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Förord 

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, 
naturgas och fjärrvärme. Ei har tillsyn över efterlevnaden av fjärrvärmelagen 
(2008:263) samt driver Fjärrvärmekollen, ett internetbaserat verktyg till stöd för 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresvärdar, m.fl. för att granska 
företagsinformation och nyckeltal hos fjärrvärmeföretagen. 

Det finns ingen skyldighet för fjärrvärmeföretag att överföra värme för annans 
räkning. Det innebär att fjärrvärmeföretagen verkar i en monopolsituation både 
vad gäller själva överföringen och leverensen av fjärrvärme. För att andra 
värmeproducenter än det etablerade fjärrvärmeföretaget, till exempel industrier 
med en spillvärmepotential, ska kunna få avsättning för sin värme krävs i 
dagsläget ett samarbete mellan fjärrvärmeföretaget och den externa 
värmeproducenten. I vissa fall kan en överenskommelse vara svår att nå. 

Den 16 maj 2012 beslutade regeringen att ge Ei i uppdrag att utreda och föreslå den 
närmare utformningen av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för 
värmeproducenter.  Under arbetet med rapporten har Ei genomfört samråd och 
hämtat synpunkter från Statens energimyndighet och Konkurrensverket samt 
hållit referensgruppsmöten med berörda intressenter. 

Genom denna rapport redovisar Ei uppdraget och lämnar ett förslag på 
utformning av en modell för reglerat tillträde. Ei lämnar även förslag på ändrad 
lagstiftning.  

 

Eskilstuna, april 2013 
 
 
 

 

Anne Vadasz Nilsson 
Generaldirektör 
    Göran Heldesten 
    Projektledare 



Sammanfattning 

Reglerat tillträde ska bara ske när fjärrvärmeföretaget inte 
bör neka till ett samarbete  
Enligt fjärrvärmelagen har värmeproducenter rätt att kräva förhandling om 
tillträde till fjärrvärmeföretagets rörledningar. Det finns emellertid ingen 
skyldighet för fjärrvärmeföretaget att efter en sådan förhandling acceptera att 
värmeproducenten ansluts till fjärrvärmenätet. Befintliga inmatningssamarbeten 
har därför uteslutande kommit till genom frivilliga överenskommelser mellan 
värmeproducent och fjärrvärmeföretag.  

Även i fall där ett inmatningssamarbete objektivt sett är företagsekonomiskt 
intressant för parterna, kan det vara svårt att nå en frivillig överenskommelse. 
Detta beror i regel på svårigheter att hitta en fördelning av risk och nytta, som 
båda parter kan acceptera. Det kan finnas skäl för ett fjärrvärmeföretag att neka till 
ett inmatningssamarbete som i och för sig bedöms vara lönsamt. 
Fjärrvärmeföretaget kan till exempel bedöma att ett samarbete inte passar 
företagets riskprofil eller att det finns andra mer lönsamma investeringar som är 
mer prioriterade. Det kan leda till att fjärrvärmeföretaget inte vill ta del av den 
finansiella risken för att realisera ett inmatningssamarbete. Detta kan i sin tur ge 
upphov till konflikt med en extern värmeproducent som vill erbjuda en 
värmepotential men inte är beredd att ta hela risken för detta. 

En utgångspunkt för detta arbete är att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst i 
det reglerade tillträdet. En målsättning är att hitta en modell som ger 
värmeproducenten möjlighet att kräva en anslutning utan att detta innebär att 
fjärrvärmeföretaget måste acceptera något som innebär en risk för förluster. 
Modellen för reglerat tillträde ska alltså utgöra en miniminivå för vad 
fjärrvärmeföretaget ska acceptera.  

Tillträdesrätten gäller under vissa förutsättningar 
Den föreslagna modellen avgränsas till att gälla anläggningar som varken är eller 
har varit anslutna till fjärrvärmenätet. En sådan avgränsning gör att 
värmeproducenter som redan är anslutna inte har möjlighet att tilltvinga sig bättre 
villkor genom att säga upp befintligt avtal för att istället begära ett reglerat 
tillträde.  

Inmatningssamarbeten kan avse prima eller sekunda värme, antingen på 
framledningen eller på returledningen.  

Inmatning av värme på returledningen kan i vissa fall vara kontraproduktivt, då 
en höjning av returtemperaturen i vissa fall kan minska effektiviteten på 
anläggningar för rökgaskondensering och kraftvärme. Att införa generella regler 
som medger att värmeproducenter får kräva att ansluta sin värmeproduktion till 
returledningen låter sig därför inte göras utan att fjärrvärmeföretag kan antas lida 



skada av detta. En detaljerad reglering av i vilka fall inmatning på returledningen 
ska omfattas av regelverket skulle svårligen kunna tas fram.  

Det reglerade tillträdet avgränsas därför till att gälla endast anslutning på 
framledningen. 

Prima värme är värme som kan användas direkt på framledningen, utan att 
värme- eller pumpenergi behöver tillföras (primagörande). Värme som inte är 
prima kallas sekunda värme. En rätt för värmeproducenten att ansluta med 
sekunda värme skulle innebära att fjärrvärmeföretaget åläggs ett ansvar för att 
primagörandet sker på ett sätt som är lämpligt i det aktuella nätet. Detta skulle 
innebära ett ingrepp i optimeringen av fjärrvärmesystemet.  

Det reglerade tillträdet villkoras därför av att värmeproducenten levererar prima 
värme i anslutningspunkten. 

Förutsättningarna för inmatningssamarbeten skiljer sig åt 
från fall till fall 
De tekniska förutsättningarna för att ansluta extern värmeproduktion skiljer sig åt 
mellan olika fjärrvärmenät och även inom ett och samma fjärrvärmenät. Därför 
behöver individuella krav ställas på varje enskild anslutning för att en lösning ska 
kunna väljas som är godtagbar för det enskilda fjärrvärmesystemet. 

En detaljerad reglering av vilka krav som får ställas på den anslutande 
värmeproducenten samt utformningen och lokaliseringen av anslutningspunkten 
inte kan anges i en reglering. Ei föreslår därför att en modell för reglerat tillträde 
ska bygga på att ett avtal på skäliga villkor om anslutning och inmatning ska 
upprättas mellan parterna. En sådan modell medger en flexibilitet i fråga om vilka 
krav som ställs i det enskilda fallet.  

Ett inmatningssamarbete är förenat med risk 
För att ett inmatningssamarbete ska kunna inledas krävs normalt sett att en 
investering görs i en anslutningspunkt och en anslutningsledning. Detta medför en 
kapitalkostnad och således även en finansiell risk. Ett inmatningssamarbete kan 
även medföra vissa fasta kostnader.  

På förhand kan ett inmatningssamarbete endast bedömas utifrån beräknade utfall. 
Om kostnaderna förväntas vara mindre än den förväntade nyttan bedöms 
inmatningssamarbetet vara lönsamt. Ju större de fasta kostnaderna är i relation till 
den förväntade nyttan, desto känsligare blir emellertid kalkylen för avvikelser. Så 
länge inmatningssamarbetet är förenat med någon form av fasta kostnader, finns 
en risk. 

Då en utgångspunkt för modellen för reglerat tillträde är att fjärrvärmeföretaget 
ska hållas skadelöst, föreslår Ei att värmeproducenten ska betala de fasta 
kostnaderna och investeringen.  

  



Nytta uppstår mellan parterna i inmatningssamarbetet 
I förhandlingar om inmatningssamarbeten förekommer ofta olika uppfattningar 
om värderingen av den inmatade värmen.  

Den inmatade värmen skapar nytta för fjärrvärmeföretaget i första hand genom att 
fjärrvärmeföretaget kan spara in på de egna produktionskostnaderna genom att 
istället ta in billigare extern värme. Om den inmatade värmen föranleder kostnader 
för fjärrvärmeföretaget, till exempel på grund av att övrig drift suboptimeras eller 
behöver justeras, är detta något som minskar värdet av den inmatade värmen. Den 
inmatade värmen är för fjärrvärmeföretaget värd så mycket som 
fjärrvärmeföretaget sparar på att ta in den, minus de kostnader som den 
föranleder.  

Den nytta som värmen ger upphov till i förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget 
och värmeproducenten utgörs av fjärrvärmeföretagets besparing minus de 
kostnader som uppstår hos både värmeproducenten och fjärrvärmeföretaget. Om 
kostnaderna för den inmatade värmen är mindre än fjärrvärmeföretagets 
besparing har en nytta uppstått.  

Frågan hur värmen ska värderas, alltså vilken ersättning fjärrvärmeföretaget ska 
betala för denna värme, är endast en fråga om hur denna nytta ska fördelas; ju 
högre värmen värderas desto större andel av nyttan tilldelas värmeproducenten, 
och vice versa. I den föreslagna modellen för reglerat tillträde används nivån på 
ersättningen från fjärrvärmeföretaget till värmeproducenten för inmatad värme 
som ett instrument för att fördela nyttan mellan parterna. 

Den som tar investeringen bör få räkna hem den 
Det är rimligt att fördelningen av nyttan initialt styrs av hur de fasta kostnaderna 
och investeringen (risken) fördelas. Dessa kostnader ska belasta 
värmeproducenten i det reglerade tillträdet. Det är därför rimligt att 
värmeproducenten kompenseras för detta genom att tilldelas hela nyttan av den 
inmatade värmen i princip fram till dess att investeringen är återbetald. 

Om fjärrvärmeföretaget inte får någon del av nyttan av den inmatade värmen 
under det inledande samarbetet, men inte heller belastas med några kostnader för 
detta, har fjärrvärmeföretaget ingen anledning att säga nej till ett sådant samarbete. 
Ei anser även att det ska krävas av fjärrvärmeföretaget att det ska acceptera ett 
sådant samarbete, eftersom det annars i praktiken skulle utestänga 
värmeproducenten på fel grunder. 

Således bör det reglerade tillträdet tillerkänna värmeproducenten en 
ersättningsnivå för den inmatade värmen som gör att hela nyttan av den inmatade 
värmen tillfaller värmeproducenten, i princip under en tidsperiod som motsvarar 
den tid det tar att räkna hem investeringen.  

Ei gör bedömningen att en fast tidsperiod om tio år, under vilken 
värmeproducenten tillerkänns hela nyttan av den inmatade värmen, är en rimlig 
avvägning som gör att värmeproducenten i de flesta fall kan räkna hem sin 
investering – utan risk att det reglerade tillträdet blir alltför attraktivt för 
värmeproducenten.  



Efter det reglerade tillträdet bör parterna fortsätta samarbeta 
och dela på nyttan 
Den modell som föreslås ger värmeproducenten en möjlighet att på egen 
bekostnad ansluta till fjärrvärmeföretagets rörledningar och under en tioårsperiod 
få sin investering återbetald. Fjärrvärmeföretaget hålls skadelöst, men får heller 
ingen nytta av inmatningssamarbetet under dessa tio år. 

Fjärrvärmeföretaget, och i förlängningen även fjärrvärmekunderna, har emellertid 
ändå något att tjäna på de inmatningssamarbeten som inleds genom reglerat 
tillträde. När det reglerade tillträdet har löpt ut efter tio år, finns förutsättningar för 
ett fortsatt inmatningssamarbete mellan parterna. En anslutning är på plats och 
investeringen är redan gjord och hemräknad. Värmeproducenten har sannolikt 
fortfarande en värmepotential med en lägre produktionskostnad än 
fjärrvärmeföretagets egen. I detta läge har båda parter incitament att komma till en 
överenskommelse om fortsatt inmatningssamarbete. 

Emellertid kan konflikter uppstå om hur nyttan och risken ska fördelas även i 
detta fall. Det kan krävas reinvesteringar för att upprätthålla anslutningen och 
inmatningssamarbetet, vilka parterna kan vara oense om hur de ska fördelas. 
Vidare kan oenighet uppstå i fråga om hur nyttan ska fördelas. Det finns ingen 
objektivt korrekt fördelning av nyttan i denna fas av ett inmatningssamarbete. 

För att tillförsäkra att parterna inte fastnar i oenighet föreslår Ei att det införs en 
modell för ett reglerat samarbete efter det reglerade tillträdet. En sådan modell 
ger värmeproducenten rätt till fortsatt avsättning och ersättning för värme på 
skäliga villkor enligt i huvudsak samma modell som i det reglerade samarbetet.  

Under det reglerade samarbetet bör värmeproducenten, precis som under det 
reglerade tillträdet, stå för de fasta kostnaderna och eventuella reinvesteringar, 
för att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst i förhållande till detta. Eftersom 
det inte finns någon objektivt korrekt fördelning av nyttan under 
samarbetsfasen talar rättviseskäl för att en likadelning av nyttan bör föreskrivas 
under det reglerade samarbetet.  

De närmare villkoren för risk- och nyttofördelningen bör 
utformas från fall till fall 
De ingående parametrarna i bedömningen av vilken risk och nytta som uppstår i 
ett inmatningssamarbete kan förväntas vara olika från fall till fall. Vilka fasta 
kostnader och investeringar som uppstår, och hos vilken part de uppstår, är 
mycket svårt att på ett generellt plan förutsäga. På samma sätt är de besparingar 
och kostnader som ingår i bedömningen av nyttan – och därmed i beräkningen av 
ersättningen för inmatad värme – mycket svåra att identifiera på ett generellt plan. 
Att föreskriva hur risk- och nyttofördelningen i detalj ska genomföras låter sig 
därför inte göras. 

Vidare kan det finnas skäl att godta en mer schablonmässig beräkning till exempel 
vid mindre samarbeten, medan större krav på precision kan ställas vid mer 
omfattande samarbeten. 



Ei föreslår att den mer precisa modell som ska användas vid risk- och 
nyttofördelningen, inom både det reglerade tillträdet och det reglerade 
samarbetet, ska utformas mellan parterna inom ramen för de skäliga villkoren 
för samarbetet. 

Vissa problem kan inte lösas inom ramen för det reglerade 
samarbetet 
Samarbetet ska enligt förslaget ske på skäliga villkor som tas fram i det enskilda 
fallet. Genom sådana villkor kan de krav, som behövs i det enskilda fallet, ställas 
på värmeproducenten. Det kan emellertid finnas problem som inte kan lösas 
genom skäliga villkor inom ramen för ett reglerat tillträde.  

Det kan vidare tänkas att det redan innan ett inmatningssamarbete inleds kan 
konstateras till exempel att ingen lämplig anslutningspunkt finns eller att ingen 
avsättning kan bli aktuell på grund av att fjärrvärmeföretaget inte har någon 
dyrare produktion som kan ersättas av den externa värmen.  

Ei föreslår med hänsyn till detta att fjärrvärmeföretaget ska kunna neka ett 
reglerat tillträde och ett reglerat samarbete om det föreligger särskilda skäl.  

Tillsyn och övervakning 
I den föreslagna modellen för reglerat tillträde och reglerat samarbete är det 
fjärrvärmeföretaget som ansvarar för att ta fram ett avtal på skäliga villkor. Det är 
angeläget att värmeproducenten kan få prövat huruvida fjärrvärmeföretaget har 
uppfyllt denna förpliktelse. Det är särskilt viktigt att beakta att eftersom 
fjärrvärmeföretaget utformar villkoren och uppställer de krav som ska gälla 
gentemot värmeproducenten, finns en risk att ett fjärrvärmeföretag som är ovilligt 
att inleda ett inmatningssamarbete ställer alltför långtgående krav. Det är därför 
viktigt att värmeproducenten har möjlighet att få prövat huruvida uppställda 
villkor verkligen är skäliga. 

Ei föreslår därför att en ny typ av prövningsärende avseende reglerat tillträde 
och reglerat samarbete införs hos tillsynsmyndigheten. 

Om parterna är oense om någon skyldighet eller rättighet som följer av de 
föreslagna reglerna, kan en prövning göras av tillsynsmyndigheten. En sådan 
prövning kan till exempel avse huruvida villkor som fjärrvärmeföretaget tagit fram 
är skäliga eller huruvida fjärrvärmeföretaget haft särskilda skäl för att inte erbjuda 
ett reglerat tillträde.  

Ei får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av bestämmelserna 
i fjärrvärmelagen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Ei har rätt att på 
begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
En sådan begäran får förenas med vite. 

Den föreslagna konstruktionen leder således till att en värmeproducent kan få 
fastställt att ett fjärrvärmebolag inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt de 
föreslagna reglerna. Om så är fallet gäller förpliktelserna i dessa paragrafer 
alltjämt, vilket innebär att fjärrvärmeföretaget är skyldigt att komma med ett nytt 



erbjudande. Om så inte sker kan Ei enligt de nu befintliga tillsynsreglerna vid vite 
förelägga fjärrvärmeföretaget att vidta rättelse.  

Överprövning 
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt fjärrvärmelagen. 
Energimarknadsinspektionens tillsynsbeslut kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Någon ändring av denna ordning är enligt Energimarknadsinspektionens mening 
inte motiverad utifrån de nya bestämmelser som föreslås i fjärrvärmelagen. 

Ei föreslår att tillsynsmyndighetens beslut vid prövning av frågor om reglerat 
tillträde och reglerat samarbete görs överklagbara. 
 
Fjärrvärmenämndens roll 
Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet (Fjärrvärmenämnden) kan 
medla då någon inte kommer överens med ett fjärrvärmeföretag om tillträde till 
rörledning för att sälja värme till fjärrvärmeverksamhet eller använda ledningar för 
distribution av fjärrvärme (37 § fjärrvärmelagen). Fjärrvärmenämnden kan inte 
fatta några bindanden beslut som ett företag eller en kund måste följa. Nämnden är 
inte någon domstol. 

I och med de föreslagna nya bestämmelserna i fjärrvärmelagen anser Ei att de 
nuvarande bestämmelserna i fjärrvärmelagen om medling avseende tillträde till 
rörledningar blir överflödiga.  
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Författningsförslag 

Förslag till ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) 
  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

I denna lag avses med  
 
fjärrvärmeföretag: juridisk person som 
bedriver fjärrvärmeverksamhet, 
 
fjärrvärmekund: den som ingått ett avtal 
om fjärrvärme med ett fjärrvärmeföretag, 
 
konsument: fjärrvärmekund som är en 
fysisk person och som använder fjärrvärme 
i huvudsak utanför näringsverksamhet, 
 
avtal om fjärrvärme: avtal om distribution 
i rörledning av en värmebärare för 
uppvärmning och om försäljning av den 
distribuerade värmen. 

I denna lag avses med  
 

anslutningspunkt: en punkt på 
fjärrvärmeföretagets rörledning, där 
erforderliga anordningar för att kunna 
ansluta en värmeledning finns, 
 
anslutningstillfälle: den tidpunkt, vid 
anslutning till fjärrvärmeföretagets 
rörledningar, då det först är möjligt att 
påbörja överföring av värme genom 
anslutningspunkten, 
 
avtal om fjärrvärme: avtal om 
distribution i rörledning av en 
värmebärare för uppvärmning och om 
försäljning av den distribuerade värmen, 
 
fjärrvärmeföretag: juridisk person som 
bedriver fjärrvärmeverksamhet, 
 
fjärrvärmekund: den som ingått ett avtal 
om fjärrvärme med ett fjärrvärmeföretag, 
 
konsument: fjärrvärmekund som är en 
fysisk person och som använder 
fjärrvärme i huvudsak utanför 
näringsverksamhet, 
 
prima värme: värme från hetvatten eller 
annan värmebärare för uppvärmning som i 
anslutningspunkten har en sådan temperatur 
och sådant tryck att den är möjlig att mata in 
på framledningen utan att ytterligare 
värmeenergi eller pumpenergi behöver 
tillföras. 
 
värmeproducent:  den som kan sälja hetvatten 
eller annan värmebärare för uppvärmning till 
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ett fjärrvärmeföretag för användning i 
fjärrvärmeverksamheten. 

Förhandling om tillträde till 
rörledningar 

Tillträde till rörledningar 

37 § 

Om ett fjärrvärmeföretag får en 
begäran om tillträde till 
rörledningarna från någon som vill sälja 
värme till fjärrvärmeverksamheten eller 
använda ledningarna för distribution 
av värme, ska fjärrvärmeföretaget 
förhandla om tillträde med den som 
gjort begäran. Skyldigheten att 
förhandla innebär att 
fjärrvärmeföretaget ska försöka 
komma överens om ett tillträde med 
den som begärt det. 

Om någon överenskommelse inte kan 
träffas om tillträde, ska 
fjärrvärmeföretaget ange skälen för att 
tillträde inte medges. 

Om ett fjärrvärmeföretag får en begäran 
om tillträde till rörledningarna från en 
värmeproducent eller någon som vill 
använda ledningarna för distribution av 
värme, ska fjärrvärmeföretaget förhandla 
om tillträde med den som gjort begäran. 
Skyldigheten att förhandla innebär att 
fjärrvärmeföretaget ska försöka komma 
överens om ett tillträde med den som 
begärt det. 

 

Om någon överenskommelse inte kan 
träffas om tillträde, ska 
fjärrvärmeföretaget ange skälen för att 
tillträde inte medges. 

 Reglerat tillträde till rörledningar och 
reglerat samarbete 

37 a § 

 Om en värmeproducent begär tillträde till 
rörledningarna enligt 37 §, och en 
överenskommelse inte kan träffas, ska 
fjärrvärmeföretaget, om värmeproducenten 
begär det och det inte föreligger särskilda skäl, 
medge ett reglerat tillträde till 
rörledningarna. Om ett reglerat tillträde inte 
medges ska fjärrvärmeföretaget i ett skriftligt 
ställningstagande ange de särskilda skäl som 
åberopas för detta.  

Skyldigheten att medge ett reglerat tillträde 
enligt första stycket gäller endast avseende 
anslutning av prima värme på framledningen 
och endast om den anläggning som 
värmeproducenten avser ansluta inte redan 
är eller har varit ansluten för inmatning till 
fjärrvärmeföretagets rörledningar. 
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37 b § 

 Vid reglerat tillträde ska fjärrvärmeföretaget 
på skäliga villkor erbjuda en 
anslutningspunkt samt ett avtal för 
inmatning av värme under 10 år. Avtalet ska 
vara skriftligt och det ska framgå av avtalet 
att det är fråga om ett reglerat tillträde enligt 
denna lag. 

Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om vad som ska anses utgöra 
skäliga villkor enligt första stycket. 

Fjärrvärmeföretaget har rätt att ta ut en 
skälig anbudsavgift för att täcka de kostnader 
fjärrvärmeföretaget har för att ta fram ett 
erbjudande enligt första stycket. 
Värmeproducenten har rätt att, innan 
begäran enligt 37 a § görs, få uppgift om 
anbudsavgiftens storlek. 

37 c § 

 Innan ett avtal om inmatning av värme 
genom reglerat tillträde har löpt ut, ska 
fjärrvärmeföretaget, om det inte föreligger 
särskilda skäl, på skäliga villkor erbjuda 
värmeproducenten avtal om fortsatt 
inmatning av värme (reglerat samarbete). 
Avtalet ska vara skriftligt och det ska framgå 
av avtalet att det är fråga om ett reglerat 
samarbete enligt denna lag. 

Vad som sägs i första stycket gäller även 
innan ett avtal om reglerat samarbete har löpt 
ut. 

Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om vad som ska anses utgöra 
skäliga villkor enligt första stycket. 

37 d § 

 Skyldigheten att erbjuda ett avtal enligt 37 c 
§ upphör att gälla, om 

1. parterna kommer överens om det, 
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2. värmeproducenten skriftligen 
meddelar det till fjärrvärmeföretaget, 

3. värmeproducenten avstår från att 
acceptera ett erbjudande om avtal 
enligt 37 c § första stycket, utan att 
göra gällande att erbjudandet inte 
uppfyller kraven i 37 c §, eller 

4. det i en prövning enligt 37 e § 
fastslås att fjärrvärmeföretagets 
erbjudande uppfyller kraven i 37 c §, 
och värmeproducenten ändå väljer 
att inte acceptera erbjudandet. 

37 e § 

 Frågor om de rättigheter och skyldigheter som 
följer av 37 a-d §§ prövas av 
tillsynsmyndigheten.  

En fråga enligt första stycket prövas inte, om 
det visas att ansökan om prövning kommit in 
till tillsynsmyndigheten senare än två år efter 
det att fjärrvärmeföretaget sänt ett skriftligt 
ställningstagande till värmeproducenten 
under dennes senaste kända adress. 

Överklagande Överklagande m.m. 

54 § 

Beslut om föreläggande vid vite enligt 
16 § andra stycket och 52 § andra 
stycket, begäran enligt 53 § som har 
förenats med vite samt om 
förseningsavgift får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 
  
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 
 
Andra beslut enligt denna lag får inte 
överklagas. 

Beslut om föreläggande vid vite enligt 16 
§ andra stycket och 52 § andra stycket, 
beslut enligt 37 e §, begäran enligt 53 § 
som har förenats med vite samt om 
förseningsavgift får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. 
  
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten. 
 
Andra beslut enligt denna lag får inte 
överklagas. 
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1 Inledning  

I Sverige introducerades fjärrvärme i slutet av 1940-talet och sedan dess har en 
kontinuerlig utbyggnad pågått. Fjärrvärme utgör i dag den dominerande 
uppvärmningsformen på centralorten i mer än 240 av landets 290 kommuner. 
Under år 2011 distribuerades drygt 50,8 TWh fjärrvärme. Av denna mängd 
användes ungefär 60 procent för uppvärmning av bostäder, 30 procent för 
uppvärmning av servicesektorns lokaler och 10 procent för värmebehov inom 
industrin.  
 
När det gäller el finns det en skyldighet för nätföretagen att ansluta anläggningar 
samt att överföra el för annans räkning, så kallat tredjepartstillträde. Detta innebär 
att även andra än den som äger elnätet kan använda detta för överföring av el, till 
exempel till egna slutkunder. Någon motsvarande skyldighet att överföra värme 
för annans räkning finns inte i fjärrvärmelagen. Detta innebär bland annat att 
industrier med spillvärmepotential måste ingå avtal som bygger på frivillighet från 
fjärrvärmeföretagets sida, för att få avsättning för sin värme. 

Frivilliga samarbeten där fjärrvärmeföretag köper värme som producerats av 
någon annan värmeproducent förekommer redan i dag. I första hand rör det sig 
om så kallade spillvärmesamarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industri, som 
avser värme som blivit över i den industriella processen. 1 . I nuläget är industrins 
årliga leveranser av värme till fjärrvärmenäten på mellan 3,1 och 4,1 TWh.2  

Även om det alltså förekommer frivilliga samarbeten där annan part än 
fjärrvärmeföretaget matar in värme till fjärrvärmenätet kan det inte uteslutas att 
det finns fall där samarbeten inte gått att få till, även om dessa både ur 
miljösynpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt skulle vara positiva. Ett 
inmatningssamarbete består av två huvudsakliga komponenter: En investering i en 
infrastruktur för inmatning av extern värme på fjärrvärmenätet samt en 
överenskommelse om försäljning av denna värme från värmeproducenten till 
fjärrvärmeföretaget. Det kan finnas svårigheter att komma överens om hur dessa 
två komponenter ska utformas, vilka ansvarsförhållanden som ska råda mellan 
parterna samt hur hög ersättningen för inmatad värme ska vara.  

Med utgångspunkt i att det kan finnas outnyttjad potential av spillvärme och 
annan extern värme, och att det kan finnas positiva miljö- och samhällseffekter av 
att tillvarata denna potential, har det genom åren gjorts flera utredningar där 
frågan om inmatning av tredje part analyserats. Elmarknadsreformen 1996 innebar 
en grundläggande förändring av fjärrvärmeverksamheternas förutsättningar i och 

                                                           
 
 
1 Inmatningssamarbeten kan även avse annan än industriell värme. Bland annat kan värme matas in 
från lokaler, värmelager, närliggande fjärrvärmenät eller externa anläggningar vars direkta syfte är att 
framställa värme för inmatning på fjärrvärmenätet. 
2 Näringsdepartementet (2012) s. 6 samt Grontmij s. 14 
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med att krav infördes på att fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder.  

I december 2002 tillsattes en utredning för att se över fjärrvärmens 
konkurrenssituation på värmemarknaderna. Fjärrvärmeutredningen hade bl.a. i 
uppdrag att föreslå åtgärder för att bättre skydda konsumenten mot oskälig 
prissättning på fjärrvärme och att analysera lämpligheten av att en tredje part ges 
tillträdesrätt till rörledningar som ingår i en fjärrvärmeverksamhet. De förslag som 
utredningen lämnade resulterade i en ny lag, fjärrvärmelagen (2008:263). I 
lagstiftingen finns ingen generell rätt till tredjepartstillträde men den introducerar 
skyldigheter för fjärrvärmeföretaget att förhandla med den som vill ha tillträde till 
nätet för att mata in egenproducerad värme. 
 
Flera remissinstanser ansåg att fjärrvärmeutredningens förslag om skyldighet att 
förhandla med externa värmeproducenter om tillträde, som togs in i 37 § 
fjärrvärmelagen, inte var tillräckligt långtgående. Med hänsyn till bland annat 
detta tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att utforma ett regelverk för 
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (TPA-utredningen).3 
 
Utredningens förslag, som framlades i april 2011, syftade till att skapa 
förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden, såsom en del av 
värmemarknaden. Förslaget innebar i korthet att produktion, distribution, 
optimering och handel skulle separeras och att tredjepartstillträde till 
fjärrvärmenäten skulle införas. Därefter skulle kunderna fritt kunna välja 
värmeleverantör på en konkurrensutsatt marknad.  

Efter TPA-utredningens betänkande har Näringsdepartementet i en promemoria, 
PM N2012/1676/E, gjort bedömningen att förutsättningarna för konkurrens på 
fjärrvärmemarknaden är begränsade, samt vidare att inträdesbarriärerna är för 
höga för att konkurrens ska kunna uppstå. Istället redovisas förslag på åtgärder 
som syftar till att förstärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och 
samtidigt säkerställa att spillvärmeleverantörer får avsättning för sin värme. 
Näringsdepartementet gör bedömningen att miljövänlig spillvärme bör användas 
till uppvärmning på de orter där det är samhällsekonomiskt motiverat. Utifrån 
dessa ställningstaganden har regeringen uppdragit åt Ei att föreslå en modell för 
hur reglerat tillträde till fjärrvärmenäten kan ske på skäliga och icke-
diskriminerande villkor.  

1.1 Uppdraget  
Regeringen har genom beslut4 den 16 maj 2012 gett Energimarknadsinspektionen 
följande uppdrag: 

”Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att i enlighet med vad som 
närmare anges under skälen för regeringens beslut utreda och föreslå 
utformningen av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för 

                                                           
 
 
3 TPA-utredningens kommittédirektiv, se TPA-utredningen s. 438 f. 
4 Näringsdepartementet (regeringsuppdraget) 
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producenter av värme.5 Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de 
bestämmelser som bör ligga till grund för modellen. 
 
Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt 
sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom Konkurrensverket 
och Statens energimyndighet på området. Energimarknadsinspektionen ska även 
inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och organisationer. 
Uppdragets genomförande ska fortlöpande stämmas av med Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013. Uppdraget kan enligt särskild 
överenskommelse mellan företrädare för Näringsdepartementet och 
Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här 
angivits.” 
 
