifikant. För lokaler ökar även fjärr-
värmepriser i genomsnitt för bolag som använder en mix av inputbränslen.  

Diskussion och slutsatser 
Syftet med rapporten har varit att utifrån data från DOA studera prisbildningen på 
svenska fjärrvärmemarknaden under 2009. Resultaten från analysen indikerar att 
skillnader i fjärrvärmepriser mellan olika prisområden förklaras av skillnader i 
fjärrvärmebolagens kostnadsstruktur, bolagens övergripande prisstrategi, samt av 
skillnader i efterfrågan på olika orter. För att få en bättre bild av de relativa bidra-
gen från respektive förklaringskategori har förklaringsvärdet av respektive förklar-
ingsfaktorer beräknats. I Appendix B, Tabell B4, redovisas en uppdelning av för-
klaringsgraden, 2R , för modellen för totala genomsnittliga fjärrvärmepriset, redo-

visat i Tabell 8. En förklaringsgrad på 2R =0.32 indikerar att ca 32 procent av varia-
tionen i totala genomsnittliga fjärrvärmepriser förklaras av faktorerna i modellen. 
Approximativt kan respektive faktors bidrag till förklaringsgraden beräknas som 

 =
=

K

j jyxj raR
1 ,

2 , där ja är det standardiserade parametervärdet för parameter j 

och jyxr , är den enkla korrelationen (Pearson) mellan den beroende variabeln jP och 
förklaringsfaktorn. Från Tabell B3 indikeras att de mest bidragande faktorerna till 
att förklara variationen i totala genomsnittliga fjärrvärmepriset är styckkostnader 
(står för 38 procent av variationen som förklaras), genomsnittliga priset för andra 
prisområden inom samma bolag (står för 24 procent av variationen som förklaras), 
fjärrvärmebolagets marknadsandel av lokala uppvärmningsmarknaden (står för 21 
procent av variationen som förklaras) samt åldern på distributionsnätet (står för 7 
procent av variationen som förklaras). Övriga variabler i modellen redovisad i 
Tabell 8 förklarar resten av den variation som förklaras av modellen. En intressant 
observation är att av den prisvariation som modellen förklarar (32 procent) så står 
kostnadsrelaterade variabler (styckkostnad, styckinvestering, kombinerad produk-
tion av hetvatten och elektricitet, samt kapitalkostnader - approximerad av distri-
butionsnätets ålder) för 50 procent av detta förklaringsvärde, prisstrategiska fakto-
rer (genomsnittligt pris för andra prisområden inom samma bolag, samt mark-
nadsandelar av lokala uppvärmningsmarknaden) för 44 procent, samt efterfrågere-
laterade variabler (kundtäthet - mätt med leveranspunkter per kilometer distribu-
tionsnät, samt genomsnittlig disponibel inkomst på kommun nivå) för ca 6 pro-
cent.  

Resultaten i rapporten skall tolkas med viss försiktighet då den dels bygger på 
endast ett år av data, samt att vissa ekonometriska problem, t.ex. endogenitet, möj-
ligtvis kan påverka de empiriska resultaten. Modellen för totala genomsnittliga 
priser förklarar ca 32 procent av variationen i priset vilket är godkänt i en tvär-
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snittsstudie av denna typ. I framtida studier med fler observationer och framförallt 
med variation i variabler över tid finns bättre möjligheter att kontrollera för även 
oobserverbara olikheter mellan prisområden. Förklaringsgraden kommer då tro-
ligtvis att öka. 

En intressant observation från studien är att styckkostnaden faller med ökad för-
säljningsvolym (se Appendix C). Detta indikerar stordriftsfördelar i produktionen 
av fjärrvärme. Att öppna upp för konkurrens inom fjärrvärmemarknaden rörande 
produktion kan då, allt annat lika, leda till lägre produktionsvolymer per produk-
tionsanläggning och i genomsnitt högre totala styckkostnader i produktionen av 
fjärrvärme. Då styckkostnad och priset på fjärrvärme är positivt korrelerade indi-
kerar detta ett högre genomsnittligt pris. Denna möjliga prisförhöjande effekt på 
fjärrvärmepriset av ökad konkurrens i produktionsledet skall då vägas mot even-
tuella prispressande effekter som en konkurrens i produktionen skulle ha på före-
tagens prisstrategiska beteende.  
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Appendix A: Data 

Tabell A1: Saknar pris (antingen total intäkt eller totala försäljningsuppgifter) 

Namn Nät 

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad _1_Gullspång 

E.ON Värme Sverige AB _36_Timmernabben 

Funäsdalens Energi AB Brutet 30 apr 

Hyltebostäder _2_Fjärrvärme Landeryd 

Kraftringen Nät AB _1_Klippan 

Kraftringen Nät AB _2_Ljungbyhed 

Kraftringen Nät AB _3_Östra Ljungby 

Ljungby Energinät AB  

Lunds Energi AB _1_Lund-Lomma 

Lunds Energi AB _3_Genarp 

Lunds Energi AB _6_Bjärred 

Lunds Energi AB _7_Dalby 

Malma Kraft & Värme AB Brutet 30 juni 

Mörbylånga Kommun _2_Nät Mörbylånga 

Ore Energi AB Brutet 30 jun 

Ringsjö Energi AB _1_Eslöv 

Övik Energi AB _5_Moliden 

 
 