En särskild överenskommelse har träffats mellan företrädare för 
Näringsdepartementet och Ei om att uppdraget ska rapporteras senast den 22 
april. 

1.2 Utgångspunkter och avgränsningar 
En grundläggande utgångspunkt är att den värme som produceras ska framställas 
till så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt. TPA-utredningen redovisade 
flera uppmärksammade fall där industriell spillvärme inte utnyttjats i den 
omfattning som industrin anser vara möjlig. Om värmeproducenter utestängs på 
felaktiga grunder riskerar också den samhällsekonomiska kostnaden för 
värmeproduktionen att vara högre än nödvändigt.6 

I denna rapport är således den samhällsekonomiska nyttan av att införa ett 
inmatningssamarbete en utgångspunkt för analysen. Ei har valt att tolka 
uppdraget som att om ett inmatningssamarbete medför en samhällsekonomisk 
nytta, ska den föreslagna modellen verka för att ett inmatningssamarbete kan 
komma till stånd.  

I en samhällsekonomisk nyttoanalys av ett inmatningssamarbete ska de nyttor och 
kostnader som uppstår för parterna ingå. Därutöver ska eventuella externa 
effekter7 inräknas, men också andra samhällsekonomiska effekter som inte direkt 
påverkar parterna för det reglerade tillträdet. Den grundläggande 

                                                           
 
 
5 I skälen för regeringens beslut anges följande. ”Särskilt bör prissättning, ansvarsfördelning och 
villkorskriterier analyseras. Med villkorskriterier avses bl.a. tryck, temperatur, effekt och beräknad 
tillförd energi. Metoden ska medge tillträde för producenter av energimässigt och tekniskt användbar 
kapacitet. Metoden ska vidare vara vägledande vid icke fungerande samarbeten och ska vara 
konkurrensneutral tillträdande producenter emellan. Arbetsbördan för Energimarknadsinspektionen 
med metoden ska tillmätas betydelse i analysen. Energimarknadsinspektionen ska i samband med 
uppdraget ta fram en konsekvensanalys för kunder, företag och andra berörda aktörer samt analysera 
Fjärrvärmenämndens roll i förhållande till föreslagna åtgärder.” 
6 Näringsdepartementet (regeringsuppdraget) s. 1 f. 
7 En extern effekt föreligger om en aktörs beslut påverkar nyttan för tredje part. Ett exempel på en 
negativ extern effekt är luftföroreningar, t ex kan ett företag sakna incitament att begränsa 
luftförorenande utsläpp eftersom skadorna huvudsakligen drabbar någon annan. Den externa effekten 
kan internaliseras genom t ex skatter på utsläppet. 
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samhällsekonomiska nyttan som kan skapas genom reglerat tillträde är 
resurseffektivisering om den tillträdande värmeproducenten har en billigare 
värmekälla än den som fjärrvärmeföretaget redan använder. 

Givet att miljöpåverkan och andra externaliteter är korrekt prissatta genom till 
exempel beskattning av utsläpp, utsläppshandelssystemet och förfarandet med 
miljötillstånd bör incitamenten och det reglerade tillträdet styra aktörerna till en 
situation där sådana effekter tas i beaktande på ett samhällsekonomiskt effektivt 
sätt.8 På så sätt kan externaliteterna sägas ha internaliserats, vilket innebär att 
parterna tar hänsyn till de kostnader som de orsakar i sina produktionsbeslut. I 
denna rapport antas eventuella externa effekter på miljösidan vara internaliserade 
genom de incitamentssystem som finns på plats9. I den mån så inte har skett ligger 
det utanför ramen för denna framställning att lämna förslag på åtgärder på detta 
område. Övriga samhällsekonomiska effekter är svåra att identifiera och värdera 
och det finns inte heller utrymme att göra detta inom ramen för denna utredning.  

En modell för reglerat tillträde ska klargöra under vilka förutsättningar en 
värmeproducent har rätt att ansluta respektive mata in värme till ett fjärrvärmenät. 
Modellen ska syfta till att skapa inmatningssamarbeten som är 
samhällsekonomiskt lönsamma. Detta får anses vara fallet när samarbetet ökar 
parternas nytta, jämfört med vad som hade varit fallet utan samarbetet. 

En annan viktig utgångspunkt är att slutförbrukarna av fjärrvärmen skyddas mot 
eventuella prishöjningar till följd av ett reglerat tillträde. Modellen för reglerat 
tillträde får därför inte vara kostnadsdrivande för fjärrvärmeföretaget. 

En modell för reglerat tillträde utgör ett för fjärrvärmeföretaget betungande 
regelverk, eftersom det medför vissa förpliktelser för fjärrvärmeföretagen men inte 
ger dem några möjligheter som de inte redan har. En uppgift för denna utredning 
blir således att fastställa en kravnivå som inte leder till att fjärrvärmeföretagen 
tvingas inleda samarbeten som är företagsekonomiskt ofördelaktiga för dem. 
Utgångspunkten för utredningen är således att kraven på fjärrvärmeföretaget inte 
ska ställas på en högre nivå än att fjärrvärmeföretaget hålls skadelöst i det 
reglerade tillträdet. 

Ei ska ta fram ett förslag på en modell för reglerat tillträde som förbättrar 
möjligheterna att tillvarata spillvärme på de orter där det är samhällsekonomiskt 
motiverat. Fokus är således på de fall där samarbete kring tillvaratagande av 
spillvärme idag inte existerar. Att låta ett kommande regelverk omfatta även redan 
realiserade tillträden, som åstadkommits genom samarbete mellan industrin och 
fjärrvärmeföretagen, kan komma att påverka styrkeförhållandena parterna 
emellan.10  

Utredningen angränsas därför till att gälla endast anläggningar som varken är eller 
har varit anslutna till fjärrvärmenätet. En sådan avgränsning gör att 

                                                           
 
 
8 Se Grontmij s. 13 
9 För en kort genomgång av dessa system, se TPA-utredningen s. 85 ff. 
10 Grontmij s. 8 
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värmeproducenter som är anslutna genom befintliga inmatningssamarbeten inte 
ska ha möjlighet att tilltvinga sig bättre villkor genom att säga upp befintligt avtal 
för att istället begära ett reglerat tillträde. Således ska det reglerade tillträdet inte 
påverka befintliga samarbeten. 

Ytterligare en utgångspunkt är att en modell för reglerat tillträde till 
fjärrvärmenäten inte ska utesluta framtida samarbeten upprättade på frivillig basis 
mellan fjärrvärmeföretag och värmeleverantör. 

1.3 Projektorganisation 
Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av Göran Heldesten 
(projektledare), Linda Werther, Katarina Abrahamsson och Lars Tedebrand. 
 
I inledningsfasen av arbetet hölls en hearing (11 september 2012) för att samla upp 
idéer från olika intressenter och därefter etablerades en referensgrupp. 
Referensgruppen hade därefter tre sammankomster och bestod av representanter 
för E.ON Värme Sverige AB, Fastighetsägarna Sverige AB, AB Fortum Värme 
samägt med Stockholms stad, Göteborg Energi AB, Industrigruppen Återvunnen 
Energi, Jernkontoret, Konkurrensverket, Profu AB, Renova AB, Skogsindustrierna, 
Statens Energimyndighet, Svensk Fjärrvärme AB, Teknikmarknad, Tekniska 
Verken i Linköping AB, Vattenfall AB, Värmevärden AB och Statens 
energimyndighet. 
 
För att nå ut med information om hur projektet har fortlöpt har en projektsida på 
ei.se använts. På denna sida har bland annat presentationer och dokument lagts 
upp. 
 
I uppdraget ingick att samråda med Konkurrensverket och Statens 
energimyndighet (Energimyndigheten) för att tillvarata deras kunskaper och 
erfarenhet på området. Konkurrensverket och Energimyndigheten har ingått i 
projektets externa referensgrupp. Samrådsmöten med Konkurrensverket har vid 
fem tillfällen hållits gemensamt med ett annat projekt avseende 
prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip. Samråd med 
Energimyndigheten har skett genom ett sammanträde samt genom löpande 
kontakter. Därutöver har ett möte hållits med representanter för 
Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet. 
 
En underlagsrapport har beställts från Grontmij AB. Deras rapport återfinns i sin 
helhet som bilaga till denna rapport. 
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2 Faktorer att ta hänsyn till vid 
utarbetandet av modellen 

2.1 Tekniska förhållanden 
Utifrån intresset av tillförlitliga fjärrvärmeleveranser till kunderna finns tekniska 
krav på ett fjärrvärmesystem som måste vara uppfyllda oberoende av hur 
fjärrvärmen produceras och vem som står för leveransen till fjärrvärmesystemet. 
Det finns därför ett flertal tekniska parametrar att ta hänsyn till vid utformandet av 
en modell för reglerat tillträde. Detta för att inte riskera att fjärrvärmeleveransens 
kvalitet och tillförlitlighet äventyras. Individuella krav behöver ställas på varje 
enskild anslutning av extern värme för att en lösning ska kunna väljas som är 
godtagbar för det enskilda fjärrvärmesystemet.11 

2.1.1 Temperatur 12 

Den lägsta framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät bestäms normalt av de 
temperaturkrav som råder för att anslutna kunder ska kunna bereda 
tappvarmvatten på ett sätt som uppfyller gällande byggnormer. I undantagsfall 
kan högre temperaturkrav gälla som följd av särskilda kund- eller 
teknikanpassningar i fjärrvärmenätet. När effektbehovet ökar till följd av 
sjunkande utomhustemperaturer regleras effekten upp, i första hand genom ökade 
flöden och i andra hand genom en ökad framledningstemperatur. 
Framledningstemperaturen tillåts normalt högst uppgå till 120 °C. 

Generellt gäller att en högre framledningstemperatur vid given returtemperatur 
och givet tryckfall per meter ledning ger mindre rördimensioner i 
fjärrvärmeledningarna. Detta är den främsta orsaken till att 
framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät ligger väsentligt över den undre 
gräns som ges av framledningstemperaturen i de anslutna fastighetsinterna 
radiatorsystemen. En omotiverat hög temperatur innebär emellertid onödiga 
värmeförluster och inverkar negativt på effektiviteten för flera typer av 
produktionsanläggningar. En generell strävan att effektivisera produktionen och 
distributionen i svenska fjärrvärmesystem har gjort att den maximala 
framledningstemperaturen endast i undantagsfall ligger över 100 – 115 oC, och den 
når i princip aldrig upp till den maximalt tillåtna 120 oC. En anslutning av extern 
värme genom reglerat tillträde bör ha en lägsta tillgänglig temperaturnivå på 65 oC 
och en full rådighet över temperaturnivån upp till maximalt teoretiskt 120 oC för 
att täcka in hela spannet av möjliga framledningstemperaturer i fjärrvärmenätet. 
 
I många fall är temperaturen på till exempel industriell spillvärme given av den 
process som genererar värmen. Industriella processer sker med fördel vid så 

                                                           
 
 
11 Grontmij s. 19 
12 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 19 ff. 
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konstanta förhållanden som möjligt och temperaturen på den överskottsvärme 
som avges från processen blir då närmast konstant under produktionstiden. 
Kontinuerliga processer avger därför överskottsvärme vid en nära nog konstant 
temperaturnivå under hela året. Det finns emellertid tekniska lösningar som gör att 
spillvärmen ändå kan matas in på fjärrvärmenätet, antingen genom att 
leverantören själv står för sluttempereringen (primagörandet) eller genom att 
spillvärmen primagörs i fjärrvärmeföretagets produktionsanläggningar. 
 
Om eventuellt primagörande görs av värmeproducenten själv sker processen 
genom att värmeproducenten har egna kompletterande produktionsresurser i form 
av pannor eller andra anordningar.  
 
Extern värme kan även matas in på returledningen. En anslutning på 
returledningen kan, vid produktion av icke-prima värme (sekunda värme), tyckas 
vara att föredra eftersom värmen inte behöver primagöras. Värmen kan då istället 
användas för att förvärma flödet i returledningen som sedan primagörs i 
fjärrvärmeföretagets produktionsanläggningar. Uppvärmning av vattnet i 
returledningen kan emellertid verka kontraproduktivt för 
produktionsanläggningar vars effektivitet ökar vid lägre returtemperatur, såsom 
rökgaskondensering och värmepumpar, eller i kraftvärmeverk där hög och effektiv 
elproduktion har prioritet. 

2.1.2 Tryck 13 

Ett funktionellt viktigt krav vid anslutning av en extern värmeproducent är att de 
samverkande systemens trycknivå och differenstryck (tryckskillnad mellan 
framledning och returledning) måste överensstämma. Såväl nätkonfigurationen 
som tryckförhållandena i nätet påverkar möjligheterna att ansluta extern värme. 
Den vanligaste komplikationen är sannolikt att det befintliga 
fjärrvärmeledningsnätets dimensioner inte medger att ytterligare effekt tillförs i 
den önskade anslutningspunkten, då för små rördimensioner begränsar hur stort 
flöde som kan tillföras i anslutningspunkten utan att tryckförlusterna blir för stora. 
 
För att övervinna tryckfallsförluster i fjärrvärmesystemet och för att uppnå 
tillräckligt differenstryck för att fjärrvärmevattnet ska cirkulera tillförs mekanisk 
energi med hjälp av en cirkulationspump. Det finns normalt minst en cirkulations-
pump vid varje produktionsanläggning i ett fjärrvärmesystem. Pumpen är 
dimensionerad för att kunna tillföra så mycket energi, pumpens så kallade 
uppfordringshöjd, som behövs för att vattnet ska cirkulera i det system vars 
värmebehov motsvarar produktionskapaciteten i produktionsanläggningen vid 
dimensionerande temperaturdifferens mellan fram- och returledning. Det lägsta 
trycket i systemet uppträder normalt vid inloppet till pumpen och det högsta 
trycket uppträder vid utloppet av pumpen. Då det finns flera produktions-
anläggningar på olika platser i fjärrvärmesystemet måste pumparna kunna 
samverka. För olika driftsfall, till exempel med olika produktionsanläggningar i 
drift vid olika tidpunkter, kommer flödesriktningen och flödesfördelningen att 
förskjutas i olika delar av systemet. 

                                                           
 
 
13 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 22 
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Då en extern värmeleverans ansluts till nätet krävs i de flesta fall att flödet som 
tillförs styrs med en cirkulationspump på samma sätt som om en ny 
produktionsanläggning ansluts till systemet. Endast externa värmeleveranser av 
mindre storlek bedöms i vissa fall kunna anslutas utan behov av 
cirkulationspump. I dessa fall kan differenstrycket från andra pumpar i systemet 
vara tillräckligt för att upprätthålla cirkulationen genom anslutningen. Vid ett 
reglerat tillträde kommer således sannolikt en eller flera cirkulationspumpar att 
behöva installeras. 
 
Trycknivån i anslutningspunkten för en extern värmeleverans måste även 
anpassas så att det inre övertrycket i fjärrvärmenätet underskrider 
konstruktionstrycket (normalt 16 bar) i nätets alla delar. Det inre övertrycket i 
ledningssystemet påverkas, förutom av distributionspumparnas uppfordringshöjd, 
av rörsystemets topografi (utbredningen i höjdled). I lågt belägna områden kan 
trycket i framledningen vara högre än i utloppet från cirkulationspumpen och i 
högt belägna områden kan trycket i returledningen vara lägre än i inloppet till 
pumpen. Kokningsfenomen kan uppstå om trycket, om än bara kortvarigt, 
understiger vattnets ångbildningstryck. Kokning måste undvikas då det kan 
medföra ångimplosioner och våldsamma tryckslag i systemet. För att säkerställa 
att vattnets ångbildningstryck inte underskrids krävs ett tryckhållningssystem. Det 
kan finnas olika strategier för tryckhållning i ett fjärrvärmesystem beroende på 
nätets konfiguration och topografi.  
 
Trycksituationen i fjärrvärmesystemet innehåller parametrar som är av väsentlig 
betydelse för hela systemets funktion och som noga måste övervakas. En olämplig 
trycknivå på det flöde som avses tillföras i den önskade anslutningspunkten kan 
riskera att sabotera balansen i systemet och hindra leverans från andra 
produktionsanläggningar i systemet eller göra att trycknivån i vissa fall blir för hög 
i förhållande till konstruktionstrycket eller för låg i förhållande till vattnets 
ångbildningstryck. 

2.1.3 Tillgänglighet 

Parametrarna flöde, temperatur, temperaturskillnad, effekt, inmatad energimängd 
och tillgänglighet utgör sammantaget den tillgänglighet som en producent har. 
Effekt är en funktion av flöde och temperatur (temperaturskillnad) och energi är 
den samlade effekten över en tidsperiod.14 
 
För ett fjärrvärmeföretag kan det vara riskabelt att till stor del förlita sig på externa 
värmeleveranser utan tillgång till egen konkurrenskraftig värmeproduktion.15 Om 
fjärrvärmeföretaget blir beroende av en extern värmeproducent måste 
fjärrvärmeföretaget kunna ställa krav på värmeproducentens tillgänglighet enligt 
ovanstående parametrar. Till exempel kan det tänkas att ett frånfall av den externa 
värmen innebär en ansträngd driftsituation för värmeproducenten om 
fjärrvärmeföretaget har satts i en position där extern värme står för en stor andel 
av den totala värmelasten och tillräcklig reservproduktion inte finns tillgänglig. En 
otillförlitlig värmekälla kan även i övrigt anstränga optimeringen av systemdriften.  
                                                           
 
 
14 Grontmij s. 19 
15 Profu i Fjärrvärmeutredningen s. 411 
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Om den externa värmen istället är att se som ett komplement till 
fjärrvärmeföretagets övriga produktionsmix, och inte en vital produktionsresurs 
som fjärrvärmeföretaget måste förlita sig på, innebär en bristande tillgänglighet 
inte någon väsentlig ansträngning på fjärrvärmesystemet. Om systemdriften 
optimeras utifrån de förutsättningar som råder utan den externa värmen, och 
tillgänglig extern värme matas in endast när det är lämpligt i 
systemdriftshänseende, kan även en mindre tillgänglig produktionsanläggning 
anslutas utan att det skadar systemdriften.  

När en extern värmeproducent ansluts i stället för att fjärrvärmeföretaget bygger 
en egen produktionsanläggning, till exempel vid en utökning av 
fjärrvärmeverksamheten eller om en befintlig produktionsanläggning ska tas ur 
drift och ersättas, kan anslutningen emellertid inte ske utan att fjärrvärmesystemet 
måste optimeras utifrån den externa värmeproducenten. Krav måste då ställas 
antingen på tillgängligheten hos värmeproducenten eller på prestanda och volym 
hos fjärrvärmeföretagets reservkapacitet. 

2.1.4 Anslutningspunktens lokalisering 16 

Strukturen för uppbyggnaden av fjärrvärmenät är i stor utsträckning 
storleksberoende. Med ökande antal värmeförbrukare blir fjärrvärmenätets 
uppbyggnad och konfiguration mer komplicerad. Utbyggnaden av fjärrvärme på 
en ort har i normalfallet utgått ifrån en central produktionsanläggning varifrån 
fjärrvärme distribuerats via en trädmatad struktur som karakteriseras av att 
ledningarnas dimension, och därmed deras kapacitet att överföra värme, avtar från 
roten, där produktionsanläggningen är placerad, i riktning ut mot grenverket där 
värmeförbrukarna finns. 
 
I mer utbyggda fjärrvärmesystem övergår den trädformade strukturen till en 
maskad eller ringmatad struktur. Den maskade strukturen medger en större 
flexibilitet när det gäller att överföra värme och att göra nyanslutningar. Genom att 
det finns alternativa flödesvägar till kundernas anläggningar ökar tillförlitligheten 
i värmeleveranserna eftersom det finns möjlighet att parera temporära 
driftstörningar, både i värmeproduktionen och i distributionen av värme.   
 
Möjligheterna att tillföra externa värmeleveranser till ett fjärrvärmenät är generellt 
sett större i ett ringmatat system än i ett trädmatat. Många fjärrvärmeföretag har 
både anläggningar för baslastproduktion och för reserv- och spetslastproduktion 
lokaliserade på olika platser i fjärrvärmenätet. Det förekommer emellertid även att 
huvuddelen av produktionsresurserna finns lokaliserade till en eller ett fåtal 
platser i nätet.  
 
Fjärrvärmenäten i Sverige är generellt uppbyggda i en struktur med en större 
produktionsanläggning och därtill ett antal kompletterande mindre produktions-
anläggningar för spets- och reservproduktion på strategiskt viktiga punkter i nätet. 
Utbyggnaden av lokala ringmatningar har skett där det har varit ekonomiskt 
rimligt med hänsyn till förbättrad tillförlitlighet. Det förekommer också ledningar 

                                                           
 
 
16 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 24 f. 
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som har överdimensionerats för att möta en framtida utbyggnad av såväl 
produktion som förbrukning men det finns ingen känd nätutbyggnad som skett i 
en mer utvecklad ringmatad struktur för att medge framtida anslutning av extern 
produktion. 
 
Varje punkt i fjärrvärmenätet karakteriseras vid varje tidpunkt av en trycknivå och 
en temperaturdifferens mellan fram- och returledning. Beroende på 
värmebehovets storlek i olika delar av fjärrvärmenätet, och vilka 
produktionsanläggningar som används för att tillgodose värmebehovet, kan dessa 
storheter variera. Beroende på dessa variationer kan flödesriktningen i vissa 
ledningar ändras över tiden. För att klara dessa uppgifter övervakas driften via 
driftövervakningssystem som är olika sofistikerade beroende på fjärrvärmenätets 
storlek och komplexitet med hänsyn till styrande parametrar. 
 
Normalt finns det ett begränsat antal olika punkter i ett fjärrvärmenät som är 
lämpliga för anslutning med hänsyn till de olika tekniska parametrar som 
behandlats ovan. Det är enbart i undantagsfall som anslutningen kan ske i den 
punkt som ligger närmast den anslutande partens produktionskälla och som 
därmed normalt innebär den lägsta kostnaden för själva anslutningsledningen. För 
att kunna medge en anslutning krävs då antingen att anslutningsledningen 
förlängs för att kunna anslutas i en punkt som är lämplig eller att det görs 
anpassningar av det befintliga ledningssystemet, genom att vissa ledningssträckor 
förstärks (förläggning av nya fjärrvärmeledningar med större dimensioner), så att 
anslutningen kan ske i den önskade anslutningspunkten. 

2.1.5 Anslutningspunktens utformning 17 

Anslutningspunkter utgör gränssnittet mellan fjärrvärmenätet och anslutningar till 
fjärrvärmenätet, såväl för tillförsel till fjärrvärmenätet som för uttag av 
värmeenergi från nätet. Gränssnittet för uttag ligger normalt i kundens 
fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen är i de flesta fall en standardiserad enhet, 
bestående av värmeväxlare mellan fjärrvärmenätet och de fastighetsinterna 
uppvärmningssystemen för uppvärmning och tappvarmvattenberedning samt 
reglerutrustning för uttag av värme som motsvarar den anslutande fastighetens 
värmebehov vid varje tidpunkt.  
 
En anslutningspunkt för tillförsel av värmeenergi till ett fjärrvärmenät kan 
antingen utföras som en direkt anslutning (utan värmeväxlare) eller som en 
indirekt anslutning (med värmeväxlare). Vid direkt anslutning sker fysiskt utbyte 
av varmvatten eller annan värmebärare mellan den anslutande externa värme-
leveransen och fjärrvärmesystemet. Vid indirekt anslutning är den anslutande 
värmeleveransen och fjärrvärmesystemet fysiskt åtskilda och vattnet i respektive 
system blandas inte med varandra. Valet mellan direkt och indirekt anslutning kan 
vara en fråga om att begränsa trycknivån i fjärrvärmenätet vid anslutningspunkten 
men kan även vara en kvalitativ avvägning för att förbättra leveranssäkerheten. 
Indirekt anslutning förutsätter att den externa värmeleveransen har en 
temperaturnivå som medger värmeöverföring via en värmeväxlare. Det innebär att 

                                                           
 
 
17 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 25 f. 
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den anslutande värmeleveransen måste ha en temperaturnivå som överstiger 
temperaturnivån i fjärrvärmesystemet. För givna temperaturer i fjärrvärmenätet 
möjliggör därför direktanslutning de lägsta temperaturerna vid en anslutning av 
en extern leverans. Valet mellan direkt eller indirekt anslutning är normalt inte en 
ekonomisk fråga, då det går att bygga värmeväxlare som gör att 
temperaturdifferensen mellan systemen blir mycket liten (ett par grader) till en 
kostnad som i sammanhanget kan anses låg. Oftast är det andra överväganden 
som avgör till fördel för indirekt anslutning, t.ex. att en indirekt anslutning utgör 
en naturlig gräns för huvudmannaskap för systemen, så att driftstörningar, till 
exempel tryckslag eller föroreningar, i det ena systemet inte får möjlighet att 
fortplanta sig till det andra systemet. 

2.2 Fördelning av risk och nytta mellan aktörerna 
Vid ett reglerat tillträde ska risk och nytta fördelas mellan de två parterna. Någon 
part ska belastas med de kostnader i form av investeringar, som måste göras för att 
det reglerade tillträdet ska komma till stånd. Därefter ska en fördelning av den 
samlade nyttan av samarbetet regleras.  

2.2.1 Nyttobegreppet 

Ett inmatningssamarbete kan medföra både förändrade intäkter och kostnader för 
såväl värmeproducenten som för fjärrvärmeföretaget.18 

Den totala nyttan av ett inmatningssamarbete är summan av värmeproducentens 
och fjärrvärmeföretags intäkter av samarbetet, minus deras kostnader för 
samarbetet. En positiv nytta uppstår således när någon av parterna får en intäkt 
som inte utbalanseras av en lika stor eller större kostnad hos den ena eller den 
andra parten. En intäkt för den ena parten som kommer till priset av att den andra 
parten får en lika stor kostnad är således inte nyttoskapande – den leder bara till en 
omfördelning av nyttan, att resurser flyttas från den ena parten till den andra. 
Nytta i ett inmatningssamarbete uppstår således när de gemensamma intäkterna 
och kostnadsbesparingarna överstiger de sammanlagda kostnader för samarbetet.  

Intäkter och kostnader kan utfalla på olika sätt över tid. Fjärrvärmeföretagets 
intäkt (besparing) i form av uteblivna kostnader för egen värmeproduktion görs 
löpande under inmatningssamarbetets lopp. Av kostnaderna är en del 
koncentrerade till tiden för investeringen, medan andra är löpande. Om parterna 
vill göra en bedömning av om samarbetet kommer att bli lönsamt behöver därför 
samtliga intäkter och kostnader för samarbetet uppskattas till belopp och i tid, och 
därefter räknas om till nuvärden. Om nuvärdet av intäkterna är större än nuvärdet 
av kostnaderna finns det en samlad nytta med ett inmatningssamarbete. 

  

                                                           
 
 
18 Med intäkter menas i den fortsatta framställningen alla positiva nyttor såsom rena intäkter samt 
besparingar. Med kostnader menas alla negativa nyttor såsom rena kostnader samt uteblivna intäkter 
och besparingar. 
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De intäkter och kostnader som typiskt sett uppstår i inmatningssamarbeten är: 

• Kostnader för att bygga anslutningsledningen. 

• Kostnader för underhåll av anslutningsledningen. 

• Kostnadsbesparing hos fjärrvärmeföretaget genom att de inte behöver 
köra egen produktion. 

• Ökade kostnader för systemdriften som uppstår hos fjärrvärmeföretaget 
som en följd av ökade externa värmeleveranser.  

• Kostnadsbesparing hos värmeproducenten av att inte behöva kyla bort 
värme i en industriell process. 

• Kostnad för primagörande av värme som ska matas in på 
fjärrvärmesystemet.  

• Värmeproducentens eventuella kostnad för framställningen av den värme 
som levereras in på fjärrvärmenätet.  

• Kostnader som uppstår hos fjärrvärmeföretaget i form av 
följdinvesteringar i fjärrvärmenätet, till exempel kapacitetshöjningar i 
rörledningarna från anslutningspunkten till övriga delar av 
fjärrvärmenätet. 

Beroende på hur fördelningen av nyttan genomförs kan intäkterna och 
kostnaderna behöva bedömas antingen på marginalen eller på totalen. Om en 
avräkning sker löpande kan en bedömning av marginalintäkterna och 
marginalkostnaderna vara tillräcklig. Om en avräkning sker på förhand med 
justeringsavräkning i efterhand behöver de totala intäkterna och kostnaderna 
bedömas. Hur stora intäkterna och kostnaderna är på totalen, uttryckt som ett 
nuvärde av alla intäkter och kostnader över tid, är lättare att fastställa i efterhand 
än på förhand, eftersom detta är beroende av vilka volymer extern värme som 
matas in – och detta är en på förhand okänd variabel.  

2.2.2 Finansiell risk 

För att ett inmatningssamarbete ska kunna inledas krävs normalt sett att en 
investering görs i en anslutningspunkt och en anslutningsledning. Detta medför en 
kapitalkostnad och således även en finansiell risk. Ett inmatningssamarbete kan 
även medföra vissa fasta kostnader. De fasta kostnaderna och investeringen är 
sådana att de uppstår oavsett vilka volymer extern värme som matas in och hur 
stor nyttan av denna värme visar sig vara. Det finns alltså en risk att de fasta 
kostnaderna och investeringen inte kommer att bli täckta, om 
inmatningssamarbetet visar sig inte generera den ursprungligen bedömda nyttan. 

Nedan beskrivs exempel på sådana kostnader. 

Det geografiska avståndet och terrängen mellan den anslutande anläggningen och 
anslutningspunkten påverkar hur stor anslutningskostnaden blir. Beroende på 
vilka tekniska specifikationer fjärrvärmenätet och den anslutande anläggningen 
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har kan upprättandet av anslutningspunkten vara mer eller mindre komplicerat 
och kostsamt. Det kan krävas installation av vissa system för att skydda 
fjärrvärmenätet mot bland annat tryckslag och ändrad flödesriktning. En 
anslutning av en extern värmeproducent kan även kräva följdinvesteringar i 
fjärrvärmenätet, till exempel kapacitetshöjningar i rörledningarna från 
anslutningspunkten till övriga delar av fjärrvärmenätet. 

För att ett samarbete över huvud taget ska komma till stånd krävs att vissa 
kostnader läggs ned på att undersöka potentialen samt att förhandla om och ta 
fram ett avtal för samarbetet. 

Beroende på hur samarbetet utformas kan det även vara förknippat med löpande 
administrativa kostnader som är oberoende av den inmatade volymen. 

Om värmeproducenten inte kan garantera tillgängligheten kan användandet av 
den inmatade värmen medföra att fjärrvärmeföretaget känner av ökade krav på att 
reservkapacitet ska kunna sättas in snabbt, vilket kan medföra kostnader. Däremot 
innebär ett nytt inmatningssamarbete inte att fjärrvärmeföretaget volymmässigt 
behöver utöka sin reservkapacitet. När den externa anläggningen läggs till i 
produktionsmixen innebär detta att den totala produktionskapaciteten ökar.19  

När ingen inmatning sker kan en  kostnad uppstå genom att anslutningsledningen 
måste varmhållas även när den inte körs.20 

Fasta kostnader kan kompenseras av att det finns fasta intäkter eller nyttor som 
följer av ett inmatningssamarbete. I riskhänseende är det relevant att se dessa som 
negativa fasta kostnader. De är alltså sådana att de begränsar den totala fasta 
kostnaden, och därmed även risken. 

2.2.3 Fördelning av finansiell risk och nytta 

När det finns en betydande fast kostnad introduceras en risk för att samarbetet inte 
kommer att löna sig, även om en bedömning ger vid handen att det finns en 
förväntad samlad nytta med ett inmatningssamarbete. Risken består i att nyttan 
kanske inte blir tillräckligt stor för att täcka de fasta kostnaderna och investeringen. 
Risken för en part i samarbetet är större ju större del av de fasta kostnaderna och 
investeringen den parten tar och mindre ju större del av nyttan den får. 

                                                           
 
 
19 Det reglerade tillträdet ger fjärrvärmeföretaget en möjlighet men inte en skyldighet att, som en följd av 
att den externa värmeproducenten läggs till i produktionsmixen, göra besparingar genom att lägga ned 
en dyrare anläggning. Detta skulle göra att fjärrvärmeföretaget bygger in sig i ett beroende av 
värmeproducenten, men det sker i så fall helt på eget initiativ och är således inte en effekt av det 
reglerade tillträdet. Fjärrvärmeföretaget skulle kunna välja att inte göra så (utan behålla sina befintliga 
anläggningar) utan att det skulle medföra några kostnader som det inte hade haft om det inte vore för 
det reglerade tillträdet. 
20 Denna kostnadspost är ett specialfall i gränslandet mellan fasta och rörliga kostnader. Den är fast på 
så sätt att den inte är hänförlig till den producerade volymen. Samtidigt är den omvänt beroende av den 
producerade volymen på så sätt att kostnaden inte uppstår under produktion. För att kostnaden ska 
kunna beaktas på ett korrekt sätt kan man i den fasta delen räkna varmhållningskostnaden som om det 
inte förekom någon produktion alls, och ledningen således alltid behövde varmhållas, och därutöver 
betrakta utebliven varmhållningskostnad vid produktion som en rörlig nytta. 
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Befintliga inmatningssamarbeten har i de flesta fall utformats med transparenta 
villkor där parterna delar lika på investeringskostnaden för att upprätta en 
anslutning och därefter delar lika på den nytta som uppstår som en följd av 
inmatningen av den externa värmen.21 En sådan modell innebär, om den 
kompletteras med att parterna även delar lika på eventuella övriga fasta kostnader, 
dels att den procentuella fördelningen av den samlade nyttan är på förhand 
bestämd till 50/50 trots att storleken på nyttan är oklar på förhand, dels att båda 
parter tar lika stora relativa risker. Se fall 2 i Figur 1 nedan. 

I vissa fall kan parterna emellertid inte enas om en sådan lösning. Det beror enligt 
TPA-utredningen ofta på att parterna har olika investeringsperspektiv.  
Återbetalningstider från industrins håll är ofta kortare än från 
fjärrvärmeföretagens håll. Om en större del av den fasta kostnaden och 
investeringen läggs på fjärrvärmeföretaget kan de kompenseras för detta genom 
att betala ett lägre pris på den inmatade värmen för att få en större andel av 
nyttan.22 En sådan ordning innebär att fjärrvärmeföretaget tar en större risk men 
också att det får en större del av den samlade nyttan. En sådan lösning ligger 
närmare fall 3 i Figur 1 nedan. Om fjärrvärmeföretaget är mindre riskbenäget kan 
det i stället hända att värmeproducenten får ta en större del av de fasta 
kostnaderna och investeringen. Värmeproducenten kan kompenseras för detta 
genom högre pris på den inmatade värmen för att dess andel av nyttan ska höjas i 
motsvarande mån. En sådan lösning ligger närmare fall 1 i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1 – Tre sätt att fördela risk och nytta 

Den ersättning som fjärrvärmeföretaget betalar till värmeproducenten för den 
inmatade värmen utgör som sagt inte en nytta. För värmeproducenten är den en 
intäkt medan den för fjärrvärmeföretaget är en kostnad. Då dessa är lika stora tar 
de ut varandra i beräkningen av den gemensamma nyttan. Denna ersättning har 
den funktionen att den justerar fördelningen av nyttan mellan värmeproducenten 
och fjärrvärmeföretaget. Se Figur 2 nedan.  
                                                           
 
 
21 Se bland annat TPA-utredningen s. 167 
22 TPA-utredningen s. 165 f. 
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Figur 2 – Ersättningsnivåns funktion som instrument för fördelningen av nytta mellan parterna. De 
streckade röda linjerna representerar några möjliga nivåer på den ersättning som fjärrvärmeföretaget 
betalar till värmeproducenten för inmatad värme. Staplarna representerar fjärrvärmeföretagets nytta 
(intäkter och besparingar minus kostnader) av inmatad värme respektive värmeproducentens kostnader 
(uttryckta som netto) för inmatad värme. Om nivån sätts i höjd med fjärrvärmeföretagets nytta av den 
inmatade värmen, innebär det att hela nyttan omfördelas till värmeproducenten. Om nivån sätts i höjd med 
värmeproducentens kostnad tjänar värmeproducenten ingenting på inmatningen och hela nyttan tillfaller 
fjärrvärmeföretaget. Om nivån sätts mitt emellan dessa två nivåer, uppnås en jämn fördelning av nyttan 
mellan parterna – halva nyttan omfördelas till värmeproducenten. 

I en modell för reglerat tillträde är det därför lämpligt att nivån på ersättningen 
från fjärrvärmeföretaget till värmeproducenten för inmatad värme används som 
ett instrument för att fördela nyttan mellan parterna. 

2.2.4 Ersättning i olika faser av samarbetet 

I samarbeten där den ena parten tagit risken att göra investeringen kan parternas 
mellanhavanden delas in i följande tre faser. 

Anslutningsfasen är den fas då potentialen undersöks och anslutningen 
förhandlas fram och byggs.  

Finansieringsfasen utgörs av det inledande samarbetet då parterna ska få täckning 
för sina investeringskostnader genom att de nyttor som uppstår till följd av 
samarbetet fördelas på ett sätt som utgår från hur stor andel respektive part tagit 
av investeringskostnaderna.  

Samarbetsfasen inträder efter finansieringsfasen. Samarbetsfasen utgör det 
fortsatta samarbetet mellan parterna efter att det initiala samarbetet under 
finansieringsfasen har löpt ut. I befintliga samarbeten karakteriseras denna fas av 
att parterna har gemensamma incitament att hitta en fortsatt överenskommelse. 
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2.3 Den fortsatta framställningen 
I denna del har undersökts vilka tekniska förutsättningar som påverkar ett 
inmatningssamarbete samt hur nytta uppstår och kan fördelas i ett 
inmatningssamarbete. Vidare har sagts att ett inmatningssamarbete kan delas upp 
i tre faser: Anslutningsfasen, finansieringsfasen och samarbetsfasen. 

I den fortsatta framställningen ska en modell för det reglerade tillträdet tas fram. 
Därvid måste modellen först avgränsas utifrån bland annat de tekniska 
förutsättningar som är styrande för ett reglerat tillträde. Det är lämpligt att 
modellen delas upp i två delar utifrån de faser som nämns ovan i avsnitt 2.2.4 
(Ersättning i olika faser av samarbetet). Således tas följande två modeller fram: 

• Reglerat tillträde, vilket är en modell för samarbetet under anslutnings- 
och finansieringsfasen. Under det reglerade tillträdet ska 
värmeproducenten få ansluta till fjärrvärmenätet och ett samarbete ska ske 
på villkor som möjliggör att investeringskostnaderna täcks ur de nyttor 
som uppstår under samarbetet. I modellen för reglerat tillträde ingår vissa 
avgränsningar som anger när ett tillträde inte kan ske med lagens stöd. 

• Reglerat samarbete, vilket är en modell för det fortsatta samarbetet mellan 
parterna efter att investeringskostnaderna för det reglerade tillträdet anses 
vara täckta.  

Det reglerade tillträdet utformas nedan i avsnitt 3. Det reglerade samarbetet 
utformas med utgångspunkt i det reglerade tillträdet i avsnitt 3.6. I avsnitt 4 
knyts säcken ihop med en sammanfattande analys och några följdförslag. 
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3 Modell för reglerat tillträde 

3.1 Avgränsning av modellen 

3.1.1 Befintliga samarbeten ska inte påverkas 

En avgränsning bör göras på så sätt att reglerat tillträde endast kan komma i fråga 
avseende anläggningar som varken är eller har varit anslutna till fjärrvärmenätet. 
En sådan avgränsning gör att värmeproducenter som är anslutna genom befintliga 
inmatningssamarbeten inte har någon möjlighet att tilltvinga sig bättre villkor 
genom att säga upp befintligt avtal för att istället begära ett reglerat tillträde. 
Avgränsningen gör att ingen av parterna i ett befintligt samarbete har något att 
hämta i ett reglerat tillträde. Således kan det reglerade tillträdet inte påverka 
befintliga samarbeten. 

3.1.2 Endast prima värme på framledningen omfattas 

Prima värme är värme som kan användas direkt på framledningen, utan att 
värme- eller pumpenergi behöver tillföras (primagörande). Värme som inte är 
prima kallas sekunda värme.  

Vid ett reglerat tillträde bör det vara värmeproducentens ansvar att leverera prima 
värme. En rätt att leverera sekunda värme skulle innebära att ansvaret för 
primagörande ålades fjärrvärmeföretaget, trots att det är värmeproducenten som 
orsakar behovet av primagörande. Ett sådant upplägg skulle kunna ge felaktiga 
incitament och därmed riskera att produktion som inte är samhällsekonomiskt 
effektiv skulle anslutas till fjärrvärmesystemet.23  

Det vore därför alltför ingripande att inom ramen för denna reglering ålägga 
fjärrvärmeföretag en skyldighet att primagöra andras produktion. En sådan 
skyldighet kan få långtgående konsekvenser för optimeringen av 
fjärrvärmesystem. För att ett reglerat tillträde inte ska påverka ett 
fjärrvärmesystem i alltför stor grad är det av vikt att den inmatade produkten är så 
utbytbar som möjligt; den inmatade värmen ska kunna ersätta fjärrvärmeföretagets 
egen produktion, i så stor utsträckning som möjligt utan att detta behöver följas av 
några långtgående anpassningar av systemet. Ett krav på prima värme tillgodoser 
detta. 

Som framgår i avsnitt 2.1.1 kan uppvärmning av vattnet i returledningen verka 
kontraproduktivt för produktionsanläggningar vars effektivitet ökar vid lägre 
returtemperatur, såsom rökgaskondensering och värmepumpar, eller i 
kraftvärmeverk där hög och effektiv elproduktion har prioritet. Av detta skäl är 
det inte rimligt att reglerat tillträde ska gälla generellt för anslutning av spillvärme 

                                                           
 
 
23 Grontmij s. 20 
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eller annan värme på returledningen. En sådan ordning skulle kunna medföra 
effektivitetsförluster totalt sett i enskilda fjärrvärmesystem.24 

Med hänsyn till det nu sagda bör reglerat tillträde endast gälla inmatning av prima 
värme på framledningen. 

3.2 Fjärrvärmeföretaget får neka om det finns  
särskilda skäl 

För att ge modellen en flexibilitet gentemot olika fall där en anslutning inte är 
lämplig, trots att skäliga villkor har uppställts, bör skyldigheten för 
fjärrvärmeföretag att erbjuda ett reglerat tillträde endast gälla om det inte finns 
särskilda skäl.  

I första hand bör de kostnader som ett inmatningssamarbete skapar för 
fjärrvärmeföretaget hanteras inom ramen för samarbetet. Som framgår i den 
fortsatta framställningen ska fasta kostnader inom ramen för samarbetet läggas på 
den anslutande parten. Som särskilda skäl för att neka reglerat tillträde räknas inte 
sådana kostnader som kan läggas över på den tillträdande producenten inom 
ramen för det reglerade tillträdet. Särskilda skäl kan till exempel vara att 
värmeproducenten inte kan anslutas utan att fjärrvärmeföretaget lider skada även 
om värmeproducenten tar kostnaderna för anslutningen, att en anslutning inte är 
tekniskt genomförbar eller att det är uppenbart att någon avsättning inte kan bli 
aktuell även om anläggningen ansluts till fjärrvärmenätet.  

Som exempel på fall då fjärrvärmeföretaget kan lida skada kan nämnas det fall då 
en anslutning skulle kunna leda till systemsuboptimeringar samt det fall då till 
exempel en anslutning av fossilt baserad spillvärmeproduktion kan leda till 
kundbortfall på grund av att den tillträdande värmeproducentens bränslemix inte 
stämmer överens med fjärrvärmeföretagets miljöprofil. Som exempel på fall där 
ingen avsättning kan komma i fråga kan nämnas det fall då fjärrvärmeföretaget 
redan har en stor andel egen eller extern produktion med lägre 
produktionskostnad än den tillträdande värmeproducentens, till exempel i form av 
spillvärmesamarbeten eller avfallskraftvärme. 

Nedan ska därutöver några specifika fall, där fjärrvärmeföretaget bör kunna vägra 
en anslutning, utvecklas mer i detalj. Exemplifieringen är inte uttömmande. 

3.2.1 Tryck 

En extern anslutning till systemet som inte avpassas efter systemfunktionen i 
övrigt kan riskera att helt förändra tryckförhållandena i fjärrvärmesystemet.25 
Vilka krav som behöver ställas avseende tryck kan variera både mellan olika 
fjärrvärmesystem och inom ett och samma fjärrvärmesystem. Se avsnitt 2.1.2.  
 
Mot bakgrund av detta bedöms det inte vara möjligt att i en generell reglering 
ange vilket tryck som generellt bör gälla i en anslutningspunkt; vad som är en 

                                                           
 
 
24 Grontmij s. 21 
25 Grontmij s. 23 
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lämplig trycknivå varierar mellan olika fjärrvärmesystem och även mellan olika 
punkter i ett och samma fjärrvärmesystem. Utgångspunkten vid reglerat tillträde 
bör därför vara att den som ansluter till ett fjärrvärmesystem måste anpassa sig 
efter rådande lokala förutsättningar avseende trycknivån.26 En anslutning måste 
därför ske på villkor att den uppfyller de krav som behöver ställas avseende tryck i 
den enskilda anslutningspunkten. Om sådana krav inte kan mötas får detta anses 
vara ett sådant särskilt skäl som innebär att fjärrvärmeföretaget kan neka en 
anslutning. 

3.2.2 Tillgänglighet 

Som sagts i avsnitt 2.1.3 behöver inga särskilda krav ställas på värmeproducentens 
tillgänglighet om den externa värmen endast utgör ett komplement till redan 
befintlig produktion. Om en värmeproducent ansluts till ett redan optimerat 
system27, innebär en lägre tillgänglighet ingen skada i systemhänseende. När 
värmeproducenten inte kan tillhandahålla någon värme kan fjärrvärmeföretaget 
själv fortsätta producera som vanligt. 

Om värmeproducenten istället ansluts som ett led i att utöka 
fjärrvärmeverksamheten istället för att fjärrvärmeföretaget bygger ut sin egen 
produktion, eller som en direkt ersättning av en befintlig produktionsresurs som 
tas ur drift, behöver vissa krav ställas på värmeproducentens tillgänglighet för att 
fjärrvärmesystemet inte ska bli alltför sårbart. Om sådana krav inte kan tillgodoses 
inom ramen för samarbetet kan detta utgöra särskilda skäl för att neka ett tillträde. 
Fjärrvärmeföretaget ska inte behöva acceptera anslutningar som minskar 
driftsäkerheten i fjärrvärmesystemet. 

3.2.3 Behov av reservkapacitet utgör normalt inte särskilda skäl 

En fråga som är besläktad med värmeproducentens tillgänglighet är frågan om 
reservkapacitet. Ett fjärrvärmeföretag som har en stor del spillvärme eller annan 
värme från externa producenter i sin produktionsmix, kan behöva hålla en stor 
effektreserv. Om de externa värmeleverantörernas produktion inte är tillförlitlig, 
måste fjärrvärmeföretaget vara berett att ersätta den vid ett bortfall. Därför kan 
användningen av externa värmeproducenter sägas medföra krav på 
reservkapacitet. 

Om ett fjärrvärmeföretag tvingas ta in en extern värmeproducent utöver sin egen 
befintliga produktionskapacitet innebär detta emellertid i regel inte att 
fjärrvärmeföretaget behöver bygga ny reservkapacitet. I den situationen har ju 
fjärrvärmeföretaget redan en tillräcklig produktionskapacitet, och får en ny 
produktionsenhet – den externa värmeproducenten – i sin produktionsmix. Den 
eller de av fjärrvärmeföretagets egna produktionsanläggningar som på grund av 
den tillkommande externa värmeproducenten blir helt eller delvis redundant kan 
då tjäna som reservkapacitet; om den externa värmeproducenten av något skäl inte 
kan leverera så kan fjärrvärmeföretaget täcka sitt behov genom att åter starta dessa 

                                                           
 
 
26 Grontmij s. 23 
27 Värmeproducenten ansluts då för att kunna erbjuda inmatning av värme i det fall denna värme med 
fördel kan tas emot i stället för värme som produceras i fjärrvärmeföretagets egen befintliga 
produktionspark. 
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anläggningar. Det reglerade tillträdet skapar då inte en situation där 
fjärrvärmeföretaget får behov av större reservkapacitet.  

Eventuella merkostnader för de befintliga anläggningarna till följd av att de står 
oanvända kan fjärrvärmeföretaget få täckning för inom ramen för den modell som 
föreslås i denna rapport.  

Behov av större reservkapacitet utgör därför i det ovan beskrivna fallet inte sådana 
särskilda skäl som gör att fjärrvärmeföretaget kan neka reglerat tillträde. 

En risk för plötsligt produktionsbortfall kan emellertid i vissa fall medföra ökade 
prestationskrav på reservkapaciteten. Eventuella kostnader för detta kan dock 
hanteras inom ramen för modellen genom att fjärrvärmeföretaget får ersättning för 
detta från värmeproducenten. 

Om fjärrvärmeverksamheten däremot ska utökas eller en befintlig 
produktionsenhet ska ersättas, kan fjärrvärmeföretaget i vissa fall bedöma att det 
är olämpligt att göra detta enbart genom anslutning av en extern värmeproducent. 
I sådana fall kan ett behov av reservkapacitet uppstå, eftersom systemet i detta fall 
måste optimeras utifrån tillkomsten av den externa värmeproducenten. Om detta 
inte kan lösas inom ramen för samarbetet kan det vara ett särskilt skäl för att 
fjärrvärmeföretaget ska kunna neka ett tillträde. 

3.3 Fördelning av ansvar och kostnader vid anslutning av 
extern värmeproducent 

För att ett inmatningssamarbete ska kunna påbörjas krävs vanligtvis 
nyinvesteringar i nödvändig infrastruktur som till exempel anslutningsledningar. 
De investeringar som kan behöva göras kan vara stora och oenighet om hur detta 
ska finansieras kan göra det svårt att komma till en överenskommelse mellan 
aktörerna. Även om en analys säger att det finns en förväntad nytta med 
samarbetet, kan det finnas skäl för fjärrvärmeföretaget att ändå inte ingå ett 
samarbete som skulle innebära att fjärrvärmeföretaget skulle belastas av 
investeringskostnader. Det kan finnas en osäkerhet i prognosen. Främst intäkterna 
av samarbetet kan vara svåra att på förhand bedöma med säkerhet. Om den 
initiala investeringen är tillräckligt stor kan detta innebära en osäkerhet om 
huruvida investeringen kommer att kunna återbetalas och generera vinst. När det 
finns betydande investeringskostnader introduceras således en risk för att 
samarbetet inte kommer att löna sig, även om en analys ger vid handen att det 
finns en förväntad samlad nytta med inmatningssamarbetet. Då risken består i att 
investeringskostnaden kanske inte täcks av intäkterna som samarbetet ger, är 
risken större ju större del av investeringskostnaden en part tar, och mindre ju 
större del av intäkterna parten får. Om fjärrvärmeföretagets risk ska minimeras är 
det därför nödvändigt att fjärrvärmeföretaget inte tvingas ta någon del av 
investeringskostnaderna. 
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3.3.1 Huvudprincipen att den anslutande parten ansvarar för anslutningen till 
fjärrvärmenätet28 

Om fjärrvärmeföretaget och en värmeproducent inte lyckas att komma överens om 
förutsättningarna för ett sådant tillträde bör utgångspunkten vara att det är den 
anslutande parten som ska vara tekniskt och ekonomiskt ansvarig för att ansluta 
sin produktionsanläggning till fjärrvärmesystemet ifråga. Om anslutningsledning 
inte förläggs i samarbete med fjärrvärmeföretaget är det den anslutande som har 
primärt intresse av ledningen.  

En situation där en aktör kan påtvinga andra aktörer ekonomiska risker och 
omfattande och omotiverat stort praktiskt ansvar leder till en snedvriden 
incitamentsstruktur. Om den som tar initiativ till ett projekt ges möjlighet att i 
betydande omfattning dela risk och arbetsbörda med en annan aktör, som i sin tur 
inte har möjlighet att avstå från att medverka, skapas en skev incitamentsstruktur. 
Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta problematiskt, då det riskerar 
att leda till ineffektiva investeringar. Det är vidare rent företagsekonomiskt 
problematiskt för fjärrvärmeföretaget om det tvingas in i investeringar som det 
inte bedömer att det har nytta av, vilket i slutänden kan komma att belasta 
fjärrvärmekunderna. Precis som vid investeringar generellt bör huvudprincipen 
vid ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten vara att det är den som tvingar in sin 
motpart i ett projekt som också ansvarar för projektet såväl ekonomiskt som 
praktiskt. 

Det finns emellertid anledning att titta närmare på de olika komponenter som 
detta ansvar är uppbyggt av, för att ta reda på om någon del av ansvaret ändå bör 
läggas på fjärrvärmeföretaget. Nedan görs en sådan undersökning. 

3.3.2 Finansiering av investeringen29 

Att dela på investeringskostnader och intäkter – och därigenom på den vinst som 
skapas – vid långsiktiga samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrier borde 
vara en metod som främjar ett förtroligt och långsiktigt samarbete. Ett sådant 
upplägg har också varit utgångspunkten i flera existerande samarbeten. Detta 
förutsätter dock ekonomisk öppenhet mellan parterna. Det finns inget hinder för 
den typen av uppgörelser, eller andra frivilliga uppgörelser som båda parter finner 
lämpliga, om ett lagstadgat tillträde till fjärrvärmenäten för externa 
värmeproducenter införs. Det är dock varken rimligt eller möjligt att inom ramen 
för en reglering kräva att den typen av avtal upprättas. Med en sådan ordning 
skulle ett fjärrvärmeföretag åläggas att stå för halva investeringen för att ansluta en 
produktionsanläggning, t.ex. en industri, oavsett fjärrvärmeföretagets inställning 
till anslutningen. Fjärrvärmeföretaget skulle således kunna tvingas att göra en 
investering som det i grunden inte tror på. Detta skulle medföra en riskkostnad för 
fjärrvärmeföretaget, vilken det sannolikt skulle försöka föra vidare på kunderna. I 
slutänden är det alltså risk för att fjärrvärmekunderna får stå kostnaden för en 
investering som fjärrvärmeföretaget inte bedömer som affärsmässigt intressant.  

                                                           
 
 
28 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 15  
29 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 15 f. 
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Mot denna bakgrund framstår det enda rimliga vara, det är värmeproducenten 
som bör stå för investeringen och kostnaden som är förknippad med att upprätta 
en anslutningsledning och att ansluta denna ledning till fjärrvärmenätet.  

I investeringskostnaden ska även inräknas kostnader för sådana åtgärder som 
krävs, för att anpassa detta för att anslutningen ska kunna genomföras. Även 
fjärrvärmeföretagets kostnader för att ta fram ett erbjudande om reglerat tillträde, 
vilket i vissa fall kan kräva ett omfattande arbete, ska räknas som en del av 
investeringskostnaden. 

3.3.3 Ansvar för byggande av ledning och anslutningspunkt30 

Upprättandet av en anslutning kan delas upp i två delar. För det första ska en 
anslutningsledning byggas. För det andra ska en anslutningspunkt upprättas 
någonstans på fjärrvärmesystemet, där nödvändiga anordningar för inkopplingen 
av ledningen finns tillgängliga.  

Huvudprincipen i avsnitt 3.3.1 om den anslutandes ansvar är i huvudsak 
applicerbar även på den praktiska etableringen av infrastrukturen. Det finns inget 
som hindrar värmeproducenten från att ansvara för byggandet av infrastruktur 
och att koppla samman den egna anläggningen med denna infrastruktur. Däremot 
ligger det i fjärrvärmeföretagets intresse, och i kundintresset, att själva 
sammankopplingen mellan den nya infrastrukturen och det befintliga 
fjärrvärmesystemet sker på ett sätt som inte innebär en försämrad leveranssäkerhet 
och tillförlitlighet i nätet eller på annat sätt är ofördelaktigt utifrån 
systemsynpunkt. Eftersom momentet att sammankoppla den nya infrastrukturen 
med den befintliga är att betrakta som ett betydande ingrepp i fjärrvärmesystemet 
i stort är det utifrån systemsäkerhetssynpunkt önskvärt att fjärrvärmeföretaget 
ansvarar för detta. I fallet med själva sammankopplingen, när den nya ledningen 
ska kopplas in i det befintliga fjärrvärmesystemet, finns det därför skäl att frångå 
huvudprincipen om den anslutandes ensidiga ansvar. 

Utöver själva sammankopplingen är det också utifrån både fjärrvärmeföretagets 
intresse och utifrån ett kundintresse angeläget att även det övriga arbetet, 
byggandet, genomförs på ett sätt som gagnar en fortsatt stabil systemdrift. Det är 
därför rimligt att den som bygger anslutningsledningen åläggs att följa 
fjärrvärmeföretagets allmänna tekniska bestämmelser, dvs. följa den standard som 
tillämpas avseende isolering, armaturer och regler- och övervaknings-utrustning 
m.m. 

Både fjärrvärmeföretaget och den externa värmeproducenten, t.ex. en industri, har 
ett intresse av att samarbetet kan upprättas och fungera tillfredställande. Parterna 
har i en sådan situation goda möjligheter att finna lämpliga former också avseende 
ansvaret för att anslutningen och ledningen fysiskt kommer på plats. Men om en 
sådan överenskommelse inte nås är det, precis som i fallet med finansieringen, 
orimligt att fjärrvärmeföretaget åläggs att fysiskt genomföra uppförandet av 
nödvändig infrastruktur – undantaget själva sammankopplingen med det 
befintliga fjärrvärmesystemet. Det bör emellertid inte finnas något hinder för att 
                                                           
 
 
30 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 16 
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den anslutande aktören ingår avtal med någon annan, fjärrvärmeföretaget eller en 
tredje part, om att genomföra arbetet. Vem som i slutänden genomför arbetet 
borde, så länge arbetet lever upp till kvalitetskraven och de allmänna tekniska 
bestämmelserna följs, vara av mindre vikt såväl för fjärrvärmeföretaget som för 
fjärrvärmekunderna. 

Med hänsyn till det nu anförda bör upprättandet av en anslutningsledning vara 
den tillträdande värmeproducentens ansvar. Fjärrvärmeföretaget åläggs endast en 
skyldighet att upprätta en anslutningspunkt och ansluta värmeproducentens 
ledning vid denna. Denna skyldighet innebär ingen ändring i vad som sagts ovan i 
avsnitt 3.3.1 om att ansvaret för finansiering ska åligga värmeproducenten; 
fjärrvärmeföretaget kan ges en rätt att få ersättning av värmeproducenten för 
upprättandet av anslutningspunkt. 

3.3.4 Ansvar för drift och underhåll31 

Ansvaret för drift och underhåll kan delas upp på samma sätt som ansvaret för 
upprättandet av anslutningen – dels i en del avseende den anslutningsledning som 
värmeproducenten ansvarar för att upprätta, dels i en del avseende den 
anslutningspunkt som fjärrvärmeproducenten ansvarar för att upprätta. 

När det gäller ansvaret för drift och underhåll av anslutningspunkten finns skäl att 
frångå huvudprincipen om den anslutandes ensidiga ansvar. När ledningen och 
anslutningen väl är på plats utgör anslutningspunkten en del av det fysiska 
fjärrvärmesystemet. Anslutningen har då en funktion i nätet som påverkar andra 
delar av systemet och dess helhet. För att anslutning av en ny värmeproducent inte 
ska riskera att leda till att effektiviteten och säkerheten i fjärrvärmesystemet 
försämras måste fjärrvärmeföretaget ha inflytande också över den nya 
anslutningspunktens funktion och drift. Under driften måste fjärrvärmeföretaget 
t.ex. kunna styra hur mycket värme som tas in i punkten. För att detta ska vara 
möjligt måste hela systemet vara inkluderat i fjärrvärmeföretagets styr- och 
övervakningssystem. Följaktligen måste också nya anslutningar, även de som 
uppförts utan omfattande inblandning från fjärrvärmeföretagets sida, inkluderas i 
dessa system. Det är sannolikt också mest effektivt att den aktör som ansvarar för 
driften av fjärrvärmesystemet i stort är den som ansvarar för att även den nya 
delen av systemet körs på ett ändamålsenligt sätt. Att frångå huvudprincipen att 
det är den anslutande som ansvar är därmed motiverat utifrån såväl 
systemsynpunkt som ett effektivitetsperspektiv.  

För att systemet ska kunna fungera långsiktigt stabilt och säkert, också efter att nya 
anslutningar har upprättats, bör fjärrvärmeföretaget ha inflytande, inte bara över 
driften av hela systemet, utan också över underhållet av detsamma. Det är av 
största vikt att den systemansvarige har en helhetsbild över systemets funktion och 
skick och att de fysiska delarna hålls i det skick som är nödvändigt för att systemet 
ska fungera tillfredställande. I sammanhanget bör dock nämnas att 
underhållsarbetet normalt är högst begränsat för en anslutningspunkt. Principiellt 
är det dock viktigt att ansvarsrollen är klarlagd också avseende detta.  

                                                           
 
 
31 Detta avsnitt bygger på Grontmij s. 16 f. 
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Som vi ska se strax nedan i avsnitt 3.3.5 finns det däremot inte skäl att 
fjärrvärmeföretaget också ska betala eventuella merkostnader som följer av drift 
och underhåll av anslutningspunkten. Om drift och underhåll av denna punkt 
innebär merkostnader för fjärrvärmeföretaget bör dessa kostnader kunna föras 
vidare på värmeproducenten.  