Tabell A2: Kostnader för produktion av fjärrvärme saknas (produktionskostnader=0) 

Namn Nät 

AB PiteEnergi _4_Norrfjärden 

Ale Fjärrvärme AB _1_Centrala systemet i Ale 

Ale Fjärrvärme AB _2_Skepplandanätet 

Aneby Miljö & Vatten AB  

Borås Energi och Miljö AB _1_Centrala nätet 

Borås Energi och Miljö AB _2_Närvärme Fristad 

Bromölla Fjärrvärme AB  

Bräcke Kommun _3_Bräcke+Kälarne 

Charlottenberg Energi AB  

E.ON Värme Sverige AB _11_Markaryd 

E.ON Värme Sverige AB _12_Mora 

E.ON Värme Sverige AB _25_Söderköping 

E.ON Värme Sverige AB _34_Hägernäs 

E.ON Värme Sverige AB _46_Prisområde 4 

Emmaboda Energi & Miljö AB _2_Broakulla 

Emmaboda Energi & Miljö AB _3_Långasjö 

Emmaboda Energi & Miljö AB _4_Vissefjärda 

Emmaboda Energi & Miljö AB _6_Algutsboda 

Finspångs Tekniska Verk AB  

Gävle Energi AB  
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Tabell A2: Kostnader för produktion av fjärrvärme saknas (produktionskostnader=0) 

Namn Nät 

Halmstads Energi & Miljö AB  

Kristinehamns Fjärrvärme AB  

Lekebergs Bioenergi AB Brutet 30 juni 

LEVA i Lysekil AB  

Mariestad Töreboda Energi AB _1_Fjärrvärme Mariestad 

Mörbylånga Kommun _1_Nät Färjestaden 

Oxelö Energi AB  

Partille Energi AB  

SEVAB Strängnäs Energi AB _1_Strängnäs 

SEVAB Strängnäs Energi AB _2_Åkers styckebruk 

SEVAB Strängnäs Energi AB _3_Mariefred 

Skövde Värmeverk AB _5_Skövde 

Sollentuna Energi AB _3_Sollentuna Energi 

Surahammars Kommunalteknik AB _1_Surahammar 

Surahammars Kommunalteknik AB _2_Ramnäs 

Surahammars Kommunalteknik AB _3_Virsbo 

Surahammars Kommunalteknik AB _4_Västsura 

SVENLJUNGA ENERGI AB Brutet 30 april 

Sävsjö Energi AB _2_Rörvik 

Söderhamn NÄRA AB _1_Söderhamn 

Söderhamn NÄRA AB _2_Ljusne 

Telge Nät AB _1_Södertälje nätet 

Tierps Fjärrvärme AB _1_Tierp 

Tierps Fjärrvärme AB _2_Örbyhus 

Torsås Fjärrvärmenät AB  

Uddevalla Energi Värme AB _1_Ljungskile 

Uddevalla Energi Värme AB _2_Munkedal 

Uddevalla Energi Värme AB _3_Uddevalla 

Ulricehamns Energi AB _1_Ullricehamn 

Ulricehamns Energi AB _2_Gällstad 

Vara Värme AB _1_Vedum 

Vattenfall AB _1_Motala 

Vattenfall AB _10_Storvreta 

Vattenfall AB _2_Askersund 

Vattenfall AB _3_Vänersborg 

Vattenfall AB _4_Tyresö/Haninge/Älta 

Vattenfall AB _5_Gustavsberg 

Vattenfall AB _6_Saltsjöbaden 

Vattenfall AB _7_Nyköping 

Vattenfall AB _8_Uppsala 

Vattenfall AB _9_Knivsta 

Västerbergslagens Energi AB _3_Fjärrvärmenät Grängesberg 

Öresundskraft AB _1_Helsingborg 

Öresundskraft Ängelholm AB _1_Öresundskraft Ängelholm 

Österlens Kraft AB  
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Tabell A3: Kostnader för distribution saknas (kostnader=0) 