Ovanstående resonemang avser anslutningspunkten, dvs. den punkt där 
anslutningsledningen kopplas in i fjärrvärmesystemet. Det bedöms inte finnas 
systemmässiga skäl som generellt motiverar att drift och underhåll av själva 
anslutningsledningen från produktionskällan fram till anslutningspunkten också 
ombesörjs av fjärrvärmeföretaget. Däremot kan det finnas praktiska motiv för att 
låta fjärrvärmeföretagets nätdriftavdelning utföra det relativt sett begränsade 
arbete som krävs för underhåll av en sådan ledning i mark, naturligtvis mot 
ersättning från den anslutande parten. Även inom ramen för ett reglerat tillträde 
finns det möjlighet för parterna att avtala om en sådan lösning. 

Ovan har sagts att fjärrvärmeföretaget ska ansvara för drift och underhåll av 
anslutningspunkten. I fråga om drift- och underhållsansvaret för 
anslutningsledningen bedömer Ei i enlighet med det ovanstående att detta ska 
ligga på värmeproducenten. Värmeproducenten och fjärrvärmeföretaget är 
naturligtvis inte förhindrade att frivilligt komma överens om att 
fjärrvärmeföretaget ombesörjer detta på så sätt som sägs i ovanstående stycke. 
Värmeproducenten kan även köpa denna tjänst av en extern leverantör. 

3.3.5 Finansiering av drift och underhåll32 

Att det är fjärrvärmeföretaget som ansvarar för driften och underhållet av 
anslutningspunkten betyder inte att det också är denne som ska stå för kostnaden 
för detta. Utgångspunkten bör istället vara, precis som avseende kostnaden för 
själva anslutningsledningen och sammankopplingen, att värmeproducenten som 
valt att göra investeringen också är den som bör stå för de kostnader som uppstår 
till följd av anslutningsledningen och anslutningspunkten. Denna utgångspunkt 
bör gälla såväl investeringskostnader som löpande kostnader. Att ålägga 
fjärrvärmeföretaget att stå för kostnader som ligger i värmeproducentens intresse 
ger felaktiga incitament vilket riskerar att leda till samhällsekonomisk 
ineffektivitet. Drift- och underhållskostnaderna är förvisso att beteckna som 
relativt sett låga. Oavsett detta skulle det dock vara ineffektivt, och strida mot 
huvudprincipen om den anslutandes ansvar, att påtvinga fjärrvärmeföretaget 
kostnaden för något som ligger i värmeproducentens intresse. Därutöver talar 
kundintresset emot detta. Om det finansiella ansvaret för drift och underhåll av en 
ny anslutning belastar fjärrvärmeföretaget finns risken att priserna till 
fjärrvärmekunderna kommer att höjas till följd av detta. 
 
Det nu anförda innebär att fjärrvärmeföretaget ska kunna få ersättning från 
värmeproducenten för de kostnader som fjärrvärmeföretagets drift- och 
underhållsansvar medför. 
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3.3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har sagts att i fall då värmeproducenten och fjärrvärmeföretaget inte 
kan sluta en frivillig överenskommelse, bör det så långt som möjligt vara 
värmeproducenten som ansvarar för anslutningsprocessen. 

Vad gäller finansiering av anslutningsledning och eventuella merkostnader som 
fjärrvärmeföretaget drabbas av till följd av anslutningen är den enda rimliga 
lösningen att det är värmeproducenten som ska stå kostnaderna. Det är att märka 
att, utöver kostnader för själva anslutningen, här avses också eventuella kostnader 
för att anpassa det befintliga fjärrvärmesystemet för att anslutning ska kunna ske. 
Det är också rimligt att värmeproducenten så långt detta är lämpligt utifrån drift- 
och säkerhetssynpunkt också ansvarar för de praktiska åtgärder som är 
förknippade med anslutningen. Detta innebär att värmeproducenten bör ansvara 
för upprättande av anslutningsledning samt inkoppling av denna ledning i den 
egna produktionsenheten. Fjärrvärmeföretaget bör ansvara för att ansluta 
ledningen till fjärrvärmesystemet. Eftersom anslutningspunkten sedan kommer att 
utgöra en del i fjärrvärmesystemet i stort är det också naturligt att 
fjärrvärmeföretaget fortsätter ansvara för denna avseende drift och underhåll. 
Förslag till ansvarsfördelning vid anslutning av externa produktionsenheter vid 
reglerat tillträde sammanfattas nedan i tabell 1.33 

Tabell 1  Ansvarsfördelning vid extern anslutning vid reglerat tillträde. 

 Ansvar Finansiering 

Anslutande 
part 

Fjärrvärme-
företag 

Anslutande 
part 

Fjärrvärme-
företag 

Fysiskt upprättande av ledning X  X  

Fysisk sammankoppling/anslutning med 
fjärrvärmesystemet 

 X X  

Anpassningar av fjärrvärmesystemet  X X  

Drift och underhåll av ledning X  X  

Drift och underhåll av anslutningspunkt  X X  

3.4 Modellens utformning 

3.4.1 Modellens grunddrag 

Så som beskrivits ovan skiljer sig förutsättningarna för ett inmatningssamarbete 
kraftigt åt, inte bara mellan olika fjärrvärmenät utan även inom ett och samma 
fjärrvärmenät. I vilken punkt anslutningen bör ske är beroende av nätspecifika 
förhållanden. Vilken teknisk lösning som lämpligen bör väljas beror på ett flertal 
fallspecifika faktorer. Hur stor nytta inmatad värme skapar för fjärrvärmeföretaget 
beror dels på vilka alternativa produktionsenheter fjärrvärmeföretaget har tillgång 
till, dels på den specifika driftsituationen i det enskilda fallet. 
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Dessa skillnader i förutsättningar gör att det är mycket komplicerat att meddela 
detaljerade föreskrifter om vad som ska gälla vid ett reglerat tillträde. Detaljerade 
föreskrifter riskerar att verka suboptimerande i det enskilda fallet och i värsta fall 
att vara helt kontraproduktiva. Därför behöver en mer generell reglering införas. 

Ei föreslår därför en modell där fjärrvärmeföretaget åläggs en skyldighet att ta 
fram en modell för hur det reglerade tillträdet ska ske i det enskilda fallet. På 
begäran av värmeproducenten ska fjärrvärmeföretaget alltså ta fram ett 
erbjudande om en anslutningspunkt och ett avtal om inmatning av värme. Någon 
detaljerad reglering av hur ett sådant avtal ska se ut föreslås inte. Däremot bör 
vissa riktlinjer anges. 

De krav som ställs på utformningen av modellen i det enskilda fallet är främst att 
den ska baseras på skäliga villkor på så sätt att det anges att värmeproducenten har 
rätt till avsättning och ersättning enligt vissa riktlinjer. Nedan kommer begreppet 
skäliga villkor att gås igenom något mer i detalj. 

En sådan modell som skisserats ovan syftar alltså inte till att i lag reglera parternas 
mellanhavanden under ett reglerat tillträde. Modellen syftar i stället till att skapa 
förutsättningar för att ett avtalsförhållande ska kunna etableras mellan parterna. 
Därigenom skapas en civilrättslig reglering av parternas mellanhavanden. 
Eventuell inblandning av tillsynsmyndigheten avses främst komma i fråga under 
förfarandet fram till samarbetsavtalets tillskapande.  

Om fjärrvärmeföretaget inte uppfyller sin skyldighet att ta fram ett erbjudande på 
skäliga villkor kan värmeproducenten begära en prövning hos Ei. Vid en sådan 
prövning kan Ei fastställa att fjärrvärmeföretaget inte har uppfyllt sin förpliktelse. I 
så fall gäller förpliktelsen alltjämt, och fjärrvärmeföretaget måste vidta rättelse. Om 
så inte sker kan Ei, med stöd av redan befintliga tillsynsregler i fjärrvärmelagen, 
meddela vitesföreläggande om rättelse. Därigenom blir det reglerade tillträdet 
sanktionerat. 

3.4.2 Skäliga villkor 

Här ska några exempel ges på frågor som kan regleras i villkoren för 
inmatningssamarbetet. Det är viktigt att beakta att eftersom fjärrvärmeföretaget 
utformar villkoren och uppställer de krav som ska gälla gentemot 
värmeproducenten, finns en risk att ett fjärrvärmeföretag som är ovilligt att inleda 
ett inmatningssamarbete ställer alltför långtgående krav. Det är därför viktigt att 
värmeproducenten har möjlighet att få prövat huruvida uppställda villkor 
verkligen är skäliga. Se härom avsnitt 4.10. 

Anslutningspunktens lokalisering. I den föreslagna modellen för reglerat tillträde 
kommer hela kostnaden för anslutningen att ligga på värmeproducenten, medan 
fjärrvärmeföretaget är den som har de medel som krävs för att kunna ange i vilka 
punkter anslutning kan ske eller vilka tekniska åtgärder som krävs för anpassning 
av ledningssystemet för att medge anslutning i den önskade anslutningspunkten. 
Detta är en möjlig konfliktsituation. Risken för konflikt kan heller inte lösas genom 
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ett detaljerat regelverk kring anslutning eftersom förutsättningarna är helt olika i 
olika fjärrvärmesystem.34 Genom kravet att fjärrvärmeföretaget ska ta fram ett 
erbjudande på skäliga villkor, och den kontroll som kan utövas av 
tillsynsmyndigheten genom den föreslagna prövningsregeln i kombination med 
befintliga tillsynsregler, införs ett incitament till självreglering hos 
fjärrvärmeföretaget; fjärrvärmeföretaget kan inte föreslå en anslutningspunkt som 
medför större kostnader för värmeproducenten än vad som är objektivt motiverat. 

Anslutningspunktens utformning. När det gäller att utforma anslutningspunkten 
bör de aspekter som behandlas i avsnitt 2.1.5 beaktas, men det bedöms inte finnas 
skäl att reglera förutsättningarna för hur en anslutning ska utföras i detalj. Det 
finns t.ex. inte skäl att generellt ange att anslutning ska ske indirekt, alltså att det 
ska finnas en värmeväxlare i anslutningspunkten. Fjärrvärmeföretaget bör 
emellertid ha möjlighet att ställa skäliga krav på det tekniska utförandet av 
anslutningspunkten för att skydda sina anläggningar mot föroreningar, tryckslag 
m.m. och för att även fortsättningsvis efter att den externa anslutningen kommit 
till stånd, kunna driva sina egna produktionsanläggningar med bibehållen 
effektivitet.35 
 
Tekniska krav. Även i övrigt kan skäliga krav behöva ställas på tekniska 
specifikationer hos en anslutning och den anslutna produktionen. Det kan till 
exempel behöva specificeras vilka parametrar som ska vara styrande för vilket 
tryck och vilken temperatur anslutningen ska hålla och hur detta ska tillses och 
följas upp. När en anslutning sker istället för att fjärrvärmeföretaget bygger en 
egen anläggning kan skäliga krav på tillgänglighet behöva ställas (se avsnitt 2.1.3). 
Vilka krav i övrigt som kan behöva ställas och hur dessa ska utformas låter sig inte 
uttömmande beskrivas. 
 
Fasta kostnader (risk). Som sagts ovan ska värmeproducenten belastas med de 
fasta kostnaderna och investeringen för inmatningssamarbetet, för att risken ska 
placeras på värmeproducenten. De fasta kostnader och investeringar som följer på 
åtgärder som fjärrvärmeföretaget åläggs att vidta eller utföra får läggas över på 
värmeproducenten. På detta sätt tillförsäkras att det är värmeproducenten som får 
stå den ekonomiska risken för det reglerade tillträdet. Hur detta ska ske får 
regleras i villkoren för inmatningssamarbetet. Ei föreslår att principen att 
värmeproducenten ska stå de fasta kostnaderna anges i lag, men att formerna för 
detta lämnas öppet för reglering i samarbetsvillkoren mellan parterna. Vilka 
kostnader som kan komma ifråga kan variera mellan olika inmatningssamarbeten. 
 
Ersättning för inmatad värme. Under det reglerade tillträdet ska 
värmeproducenten få en ersättning för inmatad värme som innebär att 
värmeproducenten får hela nyttan av denna värme. Detta innebär att ersättningen 
ska sättas till en sådan nivå att den uppgår till fjärrvärmeföretagets nytta av den 
inmatade värmen. Denna nytta är fjärrvärmeföretagets besparingar och intäkter av 
att ersätta egen produktion med den inmatade värmen, minus fjärrvärmeföretagets 
kostnader för detta. I denna beräkning ska inte de kostnader, som redan har lagts 

                                                           
 
 
34 Grontmij s. 25 
35 Grontmij s. 25 f. 
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över på värmeproducenten enligt vad som sägs ovan under ”fasta kostnader 
(risk)”, räknas in.  

Förutsatt att det reglerade tillträdet varar under tillräckligt lång tid och att 
värmeproducenten får tillräcklig avsättning för sin värme, tillförsäkras 
värmeproducenten täckning för sina kostnader. Ei föreslår att principen att 
värmeproducenten ska få en ersättning i nivå med fjärrvärmeföretagets nytta av 
den inmatade värmen anges i lag, men att formerna för hur denna ersättning i 
praktiken ska räknas fram lämnas öppet för reglering mellan parterna. Vilken 
ersättningsmodell som lämpar sig bäst att tillämpa kan variera stort mellan olika 
inmatningssamarbeten. Till exempel kan en mer schablonmässig metod vara 
lämplig vid mindre samarbeten, medan större krav på precision kan ställas vid 
större samarbeten. 

Avsättning för värme. Under det reglerade tillträdet ska värmeproducenten ha rätt 
till skälig avsättning för sin värme. Med detta menas att fjärrvärmeföretaget ska 
vara förpliktigat att ta emot värmeproducentens värme i skälig omfattning. I 
princip betyder det att fjärrvärmeföretaget ska ta emot värme så länge det inte är 
mer kostnadseffektivt att producera själv eller köpa värme från någon annan 
värmeproducent, och så länge den inlevererade värmen inte ensam överskrider det 
samlade behovet i fjärrvärmeföretagets kundkrets. Eftersom ersättningen till 
värmeproducenten ska sättas till samma nivå som fjärrvärmeföretagets nytta av att 
ta in värmen ska det i princip inte vara mer kostnadseffektivt att producera själv. 
Beroende på vilken ersättningsmodell som tillämpas i det enskilda fallet kan det 
emellertid inte uteslutas att det i vissa driftsituationer kan vara mer 
kostnadseffektivt för fjärrvärmeföretaget att producera själv istället för att köpa in 
värme från värmeproducenten. Då ska fjärrvärmeföretaget inte vara förpliktigat att 
ändå köpa värme från värmeproducenten. Skälig omfattning innebär även att 
fjärrvärmeföretaget inte behöver ta in mer värme än det finns avsättning för. Ei 
föreslår att principen att värmeproducenten ska få skälig avsättning för sin värme 
anges i lag, men att formerna för hur denna rätt ska utformas lämnas öppet för 
reglering i samarbetsvillkoren. 

3.5 Det reglerade tillträdets varaktighet 
Eftersom värmeproducenten enligt vad som sagts ovan ska stå de fasta 
kostnaderna och fjärrvärmeföretaget för den inmatade värmen ska betala en 
ersättning i nivå med den inmatade värmens nytta, hålls fjärrvärmeföretaget 
skadelöst under det reglerade tillträdet. Eftersom fjärrvärmeföretaget varken har 
några fasta kostnader eller någon rörlig intäkt under det reglerade tillträdet 
kommer fjärrvärmeföretaget varken att tjäna eller förlora på samarbetet under det 
reglerade tillträdet. 36 

Målsättningen är att värmeproducenten, som har bekostat anslutningen, under det 
reglerade tillträdet ska få täckning för sina kostnader ur den nytta som den 

                                                           
 
 
36 Däremot kan fjärrvärmeföretaget normalt påräkna en nytta i form av ett fortsatt inmatningssamarbete 
efter det reglerade tillträdet. Fjärrvärmeföretaget kan alltså påräkna viss nytta även då det är indifferent 
till det reglerade tillträdet. 
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inmatade värmen skapar (värmeproducenten ska tillförsäkras en finansieringsfas). 
I princip bör det reglerade tillträdet alltså äga varaktighet under en så lång 
tidsperiod att hela den fasta kostnaden kan räknas hem under det reglerade 
tillträdet. Hur lång denna optimala tidsperiod är beror dels på hur mycket värme 
värmeproducenten får avsättning för, dels på hur stor nyttan av denna värme är. 

Längden på det reglerade tillträdet kan bestämmas på nedanstående fyra sätt. 

• Evig tid. Inmatningssamarbetet övergår aldrig i ett samarbete där parterna 
delar på nyttan (reglerat samarbete), utan det stadgas att i ett reglerat 
tillträde ska värmeproducenten tills vidare vara tillförsäkrad avsättning 
och hela nyttan från den inmatade värmen. 

• Rörlig tidsperiod. Värmeproducenten tillförsäkras hela nyttan av inmatad 
värme under precis så lång tid som krävs för att värmeproducenten ska 
kunna räkna hem sin investering. Hur lång denna tidsperiod är avgörs i 
det enskilda fallet. 

• På förhand angiven tidsperiod. Modellen specificerar en fast tidsperiod, 
under vilken värmeproducenten ska tillförsäkras hela nyttan av inmatad 
värme. 

• Ingen tidsperiod. En sådan modell innebär att värmeproducenten inte 
under någon period ska vara tillförsäkrad hela nyttan av den inmatade 
värmen, utan nyttan delas från första stund. Detta alternativ innebär att 
parterna går direkt in på reglerat samarbete (se avsnitt 3.6). 

Dessa alternativ gås igenom närmare i de följande avsnitten. 

3.5.1 Rörlig tidsperiod 

Värmeproducenten tillförsäkras hela nyttan av inmatad värme under så lång tid 
som krävs för att värmeproducenten ska kunna räkna hem sin investering. Hur 
lång tid detta tar går inte att på förhand säga, då återbetalningstiden bland annat 
beror på hur mycket värme värmeproducenten får avsättning för och hur stor 
nyttan är på marginalen. Dessa faktorer kan variera under samarbetets gång.  

Modellen för reglerat tillträde skulle kunna tillerkänna värmeproducenten hela 
nyttan av inmatad värme under en rörlig tidsperiod, genom att realiserade intäkter 
diskonteras och avräknas mot de fasta kostnaderna till dess att de är hemräknade. 
Denna modell medför betydande administrativa och beräkningsmässiga 
svårigheter, på vilka lösningen inte låter sig lätt införas i en reglering. Det är 
sannolikt att en sanktionering av bestämmelserna skulle medföra komplicerade 
ärenden hos tillsynsmyndigheten. 

Man kan tänka sig att lösa detta problem genom att en specifik tidsperiod bestäms 
i förväg i det enskilda fallet och skrivs in i samarbetsvillkoren. Detta löser 
emellertid inte osäkerheten. Det skulle sannolikt uppstå komplicerade konflikter i 
fråga om hur lång tidsperioden ska vara, vilket skulle leda till svåra 
prövningsärenden hos tillsynsmyndigheten. 
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3.5.2 Evig tidsperiod 

Värmeproducenten tillförsäkras hela den rörliga nettointäkten av inmatad värme 
för evig tid från anslutningstidpunkten. Givet syftet med finansieringsfasen – att 
värmeproducenten ska få sin investering återbetald – är en evig investeringsfas för 
lång.37  

Om det reglerade tillträdet varar under för lång tid innebär det att 
värmeproducenten får en bättre ersättning än vad som egentligen skulle behövas 
för att räkna hem investeringen och vad som skulle kunna påräknas genom en 
frivillig överenskommelse mellan parterna. 

En sådan modell kan också innebära en annan mer långsiktig skada för 
fjärrvärmeföretaget. Eftersom en sådan här modell innebär att parterna aldrig 
kommer till samarbetsfasen där en delning av nyttan kan åstadkommas, innebär 
den att värmeproducenten får hela den samlade nyttan. Detta innebär att 
värmeproducenter får starka incitament att, istället för att försöka komma överens 
med fjärrvärmeföretag om inmatningssamarbeten där nyttan delas mellan 
parterna, begära reglerade tillträden för att tillförsäkra sig hela nyttan av 
samarbetet för all framtid. I praktiken borde detta medföra att det reglerade 
tillträdet låser förhandlingsläget avseende hur nyttan fördelas i framtida frivilliga 
överenskommelser. Detta skulle i så fall kunna innebära att fjärrvärmeföretag 
förlorar möjligheten att i framtiden inleda frivilliga inmatningssamarbeten där 
fjärrvärmeföretaget får del av nyttan. 

3.5.3 Ingen tidsperiod 

En modell där parterna delar på nyttan av den inmatade värmen från första början 
har ingen finansieringsfas utan går direkt in i ett reglerat sammarbete innebär att 
värmeproducenten får svårare att kunna räkna hem sin investering. Dessa villkor 
är med stor sannolikhet sämre än de villkor som fjärrvärmeföretaget kan acceptera 
på frivillig basis. Det innebär att en sådan modell inte uppfyller målsättningen att 
hitta en skärningspunkt, där fjärrvärmeföretaget är indifferent till att ansluta en 
värmeproducent. En sådan modell hindrar inte fullt ut att fjärrvärmeföretag 
utestänger värmeproducenter på fel grunder, då den ställer alldeles för låga krav 
på fjärrvärmeföretaget.  

3.5.4 På förhand angiven tidsperiod 

På grund av olika inmatningssamarbetens olika karaktär och då investeringens 
återbetalningstid kan variera är den optimala tidsperioden för det reglerade 
tillträdet olika lång från fall till fall. En på förhand specificerad tidsperiod, under 
vilken värmeproducenten ska tillförsäkras hela nyttan av inmatad värme, borde i 
det enskilda fallet antingen vara för kort, lagom lång eller för lång.  

En modell med en på förhand angiven tidsperiod är en avvägning mellan 
alternativen evig tidsperiod och ingen tidsperiod. Den är behäftad med samma 
problem som tidigare angivna modeller, men i mindre omfattning. En vägande 
                                                           
 
 
37 Utom i det fall då nyttan av den inmatade värmen under det reglerade tillträdet är lika med den fasta 
nettokostnaden. Detta fall är emellertid föga intressant, då det under sådana omständigheter inte finns 
något incitament att inleda samarbetet. 
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fördel med en specifikt angiven tidsperiod är emellertid att en sådan innebär ett 
tidigt klarläggande av en väsentlig parameter i den ekonomiska kalkylen för bägge 
parter. 

3.5.5 Sammanvägning och val av tidsperiod 

Att tillämpa en rörlig tidsperiod där längden på det reglerade tillträdet bestäms i 
det enskilda fallet, har vissa fördelar, men den modellen blir förmodligen svår att 
tillämpa i praktiken. Att låta det reglerade tillträdet vara tills vidare, och således 
aldrig låta samarbetet gå över i ett reglerat samarbete där parterna delar på de 
rörliga intäkterna medför stora nackdelar för fjärrvärmeföretagen och omöjliggör i 
princip framtida frivilliga överenskommelser mellan värmeproducenter och 
fjärrvärmeföretag, eftersom modellen gör det reglerade tillträdet mycket mer 
attraktivt för värmeproducenter än en överenskommelse där nyttan delas med 
fjärrvärmeföretaget. 

Fjärrvärmeföretag kan utestänga värmeproducenter på fel grunder om 
värmeproducenten inte tillerkänns någon investeringsfas. Detta problem står mot 
problemet att en på förhand bestämd tidsperiod i viss mån kan påverka 
förhandlingsläget inför framtida inmatningssamarbeten till värmeproducenternas 
fördel. 

Ei gör bedömningen att en modell som inte innebär att värmeproducenten 
tillerkänns en finansieringsfas med rätt till hela den rörliga nettointäkten under 
någon tidsperiod skulle minska incitamenten för att ta tillvara outnyttjad 
värmepotential från värmeproducenter. Att införa en skyldighet för 
fjärrvärmeföretagen att ta emot värme till priset av halva fjärrvärmeföretagets egen 
produktionskostnad38, när fjärrvärmeföretaget inte har haft någon 
investeringskostnad, innebär å andra sidan att kräva att de ska göra något som de 
sannolikt ändå aldrig skulle tacka nej till – det skulle vara praktiskt taget helt 
verkningslöst. Detta innebär att en modell där ett reglerat tillträde varar under en 
på förhand angiven tidsperiod, och där värmeproducenten får ersättning för 
inmatad värme i nivå med fjärrvärmeföretagets nytta av att ta in denna värme, 
framstår som mest avvägd. 

Med hänsyn till det nu anförda föreslår Ei att det reglerade tillträdet ska vara 
under en på förhand angiven tidsperiod. En fråga är dock hur lång denna 
tidsperiod ska vara. 

Befintliga samarbeten sker i regel på så sätt att en ursprunglig investering görs och 
ett inledande avtalsförhållande med relativt lång bindningstid, upp till 10 år, 
inleds. Denna långa bindningstid syftar till att garantera återbetalning av den 
inledande investeringen.39 Eftersom en period om 10 år anses vara en väl tilltagen 
tid för detta ändamål bedömer Ei att det reglerade tillträdet inte behöver 
bestämmas till att vara under en längre tid än 10 år. I praktiken är detta ett mycket 
stort riskavlyft för den anslutande parten. Om det reglerade tillträdet, med dess 

                                                           
 
 
38 Vilket det, som vi ska se i den fortsatta framställningen i avsnitt 3.6, är fråga om i det reglerade 
samarbetet. 
39 Svensk Fjärrvärme s. 61 
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tilldelning av hela den rörliga nettonyttan till värmeproducenten, varar under en 
längre tid får värmeproducenten en alltför stor andel av nyttan och det reglerade 
tillträdet blir alltför attraktivt. Detta kan få till följd att värmeproducenter får 
incitament att inte ingå frivilliga samarbeten, eftersom ett reglerat samarbete är 
mer fördelaktigt. Detta skulle innebära att problemet som är föremål för denna 
utredning reverseras – fjärrvärmeföretagen kan nekas inmatningssamarbeten på 
felaktiga grunder. 

Ei föreslår därför att det reglerade tillträdet, under vilket värmeproducenten ska 
tillerkännas hela den rörliga nettointäkten av den inmatade värmen, ska vara i 10 
år. 

3.6 Det reglerade tillträdet bör kompletteras med en 
modell för reglerat samarbete 

3.6.1 Bakgrund 

Som framgått ovan sker befintliga samarbeten på så sätt att en ursprunglig 
investering görs och ett inledande avtalsförhållande med relativt lång 
bindningstid, upp till 10 år, inleds. Efter utgången av det inledande 
avtalsförhållandet är parterna hänvisade till att komma överens om ett nytt avtal 
om fortsatt samarbete. Då råder helt andra förutsättningar för hur nyttan kan 
komma att fördelas mellan parterna, eftersom den inledande investeringen är en så 
kallad sunk cost.40 

Om det reglerade tillträdet har möjliggjort en anslutning och den som tagit 
investeringen under en 10-årsperiod har kunnat få sin investering återbetalad, har 
det reglerade tillträdet fyllt sin funktion. De skäl som under det reglerade tillträdet 
talade för att värmeproducenten skulle få hela den rörliga intäkten av samarbetet 
gör sig inte längre gällande under det reglerade samarbetet. 

I TPA-utredningen konstaterades att ett fjärrvärmeföretag som drivs affärsmässigt 
i grunden inte har några incitament att utestänga en värmeproducent som kan 
leverera värme billigare än fjärrvärmeföretagets egen produktion. Det ligger i 
fjärrvärmeföretagets eget intresse att minimera kostnaderna för 
fjärrvärmeleveransen. Emellertid kan värderingen av värmen samt fördelningen av 
nyttan diskuteras.41 Dessa resonemang äger giltighet om det inte finns någon 
potentiell nedsida för fjärrvärmeföretaget; om alternativen är att producera själv 
eller att köpa från en extern värmeproducent till en lägre kostnad finns inga 
sakliga skäl för fjärrvärmeföretaget att inte köpa till den lägre kostnaden, förutsatt 
att en överenskommelse kan nås avseende vilket pris de ska betala för den 
inmatade värmen. 

Om den ersättning som fjärrvärmeföretaget ska betala till värmeproducenten för 
inmatad värme sätts till en nivå under den nytta fjärrvärmeföretaget har av den 

                                                           
 
 
40 En icke återvinningsbar kostnad som har nedlagts och inte kan påverkas oavsett hur parterna agerar. 
Kostnaden har därför ingen påverkan på framtida agerande om parterna agerar rationellt. 
41 TPA-utredningen s 167 
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inmatade värmen bör fjärrvärmeföretaget hellre köpa den externa värmen till detta 
pris än producera själv. På samma sätt gäller att om ersättningen sätts till en nivå 
över värmeproducentens kostnader för att framställa och tillhandahålla värmen 
bör värmeproducenten hellre framställa och sälja den till fjärrvärmeföretaget till 
detta pris än att avstå (och till exempel släppa ut värmen som spill). Det är således 
ingen av parterna som har intresse av att ett inmatningssamarbete inte ska komma 
till stånd. Vidare gäller att ingen part har incitament att kräva hela nyttan, eftersom 
båda parter kan förvänta sig att motparten inte skulle acceptera en sådan 
fördelning. Både värmeproducenten och fjärrvärmeföretaget kommer således, 
förutsatt att båda agerar affärsmässigt, att verka för att ett inmatningssamarbete 
kommer till stånd och att det inom ramen för detta samarbete sker någon 
fördelning av nyttan mellan parterna. 

Däremot kan det råda en osäkerhet om vilken fördelning av nyttan som motparten 
kan förväntas acceptera. Även om båda parter har incitament att acceptera någon 
fördelning av nyttan och ingen part har incitament att kräva att få hela nyttan, kan 
båda parter ha rationella skäl för att förkasta ett givet förslag på hur fördelningen 
ska ske.  

En överenskommelse om hur nyttan ska fördelas mellan parterna kan försvåras av 
att det inte finns någon objektivt korrekt fördelning. Parterna kan ha helt olika 
uppfattning om vad som utgör en rättvis fördelning; fjärrvärmeföretaget kan till 
exempel vara av den uppfattningen att nyttan ska delas lika mellan parterna, 
medan industrin är av uppfattningen att värmen ska värderas strax under 
alternativkostnaden för fjärrvärmeföretaget.42 

För att tillförsäkra att parterna inte fastnar i oenighet finns det skäl att införa en 
modell för ett reglerat samarbete efter det reglerade tillträdet.  

3.6.2 Modellens utformning 

Eftersom det inte finns någon objektivt korrekt fördelning av nyttan under 
samarbetsfasen, men någon fördelning av nyttan måste bestämmas, talar 
rättviseskäl för att en likadelning av nyttan bör föreskrivas under det reglerade 
samarbetet. 

Det reglerade samarbetet bör avgränsas på samma sätt som det reglerade tillträdet. 
Detta innebär att det reglerade samarbetet villkoras av att ett reglerat tillträde har 
varit för handen. I huvuddrag bör det reglerade samarbetet utformas på samma 
sätt som det reglerade tillträdet. Modellen ska syfta till att tillskapa ett självgående 
avtalsförhållande på skäliga villkor mellan parterna. 

Precis som vid reglerat tillträde bör principen vara att värmeproducenten står de 
fasta kostnaderna för anslutningens upprätthållande, eftersom dessa utgör en risk 
för den som tar dem. I samband med det reglerade samarbetet behöver ingen ny 
ledning byggas, varför det inte finns någon större investering kopplad till 

                                                           
 
 
42 Se bilaga 3 till Fjärrvärmeutredningen s. 408 och 410, där det framgår att både fjärrvärmeföretag och 
industriföretag har gett uttryck för denna erfarenhet. 
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samarbetet. Vissa fasta kostnader och reinvesteringar kan emellertid komma i 
fråga.  

Om dessa kostnader sedan räknas in vid fördelningen av nyttan av den inmatade 
värmen (beräkningen av ersättningen för den inmatade värmen), kan 
värmeproducenten få dessa återbetalda under förutsättning att det finns en samlad 
nytta med inmatningen. Ersättningen under det reglerade samarbetet ska sättas 
mitt emellan värmeproducentens kostnader för att producera värmen och 
fjärrvärmeföretagets nytta av att ta in värmen (mittprismodellen). På så sätt delas 
nyttan mellan parterna och värmeproducenten får täckning för sina kostnader i det 
fall en tillräcklig samlad nytta finns. Se figur 3 nedan. 

 

Figur 3 – Mittprismodellen. När priset på den inmatade värmen sätts mitt emellan fjärrvärmeföretagets 
nytta av att ta in denna värme (uttryckt som netto) och värmeproducentens kostnad för att framställa 
värmen, uppnås en likafördelning av nyttan mellan parterna. 

3.6.3 Skäliga villkor vid reglerat samarbete 

Det måste anses skäligt att villkoren utformas på ett sådant sätt att 
fjärrvärmeföretaget inte låses i sin framtida verksamhet på grund av att ett reglerat 
tillträde har medgivits. Villkoren kan således behöva ta hänsyn till möjligheten att 
förhållanden som är för handen ändras framöver, till exempel fjärrvärmeföretagets 
produktionsmix, fjärrvärmesystemets dimensionering, tekniska krav, m.m. 

Här ska några exempel ges på frågor som kan regleras i villkoren för 
inmatningssamarbetet.  

Tekniska krav. Även under ett fortsatt samarbete kan skäliga krav behöva ställas 
på att tekniska specifikationer hos en anslutning och den anslutna produktionen 
upprätthålls. I detta avseende hänvisas till vad som sägs om skäliga villkor för 
reglerat tillträde i avsnitt 3.4.2. 
 
Fasta kostnader (risk). Som sagts ovan ska värmeproducenten belastas med de 
fasta kostnaderna och eventuella följdinvesteringar under det fortsatta 
inmatningssamarbetet, för att risken ska placeras på värmeproducenten. I detta 
avseende hänvisas till vad som sägs om skäliga villkor för reglerat tillträde ovan. 
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Ersättning för inmatad värme. Under det reglerade tillträdet ska 
värmeproducenten få en ersättning för inmatad värme som innebär att 
värmeproducenten får halva nyttan av inmatad värme. Detta innebär att 
ersättningen under det reglerade samarbetet ska sättas mitt emellan 
värmeproducentens kostnader för att producera värmen och fjärrvärmeföretagets 
nytta43 av att ta in värmen.44 På så sätt delas nyttan mellan parterna och 
värmeproducenten får täckning för sina kostnader i det fall en tillräcklig samlad 
nytta finns. 

Förutsatt att värmeproducenten får tillräcklig avsättning för sin värme under det 
reglerade samarbetet, tillförsäkras härigenom att värmeproducenten får täckning 
för sina kostnader. Ei föreslår att principen att värmeproducenten ska få en 
ersättning enligt mittprismodellen anges i lag, men att formerna för hur denna 
ersättning i praktiken ska räknas fram lämnas öppet för reglering i 
samarbetsvillkoren mellan parterna. Vilken mer precis modell som lämpar sig bäst 
att tillämpa kan variera stort mellan olika inmatningssamarbeten. Till exempel kan 
en mer schablonmässig metod vara lämplig vid mindre samarbeten, medan större 
krav på precision kan ställas vid större samarbeten. 

Avsättning för värme. Under det reglerade samarbetet ska värmeproducenten ha 
rätt till skälig avsättning för sin värme. I detta avseende hänvisas till vad som sägs 
om skäliga villkor för reglerat tillträde ovan. 

3.6.4 Det reglerade samarbetets varaktighet 

Det reglerade samarbetet ska gälla tills vidare. För att det reglerade samarbetet inte 
ska hindra att frivilliga överenskommelser av annan art uppkommer mellan 
parterna är det emellertid angeläget att det reglerade samarbetet kan avbrytas om 
parterna är ense om detta. Eftersom det reglerade samarbetet innebär att 
värmeproducenten ska stå de fasta kostnaderna och därmed risken för att det inte 
bär sig, är det även angeläget att värmeproducenten ensidigt kan säga upp det 
reglerade samarbetet. 

Om fjärrvärmeföretaget, efter att ett reglerat tillträde har löpt ut efter de 
stipulerade 10 åren, har uppfyllt sin skyldighet att erbjuda ett skäligt avtal om 
fortsatt inmatningssamarbete på de villkor som anges i den föreslagna regleringen 
måste värmeproducenten acceptera detta eller gå miste om rätten till ett reglerat 
samarbete. En ordning där värmeproducenten kan avstå från att ingå ett avtal om 
fortsatt inmatningssamarbete men ändå har option på att senare ingå reglerat 
samarbete skulle innebära en alltför stor osäkerhet för fjärrvärmeföretaget. 

                                                           
 
 
43 Denna nytta är, precis som under det reglerade tillträdet, fjärrvärmeföretagets besparingar och 
intäkter av att ersätta egen produktion med den inmatade värmen, minus fjärrvärmeföretagets 
kostnader för detta. I denna beräkning ska inte inräknas de kostnader, som redan har lagts över på 
värmeproducenten enligt vad som sägs ovan under ”fasta kostnader (risk)”. 
44 Denna prismodell brukar kallas mittprismodellen. 
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4 Sammanfattande analys, 
slutsatser och förslag 

4.1 Reglerat tillträde ska bara ske när fjärrvärmeföretaget 
inte bör neka till ett samarbete  

Enligt den nu gällande fjärrvärmelagen har värmeproducenter rätt att kräva 
förhandling om tillträde till fjärrvärmeföretagets rörledningar. Det finns emellertid 
ingen skyldighet för fjärrvärmeföretaget att efter en sådan förhandling acceptera 
att värmeproducenten ansluts till fjärrvärmenätet för inmatning av extern värme. 
Befintliga inmatningssamarbeten har därför uteslutande kommit till genom 
frivilliga överenskommelser mellan värmeproducent och fjärrvärmeföretag.  

TPA-utredningen föreslog i sitt betänkande SOU 2011:44 (Fjärrvärme i konkurrens) 
att en separation skulle ske mellan distribution å ena sidan och produktion och 
försäljning å andra sidan, för att skapa förutsättningar för en tillträdesrätt för 
externa värmeproducenter och på så sätt skapa förutsättningar för konkurrens på 
fjärrvärmemarknaden. Förslaget ledde inte till några lagstiftningsåtgärder.  

Näringsdepartementet har i en departementspromemoria PM (N2012/1676/E) gjort 
bedömningen att förutsättningarna för konkurrens på fjärrvärmemarknaden är 
begränsade samt att inträdesbarriärerna är för höga för att konkurrens ska kunna 
uppstå. Istället redovisas i promemorian förslag på åtgärder som syftar till att 
förstärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och samtidigt säkerställa 
att värmeproducenter får avsättning för sin värme. Regeringen gör i promemorian 
bedömningen att miljövänlig spillvärme bör användas till uppvärmning på de 
orter där det är samhällsekonomiskt motiverat.45 Utifrån dessa ställningstaganden 
har regeringen uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att föreslå en modell för 
hur reglerat tillträde till fjärrvärmenäten kan ske på skäliga och icke-
diskriminerande villkor.  

Även i fall där ett inmatningssamarbete objektivt sett är företagsekonomiskt 
intressant för parterna, kan det vara svårt att nå en frivillig överenskommelse. 
Detta kan bero på svårigheter att hitta en fördelning av risk och nytta, som båda 
parter kan acceptera. Det kan finnas goda skäl för ett fjärrvärmeföretag att neka till 
ett i och för sig troligen lönsamt inmatningssamarbete. Fjärrvärmeföretaget kan till 
exempel bedöma att ett inmatningssamarbete inte passar företagets riskprofil eller 
att det finns andra mer lukrativa investeringar som fjärrvärmeföretaget vill 
prioritera. Det kan leda till att fjärrvärmeföretaget inte vill ta del av den finansiella 
risken för att realisera ett inmatningssamarbete. Detta kan ge upphov till konflikt 
med en extern värmeproducent som vill erbjuda en värmepotential men inte är 
beredd att ta hela risken för detta. 

                                                           
 
 
45 Näringsdepartementet s. 1 
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Eu utgångspunkt för detta arbete är att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst i 
det reglerade tillträdet. En målsättning blir därför, och med beaktande av det 
ovan sagda, att hitta en modell som ger värmeproducenten möjlighet att kräva 
en anslutning utan att detta innebär att fjärrvärmeföretaget måste acceptera 
något som innebär en risk för förluster. Modellen för reglerat tillträde ska alltså 
utgöra en miniminivå för vad fjärrvärmeföretaget ska acceptera. Genom att en 
sådan nivå definieras skapas en utgångspunkt för framtida förhandlingar om 
inmatningssamarbeten. 

4.2 Tillträdesrätten gäller under vissa förutsättningar 
Målsättningen med att införa ett reglerat tillträde är att förbättra möjligheterna att 
ta tillvara spillvärme på de orter där det är samhällsekonomiskt motiverat. Fokus 
är således på de fall där samarbete kring tillvaratagande av spillvärme idag inte 
existerar. Att låta ett kommande regelverk omfatta redan pågående samarbeten 
mellan värmeproducenter och fjärrvärmeföretag, kan komma att påverka 
styrkeförhållandena parterna emellan.46  

Ei avgränsar därför utredningen till att gälla anläggningar som varken är eller har 
varit anslutna till fjärrvärmenätet. En sådan avgränsning gör att värmeproducenter 
som är anslutna genom befintliga inmatningssamarbeten inte har möjlighet att 
tilltvinga sig bättre villkor genom att säga upp befintligt avtal för att istället begära 
ett reglerat tillträde. Avgränsningen gör att ingen av parterna i ett befintligt 
samarbete har något att hämta i ett reglerat tillträde. Således kan det reglerade 
tillträdet inte påverka befintliga samarbeten. 

Ei föreslår mot bakgrund av detta att det direkt i lag slås fast att det reglerade 
tillträdet endast gäller om den anläggning som värmeproducenten avser ansluta 
inte är eller har varit ansluten för inmatning till fjärrvärmeföretagets 
rörledningar. 

Inmatningssamarbeten kan avse prima eller sekunda värme, antingen på 
framledningen eller på returledningen.  

Inmatning av värme på returledningen kan i vissa fall vara helt kontraproduktivt, 
då en höjning av returtemperaturen i vissa fall kan minska effektiviteten på 
anläggningar för rökgaskondensering och kraftvärme. Huruvida inmatning på 
returledningen är lämpligt är olika från fjärrvärmenät till fjärrvärmenät. Att införa 
generella regler som medger att värmeproducenter får kräva att ansluta sin 
värmeproduktion till returledningen låter sig därför inte göras. Det samma gäller 
frågan om en detaljreglering av i vilka fall en inmatning på returledningen kan ske.  

Ei föreslår därför att det direkt i lag ska slås fast att det reglerade tillträdet 
endast gäller anslutning på framledningen. 

Prima värme är värme som kan användas direkt på framledningen, utan att 
värme- eller pumpenergi behöver tillföras (primagörande). Värme som inte är 

                                                           
 
 
46 Grontmij s. 8 
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prima kallas sekunda värme. En rätt för värmeproducenten att ansluta med 
sekunda värme skulle innebära att fjärrvärmeföretaget åläggs ett ansvar att 
primagörandet sker på ett sätt som är lämpligt i det aktuella nätet. Även om 
värmeproducenten skulle åläggas att stå för kostnaderna för detta, skulle detta 
innebära ett ingrepp i optimeringen av fjärrvärmesystemet. Om det reglerade 
tillträdet istället villkoras av att värmeproducenten levererar prima värme i 
anslutningspunkten innebär tillträdesrätten inte ett lika stort intrång för 
fjärrvärmeföretaget. 

Ei föreslår därför att det direkt i lag slås fast att det reglerade tillträdet endast 
gäller anslutning av prima värme. 

4.3 Förutsättningarna för inmatningssamarbeten skiljer sig 
åt från fall till fall 

De tekniska förutsättningarna för att ansluta extern värmeproduktion skiljer sig åt 
mellan olika fjärrvärmenät och även inom ett och samma fjärrvärmenät. Därför 
behöver individuella krav ställas på varje enskild anslutning av extern värme för 
att en lösning ska kunna väljas som är godtagbar för det enskilda 
fjärrvärmesystemet. 

Krav kan behöva ställas på att värmeföretaget har viss rådighet över temperaturen 
på den inmatade värmen; värmeproducenten måste kunna anpassa sin 
inmatningstemperatur efter den rådande framledningstemperaturen. Vidare kan 
krav behöva ställas på vilket differenstryck som ska råda i anslutningspunkten och 
vilken tillgänglighet värmeproducenten måste ha för att inte äventyra 
driftsäkerheten i fjärrvärmenätet. Vilka krav som behöver ställas på dessa 
parametrar kan variera kraftigt från fall till fall. 

Även vad som är en lämplig lokalisering och utformning av en anslutningspunkt 
är så beroende av förhållandena i det enskilda fallet att det inte låter sig slås fast i 
en generell reglering. 

Mot bakgrund av detta anser Ei att en detaljerad reglering av vilka krav som får 
ställas på den anslutande värmeproducenten samt utformningen och 
lokaliseringen av anslutningspunkten inte kan anges i en reglering. Ei föreslår 
därför att en modell för reglerat tillträde ska bygga på att ett avtal på skäliga 
villkor om anslutning och inmatning ska upprättas mellan parterna. En sådan 
modell medger en flexibilitet i fråga om vilka krav som ställs i det enskilda 
fallet. Genom att förutsättningarna inte anges i regleringen undviks att 
regleringen är suboptimerande i det enskilda fallet. Fjärrvärmeföretaget ska få 
ställa de krav som behövs för att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst. 

4.4 Ett inmatningssamarbete är förenat med risk 
För att ett inmatningssamarbete ska kunna inledas krävs normalt sett att en 
investering görs i en anslutningspunkt och en anslutningsledning. Detta medför en 
kapitalkostnad och således även en finansiell risk. Ett inmatningssamarbete kan 
även medföra vissa fasta kostnader. Att de fasta kostnaderna och investeringen 
utgör en risk beror på att de är sådana att de uppstår oavsett vilka volymer extern 
värme som matas in och hur stor nyttan av denna värme visar sig vara. Det finns 
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alltså en risk att de fasta kostnaderna och investeringen inte kommer att bli täckta, 
om inmatningssamarbetet visar sig inte vara så lönsamt som det var tänkt. 

På förhand kan ett inmatningssamarbete endast bedömas utifrån beräknade utfall. 
Om kostnaderna förväntas vara mindre än den förväntade nyttan bedöms 
inmatningssamarbetet vara lönsamt. Ju större de fasta kostnaderna är i relation till 
den förväntade nyttan, desto känsligare blir emellertid kalkylen för avvikelser. Så 
länge inmatningssamarbetet är förenat med någon form av fasta kostnader, finns 
en risk. 

På grund av detta, och då en utgångspunkt för modellen för reglerat tillträde är 
att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst, föreslår Ei att värmeproducenten 
ska stå för de fasta kostnaderna och investeringen för inmatningssamarbetet. Ei 
anser emellertid att detta med fördel kan regleras i en förordning som detaljerar 
vad som ska anses utgöra skäliga villkor. Genom att fjärrvärmeföretaget inte 
behöver ta några fasta kostnader eller någon del av investeringen placeras 
risken helt på värmeproducentens sida. Detta är rimligt, då det är 
värmeproducenten som kan tvinga till sig ett reglerat tillträde. 

4.5 Nytta uppstår mellan parterna i inmatningssamarbetet 
I förhandlingar om inmatningssamarbeten är värderingen av den inmatade 
värmen ofta en grund för konflikt. I ett inmatningssamarbete, där värmen 
levereras till fjärrvärmeföretaget i en anslutningspunkt, har fjärrvärmeföretaget 
kostnader för distribution av värmen till kunderna, vilket innebär att inmatad 
värme inte kan värderas till slutkundspriset. Istället hävdas ibland att värmen ska 
värderas till ett belopp som motsvarar den kostnad som fjärrvärmeföretaget annars 
skulle ha för att själv producera motsvarande värme. 

Den inmatade värmen skapar nytta för fjärrvärmeföretaget i första hand genom att 
fjärrvärmeföretaget kan spara in på de egna produktionskostnaderna genom att 
istället ta in billigare extern värme. Om den inmatade värmen föranleder kostnader 
för fjärrvärmeföretaget, till exempel på grund av att övrig drift suboptimeras eller 
behöver justeras, är detta något som minskar värdet av den inmatade värmen. Den 
inmatade värmen är för fjärrvärmeföretaget värd så mycket som 
fjärrvärmeföretaget sparar på att ta in den, minus de kostnader som den 
föranleder.  

Å andra sidan har fjärrvärmeföretag ibland hävdat att värmen ska värderas 
mycket lågt, eftersom värmen i sig – åtminstone när det är fråga om industriell 
spillvärme – utgör en värdelös spillprodukt för värmeproducenten. 

Den nytta som värmen ger upphov till i förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget 
och värmeproducenten utgörs av fjärrvärmeföretagets besparing minus de 
kostnader som uppstår hos både värmeproducenten och fjärrvärmeföretaget. Om 
kostnaderna för den inmatade värmen är mindre än fjärrvärmeföretagets 
besparing har en nytta uppstått.  

Frågan hur värmen ska värderas, alltså vilken ersättning fjärrvärmeföretaget ska 
betala för denna värme, är endast en fråga om hur denna nytta ska fördelas; ju 
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högre värmen värderas desto större andel av nyttan tilldelas värmeproducenten, 
och vice versa.  

I den föreslagna modellen för reglerat tillträde används nivån på ersättningen 
från fjärrvärmeföretaget till värmeproducenten för inmatad värme som ett 
instrument för att fördela nyttan mellan parterna. 

4.6 Den som tar investeringen bör få räkna hem den 
Ett inmatningssamarbete sker normalt i tre faser. Först ska en investering göras och 
en anslutning upprättas (anslutningsfasen). Därefter sker ett inledande samarbete, 
ofta under en tio år lång period, där målsättningen är att den inledande 
investeringen ska räknas hem (finansieringsfasen). Efter detta är investeringen 
hemräknad och anslutningsledningen är på plats. Detta innebär att båda parter har 
incitament att fortsätta samarbeta under överskådlig tid framåt (samarbetsfasen), 
förutsatt att de kan komma till en överenskommelse om hur risken och nyttan ska 
fördelas.  

Det är rimligt att fördelningen av nyttan initialt styrs av hur de fasta kostnaderna 
och investeringen (risken) fördelas. Som sagts ovan ska dessa kostnader belasta 
värmeproducenten i det reglerade tillträdet. Det är därför rimligt att 
värmeproducenten kompenseras för detta genom att tilldelas hela nyttan av den 
inmatade värmen i princip fram till dess att investeringen är återbetald. 

Om fjärrvärmeföretaget inte får någon del av nyttan av den inmatade värmen 
under det inledande samarbetet, men inte heller belastas med några kostnader 
för detta, har fjärrvärmeföretaget ingen anledning att säga nej till ett sådant 
samarbete. En modell som ger värmeproducenten en sådan rätt uppfyller således 
målsättningen att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst. Ei anser även att det 
ska krävas av fjärrvärmeföretaget att det ska acceptera ett sådant samarbete, 
eftersom det annars i praktiken skulle utestänga värmeproducenten på fel 
grunder. 

Således bör det reglerade tillträdet tillerkänna värmeproducenten en 
ersättningsnivå för den inmatade värmen som gör att hela nyttan av den inmatade 
värmen tillfaller värmeproducenten under en tidsperiod som motsvarar den tid 
det tar att räkna hem investeringen. Hur lång den tidsperioden är varierar från fall 
till fall; beroende på hur mycket värme som kan avsättas, hur stor den inledande 
investeringen varit och vilken nytta den inmatade värmen skapar i det enskilda 
fallet kan det ta olika lång tid att räkna hem investeringen. Detta skapar 
regleringsmässiga svårigheter. 

Att inte ange en tidsperiod i regleringen, utan låta tidsperiodens längd regleras 
inom ramen för de skäliga villkoren i avtalet om inmatning av värme, öppnar för 
komplicerade konflikter med efterföljande svåra prövningar hos 
tillsynsmyndigheten. En fast angiven tidsperiod är lättare att tillämpa. Befintliga 
samarbeten har i många fall utformats med ett inledande samarbetsavtal som löper 
på 10 år. 

Ei gör bedömningen att en fast tidsperiod om tio år, under vilken 
värmeproducenten tillerkänns hela nyttan av den inmatade värmen, är en rimlig 
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avvägning som gör att värmeproducenten i de flesta fall kan räkna hem sin 
investering – utan risk att det reglerade tillträdet blir alltför attraktivt för 
värmeproducenten. Ei anser emellertid att regleringen av hur 
ersättningsmodellen i praktiken ska utformas med fördel kan regleras i en 
förordning som mer i detalj reglerar vad som ska anses utgöra skäliga villkor. 

Se närmare i avsnitt 3.5 (Det reglerade tillträdets varaktighet). 

4.7 Efter det reglerade tillträdet bör parterna fortsätta 
samarbeta och dela på nyttan 

Den modell som beskrivits ovan och som kallas reglerat tillträde ger 
värmeproducenten en möjlighet att på egen bekostnad ansluta till 
fjärrvärmeföretagets rörledningar och under en tioårsperiod få sin investering 
återbetald. Fjärrvärmeföretaget hålls skadelöst, men får heller ingen nytta av 
inmatningssamarbetet under dessa tio år. 

Fjärrvärmeföretaget, och i förlängningen även fjärrvärmekunderna, har emellertid 
ändå något att tjäna på de inmatningssamarbeten som inleds genom reglerat 
tillträde. När det reglerade tillträdet har löpt ut efter tio år, finns förutsättningar för 
ett fortsatt inmatningssamarbete mellan parterna. En anslutning är på plats och 
investeringen är redan gjord och hemräknad. Värmeproducenten har sannolikt 
fortfarande en värmepotential med en lägre produktionskostnad än 
fjärrvärmeföretagets egen. I detta läge har båda parter incitament att komma till en 
överenskommelse om fortsatt inmatningssamarbete. 

Emellertid kan konflikter uppstå om hur nyttan och risken ska fördelas även i 
detta fall. Det kan krävas reinvesteringar för att upprätthålla anslutningen och 
inmatningssamarbetet, vilka parterna kan vara oense om hur de ska fördelas. 
Vidare kan oenighet uppstå i fråga om hur nyttan ska fördelas. Det finns ingen 
objektivt korrekt fördelning av nyttan i denna fas av ett inmatningssamarbete. 

För att tillförsäkra att parterna inte fastnar i oenighet föreslår Ei att det införs en 
modell för ett reglerat samarbete efter det reglerade tillträdet. En sådan modell 
ger värmeproducenten rätt till fortsatt avsättning och ersättning för värme på 
skäliga villkor enligt i huvudsak samma modell som i det reglerade samarbetet.  

Under det reglerade samarbetet bör värmeproducenten, precis som under det 
reglerade tillträdet, stå för de fasta kostnaderna och eventuella reinvesteringar, 
för att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst i förhållande till detta. Eftersom 
det inte finns någon objektivt korrekt fördelning av nyttan under 
samarbetsfasen talar rättviseskäl för att en likadelning av nyttan bör föreskrivas 
under det reglerade samarbetet. En modell där ersättningen sätts till en nivå mitt 
emellan fjärrvärmeföretagets nytta av den inmatade värmen och 
värmeproducentens kostnader för att producera och mata in värmen uppnår 
detta. Ei anser emellertid att detta med fördel kan läggas i ett 
förordningsstadgande som mer i detalj reglerar vad som ska anses utgöra 
skäliga villkor. 

Att värmeproducenten står de fasta kostnaderna och eventuella reinvesteringar 
innebär att värmeproducenten har högre kostnader för den inmatade värmen än 
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den annars skulle ha haft. Detta får räknas in i kalkylen när ersättningen för den 
inmatade värmen ska bestämmas till en nivå som gör att nyttan av 
inmatningssamarbetet delas lika mellan parterna. En likadelning av nyttan uppnås 
när ersättningen sätts till en nivå mitt emellan värmeproducentens kostnader för 
den inmatade värmen och fjärrvärmeföretagets nytta av den inmatade värmen. Se 
Figur 3 (Mittprismodellen) på sidan 49. Att värmeproducenten tar de fasta 
kostnaderna och eventuella reinvesteringar kompenseras alltså genom att den 
inmatade värmen betingar ett högre pris.  

Ei är emellertid av den uppfattningen att detta endast ska gälla om det verkligen 
finns en nytta med den inmatade värmen. I en situation där värmeproducentens 
kostnader för den inmatade värmen är högre än fjärrvärmeföretagets nytta av 
denna värme kan den inmatade värmen sägas skapa en negativ nytta; inmatningen 
gör då större skada än nytta. En tillämpning av mittprismodellen skulle i sådana 
situationer betinga ett pris på den inmatade värmen som är högre än dess värde 
för fjärrvärmeföretaget. 

Ei anser med hänsyn till detta att principen att nyttan ska fördelas lika mellan 
parterna bör kompletteras med ett stadgande om att fjärrvärmeföretaget aldrig 
ska behöva betala mer för den inmatade värmen än den nytta som denna värme 
skapar för fjärrvärmeföretaget. Denna reglering kan med fördel läggas i ett 
förordningsstadgande som mer i detalj reglerar vad som ska anses utgöra 
skäliga villkor. 

4.8 De närmare villkoren för risk- och nyttofördelningen bör 
utformas från fall till fall 

I det ovanstående har principerna för hur risk och nytta ska fördelas angivits. De 
ingående parametrarna i bedömningen av vilken risk och nytta som uppstår i ett 
inmatningssamarbete kan emellertid förväntas vara olika från fall till fall. Vilka 
fasta kostnader och investeringar som uppstår, och hos vilken part de uppstår, är 
mycket svårt att på ett generellt plan förutsäga. På samma sätt är de besparingar 
och kostnader som ingår i bedömningen av nyttan – och därmed i beräkningen av 
ersättningen för inmatad värme – mycket svåra att identifiera på ett generellt plan. 
Att föreskriva hur risk- och nyttofördelningen i detalj ska genomföras låter sig 
därför inte göras. 

Vidare kan det finnas skäl att godta en mer schablonmässig beräkning till exempel 
vid mindre samarbeten, medan större krav på precision kan ställas vid mer 
omfattande samarbeten. 

Ei föreslår med hänsyn till det nu sagda att den mer precisa modell som ska 
användas vid risk- och nyttofördelningen, både inom det reglerade tillträdet och 
det reglerade samarbetet, ska utformas mellan parterna, inom ramen för de 
skäliga villkoren för samarbetet. 

  



58 

 
 

4.9 Vissa problem kan inte lösas inom ramen för det 
reglerade samarbetet 

I det ovanstående har sagts att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst. För att 
detta ska uppnås ska samarbetet ske på skäliga villkor med utgångspunkt i det 
enskilda fallet. Genom sådana villkor kan de krav, som behövs i det enskilda fallet, 
ställas på värmeproducenten. Det kan emellertid finnas problem som inte kan 
lösas genom uppställandet av skäliga villkor inom ramen för ett reglerat tillträde. 
En anslutande värmeproducent kanske inte kan uppfylla nödvändiga villkor 
avseende till exempel tryck, och tillgänglighet. En anslutning av extern värme kan i 
vissa fall tänkas ge upphov till krav på reservkapacitet som inte kan tillgodoses 
genom att kostnader för detta läggs på värmeproducenten. 

Det kan vidare tänkas att det redan innan ett inmatningssamarbete inleds kan 
konstateras att ingen lämplig anslutningspunkt finns eller att ingen avsättning kan 
bli aktuell på grund av att fjärrvärmeföretaget inte har någon dyrare produktion 
som kan ersättas av den externa värmen. Vidare kan till det exempel tänkas att 
inmatning av extern värme från exempelvis en oljebaserad industri kan skada 
fjärrvärmeföretagets miljöprofil på ett sådant sätt att fjärrvärmeföretaget inte kan 
hållas skadelöst oavsett hur villkoren för inmatningen utformas. 

Ei föreslår med hänsyn till detta att fjärrvärmeföretaget ska kunna neka ett 
reglerat tillträde och ett reglerat samarbete om det föreligger särskilda skäl.  

4.10 Övervakning och tillsyn 
I den föreslagna modellen för reglerat tillträde och reglerat samarbete är det 
fjärrvärmeföretaget som ansvarar för att ta fram ett avtal på skäliga villkor. Det är 
angeläget att värmeproducenten kan få prövat huruvida fjärrvärmeföretaget har 
uppfyllt denna förpliktelse. Det är särskilt viktigt att beakta att eftersom 
fjärrvärmeföretaget utformar villkoren och uppställer de krav som ska gälla 
gentemot värmeproducenten, finns en risk att ett fjärrvärmeföretag som är ovilligt 
att inleda ett inmatningssamarbete ställer alltför långtgående krav. Det är därför 
viktigt att värmeproducenten har möjlighet att få prövat huruvida uppställda 
villkor verkligen är skäliga. 

Ei föreslår därför att en ny typ av prövningsärende hos tillsynsmyndigheten 
införs.  

Om parterna är oense om någon skyldighet eller rättighet som följer av de 
föreslagna reglerna, kan en prövning göras enligt den föreslagna 37 e §. En sådan 
prövning kan till exempel avse anbudsavgiftens storlek, huruvida villkor som 
fjärrvärmeföretaget tagit fram är skäliga eller huruvida fjärrvärmeföretaget haft 
särskilda skäl för att inte erbjuda en anslutningspunkt och ett avtal om inmatning 
av värme. Genom denna paragraf införs en ny ärendetyp hos tillsynsmyndigheten. 
I formellt hänseende är tillsynsmyndighetens beslut i dessa ärenden att se som 
fastställelser; till regeln kopplas ingen sanktion. De föreslagna reglerna ska 
emellertid läsas i förening med de befintliga 52-53 §§ fjärrvärmelagen och 5 § 
fjärrvärmeförordningen.  
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Enligt 52 § fjärrvärmelagen ska tillsynsmyndigheten, vilken enligt 5 § 
fjärrvärmeförordningen är Ei, utöva tillsyn över 5-9, 18-21, 25-29, 31 och 37-43 §§ 
fjärrvärmelagen. Eftersom de föreslagna reglerna placeras mellan 37 och 38 §§ 
kommer dessa att omfattas av Ei:s tillsynsansvar enligt nämnda paragraf. Ei får 
enligt samma paragraf meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av 
bestämmelserna. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Enligt 53 § 
fjärrvärmelagen har Ei rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. En sådan begäran får förenas med vite. 