Namn Nät 

AB Borlänge Energi _4_Närvärme 

AB Borlänge Energi _5_Närvärme 

AB PiteEnergi _4_Norrfjärden 

Borås Energi och Miljö AB _1_Centrala nätet 

Borås Energi och Miljö AB _2_Närvärme Fristad 

BTEA Energi AB _1_Bergsviken 4:114 i Svenstavik 

BTEA Energi AB _2_Rätansbyn 14:4 i Rätan 

Charlottenberg Energi AB  

Dala Energi Värme AB _1_Leksand 

Dala Energi Värme AB _2_Insjön 

Dalkia Energy and Building Services Aktiebolag _1_Sandudden 

Dalkia Energy and Building Services Aktiebolag _2_Alsike 

Dalkia Energy and Building Services Aktiebolag _3_Sticklinge 

Dalkia Energy and Building Services Aktiebolag _4_Näsby Park 

Degerfors Energi AB _4_Åtorp 

E.ON Värme Sverige AB _35_Fliseryd 

E.ON Värme Sverige AB _37_Blomstermåla 

E.ON Värme Sverige AB _38_Strömsnäsbruk 

E.ON Värme Sverige AB _39_Lidhult 

E.ON Värme Sverige AB _43_Prisområde 1 

Emmaboda Energi & Miljö AB _2_Broakulla 

Emmaboda Energi & Miljö AB _3_Långasjö 

Emmaboda Energi & Miljö AB _4_Vissefjärda 

Emmaboda Energi & Miljö AB _5_Emmaboda/Lindås 

Emmaboda Energi & Miljö AB _6_Algutsboda 

Falbygdens Energi AB _2_Stenstorp 

Falbygdens Energi AB _3_Floby 

Falkenberg Energi AB _2_Närvärme Ullared 

Falkenberg Energi AB _3_Närvärme Vessigebro 

Falu Energi & Vatten AB _5_Prisområde 2 

Farmarenergi i Ed AB  

Fjärrvärme I Osby AB  

Forshaga Energi AB _1_Forshaga 

Gislaved EnergiRing AB _4_Burseryd 

Grästorps Fjärrvärme AB  

Hammarö Energi AB _1_Centrala nätet 

Hammarö Energi AB _2_Lilla nätet 

Haparanda Värmeverk AB  

Hällefors Värme AB _2_Grythyttan 

Hässleholm Miljö AB _2_Tyringe 

Höganäs Fjärrvärme AB  

Jämtkraft AB _2_Brunflo 

Kristinehamns Fjärrvärme AB  

Kungälv Energi AB _3_Närvärmenät Kärna 

Lantmännen Agrovärme AB _3_Kvänum 

Lantmännen Agrovärme AB _4_Horred 

Lantmännen Agrovärme AB _5_Bjärnum 

Lantmännen Agrovärme AB _9_Ödeshög 

Lekebergs Bioenergi AB Brutet 30 juni 

Lenhovda Energi AB _1_Lenhovda 

Luleå Energi AB _2_Råneå fjärrvärme 

Luleå Energi AB _3_Antnäs Närvärme 

Luleå Energi AB _4_Luleå fjärrkyla 

Mullsjö Energi & Miljö AB  
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Tabell A3: Kostnader för distribution saknas (kostnader=0) 

Namn Nät 

Norrtälje Energi AB _2_Rimbo 

Norrtälje Energi AB _3_Hallstavik 

Nossebro Energi Värme AB _2_Västergården 

Nossebro Energi Värme AB _3_Jonslunds skola 

Nässjö Affärsverk AB _2_Bodafors 

Nässjö Affärsverk AB _3_Annerberg 

Rindi Västerdala AB  

Ronneby Miljö och Teknik AB _2_Bräkne-Hoby 

Sandviken Energi AB _3_Järbo 

Skurups Fjärrvärme AB  

Skövde Värmeverk AB _5_Skövde 

Smedjebacken Energi AB _3_Smedjebacken, Söderbärke 

Stenungsunds Energi & Miljö AB _2_Närvärmecentral 

Sundsvall Energi AB _3_Indal 

Sundsvall Energi AB _4_Liden 

Surahammars Kommunalteknik AB _1_Surahammar 

Surahammars Kommunalteknik AB _2_Ramnäs 

Surahammars Kommunalteknik AB _3_Virsbo 

Surahammars Kommunalteknik AB _4_Västsura 

SVENLJUNGA ENERGI AB Brutet 30 april 

Sävsjö Energi AB _2_Rörvik 

Söderhamn NÄRA AB _1_Söderhamn 

Söderhamn NÄRA AB _2_Ljusne 

Tierps Fjärrvärme AB _1_Tierp 

Tierps Fjärrvärme AB _2_Örbyhus 

Torsås Fjärrvärmenät AB  

Trollhättan Energi AB _2_Sjuntorp 

Ulricehamns Energi AB _1_Ullricehamn 

Ulricehamns Energi AB _2_Gällstad 

Umeå Energi AB _3_Holmsund 

Umeå Energi AB _4_Sävar 

Umeå Energi AB _5_Hörnefors 

Vattenfall AB _1_Motala 

Vattenfall AB _10_Storvreta 

Vattenfall AB _2_Askersund 

Vattenfall AB _3_Vänersborg 

Vattenfall AB _4_Tyresö/Haninge/Älta 

Vattenfall AB _5_Gustavsberg 

Vattenfall AB _6_Saltsjöbaden 

Vattenfall AB _7_Nyköping 

Vattenfall AB _8_Uppsala 

Vattenfall AB _9_Knivsta 

Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB  

Vimmerby& Mljö AB _2_Närvärme (kransorter) 