Den föreslagna konstruktionen leder således till att en värmeproducent kan få 
fastställt att ett fjärrvärmebolag inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt de 
föreslagna reglerna. Om så är fallet gäller förpliktelserna i dessa paragrafer 
alltjämt, vilket innebär att fjärrvärmeföretaget är skyldigt att komma med ett nytt 
erbjudande. Om så inte sker kan Ei enligt de nu befintliga tillsynsreglerna vid vite 
förelägga fjärrvärmeföretaget att vidta rättelse. Därigenom kan de föreslagna 
skyldigheterna för fjärrvärmeföretaget genomdrivas. Om en prövning enligt 37 f § 
gäller storleken på anbudsavgiften får Ei:s beslut omedelbar effekt, eftersom det 
fastställer huruvida regeln i 37 b § andra stycket ger fjärrvärmeföretaget rätt att ta 
ut en avgift av en given storlek. 

4.11 Överprövning 

4.11.1 Prövningsordningen enligt fjärrvärmelagen 

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt fjärrvärmelagen. 
Energimarknadsinspektionens tillsynsbeslut kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Någon ändring av denna ordning är enligt Energimarknadsinspektionens mening 
inte motiverad utifrån de nya bestämmelser som föreslås i fjärrvärmelagen. 
 
De nya frågor som enligt Energimarknadsinspektionen ska kunna prövas av 
tillsynsmyndigheten enligt fjärrvärmelagen är frågor om reglerat tillträde för bl.a. 
värmeproducent till fjärrvärmenät med efterföljande frågor om pris för inmatat 
hetvatten för uppvärmningsändamål. Tvister avseende sådana frågor har hittills 
kunnat bli föremål för medling hos Fjärrvärmenämnden vid Statens 
energimyndighet.  
 
Ei föreslår att tillsynsmyndighetens beslut vid prövning av frågor om reglerat 
tillträde och reglerat samarbete görs överklagbara. 

4.11.2 Måltillströmningen till de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Ei vill också kort beröra frågan om väntad måltillströmning till de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. Erfarenheterna från Fjärrvärmenämnden visar att 
nämnden sedan bildandet den 1 juli 2008 inte handlagt ett enda medlingsärende 
gällande tillträde till rörledningar. Enligt Ei:s bedömning är det inte troligt att de 
nya bestämmelserna avseende reglerat tillträde till rörledningar som Ei föreslår 
skulle generera särskilt många nya ärenden till de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. Istället torde måltillströmningen, med beaktande av 
frågans aktualitet i Fjärrvärmenämnden och erfarenheter hämtade därifrån, vara 
lika med noll eller innebära endast något enstaka mål gällande den aktuella frågan. 
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4.12 Fjärrvärmenämndens roll 
I Ei:s uppdrag ingår bl.a. att analysera Fjärrvärmenämndens roll i förhållande till 
föreslagna åtgärder. 
 
Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet (Fjärrvärmenämnden) har till 
uppgift att medla mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder. 
Fjärrvärmenämnden kan efter ansökan medla då en fjärrvärmekund begär 
förhandling om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos en anslutning (7 § 
fjärrvärmelagen (2008:263)). Vidare kan nämnden medla om fjärrvärmeföretaget 
gör en ensidig ändring av avtalsvillkoren till kundens nackdel (19 § fjärrvärmelagen). 
Fjärrvärmenämnden kan slutligen medla då någon inte kommer överens med ett 
fjärrvärmeföretag om tillträde till rörledning för att sälja värme till 
fjärrvärmeverksamhet eller använda ledningar för distribution av fjärrvärme (37 § 
fjärrvärmelagen). Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindanden beslut som 
ett företag eller en kund måste följa. Nämnden är inte någon domstol. 
 
Energimarknadsinspektionen har tagit del av Fjärrvärmenämndens redogörelser 
till regeringen över verksamheten för perioden 2008-07-01 fram till och med 2012-
10-31. Ett möte har också hållits med representanter för Fjärrvärmenämndens 
kansli dels i syfte att informera nämnden om EI:s regeringsuppdrag och dels för att 
Ei funnit det värdefullt att skaffa sig närmare kunskap om Fjärrvärmenämndens 
verksamhet. 
 
Fjärrvärmenämnden har sedan nämnden bildades genomfört ett 40-tal 
medlingstillfällen. Varje medlingstillfälle har upptagit en eller flera ansökningar 
om medling. De flesta medlingarna har behandlat frågan om prisvillkor. 
Anmärkas bör att inte i något fall har nämndens medling avsett frågan om tillträde 
till fjärrvärmenät. Vid medlingarna har fokus för Fjärrvärmenämnden i stor 
utsträckning legat på att avhjälpa kundernas informationsunderläge. Bland annat 
har de experter som ingår i nämnden gjort en professionell granskning av de 
sakförhållanden som varit av betydelse för fjärrvärmeföretagets prissättning. 
 
Ei föreslår i denna rapport nya bestämmelser i fjärrvärmelagen om reglerat 
tillträde till fjärrvärmenät. Bl.a. föreslår Energimarknadsinspektionen att tvister om 
tillträde till fjärrvärmenät ska kunna prövas av Ei i egenskap av tillsynsmyndighet 
enligt fjärrvärmelagen. I och med de föreslagna nya bestämmelserna i 
fjärrvärmelagen anser Ei att de nuvarande bestämmelserna i fjärrvärmelagen om 
medling avseende tillträde till rörledningar blir överflödiga. Regeringen 
konstaterar i sitt uppdrag till Ei, vilket också redovisats ovan, att 
Fjärrvärmenämnden hittills inte haft något medlingsärende gällande tillträde till 
fjärrvärmenät.  
 
Mot denna bakgrund och då Ei enligt förslaget fortsättningsvis ska kunna pröva 
vissa tvister om tillträde till fjärrvärmenät kommer Fjärrvärmenämnden inte ha 
någon funktion att fylla på det aktuella området. Ei anser att förslagen i denna 
rapport innebär att fjärrvärmenämndens medlingsfunktion i fråga om 
anslutning av extern värme till fjärrvärmenäten ska avskaffas.  
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5 Konsekvensanalys 

5.1 Allmänt 
Ei gör bedömningen att den föreslagna regleringen kommer att tillämpas endast i 
ett fåtal fall. En undersökning av fjärrvärmenämndens medlingsärenden visar att 
inga ärenden har förekommit i fråga om tillträde till fjärrvärmenäten för inmatning 
av extern värme. I de flesta fall där det finns en realiserbar extern värmepotential 
har den förmodligen redan blivit realiserad. I de fall där det finns outnyttjad 
värmepotential beror detta förmodligen på en oenighet om fördelningen mellan 
parterna av risk och nytta. Genom den föreslagna modellen fastslås en miniminivå 
för vad värmeproducenter kan kräva att fjärrvärmeföretag ska acceptera. Den 
föreslagna regleringen ger värmeproducenter i princip rätt att ansluta till 
fjärrvärmenät om de tar hela den ekonomiska risken för anslutningen. En direkt 
tillämpning av den föreslagna regleringen förutsätter att värmeproducenten 
bedömer en sådan riskfördelning vara av intresse, och att ett fjärrvärmeföretag inte 
har varit villigt att acceptera en anslutning på sådana villkor. Dessa förutsättningar 
är troligen sällan för handen. 

Den föreslagna regleringen kan snarare förväntas få en indirekt effekt genom att 
den lägger fast en utgångsnivå för förhandlingar om tillträden. Parterna i en sådan 
förhandling kan, med utgångspunkt i den fördelning av risk och nytta som föreslås 
gälla i det reglerade tillträdet, genom förhandlingar justera fördelningen 
sinsemellan. På så sätt kan regleringen underlätta för parterna att hitta en frivillig 
överenskommelse genom att den utgör en gemensam utgångspunkt i 
förhandlingen. 

Den föreslagna regleringen bedöms på så sätt kunna bidra till en något ökad 
användning av extern värme. 

5.2 Värmeproducenter 
Den föreslagna regleringen underlättar för värmeproducenter att lyfta sin 
värmepotential till förhandlingsbordet. Befintliga potentialer synliggörs och 
värmeproducenterna får en möjlighet att få sin sak prövad. Därigenom undanröjs 
en osäkerhet som idag råder för potentiella värmeproducenter. 

Genom att en lägsta kravnivå fastställs kan värmeproducenter räkna med att, 
under förutsättning att de uppfyller de krav som ställs på värmeproducenter i den 
föreslagna regleringen, få avsättning för sin värme. Redan genom att detta 
specificeras underlättas processen fram till en avsättning för värmepotentialen. 
Genom att en utgångspunkt vid förhandlingar fastställs underlättas för framtida 
överenskommelser om inmatningssamarbeten. Möjligheterna att få avsättning och 
ersättning torde alltså öka något. 

Den föreslagna regleringen torde vara särskilt attraktiv för värmeproducenter i 
fråga om potentialer som kan anslutas med en relativt liten investering som kan 
räknas hem på kort tid. I dessa fall medför regleringen, till följd av att 
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värmeproducenten tillerkänns hela nyttan av inmatad värme under tio år, att 
värmeproducenten får en relativt stor andel av den samlade nyttan av 
inmatningssamarbetet. 

Den föreslagna regleringen innebär emellertid inte en möjlighet för 
värmeproducenter att göra vinst på en värmepotential, om detta inte också medför 
en vinst för fjärrvärmeföretagen. Den samlade positiva effekten för 
värmeproducenten, utöver den effekten att förhandlingar om frivilliga 
överenskommelser underlättas, torde därför inte vara av någon större 
storleksordning.  

För en industri som har en spillvärmepotential innebär en avsättning för 
spillvärmen att den industriella produktionens lönsamhet ökar på marginalen. 
Således torde vissa marginaleffekter i form av ökad industriell produktion kunna 
förväntas. Dessa marginaleffekter torde emellertid bli ringa.  

5.3 Fjärrvärmeföretag 
En reglering som bidrar till att underlätta förhandlingar om frivilliga 
överenskommelser gagnar fjärrvärmeföretagen genom att den ökar 
tillgängligheten till billig extern värme. Även i den mån ett fjärrvärmeföretag på 
företagsekonomiskt felaktiga grunder nekar till att ta in extern värme är en 
reglering som den nu föreslagna till nytta för fjärrvärmeföretaget i affärsmässigt 
hänseende. 

Oavsett vilket är regleringen utformad för att fjärrvärmeföretaget som minst ska 
hållas skadelöst. Under det reglerade samarbetet får fjärrvärmeföretaget vara med 
och dela på den nytta som eventuellt kan uppstå till följd av 
inmatningssamarbetet. Regleringen torde alltså, trots att den rent formellt är 
betungande för fjärrvärmeföretagen, ha ingen eller positiv effekt på 
fjärrvärmeföretagens resultat. 

Den samlade positiva effekten för fjärrvärmeföretagen är förmodligen begränsad 
mot bakgrund av att den föreslagna regleringen troligen bara kommer att 
aktualiseras i fråga om ett mindre antal nya inmatningssamarbeten. 

På längre sikt kan regleringen minska fjärrvärmeföretagens möjlighet att 
tillgodoräkna sig nytta från framtida samarbeten där investeringen är liten i 
förhållande till nyttan av den inmatade värmen. Detta beror på att i fråga om 
sådana samarbeten kan det reglerade tillträdet vara mer attraktivt för 
värmeproducenten än en frivillig överenskommelse där risken och nyttan delas 
lika. I viss mån kan detta låsa förhandlingsläget i riktning mot att 
värmeproducenter får en större del av nyttan än fjärrvärmeföretaget i sådana 
samarbeten. Sannolikheten för att detta ska uppstå är däremot troligen mycket 
begränsad. 

5.4 Kunder 
Nyttan av ett inmatningssamarbete uppstår mellan fjärrvärmeföretaget och 
värmeproducenten, och kommer således inte direkt kunderna till del. Det skapas 
emellertid ett utrymme för ökad konsumentnytta genom att ett indirekt 
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konkurrenstryck på insatsvaran värme åstadkoms. Fjärrvärmeföretagets minskade 
kostnader för framställningen av den värme som säljs till kunderna kan indirekt 
komma kunderna till del genom att ett utrymme för prissänkningar skapas eller 
behovet av prisökningar minskar. Särskilt påtagligt borde detta kunna bli för 
kunder till fjärrvärmeföretag som tillämpar kostnadsbaserad prissättning.  

5.5 Fjärrvärmenämnden 
Fjärrvärmenämnden kommer enligt den föreslagna regleringen att förlora en 
ärendetyp och således få en minskad roll. Fjärrvärmenämnden har emellertid inte 
haft några medlingsärenden i fråga om tillträde till fjärrvärmenäten för inmatning 
av extern värme. Den föreslagna regleringen innebär därför inte praktiken någon 
ändrad arbetsbörda för Fjärrvärmenämnden. 

5.6 Tillsynsmyndigheten 
Den föreslagna regleringen kommer sannolikt främst att ha en indirekt effekt 
genom att den underlättar för framtida samarbeten att komma till stånd genom 
frivilliga överenskommelser. Endast i undantagsfall torde en direkt tillämpning av 
den föreslagna regleringen komma i fråga. Det fåtal prövningsärenden som kan 
komma att prövas av tillsynsmyndigheten kan emellertid förväntas vara av 
komplicerad natur och ställa stora krav på expertis hos tillsynsmyndigheten. 

Den ökade arbetsbördan för tillsynsmyndigheten uppgår sannolikt inte till mer än 
en årsarbetskraft. 

5.7 Domstolarna 
Enligt Ei:s bedömning kommer de nya bestämmelserna avseende reglerat tillträde 
till rörledningar som föreslås endast att generera ett fåtal ärenden till de allmänna 
förvaltningsdomstolarna.  

5.8 Konsekvenser för miljön 
Den föreslagna regleringen kan leda till ett ökat utnyttjande av bland annat 
industriell spillvärme. På så sätt kan ett förbättrat resursutnyttjande främjas. Det 
kan även leda till att biobränsledrivna processer i vissa fjärrvärmenät delvis ersätts 
med extern värme, vilket kan frigöra biobränsle för användning i andra 
fjärrvärmenät där extern värme inte finns tillgänglig. 

Emellertid kan kravet, på att den externa värmen vid ett reglerat tillträde ska vara 
prima, innebära att externa värmeproducenter i ökad omfattning själva primagör 
sin värme, bland annat med användning av fossila bränslen. Detta kan helt eller 
delvis komma att motverka de positiva effekterna på miljön. 

För att undvika sådana negativa effekter är det av vikt att användningen av fossila 
bränslen prissatts på ett korrekt sätt genom bland annat skatter och avgifter. Att 
föreslå den typen av åtgärder ligger emellertid utanför ramen för denna rapport. 
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6 Författningskommentar 

Förslaget till ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) 
  
2 § 

I denna lag avses med  
 

anslutningspunkt: en punkt på fjärrvärmeföretagets rörledning, där erforderliga 
anordningar för att kunna ansluta en värmeledning finns, 
 
anslutningstillfälle: den tidpunkt, vid anslutning till fjärrvärmeföretagets 
rörledningar, då det först är möjligt att påbörja överföring av värme genom 
anslutningspunkten, 
 
avtal om fjärrvärme: avtal om distribution i rörledning av en värmebärare för 
uppvärmning och om försäljning av den distribuerade värmen, 
 
fjärrvärmeföretag: juridisk person som bedriver fjärrvärmeverksamhet, 
 
fjärrvärmekund: den som ingått ett avtal om fjärrvärme med ett 
fjärrvärmeföretag, 
 
konsument: fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder 
fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet, 
 
prima värme: värme från hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning som 
i anslutningspunkten har en sådan temperatur och sådant tryck att den är möjlig 
att mata in på framledningen utan att ytterligare värmeenergi eller pumpenergi 
behöver tillföras. 
 
värmeproducent: den som kan sälja hetvatten eller annan värmebärare för 
uppvärmning till ett fjärrvärmeföretag för användning i fjärrvärmeverksamheten. 

Definitionerna sorteras i alfabetisk ordning. Begreppen anslutningspunkt, prima 
värme och värmeproducent definieras, eftersom dessa behövs för förståelsen av 
reglerna om reglerat tillträde och reglerat samarbete. Begreppet framledning 
definieras inte, då detta är väl inarbetat och inga avgränsningssvårigheter torde 
föreligga. 
 
Framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät varierar inte bara inom ett 
fjärrvärmenät – alltså mellan olika anslutningspunkter – utan även över tid. För att 
värme ska kunna anses vara prima, och alltså för att den inte ska behöva 
primagöras, är det viktigt att värmen håller rätt temperatur vid den enskilda 
tidpunkten. Rätt tryck är också viktigt, för att inmatningen av värmen inte ska ha 
en suboptimerande effekt på fjärrvärmesystemet. 
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Som värmeproducent räknas alla som kan mata in värme på fjärrvärmenätet för 
användning i fjärrvärmeverksamheten. Någon avgränsning till att endast omfatta 
industrier med en spillvärmepotential görs inte. 
 
Tillträde till rörledningar 

37 § 

Om ett fjärrvärmeföretag får en begäran om tillträde till rörledningarna från en 
värmeproducent eller någon som vill använda ledningarna för distribution av 
värme, ska fjärrvärmeföretaget förhandla om tillträde med den som gjort 
begäran. Skyldigheten att förhandla innebär att fjärrvärmeföretaget ska försöka 
komma överens om ett tillträde med den som begärt det. 

Om någon överenskommelse inte kan träffas om tillträde, ska 
fjärrvärmeföretaget ange skälen för att tillträde inte medges. 

Endast redaktionella ändringar. ”Någon som vill sälja värme till 
fjärrvärmeverksamheten” byts ut mot det i den föreslagna 2 § definierade 
begreppet ”en värmeproducent”. Inga ändringar i sak görs i detta lagrum. Detta 
innebär att förhandlingsskyldigheten enligt detta lagrum alltjämt har ett bredare 
tillämpningsområde än det reglerade tillträdet; fjärrvärmeföretaget är skyldigt att 
förhandla även om tillträde för någon som vill använda ledningarna för 
distribution av värme, vilket reglerat tillträde inte är tillämpligt för. 37 § är även 
tillämplig på sådana inmatningssamarbeten som enligt den föreslagna 37 a § inte 
omfattas av reglerat tillträde. 

Reglerat tillträde till rörledningar och reglerat samarbete 

37 a § 

Om en värmeproducent begär tillträde till rörledningarna enligt 37 §, och en 
överenskommelse inte kan träffas, ska fjärrvärmeföretaget, om värmeproducenten 
begär det och det inte föreligger särskilda skäl, medge ett reglerat tillträde till 
rörledningarna. Om ett reglerat tillträde inte medges ska fjärrvärmeföretaget i ett 
skriftligt ställningstagande ange de särskilda skäl som åberopas för detta.  

Skyldigheten att medge ett reglerat tillträde enligt första stycket gäller endast 
avseende anslutning av prima värme på framledningen och endast om den 
anläggning som värmeproducenten avser ansluta inte redan är eller har varit 
ansluten för inmatning till fjärrvärmeföretagets rörledningar. 

Denna paragraf anger förutsättningarna för reglerat tillträde. Eftersom reglerat 
samarbete enligt 37 c § förutsätter att ett reglerat tillträde varit för handen anger 
den även förutsättningarna för reglerat samarbete. 

Första stycket: Reglerat tillträde kan endast aktualiserats efter att 
värmeproducenten har uttömt förhandlingsvägen enligt 37 §. Därefter kan 
värmeproducenten begära ett reglerat tillträde. Vissa avgränsningar av det 
reglerade tillträdets tillämpningsområde görs dels genom att värmeproducenten 
kan neka om det finns särskilda skäl, dels genom att sekunda värme, inmatning på 
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returledningen samt tillträden avseende anläggningar som är eller har varit 
anslutna undantas från tillämpningsområdet i andra stycket. 

Som särskilda skäl för att neka reglerat tillträde räknas inte sådana kostnader som 
kan läggas över på den tillträdande producenten genom skäliga villkor; de 
problem som kan lösas inom ramen för det reglerade tillträdet och samarbetet 
utgör inte särskilda skäl för att neka ett tillträde. Som särskilda skäl räknas till 
exempel skäl som är sådana att värmeproducenten inte kan anslutas utan att 
fjärrvärmeföretaget lider skada även om värmeproducenten tar kostnaderna för 
anslutningen, eller att det är uppenbart att någon avsättning inte kan bli aktuell 
även om anläggningen ansluts till fjärrvärmenätet. Som exempel på det 
förstnämnda kan nämnas systemsuboptimeringar och eventuellt kundbortfall på 
grund av att den tillträdande värmeproducentens bränslemix inte stämmer 
överens med fjärrvärmeföretagets produktionsmix. Som exempel på det 
sistnämnda kan nämnas att fjärrvärmeföretaget redan har en stor andel egen eller 
extern produktion med lägre produktionskostnad än den tillträdande 
värmeproducentens, till exempel i form av spillvärmesamarbeten eller avfallseldad 
kraftvärme. 

Om fjärrvärmeföretaget åberopar särskilda skäl ska dessa redogöras för i ett 
skriftligt ställningstagande som ska tillställas värmeproducenten. Den skriftliga 
formen krävs dels för att underlätta för värmeproducenten att bedöma huruvida 
det är värt att gå vidare genom att anhängiggöra ett prövningsärende hos 
tillsynsmyndigheten, dels för att underlätta det eventuella prövningsärendet. Om 
fjärrvärmeföretaget inte presterar ett skriftligt ställningstagande är redan detta 
grund för föreläggande enligt befintliga tillsynsregler. 

Andra stycket: Skälen för dessa avgränsningar anges i avsnitt 3.1. Notera att om en 
anläggning redan är ansluten för uttag av värme, är den inte på den grunden 
utesluten från ett reglerat tillträde. En ombyggnad av en uttagsanslutning till en 
inmatningsanslutning kan således bli föremål för reglerat tillträde. 
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37 b § 

Vid reglerat tillträde ska fjärrvärmeföretaget på skäliga villkor erbjuda en 
anslutningspunkt samt ett avtal för inmatning av värme under 10 år. Avtalet ska 
vara skriftligt och det ska framgå av avtalet att det är fråga om ett reglerat 
tillträde enligt denna lag. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om vad som ska anses utgöra skäliga villkor enligt första stycket. 

Fjärrvärmeföretaget har rätt att ta ut en skälig anbudsavgift för att täcka de 
kostnader fjärrvärmeföretaget har för att ta fram ett erbjudande enligt första 
stycket. Värmeproducenten har rätt att, innan begäran enligt 37 a § görs, få 
uppgift om anbudsavgiftens storlek. 

Första stycket anger för det första att värmeproducenten ska på skäliga villkor 
erbjuda en anslutningspunkt. Det är här väsentligt att det endast är en 
anslutningspunkt – inte en anslutningsledning – som fjärrvärmeföretaget ska 
erbjuda värmeproducenten. Den anslutningsledning, som värmeproducenten ska 
ansluta till anslutningspunkten, är värmeproducentens ansvar. Det är dock 
naturligtvis tänkbart att fjärrvärmeföretaget genom en separat överenskommelse 
med värmeproducenten kan erbjuda även en anslutningsledning.  

Vidare anges i första stycket att fjärrvärmeföretaget ska på skäliga villkor erbjuda 
ett avtal om inmatning av värme under 10 år.  

Som har sagts i avsnitt 3.3 får det anses skäligt att värmeproducenten står för de 
fasta kostnaderna och investeringen för anslutningen och inmatningssamarbetet, 
eftersom dessa introducerar en finansiell risk som fjärrvärmeföretaget annars 
skulle tvingas dela. Fjärrvärmeföretaget får alltså lägga över sina kostnader för 
upprättandet av anslutningspunkten och för inmatningssamarbetet på 
värmeproducenten. Det får vidare anses skäligt att värmeproducenten av denna 
anledning får avsättning för sin värme och för denna får en ersättning som 
motsvarar hela den nytta som den inmatade värmen skapar för fjärrvärmeföretaget 
under den period om 10 år som det reglerade tillträdet varar, för att 
värmeproducenten ska kunna räkna hem den investering som den har tvingats 
göra för att få till stånd det reglerade tillträdet. En modell där ersättningen sätts i 
nivå med fjärrvärmeföretagets nytta av den inmatade värmen uppnår detta. Dessa 
principer bör lämpligen fastslås i fjärrvärmeförordningen.  

Skäliga villkor kan även avse de tekniska krav som ställs på anslutningen och den 
anslutna produktionen, till exempel vad avser tryck, temperatur och tillgänglighet. 
Vidare kan villkor uppställas om vilken förtur värmeproducenten ska få i 
produktionsordningen. Huvudprincipen bör vara att värmeproducenten ska få 
avsättning, men det torde inte vara skäligt att värmeproducenten får förtur framför 
andra produktionsanläggningar som fjärrvärmeföretaget kan använda till en lägre 
kostnad. Det är heller inte möjligt att föreskriva villkor med rättsverkan mot tredje 
man, till exempel villkor som upphäver en redan avtalad förtur för en annan 
värmeproducent. 

Slutligen uppställs i första stycket ett formkrav för avtalet om inmatning av värme 



68 

 
 

i första stycket. Detta föranleds av att bevissvårigheter annars kan uppstå när ett 
reglerat samarbete enligt den föreslagna 37 c § ska inledas. Om en värmeproducent 
har begärt ett reglerat tillträde, varpå fjärrvärmeföretaget har tagit fram ett 
avtalsförslag i enlighet med de nu föreslagna reglerna och värmeproducenten har 
accepterat detta avtalsförslag, kan en svårbedömd situation uppstå när det 
reglerade tillträdet ska övergå i reglerat samarbete. Eftersom reglerat samarbete 
endast kan följa på ett reglerat tillträde, kan fjärrvärmeföretaget då tänkas neka 
reglerat samarbete med argumentet att parterna alls inte har ingått ett reglerat 
samarbete, utan att deras avtal utgjorde en frivillig överenskommelse. För att 
undanröja tvivel är det viktigt att det redan i avtalet enligt den föreslagna 37 b § 
framgår att det är fråga om ett reglerat tillträde. Om fjärrvärmeföretaget i sitt 
erbjudande till värmeproducenten inte beaktar formkravet har det inte uppfyllt sin 
förpliktelse att ta fram ett avtalsförslag enligt den föreslagna bestämmelsen. 
Värmeproducenten kan då refusera avtalsförslaget utan att förlora sin rätt enligt 37 
d §. Värmeproducenten kan naturligtvis välja att acceptera avtalsförslaget, i vilket 
fall avtalet får betraktas som en frivillig överenskommelse och inte ett reglerat 
tillträde. Värmeproducenten går då miste om rätten till reglerat samarbete enligt 37 
c §. 

Andra stycket: Vad som är skäliga villkor låter sig inte uttömmande regleras i 
författning. I vissa avseenden kan begreppet emellertid behöva specificeras, 
exempelvis i ovan nämnda avseenden, främst vad avser nivån på ersättningen till 
värmeproducenten för inmatad värme. Därför föreslås ett bemyndigande för 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att närmare precisera vad 
som ska anses utgöra skäliga villkor. 

I tredje stycket första meningen framgår att fjärrvärmeföretaget har rätt att ta ut en 
skälig anbudsavgift för att täcka de kostnader fjärrvärmeföretaget har för att ta 
fram ett erbjudande enligt första stycket. Detta torde annars vara en sådan kostnad 
som fjärrvärmeföretaget genom skäliga villkor får lägga över på 
värmeproducenten. I förening med andra meningen får stadgandet emellertid den 
funktionen, att värmeproducenten kan på förhand förvissa sig om avgiftens 
storlek. Övriga kostnader förenade med inmatningssamarbetet torde 
värmeproducenten kunna uppskatta efter att fjärrvärmeföretaget har lämnat ett 
avtalsförslag, och vid den tidpunkten kan värmeproducenten baserat på denna 
uppskattning välja huruvida den vill ingå avtalet eller inte. Utan ett sådant 
stadgande som det nu behandlade kan värmeproducenten emellertid inte skydda 
sig mot en oväntat stor anbudsavgift. Stadgandet innebär även att 
fjärrvärmeföretaget får täckning för sina kostnader för att ta fram ett erbjudande 
enligt första stycket, även om värmeproducenten inte accepterar erbjudandet. 
Därigenom skapas incitament för värmeproducenter att inte begära reglerat 
tillträde om de inte verkligen avser ansluta till fjärrvärmeföretagets rörledningar 
och fjärrvärmeföretaget skyddas mot kostnader på grund av onödiga begäranden. 

37 c § 

Innan ett avtal om inmatning av värme genom reglerat tillträde har löpt ut, ska 
fjärrvärmeföretaget, om det inte föreligger särskilda skäl, på skäliga villkor 
erbjuda värmeproducenten avtal om fortsatt inmatning av värme (reglerat 
samarbete). Avtalet ska vara skriftligt och det ska framgå av avtalet att det är 
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fråga om ett reglerat samarbete enligt denna lag. 

Vad som sägs i första stycket gäller även innan ett avtal om reglerat samarbete 
har löpt ut. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om vad som ska anses utgöra skäliga villkor enligt första stycket. 

Av första stycket framgår att på ett reglerat tillträde ska ett reglerat samarbete följa, 
om inte värmeproducenten avstår det enligt 37 d §. Det innebär motsatsvis även att 
ett reglerat samarbete inte kan komma ifråga utan att ett reglerat tillträde först har 
varit för handen. Fjärrvärmeföretaget ska på skäliga villkor erbjuda 
värmeproducenten avtal om fortsatt inmatningssamarbete. Precis som i 37 b § 
uppställs ett formkrav för att undvika bevisningsproblem vid tillämpning av andra 
stycket i denna paragraf. 

Även ett reglerat samarbete ska ske på skäliga villkor. Även i det reglerade 
samarbetet får det anses skäligt att värmeproducenten står för de fasta kostnaderna 
och eventuella reinvesteringar. I fråga om nivån på ersättningen för inmatad 
värme är bedömningen emellertid en annan än vid reglerat tillträde enligt 37 b §. 
Eftersom den inledande investeringen nu är återbetald är det skäligt att parterna 
delar på nyttan av det reglerade samarbetet. Vid beräkning av denna nytta får 
emellertid de kostnader som värmeproducenten nedlägger räknas in, så att 
värmeproducenten får dessa täckta. En modell där ersättningen sätts till en nivå 
mitt emellan fjärrvärmeföretagets nytta av den inmatade värmen och 
värmeproducentens kostnader för att producera och mata in värmen uppnår detta. 
Ersättningen behöver emellertid aldrig överstiga fjärrvärmeföretagets nytta av den 
inmatade värmen. Ei föreslår att regeringen fastslår dessa principer i 
fjärrvärmeförordningen.  

Angående särskilda skäl, se i övrigt kommentar vid 37 a §. 

Andra stycket: Ingen viss avtalslängd stipuleras i första stycket, men om ett avtal 
om reglerat samarbete löper ut gäller skyldigheten enligt första stycket att erbjuda 
ett avtal om fortsatt inmatningssamarbete ånyo. Samarbetet ska alltså fortsätta tills 
vidare.  

Tredje stycket: Vad som är skäliga villkor låter sig inte uttömmande regleras i 
författning. I vissa avseenden kan begreppet emellertid behöva specificeras, 
exempelvis i ovan nämnda avseenden. Därför föreslås ett bemyndigande för 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att närmare precisera vad 
som ska anses utgöra skäliga villkor. 

37 d § 

Skyldigheten att erbjuda ett avtal enligt 37 c § upphör att gälla, om 

1. parterna kommer överens om det, 

2. värmeproducenten skriftligen meddelar det till fjärrvärmeföretaget, 
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3. värmeproducenten avstår från att acceptera ett erbjudande om avtal enligt 
37 c § första stycket, utan att göra gällande att erbjudandet inte uppfyller 
kraven i 37 c §, eller 

4. det i en prövning enligt 37 e § fastslås att fjärrvärmeföretagets erbjudande 
uppfyller kraven i 37 c §, och värmeproducenten ändå väljer att inte 
acceptera erbjudandet. 

Första stycket 1-2: För att det reglerade samarbetet inte ska hindra att frivilliga 
överenskommelser av annan art uppkommer mellan parterna är det angeläget att 
det reglerade samarbetet kan upphöra om parterna är ense om detta eller 
värmeproducenten medger det. Fjärrvärmeföretagets skyldighet enligt 37 c § att 
erbjuda avtal om fortsatt inmatning av värme upphör då att gälla. Detta innebär 
emellertid inte att redan ingångna avtal bryts. Om parterna vill avbryta ett avtal 
som har ingåtts inom ramen för ett reglerat samarbete får det ske enligt allmänna 
avtalsrättsliga regler. 

Första stycket 2-3: Om fjärrvärmeföretaget har uppfyllt sin skyldighet att erbjuda ett 
skäligt avtal om fortsatt inmatningssamarbete på de villkor som anges i 37 c § 
måste värmeproducenten acceptera detta eller gå miste om rätten till ett reglerat 
samarbete. En ordning där värmeproducenten kan avstå från att ingå ett avtal om 
fortsatt inmatningssamarbete men ändå har option på att senare ingå reglerat 
samarbete skulle innebära en alltför stor osäkerhet för fjärrvärmeföretaget. Om 
värmeproducenten inte anser att fjärrvärmeföretagets erbjudande uppfyller kraven 
kan värmeproducenten antingen direkt begära prövning enligt 37 e § eller meddela 
fjärrvärmeproducenten detta – varvid fjärrvärmeföretaget antingen kan vidta 
rättelse eller själv begära prövning enligt 37 e §. 

37 e § 

Frågor om de rättigheter och skyldigheter som följer av 37 a-d §§ prövas av 
tillsynsmyndigheten.  

En fråga enligt första stycket prövas inte, om det visas att ansökan om prövning 
kommit in till tillsynsmyndigheten senare än två år efter det att 
fjärrvärmeföretaget sänt ett skriftligt ställningstagande till värmeproducenten 
under dennes senaste kända adress. 

Första stycket anger att om parterna är oense om någon skyldighet eller rättighet 
som följer av de föreslagna reglerna, kan en prövning göras enligt den föreslagna 
37 e §. En sådan prövning kan till exempel avse anbudsavgiftens storlek, huruvida 
villkor som fjärrvärmeföretaget tagit fram är skäliga eller huruvida 
fjärrvärmeföretaget haft särskilda skäl för att inte erbjuda en anslutningspunkt och 
ett avtal om inmatning av värme. Genom denna paragraf införs en ny ärendetyp 
hos tillsynsmyndigheten. I formellt hänseende är tillsynsmyndighetens beslut i 
dessa ärenden att se som fastställelser; till regeln kopplas ingen sanktion. De 
föreslagna reglerna ska emellertid läsas i förening med de befintliga 52-53 §§ 
fjärrvärmelagen och 5 § fjärrvärmeförordningen.  

Enligt 52 § fjärrvärmelagen ska tillsynsmyndigheten, vilken enligt 5 § 
fjärrvärmeförordningen är Ei, utöva tillsyn över 5-9, 18-21, 25-29, 31 och 37-43 §§ 
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fjärrvärmelagen. Eftersom de föreslagna reglerna placeras mellan 37 och 38 §§ 
kommer dessa att omfattas av Ei:s tillsynsansvar enligt nämnda paragraf. Ei får 
enligt samma paragraf meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av 
bestämmelserna. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Enligt 53 § 
fjärrvärmelagen har Ei rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. En sådan begäran får förenas med vite. 

Den föreslagna konstruktionen leder således till att en värmeproducent kan få 
fastställt att ett fjärrvärmebolag inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt de 
föreslagna 37 a-e §§. Om så är fallet gäller förpliktelserna i dessa paragrafer 
alltjämt, vilket innebär att fjärrvärmeföretaget är skyldigt att komma med ett nytt 
erbjudande. Om så inte sker kan Ei enligt de nu befintliga tillsynsreglerna vid vite 
förelägga fjärrvärmeföretaget att vidta rättelse. Därigenom kan de föreslagna 
skyldigheterna för fjärrvärmeföretaget genomdrivas. Om en prövning enligt 37 e § 
gäller storleken på anbudsavgiften får Ei:s beslut omedelbar effekt, eftersom det 
fastställer huruvida regeln i 37 b § andra stycket ger fjärrvärmeföretaget rätt att ta 
ut en avgift av en given storlek. 

Andra stycket syftar till att begränsa möjligheten för värmeproducenten att 
anhängiggöra ett prövningsärende hos Ei lång tid i efterhand. Detta har tidigare 
varit ett problem bland annat i fråga om anslutningsskyldighet enligt 3 kap. 6 och 7 
§§ ellagen (1997:857). Som skriftligt ställningstagande kan till exempel räknas ett 
avtalsförslag enligt 37 b § första stycket eller ett skriftligt ställningstagande enligt 
37 a § första stycket andra meningen. 

Överklagande m.m. 

54 § 

Beslut om föreläggande vid vite enligt 16 § andra stycket och 52 § andra stycket, 
beslut enligt 37 e §, begäran enligt 53 § som har förenats med vite samt om 
förseningsavgift får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
  
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. 

Paragrafen ändras endast såtillvida att beslut vid prövning i fråga om reglerat 
tillträde och reglerat samarbete görs överklagbart. Beslut om förelägganden vid 
vite enligt 52 §, vilket kan bli aktuellt vid tillsynen över efterlevnaden av de 
föreslagna reglerna, är redan överklagbara. 
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Sammanfattning 
I syfte att i första hand uppnå ett ökat utnyttjande av industriell restvärme har regeringen gett 
Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att ta fram en modell för reglerat tillträde till 
fjärrvärmenäten för externa producenter. Inom ramen för detta har Ei låtit Grontmij analysera 
bl.a. de ekonomiska och tekniska ansvarsförhållandena och villkoren för tillträde till 
fjärrvärmenäten. Uppdraget till Grontmij består av att:  

1) Föreslå vilka ansvarsförhållanden som, om parterna inte kan komma överens, ska råda 
mellan fjärrvärmeföretaget och värmeproducenten med avseende på finansiering, drift och 
underhåll av anslutningspunkt och anslutningsledning.  

2) Belysa hur tekniska förhållanden vid inmatningspunkten påverkar lämpligheten i en 
anslutning och föreslå vilka ansvarsförhållanden som ska råda om parterna inte kan 
komma överens. 

3) Belysa och värdera miljöaspekter av införandet av ett reglerat tillträde.   

Syftet med rapporten är att, utifrån Ei:s uppdrag från regeringen, ge myndigheten ett fullgott 
underlag för framtagande av ett lagförslag kring hur ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten bör 
utformas.  

Regeringens mål med att införa reglerat tillträde till fjärrvärmenäten är att öka möjligheten att 
tillvarata mer restvärme. Regeringens fokus är således på de fall där samarbete kring tillvara-
tagande av restvärme idag inte existerar. Mot bakgrund av detta omfattar analysen i första 
hand reglerat tillträde i de fall ett tillträde ännu inte är realiserat. 

Vid ett införande av reglerat tillträde till fjärrvärmenäten bör utgångspunkten, i händelse av att 
överenskommelse kring annan lösning inte träffas mellan parterna, vara att det är den 
anslutande parten som så långt det är möjligt bör ansvara för anslutningsprocessen. 
Ekonomiskt bör den anslutande parten åläggas hela ansvaret; en annan lösning skulle riskera 
att generera samhällsekonomisk ineffektivitet. Vad gäller den praktiska hanteringen kring 
anslutningen bör emellertid fjärrvärmeföretaget ha ett ansvar över delar som påverkar 
systemets övergripande funktion, effektivitet och tillförlitlighet. Fjärrvärmeföretagets 
merkostnader till följd av anslutningen bör emellertid ersättas av den anslutande parten.  

Den avgörande principen för det reglerade tillträdet är att alla anslutna produktionsenheter ska 
köras i kostnadsordning, oavsett om det är fjärrvärmeföretagets egna anläggningar eller någon 
annan aktörs anläggning. Den anslutande partens rätt att sälja sin värmeproduktion till 
fjärrvärmeföretaget är beroende av att leveransen kan erbjudas till ett lägre pris än 
produktionskostnaden i fjärrvärmeföretagets egna anläggningar. Rätten att sälja föreslås 
övergå i en skyldighet att leverera först när driftdygnet närmar sig. Dock är det angeläget att 
parterna gör upp en mer långsiktig planering över driften för att underlätta bränsleinköp m.m.  

Mest centralt för att ett reglerat tillträde inte ska styra på ett miljömässigt icke-ändamålsenligt 
sätt är att alla miljöeffekter är rätt prissatta. Givet att miljöpåverkan är korrekt prissatt genom 
beskattning av utsläpp, utsläppshandelssystemet m.m. samt med korrekta miljötillstånd bör 
incitamenten och det reglerade tillträdet styra aktörerna till en situation där miljöeffekterna tas i 
beaktande på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. För restvärme kan emellertid det minskade 
incitamentet att energieffektivisera behöva beaktas vid en mer långsiktig analys av införandet 
av reglerat tillträde.  

Vilka tekniska krav som ställs på ett anslutande kan vara avgörande för om anslutningen är 
ekonomiskt intressant eller inte.  En rimlig utgångspunkt vid ett reglerat tillträde är att en 
anslutande producent måste anpassa sig till de tekniska krav som är gällande i det aktuella 
fjärrvärmesystemet avseende såväl temperatur som tryck. Vad gäller anslutningspunkt bör 
parterna gemensamt identifiera den kostnadsmässigt mest effektiva lösningen. Detta kan 
innebära behov av anpassningar i befintligt fjärrvärmesystem. Fjärrvärmeföretaget bör i dessa 
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fall vara berett att genomföra dessa anpassningar mot ekonomisk ersättning från den 
anslutande parten. Detta är dock en möjlig konfliktsituation och risken för konflikt kan inte 
lösas genom ett detaljerat regelverk kring anslutning eftersom förutsättningarna skiljer sig åt 
mellan olika fjärrvärmesystem. Det bedöms därför som nödvändigt att det finns en sakkunnig 
instans som har möjlighet att värdera situationen och medla mellan parterna så att 
anslutningen kan ske på villkor som är skäliga. 

En central fråga vid reglerat tillträde är hur värme producerad av en annan producent än 
fjärrvärmeföretaget ska värderas, dvs. hur mycket producenten ska få betalt av fjärrvärme-
företaget för värmen som levereras till fjärrvärmenätet. Som nämnts är det den som ansluter 
som, om inte annat avtalas, bör ha det ekonomiska ansvaret för investeringen (risken). I en 
sådan situation är det rimligt att det också är den anslutna producenten, risktagaren, som 
erhåller nyttan som investeringen genererar. Detta sker genom att fjärrvärmeföretaget ersätter 
en ansluten producent i nivå med kostnaden för alternativ produktion, exklusive de eventuella 
merkostnader som fjärrvärmeföretaget får till följd av att ta in externt producerad värme jämfört 
med att producera själv. Fjärrvärmeföretaget blir då ekonomiskt indifferent mellan att 
producera själv och att köpa värme från den anslutna producenten. Och nyttan som den 
anslutna producentens värmeproduktion genererar i systemet tillfaller därmed denne 
producent tillika den som tagit risken för anslutningen. 
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1 Inledning 
En diskussion om att tillåta andra aktörer än det lokala fjärrvärmeföretaget att ansluta sig till 
fjärrvärmenät för att leverera fjärrvärme har pågått länge. Paralleller har dragits till 
elmarknaden och gasmarknaden, där konkurrensutsättning stegvis införts av såväl produktion 
som handel. Metoden för att införa konkurrens på el- och gasmarknaden har varit att öppna 
upp infrastrukturen för andra aktörer än de som äger densamma, dvs. att införa 
tredjepartstillträde till näten. Frågan om tredjepartstillträde också till fjärrvärmenäten har 
analyserats av två statliga utredningar. En del av Fjärrvärmeutredningens uppdrag var att 
analysera om det var lämpligt att införa tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden. I 
slutbetänkandet Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (SOU 2005:33) gjorde utredaren 
bedömningen att tredjepartstillträde inte borde införas eftersom varken konkurrensskäl, 
konsumentnytta eller miljöhänsyn talade för detta. Denna bedömning till trots gavs TPA-
utredningen några år senare i uppdrag att analysera förutsättningarna för ett lagstadgat 
tredjepartstillträde samt att lämna förslag till ett regelverk för ett sådant. I betänkandet 
Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) lämnade utredningen ett förslag på hur produktion av 
och handel med fjärrvärme kan konkurrensutsättas.  

Därefter har emellertid den politiska inriktningen i frågan delvis förändrats. I en promemoria 
daterad i mars 2012 gör Näringsdepartementet bedömningen att ”förutsättningarna för en 
effektivt fungerande konkurrens på fjärrvärmemarknaden är begränsade”. I syfte att trots detta 
kunna uppnå önskvärda effekter såsom ökat utnyttjande av industriell restvärme samt en 
stärkt ställning för fjärrvärmekunderna har regeringen gett Energimarknadsinspektionen (Ei) 
och Energimyndigheten i uppdrag att analysera specifika frågeställningar. Ei ska ta fram dels 
en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för externa producenter, dels ett förslag på 
prisförändringsprövning. Energimyndigheten ska ta fram en modell för redovisning av 
restvärmepotentialen, något som avses komma att åläggas fjärrvärmeleverantörer i samband 
med att ny fjärrvärmeproduktion planeras. Regeringen avser således inte att införa konkurrens 
på produktion av och handel med fjärrvärme. Istället är inriktningen att en ökad kundtrygghet 
och förbättrad miljö ska uppnås genom en mer omfattande reglering av fjärrvärme-
verksamheten.   

1.1 Ei:s uppdrag till Grontmij 

Ei har således fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå en modell för reglerat tillträde 
till fjärrvärmenäten för producenter av värme. Ei ska lämna förslag till de bestämmelser som 
bör ligga till grund för modellen. Inom ramen för detta har Ei låtit Grontmij analysera bl.a. de 
ekonomiska och tekniska ansvarsförhållandena för tillträde till fjärrvärmenäten. Uppdraget till 
Grontmij består av att: 

1) Föreslå vilka ansvarsförhållanden som, om parterna inte kan komma överens, ska råda 
mellan fjärrvärmeföretaget och värmeproducenten med avseende på finansiering, drift och 
underhåll av anslutningspunkt och anslutningsledning.  

2) Belysa hur förhållanden vid inmatningspunkten, såsom tryck, temperatur, flöde, effekt, 
inmatad energimängd och tillgänglighet samt övriga förutsättningar såsom leveransvillkor 
m.m. påverkar lämpligheten i en anslutning. Grontmij ska föreslå vilka ansvarsförhållanden 
som, om parterna inte kan komma överens, ska råda mellan fjärrvärmeföretaget och 
värmeproducenten. 

3) Belysa och värdera effekter av ett reglerat tillträde av att så kallad restvärme matas in på 
fjärrvärmenäten ur aspekten att restvärme ofta anses vara värme som skulle ha 
producerats oavsett om den matas in på fjärrvärmenätet eller ej. Därav följer att dess 



 

 

8 (39) 

 

miljöpåverkan är begränsad, även om den produceras i en process som använder 
bränslen med stor miljöpåverkan. Om producenter kan få avsättning för sin restvärme kan 
detta emellertid komma att påverka den ekonomiska kalkylen för den process som ger 
upphov till värmen, vilket kan tänkas leda till en ökad produktion med ökad användning av 
miljöfarliga bränslen som resultat.  

På punkterna 1 och 2 ska särskilt beaktas att det reglerade tillträdet inte ska vara 
kostnadsdrivande på ett sätt som kan belasta övriga kunder i fjärrvärmenätet samt att den 
värme som produceras ska framställas till så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att, utifrån Ei:s uppdrag från regeringen, ge myndigheten ett 
fullgott underlag för framtagande av ett regelverk kring hur ett reglerat tillträde till 
fjärrvärmenäten bör utformas.  

1.3 Avgränsningar 

Regeringens målsättning med att införa ett reglerat tillträde är att förbättra möjligheterna att i 
uppvärmningssyfte ta tillvara restvärme på de orter där det är samhällsekonomiskt motiverat.1 
Regeringens fokus är således på de fall där samarbete kring tillvaratagande av restvärme idag 
inte existerar. Analysen omfattar därför i första hand reglerat tillträde i de fall ett tillträde ännu 
inte är realiserat. Att låta ett kommande regelverk omfatta även redan realiserade tillträden, 
som åstadkommits genom samarbete mellan industrin och fjärrvärmeföretagen, kan komma 
att påverka styrkeförhållandena parterna emellan. Detta bör tas i beaktande i det fortsatta 
arbetet med att utforma ett regelverk för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Men i denna 
rapport analyseras inte sådana potentiella effekter.  

Analysen i denna rapport behandlar förutsättningarna för anslutning av externa 
värmeproducenter. Frågan har aktualiserats som en följd av att det finns industrier med 
restvärme som anser sig vara utestängda från fjärrvärmenäten till följd av antingen ointresse 
från fjärrvärmebolagets sida alternativt att industrin och fjärrvärmeföretaget haft olika syn på 
hur främst den ekonomiska uppgörelsen mellan parterna bör se ut. Trots att det primärt är 
industriell restvärme som är fokus kan emellertid anslutning av annan extern värmeproduktion 
också komma att bli aktuell. 

Analysen rör således all anslutning av värmeproduktion som inte ägs av den lokala 
fjärrvärmeleverantören. Utöver industriell restvärme kan också småskalig värmeproduktion 
(solvärmeanläggningar, värmeåtervinning från kylanläggningar m.m.) samt anslutning av 
kraftvärmeverk eller värmeverk som inte etableras av eller ägs av den lokala fjärrvärme-
leverantören komma att bli aktuella. Eftersom det främst är industriell restvärme som är 
bakgrunden till regeringens initiativ och eftersom restvärme också är den produktionskälla som 
inom överskådlig framtid, av allt att döma, kommer att vara den energimässigt klart största 
externa produktionskällan så är det dock naturligt att primärt exemplifiera med anslutning av 
industriell restvärme.  

En relevant fråga som uppkommer i diskussionen kring externa anslutningar är om ett 
fjärrvärmeföretag med överkapacitet i produktionen, genom det reglerade tillträdet, ska ges 
rätt att koppla samman det egna nätet med ett annat, närliggande, fjärrvärmenät. Inom ramen 
för det uppdrag som Ei gett Grontmij analyseras de tekniska och ekonomiska aspekterna av 
ett tillträde primärt principiellt, dvs. resonemangen är generellt tillämpliga oavsett vilken typ av 
                                                 
1 Näringsdepartementet (2012) 
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produktion det är som ska anslutas till ett fjärrvärmenät. I princip är resonemangen också 
tillämpliga i det fall det rör sig om ett fjärrvärmeföretag som ska ansluta produktion till ett annat 
fjärrvärmenät. Men om det reglerade tillträdet även avser att vara applicerbart i dylika fall kan 
effekterna av reformen emellertid få konsekvenser på fjärrvärmemarknaden i stort (t.ex. kan 
produktionen i ett relativt litet nät i praktiken tas över av en närliggande större producent). För 
de nät som skulle kunna komma att omfattas av detta i praktiken skulle förutsättningarna att 
bedriva fjärrvärmeverksamhet förändras jämfört med dagens situation. Trots att 
resonemangen principiellt är applicerbara också på sådana situationer så avgränsas 
utredningen såtillvida att effekterna som skulle följa av detta inte analyseras.  

1.4 Definitioner 

Med anslutning avses i denna rapport den punkt där en producent ansluter till ett befintligt 
fjärrvärmenät, dvs. den fysiska anslutningspunkten. Med anslutningsledning (ledning) avses 
ledningen mellan en produktionsanläggning och anslutningspunkten. Gränssnittet mellan en 
anslutningsledning och en anslutningspunkt är efter avstängningsventiler på den anslutande 
ledningen.  

Med restvärme avses värme som är bunden till vätskor och gaser som avges till omgivningen 
efter en process. Med prima värme (prima restvärme) avses restvärme av tillräcklig 
temperatur för att direkt kunna användas i ett fjärrvärmenät. Icke-prima värme (Icke-prima 
restvärme) är restvärme med för låg temperatur för att direkt kunna utnyttjas i ett 
fjärrvärmenät. För att utnyttja icke-prima restvärme i fjärrvärmenätet krävs en process för att 
höja temperaturen till erforderlig nivå. I rapporten har vi valt att generellt kalla denna process 
eller dessa processer för primagörande eller primagörandeprocess. 
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2 Miljöaspekter på restvärme och annan 
fjärrvärmeproduktion 

En del av Ei:s uppdrag till Grontmij är att belysa och värdera miljöeffekterna av ett införande 
av reglerat tillträde till fjärrvärmenäten och då specifikt miljöpåverkan från industriell restvärme. 
Miljöpåverkan från restvärme och annan fjärrvärmeproduktion som kan komma att anslutas vid 
ett reglerat tillträde ska inte, utifrån inriktningen på regeringens uppdrag till Ei, principiellt 
påverka utformningen av ett system för ett sådant tillträde. Däremot bör miljöeffekterna som 
följer av tillträdet påverka bedömningen kring huruvida ett sådant tillträde bör införas eller inte. 
Mot bakgrund av detta inleds denna rapport med en problematisering och analys kring 
miljöaspekterna på restvärme och annan fjärrvärmeproduktion.  

2.1 Resurseffektivitet 

Som konstaterades i avsnitt 1.3 ska ett reglerat tillträde inte enbart omfatta industriell 
restvärme utan alla former av fjärrvärmeproduktion. Utöver industriell restvärme är det 
sannolikt olika typer av relativt småskalig värmeproduktion som kan komma att aktualiseras på 
kort och medellång sikt. På lång sikt kan teknikutveckling och samhällsomvandling komma att 
ändra förutsättningarna för fjärrvärmeproduktion på ett sätt som idag är omöjligt att förutspå. 
Miljöpåverkan från annan värmeproduktion än industriell restvärme är naturligtvis helt 
beroende av vad det är för produktion som avses samt hur fjärrvärmeproduktionen ser ut i det 
aktuella fjärrvärmesystemet. Det övergripande resonemanget kring resursutnyttjande i värme-
produktion är dock giltigt såväl för industriell restvärme som för annan värmeproduktion. Vad 
som åsyftas är resonemanget att resurseffektiviteten alltid förbättras i en situation då en resurs 
som tidigare förspillts istället tas tillvara. Tillvaratagande av industriell restvärme är ett mycket 
tydligt exempel på en sådan förbättrad resurseffektivitet; värme från industrin har (normalt) 
inget alternativt användningsområde, att använda denna värme i fjärrvärmeproduktionen är 
alltid mer resurseffektivt än att låta värmen gå till spillo. Detsamma skulle även kunna gälla 
restvärme som inte har sitt ursprung i en industriell process, såsom exempelvis värme från 
kylanläggningar, ventilationssystem och dylikt.  

Att resurseffektiviteten förbättras är inte per definition likställt med att miljöeffekten av åtgärden 
är positiv. Det finns ett flertal andra faktorer att ta hänsyn till innan det är möjligt att klargöra 
huruvida användandet av en tidigare spilld resurs är positivt utifrån miljösynpunkt eller inte. 

2.2 Direkt miljöpåverkan vid fjärrvärmeproduktion och restvärmeproduktion 

Till att börja med måste miljöpåverkan från anslutningsledningen beaktas; vilken resursåtgång 
och vilken övrig miljöpåverkan har denna ledning? Detta är i sin tur naturligtvis beroende av 
högst lokala förutsättningar såsom avstånd och vilken typ av område ledningen ska dras 
igenom.  

När ledningen väl är på plats måste miljöeffekterna av den tillförda värmen analyseras för det 
lokala fjärrvärmesystemet. En första aspekt att analysera är eventuellt primagörande av 
värmen, dvs. har värmen som tillförs en tillräckligt hög temperatur för att kunna tas tillvara 
direkt i fjärrvärmesystemet eller behövs en kompletterande process för att höja temperaturen? 
Om en kompletterande process behövs för att värmen ska kunna göra nytta i systemet måste 
miljöeffekten av också den processen tas i beaktande. Miljöeffekten av en sådan process 
måste vidare analyseras från fall till fall. Det är stor skillnad på om primagörandet görs genom 
användning av en kompletterande oljepanna eller om det görs genom att temperaturen höjs på 
produktionen i ett befintligt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Den direkta miljöbelastningen från 
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en ansluten producent består således av (1) den miljöbelastning som är att förknippa med 
själva anslutningsledningen, (2) miljöbelastningen av ett eventuellt primagörande och (3) 
miljöbelastningen av själva värmeproduktionen. I fallet med industriell restvärme är den 
sistnämnda, miljöbelastningen från själva värmeproduktionen, noll på kort sikt eftersom 
miljöpåverkan i produktionsprocessen är densamma om värmen tas till vara eller om den går 
till spillo, dvs. den miljömässiga marginalpåfrestningen är noll i detta fall.  

På längre sikt är det emellertid inte givet att miljöbelastningen är noll i produktionsprocessen 
av industriell restvärme som tillförs fjärrvärmesystem. Industrins incitament kan antas 
påverkas beroende på om man får betalt för restprodukten (värmen) eller inte. Industriell 
restvärme är, om den inte tas tillvara, att betrakta som ett avfall. För att producera detta avfall 
går det åt energi, energi som innebär en kostnad för företaget. Om avfallet inte genererar 
någon nytta men samtidigt kostar pengar att producera har företaget starka incitament att 
begränsa denna avfallsproduktion, dvs. produktionen av restvärme. Men i det fall industrin kan 
sälja restvärmen som fjärrvärme är detta incitament inte lika starkt. I vilken utsträckning 
incitamentet till energieffektiviserande åtgärder påverkas beror på till vilket pris värme-
produktionen kan säljas till fjärrvärmeföretaget, en högre ersättning kan ge sämre incitament 
för energieffektivisering.2  

På marginalen skulle effekten av det minskade incitamentet att energieffektivisera till och med 
att kunna leda till att industriproduktionens miljöeffekter sammantaget ökar eftersom industrins 
lönsamhet ökar som en följd av att industrin kan sälja restvärmen. Det kan även innebära att 
industriproduktionen ökar. I praktiken är ett sådant scenario dock att beteckna som osannolikt. 
Intäkterna från försäljningen av restvärme torde nämligen normalt utgöra en begränsad del av 
de samlade intäkterna. Som ett illustrerande exempel kan här nämnas Kemira Kemi AB, som 
levererar restvärme till Öresundskraft och fjärrvärmesystemet i Helsingborg. Vid en antagen 
ersättning på 150–200 kronor per MWh motsvarar de samlade intäkterna från försäljningen av 
restvärme 1,5–2 % av Kemira Kemi AB:s samlade intäkter.3 På marginalen kan en 
intäktsökning i den storleksordningen naturligtvis påverka produktionen. Men det är inte 
sannolikt att införandet av en möjlighet att sälja en del av avfallet i produktionsprocessen, 
restvärmen, och på så sätt öka omsättningen med någon eller ett par procent ensidigt 
motiverar en produktionsökning. 

2.3 Miljömässiga effekter av att en produktionskälla ersätter en annan 

Hittills har kostnadssidan av värmeproduktion analyserats. Notera att detta resonemang är 
giltigt för samtliga produktionstekniker och för fjärrvärmeproduktion oavsett om den bedrivs av 
fjärrvärmeföretaget eller av någon annan, t.ex. en industri. Den miljöpåverkan som beskrivits i 
avsnitt 2.2 ska sedan ställas mot effekterna som följer av att den analyserade produktionen 

                                                 
2 Kostnaden för energieffektiviseringsåtgärder påverkar också incitamentet men dessa kostnader 
påverkas inte av om restvärmen kan säljas som fjärrvärme eller inte.  
3 Kemira Kemi AB omsatte år 2009 ca 2,4 miljarder kronor 
(http://www.largestcompanies.se/default$/lev2-TopList/lev2Desc-
De_st%F6rsta_f%F6retagen_(oms%E4ttning)/AdPageId-0/list-2/cc-SE/lev3-OrgDetail/lev3Desc-/ftgnr-
111/rec-0/lang-SVE/remind-send/) och samma år levererades 238,2 GWh industriell restvärme i 
Helsingborg 
(http://svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%c3%a4rrsyn/Statist
ik/Fjarrvarmen%20i%20siffror/Branslen%20och%20Produktion/Branslen%20och%20Produktion_2009.x
ls). Kemira är huvudleverantör av restvärme och stod för ca 97 % (230 GWh) av restvärmetillförseln till 
fjärrvärmenätet i Helsingborg 2010. Intäkterna från restvärmen blir då 36 – 48 Mkr vid ett antaget pris på 
150 – 200 kr/MWh. Detta utgör i sin tur ca 1,5–2% av omsättningen.  
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ersätter annan produktion. Om det finns ett kraftvärmeverk anslutet och detta verks produktion 
påverkas av anslutningen kan också effekterna på elmarknaden komma att behöva 
analyseras.  