Västervik Miljö & Energi AB _3_Ankarsrum 

Växjö Energi AB _2_Prisområde 2 

Ydre Kommun  

Ånge Energi AB _2_Ljungaverk 

Åstorps Bioenergi AB  

Österlens Kraft AB  

Överkalix Värmeverk AB  

Övertorneå Värmeverk AB  

Övik Energi AB _1_Centrum 

Övik Energi AB _2_Bjästa 
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Tabell A4: Totala kostnader saknas (total kostnad = produktions- plus distributionskostnader=0) 

Namn Nät 

AB PiteEnergi _4_Norrfjärden 

Borås Energi och Miljö AB _1_Centrala nätet 

Borås Energi och Miljö AB _2_Närvärme Fristad 

Charlottenberg Energi AB  

Emmaboda Energi & Miljö AB _2_Broakulla 

Emmaboda Energi & Miljö AB _3_Långasjö 

Emmaboda Energi & Miljö AB _4_Vissefjärda 

Emmaboda Energi & Miljö AB _6_Algutsboda 

Kristinehamns Fjärrvärme AB  

Lekebergs Bioenergi AB Brutet 30 juni 

Skövde Värmeverk AB _5_Skövde 

Surahammars Kommunalteknik AB _1_Surahammar 

Surahammars Kommunalteknik AB _2_Ramnäs 

Surahammars Kommunalteknik AB _3_Virsbo 

Surahammars Kommunalteknik AB _4_Västsura 

SVENLJUNGA ENERGI AB Brutet 30 april 

Sävsjö Energi AB _2_Rörvik 

Söderhamn NÄRA AB _1_Söderhamn 

Söderhamn NÄRA AB _2_Ljusne 

Tierps Fjärrvärme AB _1_Tierp 

Tierps Fjärrvärme AB _2_Örbyhus 

Torsås Fjärrvärmenät AB  

Ulricehamns Energi AB _1_Ullricehamn 

Ulricehamns Energi AB _2_Gällstad 

Vattenfall AB _1_Motala 

Vattenfall AB _10_Storvreta 

Vattenfall AB _2_Askersund 

Vattenfall AB _3_Vänersborg 

Vattenfall AB _4_Tyresö/Haninge/Älta 

Vattenfall AB _5_Gustavsberg 

Vattenfall AB _6_Saltsjöbaden 

Vattenfall AB _7_Nyköping 

Vattenfall AB _8_Uppsala 

Vattenfall AB _9_Knivsta 

Österlens Kraft AB  
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Tabell A5: Distributionsnätets längd saknas (längd=0) 

Namn Nät 

AB PiteEnergi _4_Norrfjärden 

Bionär Närvärme AB _10_Hagaström 

Bionär Närvärme AB _13_Björklinge 

Bionär Närvärme AB _14_Vänge 

Bionär Närvärme AB _15_Bälinge 

Bionär Närvärme AB _16_Hemlingby 

Bionär Närvärme AB _8_Strömgården 

Bionär Närvärme AB _9_Skogskyrkogården 

Bollnäs Energi AB _1_Bollnäs 

Bollnäs Energi AB _2_Arbrå 

Bollnäs Energi AB _3_Kilafors 

Dalkia Energy and Building Services Aktiebolag _4_Näsby Park 

E.ON Värme Sverige AB _11_Markaryd 

E.ON Värme Sverige AB _34_Hägernäs 

E.ON Värme Sverige AB _41_Boxholm 

Eksjö Energi AB _1_Eksjö tätort 

Eksjö Energi AB _2_Ingatorp 

Eksjö Energi AB _3_Mariannelund 

Gislaved EnergiRing AB _4_Burseryd 

Hagfors Energi AB _1_Hagfors värmeverk 

Hagfors Energi AB _2_Ekshärads värmeverk 

Hällefors Värme AB _2_Grythyttan 

Jämtlands Värme AB _1_Hammerdal 

Kils Energi AB  

Lantmännen Agrovärme AB _4_Horred 

Lilla Edets Fjärrvärme AB  

Luleå Energi AB _2_Råneå fjärrvärme 

Luleå Energi AB _3_Antnäs Närvärme 

Mälarenergi AB _2_Kungsör 

Norrtälje Energi AB _3_Hallstavik 

Nossebro Energi Värme AB _2_Västergården 

Nossebro Energi Värme AB _3_Jonslunds skola 

Partille Energi AB  

Rindi Västerdala AB  

Surahammars Kommunalteknik AB _1_Surahammar 

Surahammars Kommunalteknik AB _2_Ramnäs 

Surahammars Kommunalteknik AB _3_Virsbo 

Surahammars Kommunalteknik AB _4_Västsura 

SVENLJUNGA ENERGI AB Brutet 30 april 

Söderhamn NÄRA AB _1_Söderhamn 

Söderhamn NÄRA AB _2_Ljusne 

Vattenfall AB _10_Storvreta 

Vattenfall AB _8_Uppsala 

Vattenfall AB _9_Knivsta 

Ydre Kommun  

Ånge Energi AB _2_Ljungaverk 
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Tabell A6: Nätets ålder saknas (uppgifter saknas eller är felaktigt ifyllt) 

Namn Nät 

AB PiteEnergi _4_Norrfjärden 

Bionär Närvärme AB _2_Forsbacka 

Borås Energi och Miljö AB _2_Närvärme Fristad 

E.ON Värme Sverige AB _11_Markaryd 

E.ON Värme Sverige AB _22_Skinnskatteberg 

E.ON Värme Sverige AB _34_Hägernäs 

E.ON Värme Sverige AB _35_Fliseryd 

E.ON Värme Sverige AB _37_Blomstermåla 

E.ON Värme Sverige AB _38_Strömsnäsbruk 

E.ON Värme Sverige AB _39_Lidhult 

E.ON Värme Sverige AB _41_Boxholm 

Eksjö Energi AB _2_Ingatorp 

Gislaved EnergiRing AB _4_Burseryd 

Hällefors Värme AB _2_Grythyttan 

Luleå Energi AB _3_Antnäs Närvärme 

Nossebro Energi Värme AB _2_Västergården 

Nossebro Energi Värme AB _3_Jonslunds skola 

Surahammars Kommunalteknik AB _4_Västsura 

SVENLJUNGA ENERGI AB Brutet 30 april 

Vattenfall AB _5_Gustavsberg 

 
 
Tabell A7: Antalet kunder saknas (antal=0) 

Namn Nät 

Eskilstuna Energi & Miljö AB _4_Eskilstuna Energi & Miljö 

Mölndal Energi AB  

Umeå Energi AB _1_Umeå 

Umeå Energi AB _2_Bjurholm 

Umeå Energi AB _3_Holmsund 

Umeå Energi AB _4_Sävar 

Umeå Energi AB _5_Hörnefors 

Öresundskraft AB _1_Helsingborg 

Öresundskraft Ängelholm AB _1_Öresundskraft Ängelholm 
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Appendix B: Figurer och resultat 

 
Figur B1: Genomsnittspris för småhus (kr/kWh). 

 
Figur B2: Genomsnittspris för flerbostadshus (kr/kWh). 

 
Figur B3: Genomsnittspris för lokaler (kr/kWh). 
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Tabell B1: Estimationsresultat. 

 Totalt  

Variabel  Parameter t-värde

Konstant 0.20** (2.01)

iAUC  0.24** (5.50)

iAUI  -0.02** (-2.47)

iSHQ ,  -0.08 (-0.21)

iFBHQ ,  0.25** (2.10)

iLOKQ ,  -0.49* (-1.89)

iSamÖvrQ ,  -0.46* (-1.82)

idCHP  0.01 (0.31)

ijivatd Pr  0.01 (0.41)

ijdSamägt  0.02 (0.94)

ijngdFörvaltni  0.02 (0.50)

iÅld  -0.01** (-2.18)

Aver
iP  0.34** (4.87)

iMS  -4.58** (-2.52)

iDensLev.  -0.01 (-1.27)

iInkomst  0.01* (1.73)

2R  
0.33 

F-test 9.56 

N (observationer) 307 

** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 
procent 
Tabell B2: Estimationsresultat. 
 Totalt  
Variabel Parameter t-värde
Konstant  0.22** (0.09)

iAUC  0.22** (0.04)

iAUI  -0.02** (0.01)

iSHQ ,  -0.61 (0.42)

iFBHQ ,  0.19 (0.12)

iLOKQ ,  -0.32 (0.26)

iSamÖvrQ ,  -0.24 (0.25)

idCHP  0.01 (0.02)

ijivatd Pr  0.01 (0.01)

ijdSamägt  0.02 (0.02)

ijngdFörvaltni  0.02 (0.03)

iÅld  -0.01* (0.00)

Aver
iP  0.37** (0.07)

iMS  -4.52** (1.78)

iDensQ.  
-0.01** (0.00)

iInkomst  0.01* (0.00)

2
R  

0.35 

F-test 10.70 
N (observationer) 307 
** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 
procent. 
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Tabell B3: Estimationsresultat för fjärrvärmepriser – inkluderande huvudbränsle.

 Totalt  Småhus Flerbostadshus Lokaler 

Variabel Parameter Parameter Parameter Parameter 
Konstant 0.24** -0.24 0.38** 0.34** 
 (2-36) (-0.54) (3.39) (2.99) 

iAUI  -0.02* 0.02 0.01 -0.02* 

 (-1.77) (0.36) (0.10) (-1.64) 

itotQ ,  -0.03 -1.53 -0.97 -0.37* 

 (-0.72) (-1.06) (-0.97) (-1.82) 

idCHP  -0.01 -0.03 -0.03 -0.01

 (-0.46) (-0.34) (-0.96) (-0.29) 

ijivatd Pr  0.01 0.12** 0.00 -0.00

 (0.79) (1.96) (0.22) (-0.15) 

ijdSamägt  0.02 0.01 -0.03 0.00

 (0.94) (0.06) (-1.20) (0.14) 

ijngdFörvaltni  0.04 0.28* -0.01 -0.01

 (1.02) (1.78) (-0.25) (-0.30) 

iÅld  -0.01* 0.01 -0.01** -0.01* 

 (-1.66) (0.62) (-1.98) (-1.65) 
Aver
iP  

0.37** 0.17 0.46** 0.31** 

 (4.95) (0.59) (5.85) (3.67) 

iMS  -7.86** -2.24 0.49 -3.23

 (-4.28) (-0.30) (0.24) (-1.52) 

iDensLev.  -0.01* 0.01 -0.01** -0.01** 

 (-1.91) (0.60) (-2.97) (-2.35) 

iInkomst  0.01** 0.01* -0.00 0.01

 (2.19) (1.87) (-0.10) (1.43) 
Huvudbränsle:  
- Hetvattenpanna  
d_Avfall 0.01 -0.01 0.06 -0.04
 (0.31) (-0.09) (1.41) (-0.95) 
d_Övrigt_1 0.10** -0.05 0.05 0.11* 
 (1.97) (-0.19) (0.72) (1.73) 
d_Övrigt_2 0.14** 0.10 0.12* 0.22** 
 (2.36) (0.33) (1.95) (2.95) 
d_Övrigt_3 -0.01 -0.03 -0.01 -0.06
 (-0.43) (-0.17) (-0.12) (-1.52) 
d_Ind. spillvärme -0.04* 0.01 -0.02 -0.04
 (-1.82) (-0.11) (-0.78) (-1.41) 
d_Mix -0.05 0.00 -0.02 -0.01
 (-0.88) (0.00) (-0.41) (-0.26) 
- Kraftvärmeverk  
d_Avfall -0.03 0.03 -0.03 -0.02
 (-0.80) (0.22) (-0.64) (-0.37) 
d_Övrigt_1 -0.02 0.01 0.01 -0.05
 (-0.24) (0.03) (0.05) (-0.60) 
d_Övrigt_2 -0.07 -0.08 0.04 0.01
 (-0.58) (-0.19) (0.35) (0.03) 
d_Mix 0.23 0.04 0.45 0.84** 
 (0.70) (0.08) (1.17) (1.99) 

2R  
0.28 0.06 0.21 0.23

F-test 5.28 0.65 3.21 3.49
N (observationer) 307 249 273 263

Notera: t-värden i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Övrigt_1 = Avfallsgas, naturgas, torv; Övrigt_2 = eldningsolja (fossil) samt kol; 
Övrigt_3 = Elförbrukning i elpanna, värmepump, el till värmepump, köpt hetvatten
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Tabell B4: Relativt förklaringsvärde. 
 Totalt genomsnittligt pris 
Variabel Parameter Stand. 

parameter 
Pearson korre-
lation 

Andel av 
2R  

Procent av 
2R  

Konstant 0.21**  
 (2.12)  

iAUC  0.25** 0.30 0.40 0.12 38

 (5.76)  

iAUI  -0.02** -0.13 -0.03 0.00 1

 (-2.54)  

itotQ ,  0.00 0.00 -0.07 0.00 0

 (0.03)  

idCHP  -0.02 -0.06 -0.22 0.01 4

 (-0.95)  

ijivatd Pr  0.01 0.02 0.06 0.00 0

 (0.42)  

ijdSamägt  0.02 0.05 -0.04 0.00 0

 (0.87)  

ijngdFörvaltni  0.02 0.02 0.04 0.00 0

 (0.47)  

iÅld  -0.01** -0.12 -0.19 0.02 7

 (-2.24)  
Aver
iP  

0.35** 0.25 0.31 0.07 24

 (4.92)  

iMS  -5.68** -0.18 -0.35 0.06 21

 (-3.22)  

iDensLev.  -0.01 -0.07 -0.08 0.01 2

 (-1.42)  

iInkomst  0.01 0.08 0.12 0.01 3
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Appendix C: Kostnadsanalys 
I detta Appendix presenteras en ekonometrisk analys av skillnader i kostnads-
strukturen mellan svenska fjärrvärmebolag. Specifikt analyseras faktorer som för-
klarar skillnader i totala styckkostnader mellan prisområden. Total styckkostnaden 
definieras som: 

 

sstorlekproduktion

nätkostnadskostnadProduktion

sstorlekproduktion

 kostnad total
  adstyckkostn Total

+==  

 
I Figur C1 visas hur styckkostnaden varierar över olika produktionsvolymer för 
olika produktionsanläggningar (prisområden). Notera att i figuren har de största 
produktionsanläggningarna uteslutits för att tydliggöra figuren, dvs. till exempel 
för Stockholm. Dessa är dock med i samplet för den ekonometriska analysen.  

 
Figur C1: Obetingat samband mellan styckkostnad och produktion. 
 
I figuren indikeras (obetingat, utan att kontrollera för andra faktorer) ett negativt 
samband, dvs. styckkostnader inom branschen faller för större producenter, vilket 
på branschnivå skulle indikera stordriftsfördelar.  
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Ekonometrisk analys av styckkostnader 
Ett fjärvärmeföretags kostnad för produktion av hetvatten beror på graden av an-
vändning av produktionsfaktorer samt priset på dessa. Hur mycket produktions-
faktorer som används beror på produktionsvolymen. I denna studie kan mängden 
insatsfaktorer som används i produktionen för respektive bolag inte observeras, ej 
heller priser för dessa. Det som dock kan observeras är totala produktionen, vilken 
mix av olika bränslen (dummy för huvudbränsle) som använts i varmvattenpro-
duktionen samt om produktionen kombinerar produktion av varmvatten och 
elektricitet. Utöver detta kan distributionsnätets egenskaper (nätets längd och ål-
der) som påverkar kostnader för nätet, samt ägarkategorier observeras. Kontroll 
för olika ägarkategorier kan påvisa om det finns skillnader i produktions- och 
kostnadseffektivitet mellan olika ägare. Då tätheten geografiskt blad kunder kan 
skilja mellan prisområden och ge upphov till skillnader i kostnadsstruktur beräk-
nas även tätheten bland leveranspunkter. Detta beräknas som antalet leverans-
punkter per km distributionsnät.  

För att studerar hur den totala styckkostnaden för fjärvärmeproducenter beror på 
ovan diskuterade faktorerna används en multipel regression. Totala styckkost-
nadsfunktionen som skattas har formen: 
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där iAUC är totala styckkostnaden, itotQ ,  är produktionsvolymen, idCHP  är en dum-
my för kombinerad produktion av hetvatten och elektricitet, kvpijdB , är dummyvari-
abler indikerande huvudbränslet (med värdet 1, annars noll) i produktion av het-
vatten i kraftvärmeverk, hvpijdB ,  är dummyvariabler indikerande huvudbränsle 
(med värdet 1, annars noll) i produktion av hetvatten i hetvattenpanna, iLd  är 
distributionsnätets längd, iÅld  är ålder för distributionsnätet, iLLd  är antalet leve-
ranspunkter per kilometer distributionsnät, ildÄgare är dummy variabler indikeran-
de typ av ägare, alla variabler för prisområde i, och iε är en slumpterm.  

I skattningar av regressionsmodellerna för styckkostnader används ett reducerat 
sampel där det ursprungliga samplet på 394 prisområden har minskats genom att 
fjärrvärmebolag med endast distribution och ingen produktion har uteslutits. Yt-
terligare ett antal prisområden med extrema observationer, t.ex. styckkostnader på 
23 kronor alternativt 1 öre, har också tagits bort ur samplet. Orsaken till de extrema 
observationerna är antingen extremt liten produktion relativt kostnader eller om-
vänt. Totalt innehåller slutliga samplet 307 prisområden. I Tabell C1 redovisas 
resultat för två modeller av skattningar av parametrarna i totala styckkostnads-
funktionen:  
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Tabell C1: Estimationsresultat för totala styckkostnadsfunktionen. 

 Modell 1 Modell 2 

Variabel Parameter t-värde Parameter t-värde 

Konstant 0.49** 21.73 0.48** 21.57 

itotQ ,  
0.09 0.75 -0.09* -1.65 

d_CHP -0.13 -0.38 -0.02 -0.50 

d_avfall (kraftvärme) -0.07 -1.28 -0.06 -1.06 

d_Övrigt_1 (kraftvärme) -0.18 -1.62 -0.20* -1.76 

d_Övrigt_2 (kraftvärme) 0.07 0.44 0.08 0.53 

d_Mix (kraftvärme) -0.18 -0.25 0.82* 1.88 

d_avfall (hetvattenpanna) -0.01 -0.12 -0.01 -0.15 

d_Övrigt_1 (hetvattenpanna) 0.12* 1.67 0.12* 1.66 

d_Övrigt_2 (hetvattenpanna) 0.05 0.44 0.06 0.59 

d_Övrigt_3 (hetvattenpanna) 0.01 0.17 -0.01 -0.17 

d_ind_spill (hetvattenpanna) -0.07** -2.32 -0.08** -2.40 

d_mix (hetvattenpanna) 0.04 0.64 0.04 0.61 

Nät_Längd -0.03* -1.80 - - 

Leveranspunkter/km nät -0.01** -2.52 -0.01** -2.28 

Nät_ålder 0.00 0.30 0.00 0.31 

d_förvaltning 0.10 0.22 0.01 0.30 

d_privat 0.01 0.27 0.00 0.12 

d_samägt -0.05* -1.70 -0.05* -1.64 

 2R =0.14 
 2R =0.13 

 

** Signifikant på 5 procents nivå; * Signifikant på 10 procents nivå. 

 
Ett F-test (F = 2.25) för modell 1 indikerar att modellen som helhet är signifikant på 
1 procents nivå, samt att förklaringsgraden är 14 procent, 2R =0.14 ( 2R _adjusted = 
0.07), dvs. 14 procent av variationen i totala styckkostnaderna förklaras av de obe-
roende variablerna. Resultatet för individuella parametrar indikerar att det negati-
va sambandet mellan totala styckkostnader och produktionsstorlek (Q) försvinner 
när vi kontrollerar för andra faktorer. Detta implicerar att det inte finns stordrifts-
fördelar i produktionen mätt på branschnivå. Distributionsnätets längd påverkar 
(signifikant på 10 procents nivå) totala styckkostnaderna negativt, dvs. längre dis-
tributionsnät minskar totala styckkostnaderna. Ökad tätheten bland kun-
der/leveranspunkter (ökat antalet leveranspunkter per km distributionsnät) sänker 
(signifikant på 5 procents nivå) i genomsnitt totala styckkostnaderna. För dummy 
variablerna som kontrollerar för typ av ägare indikeras att samägande minskar 
totala styckkostnaderna relativt kommunalt ägande (som är referenspunkt), dvs. 
totala styckkostnaderna är i genomsnitt lägre i prisområden som ägs gemensamt 
av kommun och annan part (stat eller privat) relativt prisområden som endast ägs 
av kommunen. Effekten är signifikant på 10 procents nivå. För övriga typer av 
ägande, dvs. privat och förvaltade, observeras ingen signifikant skillnad jämfört 
med kommunalt ägande. För dummy variablerna indikerande typ av huvudbräns-
le i produktionen i kraftvärmeverk respektive hetvattenpanna är biobränsle refe-
renspunkt. Relativt prisområden som använder biobränsle som huvudbränsle så är 
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i genomsnitt totala styckkostnaderna högre i prisområden som använder torv och 
naturgas (Övrigt_1) som huvudbränsle i hetvattenpanna (signifikant på 10 procents 
nivå). För prisområden som använder industriell spillvärme som huvudbränsle i 
hetvattenpanna indikeras att de i genomsnitt, relativt de som använder biobränsle 
som huvudbränsle, har lägre totala styckkostnader (signifikant på 5 procents nivå). 

Ett problem med resultaten i modell 1 är att produktionsvolym och distributions-
nätets längd är starkt positivt korrelerade (korrelation på 0.78, signifikant på 1 
procents nivå) vilket ger upphov till multikolinjaritetsproblem. Problemet uppstår 
för att variablerna har likartad variation och mäter liknande saker. Detta är inte 
förvånande då en ökad försäljning av fjärrvärme (ökad produktion) ofta innebär 
investeringar i längden på distributionsnäten. För att undvika problemet har mo-
dellen skattats om utan distributionsnätets längd. Resultaten redovisas i Tabell C1 
som modell 2. 

I likhet med modell 1 är även modell 2 signifikant i sin helhet (F=2.18). Förklar-
ingsgraden är 13 procent av variationen i totala styckkostnader ( 2R =0.13) men 

justerad 2R ( 2R _adjusted) är samma som i modell 1 (0.07). Detta indikerar att mo-
dellanpassningen inte blir bättre av att inkludera nätets längd. Signifikanta resultat 
i modell 2, på 5 procents nivå, är att ökat antal leveranspunkter per km distribu-
tionsnät (ökad kundtäthet), samt att användandet av industriell spillvärme som 
huvudbränsle i hetvattenpanna relativt användandet av biobränsle som huvud-
bränsle i genomsnitt sänker totala styckkostnaderna. Signifikanta resultat, på 10 
procents signifikans nivå, är att ökad produktionsvolym (Q), användandet av av-
fallsgas, naturgas och torv (Övrigt_1) som huvudbränsle i kraftvärmeverk relativt 
användandet av biobränsle som huvudbränsle, i genomsnitt sänker de totala 
styckkostnaderna, medan användandet av blandade bränslen (mix) i kraftvärme-
verk samt naturgas och torv (Övrigt_1) i hetvattenpanna som huvudbränsle, i ge-
nomsnitt höjer totala styckkostnaderna. 

Ett intressant resultat som impliceras av modell 2 är att det verkar föreligga signi-
fikanta stordriftsfördelar i produktionen inom branschen, dvs. att styckkostnaden 
faller med ökande produktionsstorlekar. Notera dock att detta inte nödvändigtvis 
betyder att ett bolag med relativt mindre produktion uppnår en lägre styckkostnad 
i produktionen om den ökar sin produktions/försäljningsvolym då resultatet ovan 
inte tar hänsyn till det individuella bolags speciella situation och möjliga restrik-
tioner i sin produktion och försäljning. En expansion för att inkludera nya kunder 
kan för vissa prisområden innebära signifikanta investeringskostnader, om nya 
kunder ligger långt från existerande distributionsnät, vilket nödvändigtvis inte 
leder till lägre totala styckkostnader.  

Stordriftsfördelar är dock av intresse i diskussionen rörande en introduktion av 
konkurrens i produktionen av fjärrvärme, så kallad tredje parts tillträde. En upp-
delning av produktion och försäljning, allt annat lika, på fler produktionsanlägg-
ningar leder då till lägre produktionsvolymer per anläggning och följaktligen troli-
gen i genomsnitt högre totala styckkostnader.     
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