Till att börja med, vilka blir miljöeffekterna på en lokal fjärrvärmemarknad av att ny 
produktionskapacitet ansluts och producerar istället för en viss produktion, dvs. mot vilken 
nytta ska miljökostnaderna beskrivna i avsnitt 2.2 ställas? Vilken positiv miljömässig brutto-
effekt som uppnås i fjärrvärmesystemet beror på de lokala förutsättningarna och drift-
situationen. Generellt kan dock sägas att restvärme, enligt befintliga samarbetsavtal, normalt 
ersätter basproduktion. Det är inte sannolikt att produktion som medges tillträde till nätet vid ett 
reglerat tillträde skulle vara annorlunda. Det är inte heller sannolikt att alternativ produktion 
som inte är att betrakta som basproduktion kommer att vara det som i första hand erbjuds av 
andra producenter än fjärrvärmeföretaget. Normalt är investeringarna för att tillföra värme så 
stora att det behövs årliga värmeleveranser av en betydande storlek för att motivera 
investeringen. Således torde i första hand basproduktionen i fjärrvärmesystemet påverkas av 
att ny produktion tillkommer. Spetsproduktionen kommer normalt inte att påverkas mer än 
marginellt. Det är idag ovanligt att fjärrvärmeföretag använder fossila bränslen i sin bas-
produktion.4  

Den sammantagna miljöeffekten av tillkommande produktion styrs av det som diskuterades i 
stycket ovan. Likväl är det inte, utan att göra en fördjupad miljöanalys utifrån ett antal 
antaganden, möjligt att säga något generellt om den miljömässiga nettoeffekten av att ansluta 
ny produktion. Generellt kan dock sägas att om restvärme ansluts och ersätter annan värme-
produktion eller kraftvärmeproduktion så frigörs alltid de resurser som skulle ha använts och 
dessa resurser kan då användas i ett senare skede eller för ett annat ändamål, det vill säga 
resurseffektiviteten ökar.  

Som nämnts kan också effekterna på elmarknaden komma att behöva analyseras i en 
situation då ett kraftvärmeverk minskar sin produktion till förmån för t.ex. industriell restvärme. 
Anledningen till detta är att ett kraftvärmeverk producerar både el och värme i en integrerad 
process. Om värmeproduktionen minskar så minskar även underlaget för elproduktion. Den 
miljömässiga effekten av detta beror på (1) storleken på produktionsminskningen och (2) 
vilken den alternativa elproduktionen är för stunden, dvs. vilken produktionsteknik finns på 
marginalen på elmarknaden (marginalel). Eftersom Sveriges elsystem är tätt integrerat med de 
andra nordiska länderna och också övriga Europa måste situationen analyseras utifrån vad 
som ligger på marginalen åtminstone i Norden, eventuellt i Europa (beror på driftsituationen 
och möjligheterna till ökad överföring mellan länderna). Inte sällan är det kolkondens från 
Danmark, Finland, Tyskland och/eller Polen som utgör produktion på marginalen i det svenska 
elsystemet. Är driftsituationen ansträngd kan det t.o.m. vara oljekondens som utgör marginal-
produktionen. I en situation med kol eller olja på marginalen på elmarknaden kommer varje 
enhet minskad elproduktion i ett kraftvärmeverk att behöva ersättas med motsvarande mängd 
el producerad med just kol eller olja som bränsle, med sammantaget ökade globala 
koldioxidutsläpp som följd.  

2.4 Analys kring miljövärdering 

Att börja ta tillvara en resurs, t.ex. industriell restvärme, som tidigare förspillts ökar alltid 
resurseffektiviteten. Men huruvida den totala miljöeffekten av detta är positiv beror på flera 
faktorer; miljöpåverkan av att upprätta en överföringsledning och anslutning till ett fjärrvärme-
system, miljöpåverkan av ett eventuellt primagörande av värme och miljöeffekten av minskad 
                                                 
4 Det förekommer mindre fjärrvärmenät som är belägna i anslutning till naturgasnätet där naturgas 
används som en del av basproduktionen, men omfattningen är begränsad till ett fåtal orter. 
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alternativ fjärrvärmeproduktion. Om det är kraftvärmeproduktion som ersätts med annan 
värmeproduktion, t.ex. industriell restvärme, kan också effekterna på elmarknaden komma att 
behöva inkluderas.  

Alla dessa faktorer måste beaktas också om annan fjärrvärmeproduktion än industriell 
restvärme ansluts till följd av ett reglerat tillträde. Då måste dock också miljöpåverkan från 
själva värmeproduktionsprocessen beaktas. För restvärme kan det minskade incitamentet att 
energieffektivisera behöva beaktas vid en mer långsiktig analys.  

Givet att miljöpåverkan är korrekt prissatt genom t.ex. beskattning av utsläpp, utsläpps-
handelssystemet och förfarandet med miljötillstånd bör incitamenten och det reglerade 
tillträdet styra aktörerna till en situation där miljöeffekterna tas i beaktande på ett samhälls-
ekonomiskt effektivt sätt. Om det t.ex. inte är önskvärt att restvärme som behöver primagöras 
med kompletterande värmeproduktion i en oljepanna ansluts till följd av de negativa miljö-
effekterna ska detta också återspeglas i t.ex. möjligheten att få miljötillstånd för att köra en 
sådan anläggning samt i beskattningen av utsläppen från pannan.  

I konkurrenssituationen mellan t.ex. industriell restvärme och kraftvärmeproduktion är den 
bästa garanten för miljöhänsyn och samhällsekonomisk effektivitet att alla produktions-
anläggningar, oavsett vem som äger dem, körs i kostnadsordning. I en sådan analys måste 
samtliga aspekter inkluderas. För ett kraftvärmeverk innebär det också att inkludera effekterna 
av minskad elproduktion. Är elpriserna tillräckligt höga, kan kraftvärmeverkets fjärrvärme-
produktion mycket väl komma in före industriell restvärme i en optimal körordning i ett fjärr-
värmesystem. I en sådan situation är den ökade resurseffektiviteten som uppnås genom att ta 
tillvara restvärmen inte tillräcklig för att kompensera det bortfall av elproduktion i kraftvärme-
verket som skulle följa av att restvärmen togs tillvara.  

Mest centralt för att ett reglerat tillträde inte ska styra på ett icke-ändamålsenligt sätt är 
således att miljöeffekterna är korrekt prissatta. Att så är fallet i så hög utsträckning som möjligt 
är en utgångspunkt som energimarknaderna i stort bygger på. Varken staten, EU eller någon 
annan myndighet går in och reglerar körordningen på t.ex. elmarknaden utan styrningen sker 
indirekt, genom skatter, systemet för handel med utsläppsrätter m.m. Det är därför en rimlig 
utgångspunkt att så länge ett fjärrvärmesystem kör de anslutna produktionsanläggningarna i 
kostnadsordning så beaktas också miljöeffekterna på det sätt som sker på andra marknader, 
t.ex. elmarknaden. Vad staten eventuellt kan behöva komplettera med här med anledning av 
ett eventuellt införande av reglerat tillträde är en översyn kring huruvida industrier behöver ges 
ett kompletterande incitament att energieffektivisera. Man kan, något förenklat, säga att ett 
reglerat tillträde kan komma att dämpa, eller ”störa”, befintliga incitament som finns till energi-
effektivisering till följd av styrmedel såsom energibeskattning.5 

                                                 
5 Beskattning av energi ger incitament att förbruka mindre energi, att energieffektivisera. Om man ger 
en industri förbättrade möjligheter att få betalt för avfall, industriell restvärme, som följer av 
energiförbrukning sätts energieffektiviseringsincitamentet till följd av beskattningen delvis ur spel.  
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3 Utgångspunkter avseende ansvarsfördelningen vid 
extern anslutning till fjärrvärmenät 

Att industriell restvärme används i fjärrvärmesystem är inget nytt. Det finns exempel på 
samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrier som pågått i årtionden. Eftersom det inte 
har funnits någon lagstadgad rättighet för en extern värmeleverantör att få ansluta sig till ett 
fjärrvärmesystem har samarbetena byggt på ömsesidiga överenskommelser och affärs-
uppgörelser mellan fjärrvärmeföretag och industri. År 2010 uppgick industrins leveranser av 
värme till fjärrvärmenäten till drygt 4,1 TWh, vilket motsvarade 6,5 procent av insatt energi för 
fjärrvärmeproduktion.6 Totalt finns samarbeten mellan industri och fjärrvärmeföretag i omkring 
70 tätorter i Sverige. I cirka 25 av dessa fjärrvärmenät står industrin för mellan 50 och 100 
procent av fjärrvärmeproduktionen.7  

Samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industri har uppkommit för att båda parter sett 
vinster i att använda en tillgänglig värmekälla som inte har något alternativt användnings-
område. Det ligger i ett fjärrvärmeföretags intresse att minimera sina kostnader för värme-
produktion och om det finns möjlighet att köpa värme från en industri till ett pris som 
understiger kostnaden för egen produktion är det ekonomiskt irrationellt att avstå från denna 
möjlighet om övriga avtalsvillkor och förhållanden också kan accepteras. Det finns således inte 
ekonomiska skäl för ett marknadsmässigt drivet fjärrvärmeföretag att stänga ute en leverantör 
som kan leverera värme till ett pris som understiger kostnaden för alternativ produktion. Det 
finns dock ett antal exempel på orter där samarbete inte kommit till stånd trots att det synes 
finnas jämförelsevis goda fysiska förutsättningar för ett sådant. Att samarbete inte uppstått kan 
bero på meningsskiljaktigheter mellan fjärrvärmeföretaget och industrin kring hur restvärmen 
ska värderas/prissättas, dvs. frågan hur mycket fjärrvärmeföretaget ska ersätta industrin med 
för att kunna använda restvärmen i fjärrvärmesystemet.  

Att avgöra vilken part som har ”rätt” i de enskilda fallen är inte möjligt utan att få inblick i 
parternas interna kalkyler och kostnadsstrukturer. Fjärrvärmelagen8 ger visserligen tredje part 
rätt att förhandla med fjärrvärmeföretaget om tillträde till fjärrvärmenätet. Men om en överens-
kommelse inte kan träffas är det tillräckligt att fjärrvärmeföretaget anger skälen för detta. Det 
finns således ingen möjlighet för en aktör som önskar tillträda att få en prövning av skäligheten 
för en anslutning. För att inte riskera att värme producerad av en annan aktör än fjärrvärme-
företaget på felaktiga grunder stängs ute från fjärrvärmesystemet avser regeringen nu att 
införa ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Det ska inte längre vara upp till fjärrvärme-
företaget att avgöra om en aktör ska tillåtas ansluta till fjärrvärmenätet och leverera värme. Är 
en överenskommelse med fjärrvärmeföretaget inte möjlig ska det i framtiden således finnas 
förutsättningar för den externa värmeproducenten att gå vidare i processen också utan att 
samarbeta direkt med fjärrvärmeföretaget som äger fjärrvärmenätet.  

Innan ett reglerat tillträde kan införas måste dock förutsättningarna för detta vara tydligt 
identifierade och beslutade. Vilka rättigheter och skyldigheter ska den anslutande aktören 
respektive fjärrvärmeföretaget ha om parterna inte avtalar om annat?  

Innan dessa förutsättningar analyseras är det dock väsentligt att nämna att det också i en 
situation med reglerat tillträde kommer att råda full avtalsfrihet. Det som analyseras är således 
endast vad som bör gälla om inte annat avtalas.  

                                                 
6 Statistik från Svensk Fjärrvärme 
7 SOU 2011:44 
8 36 § 
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3.1 Huvudprincipen bör vara att den anslutande är ansvarig – ekonomiskt 
och tekniskt 

Om fjärrvärmeföretaget och en aktör som önskar ansluta till fjärrvärmenätet inte lyckas att 
komma överens om förutsättningarna för ett sådant tillträde bör utgångspunkten vara att det är 
den anslutande parten som bör vara tekniskt och ekonomiskt ansvarig för att ansluta sin 
produktionsanläggning till fjärrvärmesystemet ifråga. Om anslutningsledning inte förläggs i 
samarbete med fjärrvärmeföretaget är det den anslutande som har primärt intresse av 
ledningen. Det vore orimligt att, utan starka skäl utifrån t.ex. kundsynpunkt eller system-
säkerhetssynpunkt, ålägga fjärrvärmeföretaget att ansvara för, eller finansiera, anslutandet av 
en extern aktör som fjärrvärmeföretaget inte tror sig tjäna på att ansluta.  

En situation där en aktör kan påtvinga andra aktörer ekonomiska risker och omfattande och 
omotiverat stort praktiskt ansvar leder till en snedvriden incitamentsstruktur. Om den som tar 
initiativ till ett projekt ges möjlighet att i betydande omfattning dela risk och arbetsbörda med 
en annan aktör, som i sin tur inte har möjlighet att avstå från att medverka, speglar inte den 
företagsekonomiska risken/kostnaden med projektet den samhällsekonomiska risken/ 
kostnaden. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta problematiskt såtillvida att det 
riskerar att leda till ineffektiva investeringar. Därtill är det ett specifikt problem för de aktörer 
som åläggs ta risker för projekt de inte själva valt att vara aktiva i. I fallet med ett fjärrvärme-
företag skulle en sådan situation i slutänden drabba fjärrvärmekunderna. Precis som vid 
investeringar generellt bör huvudprincipen vid ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten vara att 
det är den som tar initiativ till ett projekt som också ansvarar för projektet såväl ekonomiskt 
som praktiskt. Mot bakgrund av denna huvudprincip analyseras i avsnitten 3.2–3.5 det 
tekniska och ekonomiska ansvaret avseende upprättandet och inkopplingen av anslutnings-
ledningen samt drift och underhåll av densamma. Frågeställningen för varje avsnitt är om det 
för det aktuella delmomentet finns relevanta skäl som talar för att fjärrvärmeföretaget bör ha 
ett ansvar i någon av dessa delar. 

3.2 Finansiering av investering 

Metoden vid långsiktiga samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrier att dela på 
investeringskostnader och intäkter, och därigenom på den vinst som skapas genom 
samarbetet, torde vara ett sätt som främjar ett förtroligt och långsiktigt samarbete. Ett sådant 
upplägg har också varit utgångspunkten i flera av de existerande samarbetena. Detta 
förutsätter dock ekonomisk öppenhet mellan parterna. Det finns inget hinder för den typen av 
uppgörelser, eller andra uppgörelser som båda parter finner lämpliga, om ett lagstadgat 
tillträde till fjärrvärmenäten för externa värmeproducenter införs. Det är å andra sidan varken 
rimligt eller möjligt att inom ramen för en reglering kräva att den typen av avtal upprättas. I en 
sådan situation skulle ju ett fjärrvärmeföretag åläggas att stå för halva investeringen av att 
ansluta en närliggande produktionsanläggning, t.ex. en industri, oavsett fjärrvärmeföretagets 
inställning till anslutningen. Fjärrvärmeföretaget skulle således kunna påtvingas att ta en 
investering som man i grunden inte tror på. Därigenom skulle fjärrvärmeföretagets finansiella 
risk kunna öka kraftigt. Fjärrvärmeföretaget skulle sannolikt i möjligaste mån försöka föra den 
riskkostnaden vidare på kunderna. I slutänden är det alltså risk för att fjärrvärmekunderna får 
stå för kostnaden för en investering som fjärrvärmeföretaget inte bedömer som affärsmässigt 
intressant. Att påtvinga ett företag en investering (risk) gynnar knappast vare sig samhälls-
ekonomisk effektivitet, utvecklingen av värmemarknaden, fjärrvärmens utveckling eller 
fjärrvärmekunderna. Den enda vinnaren med en sådan ordning skulle vara de värme-
producenter som ges möjligheten att dela en investering förknippad med en viss risk med 
fjärrvärmeföretaget.  
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Den enda rimliga princip som bör gälla vid anslutande av externa produktionsanläggningar vid 
ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten är, mot bakgrund presenterade resonemang, att om inte 
fjärrvärmeföretaget och det andra företaget avtalar om annat är det den som önskar bli 
ansluten som också bör stå för investeringen och kostnaden som är förknippad med att 
upprätta en anslutningsledning och att ansluta denna ledning till fjärrvärmenätet. Med andra 
ord, huvudprincipen i avsnitt 3.1 bör gälla med avseende på det ekonomiska ansvaret för 
investeringen.  

Men det är viktigt att komma ihåg att i många fall finns ett ömsesidigt intresse bland parterna 
av att konkurrenskraftig värmeproduktion ansluts och i en sådan situation torde också 
förutsättningarna vara goda för ekonomiska uppgörelser som båda intressen finner attraktiva. 
Det faktum att det idag finns fungerande samarbeten mellan industrier och fjärrvärmeföretag 
på ett 70-tal orter i Sverige vittnar om detta.  

3.3 Ansvar för byggande av ledning och anslutning 

Huvudprincipen (avsnitt 3.1) om den anslutandes ansvar är i mångt och mycket applicerbart 
också för den praktiska etableringen av infrastrukturen. Det finns inget som hindrar den 
anslutande att ansvara för byggandet av infrastruktur och att koppla samman den egna 
anläggningen med denna infrastruktur. Däremot ligger det i fjärrvärmeföretagets intresse, och i 
kundintresset, att själva sammankopplingen mellan den nya infrastrukturen och det befintliga 
fjärrvärmesystemet sker på ett sätt som inte innebär en försämrad leveranssäkerhet och 
tillförlitlighet i nätet eller på annat sätt är ofördelaktigt utifrån systemsynpunkt. Eftersom 
momentet att sammankoppla den nya infrastrukturen med den befintliga är att betrakta som ett 
betydande ingrepp i fjärrvärmesystemet i stort är det, utifrån systemsäkerhetssynpunkt, 
önskvärt att fjärrvärmeföretaget ansvarar för detta. I fallet med själva sammankopplingen, dvs. 
när den nya ledningen ska kopplas in i det befintliga fjärrvärmesystemet, finns det därför skäl 
att frångå huvudprincipen om den anslutandes ensidiga ansvar. 

Utöver själva sammankopplingen är det också utifrån både fjärrvärmeföretagets intresse och 
utifrån ett kundintresse angeläget att även det övriga arbetet, byggandet, genomförs på ett sätt 
som gagnar en fortsatt stabil systemdrift. Det är därför rimligt att den som bygger anslutnings-
ledningen åläggs att följa fjärrvärmeföretagets allmänna tekniska bestämmelser, dvs. man ska 
följa den standard som tillämpas avseende isolering, armaturer, regler- och övervaknings-
utrustning m.m. 

Som konstaterats vid flera gånger har ofta både fjärrvärmeföretaget och den externa 
värmeproducenten, t.ex. en industri, ett intresse av att ett samarbete kan upprättas och 
fungera tillfredställande. Parterna har i en sådan situation goda möjligheter att finna lämpliga 
former också avseende ansvaret för att anslutningen och ledningen fysiskt kommer på plats. 
Men om en sådan överenskommelse inte nås är det, precis som i fallet med finansieringen, 
orimligt att fjärrvärmeföretaget åläggs att fysiskt genomföra uppförandet av nödvändig 
infrastruktur – undantaget själva sammankopplingen med det befintliga fjärrvärmesystemet. 
Det bör emellertid inte finnas något hinder för att den anslutande aktören ingår avtal med 
någon annan, fjärrvärmeföretaget eller en tredje part, om att genomföra arbetet. Vem som i 
slutänden genomför arbetet torde, så länge arbetet lever upp till kvalitetskraven och de 
allmänna tekniska bestämmelserna följs, vara av mindre vikt såväl för fjärrvärmeföretaget som 
för fjärrvärmekunderna. 

3.4 Ansvar för drift och underhåll 

När det gäller ansvaret för drift och underhåll av en anslutning (anslutningspunkt) finns skäl att 
frångå huvudprincipen om den anslutandes ensidiga ansvar. När ledningen och anslutningen 
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väl är på plats utgör anslutningspunkten en del av det fysiska fjärrvärmesystemet. 
Anslutningen har då en funktion i nätet som påverkar andra delar av systemet samt dess 
helhet. För att anslutning av en ny värmeproducent inte ska riskera att leda till att effektiviteten 
och säkerheten i fjärrvärmesystemet försämras måste den som ansvarar för systemdriften, 
fjärrvärmeföretaget, ha inflytande också över den nya anslutningspunktens funktion och drift. 
Under driften måste fjärrvärmeföretaget t.ex. kunna styra hur mycket värme som tas in i 
punkten. För att detta ska vara möjligt måste hela systemet vara inkluderat i fjärrvärme-
företagets styr- och övervakningssystem. Följaktligen måste också nya anslutningar, även de 
som uppförts utan omfattande inblandning från fjärrvärmeföretagets sida, inkluderas i dessa 
system. Det är sannolikt också mest effektivt att den aktör som ansvarar för driften av fjärr-
värmesystemet i stort också är den som ansvarar för att även den nya delen av systemet körs 
på ett ändamålsenligt sätt. Att frångå huvudprincipen att det är den anslutande som är den 
ansvarige är därmed motiverat utifrån såväl systemsynpunkt som ett effektivitetsperspektiv.  

För att systemet ska kunna fungera långsiktigt stabilt och säkert, också efter att nya 
anslutningar upprättats, bör fjärrvärmeföretaget ha inflytande, inte bara över driften av hela 
systemet, utan också över underhållet av detsamma. Det är av största vikt att den system-
ansvarige har en helhetsbild över systemets funktion och skick och att de fysiska delarna hålls 
i det skick som är nödvändigt för att systemet ska fungera tillfredställande. I sammanhanget 
bör dock nämnas att underhållsarbetet normalt är högst begränsat för en anslutningspunkt. 
Principiellt är det dock viktigt att ansvarsrollen är klarlagd också avseende detta.  

Som vi ska se i avsnitt 3.5 finns det däremot inte skäl till att fjärrvärmeföretaget också ska 
betala eventuella merkostnader som följer av drift och underhåll av anslutningspunkten ifråga. 
Om drift och underhåll av denna punkt innebär merkostnader för fjärrvärmeföretaget bör dessa 
kostnader kunna föras vidare på den som anslutit sig.  

Notera att ovanstående resonemang avser anslutningen eller anslutningspunkten, dvs. den 
punkt där anslutningsledningen kopplas in i fjärrvärmesystemet. Det bedöms inte finnas 
systemmässiga skäl som generellt motiverar att drift och underhåll av själva anslutnings-
ledningen, från produktionskällan fram till anslutningspunkten, också ombesörjs av fjärrvärme-
företaget. Däremot kan det finnas praktiska motiv för att låta fjärrvärmeföretagets nätdrift-
avdelning utföra det, relativt sett begränsade, arbete som krävs för underhåll av en sådan 
ledning i mark, naturligtvis mot ersättning från den anslutande parten. 

3.5 Finansiering av drift och underhåll 

Att det är fjärrvärmeföretaget som ansvarar för driften och underhållet av den nya 
anslutningen/anslutningspunkten betyder inte att det också är denne som ska stå för 
kostnaden för detta. Utgångspunkten här bör istället vara, precis som avseende kostnaden för 
själva anslutningsledningen och sammankopplingen, att den som gjort investeringen – tillika 
den som förväntas tjäna på investeringen – också är den som bör stå för de kostnader som 
uppstår till följd av anslutningsledningen och anslutningen. Denna utgångspunkt bör gälla 
såväl investeringskostnader som löpande kostnader. Att ålägga en aktör (fjärrvärmeföretaget) 
att stå för en annan aktörs (den anslutande producenten) kostnader ger felaktiga incitament 
vilket riskerar att leda till samhällsekonomisk ineffektivitet. Nu konstaterades i och för sig i 
avsnitt 3.4 att drift- och underhållskostnaderna är att beteckna som relativt sett låga. Men 
oavsett detta skulle det vara ineffektivt, och strida mot huvudprincipen om den anslutandes 
ansvar, att påtvinga fjärrvärmeföretaget kostnaden för det som en annan aktör förväntas tjäna 
på. Dessutom talar kundintresset däremot. Ökade kostnader för fjärrvärmeföretaget innebär 
att dessa kostnader måste kompenseras av ökade intäkter (givet att inte ett försämrat ekono-
miskt resultat kan accepteras). Och fjärrvärmeföretagets intäkter är primärt det kunderna 
betalar för fjärrvärmen. Med andra ord, om det finansiella ansvaret för drift och underhåll av en 
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ny anslutning belastar fjärrvärmeföretaget finns risken att priserna till fjärrvärmekunderna 
kommer att höjas till följd av detta. 

3.6 Sammanfattning avseende ansvarsfördelningen vid extern anslutning 

I detta kapitel har konstaterats att i händelse av att överenskommelse kring annan lösning inte 
träffas mellan fjärrvärmeföretaget och en värmeproducent som önskar tillträda till fjärrvärme-
nätet bör det vara den anslutande parten som så långt det är möjligt bör ansvara för 
anslutningsprocessen. Vad gäller finansiering av anslutningsledning och eventuella mer-
kostnader som fjärrvärmeföretaget drabbas av till följd av anslutningen är den enda rimliga 
lösningen att den som ansluter också är den som ska stå för kostnaderna (utöver kostnader 
för själva anslutningen avses här också eventuella kostnader för att anpassa det befintliga 
fjärrvärmesystemet för att anslutning ska kunna ske). Det är också rimligt att den som ansluter 
så långt som är lämpligt utifrån fjärrvärmesystemets drifts- och säkerhetssynpunkt också är 
den som ansvarar för de praktiska åtgärder som är förknippade med anslutningen. Detta 
innebär att den som ansluter bör ansvara för upprättande av anslutningsledning samt 
inkoppling av denna ledning i den egna produktionsenheten. Fjärrvärmeföretaget bör dock 
vara den som ansvarar för att ansluta ledningen till fjärrvärmesystemet. Eftersom anslutnings-
punkten sedan kommer att utgöra en del i fjärrvärmesystemet i stort är det också naturligt att 
fjärrvärmeföretaget fortsätter att ansvara för densamma avseende drift och underhåll. Förslag 
till ansvarsfördelning vid anslutning av externa produktionsenheter vid reglerat tillträde 
sammanfattas i Tabell 1.  

 

Tabell 1  Ansvarsfördelning vid extern anslutning vid reglerat tillträde 

 Ansvar Finansiering 

Anslutande 
part 

Fjärrvärme-
företag 

Anslutande 
part 

Fjärrvärme-
företag 

Fysiskt upprättande av ledning X  X  

Fysisk sammankoppling/anslutning 
med fjärrvärmesystemet 

 X X  

Erforderliga anpassningar av 
fjärrvärmesystemet 

 X X  

Drift och underhåll av ledning X  X  

Drift och underhåll av 
anslutningspunkt 

 X X  
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4 Tekniska förhållanden vid extern anslutning 
Utifrån fjärrvärmekundernas krav på tillförlitliga fjärrvärmeleveranser finns tekniska krav på ett 
fjärrvärmesystem som måste vara uppfyllda oberoende av hur fjärrvärmen produceras och 
vem som står för leveransen till fjärrvärmesystemet. Det finns ett flertal tekniska parametrar att 
beakta och ta hänsyn till för att inte riskera att fjärrvärmeleveransens kvalitet och tillförlitlighet 
äventyras. 

Det dimensionerande ramverket är detsamma i de flesta svenska fjärrvärmesystem. Däremot 
förekommer stora skillnader med avseende på lokala energisystemlösningar och storleks-
beroende tekniska lösningar. Det kan därför finnas skäl att ställa individuella krav på varje 
anslutning av extern värmetillförsel för att hitta en tekniskt och kvalitativt godtagbar lösning i 
det enskilda fjärrvärmesystemet där en anslutning av extern värmetillförsel är aktuell. 

I uppdraget ingår att belysa hur förhållanden vid inmatningspunkten, såsom tryck, temperatur, 
flöde, effekt, inmatad energimängd och tillgänglighet samt övriga förutsättningar såsom 
leveransvillkor m.m. påverkar lämpligheten i en anslutning. Målet är att kunna föreslå vilka 
ansvarsförhållanden som, om parterna inte kommer överens, ska råda mellan 
fjärrvärmeföretaget och värmeproducenten. 

I det följande beskrivs och analyseras först hur begränsningar i temperatur- och trycknivåer i 
fjärrvärmenäten bör hanteras vid ett reglerat tillträde. Parametrarna flöde, effekt, inmatad 
energimängd och tillgänglighet belyses därefter i ett sammanhang. I sak rör alla dessa 
parametrar tillgänglighet; effekt är en funktion av flöde och temperatur (temperaturskillnad) och 
energi är den samlade effekten över en tidsperiod, och utgör sammantaget den tillgänglighet 
som en producent har. 

4.1 Temperaturnivåns betydelse för möjligheterna att ansluta extern 
värmeleverans till fjärrvärmenät 

Den lägsta framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät bestäms av anslutna kunders 
temperaturkrav för att kunna bereda tappvarmvatten på ett sätt som uppfyller gällande 
byggnadsföreskrifter.9 Det lägsta temperaturkravet kan i undantagsfall vara högre till följd av 
särskilda teknik- eller kundanpassningar i enskilda fjärrvärmenät. Vid fallande utomhus-
temperatur ökar effektbehovet i fjärrvärmenätet och fjärrvärmeeffekten regleras upp genom att 
i första hand öka flödet i systemet och därefter med ökning av framledningstemperaturen upp 
till den dimensionerande maximala temperaturen som i de flesta fall är 120 oC.  

Generellt gäller att en högre framledningstemperatur vid given returtemperatur och givet 
tryckfall per meter ledning ger mindre rördimensioner i fjärrvärmeledningarna. Detta är den 
främsta orsaken till att framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät ligger väsentligt över den 
undre gräns som ges av framledningstemperaturen i de anslutna fastighetsinterna radiator-
systemen. En omotiverat hög temperatur innebär emellertid onödiga värmeförluster och 
inverkar negativt på effektiviteten för flera typer av produktionsanläggningar. En generell 

                                                 
9 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); BFS 2011:6, BBR 18; Alla installationer för 
tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50O C kan uppnås efter ett tappställe. 
För att förhindra tillväxt av legionellabakterier får inte temperaturen understiga 60 O C i installationer där 
tappvarmvatten är stillastående, t.ex. i beredare och ackumulatorer för uppvärmning med bl.a. 
fjärrvärme. 
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strävan att effektivisera produktionen och distributionen i svenska fjärrvärmesystem har gjort 
att den maximala framledningstemperaturen endast i undantagsfall ligger över 100 – 115 oC, 
och når i princip aldrig upp till den maximalt tillåtna 120 oC. 

Således bör temperaturen vid en extern anslutning av restvärme ha en lägsta tillgänglig 
temperaturnivå på 65 oC och en full rådighet över temperaturnivån upp till den maximalt 
erforderliga i fjärrvärmesystemet, teoretisk 120 oC. Det är detta som tekniskt åsyftats med 
prima värme (se definition i avsnitt 1.4).  

Det finns många exempel bland existerande restvärmesamarbeten mellan industrier och 
fjärrvärmeföretag där restvärme tillförs fjärrvärmenät med en temperaturnivå som inte går att 
reglera upp till den temperaturnivå som ges av fjärrvärmesystemets temperaturkrav vid lägre 
utomhustemperatur. Temperaturnivån på restvärmen ges i de flesta fall av den industriella 
process från vilken restvärmen avges. Industriella processer sker med fördel vid så konstanta 
förhållanden som möjligt och temperaturen på den överskottsvärme som avges från 
processen blir i de fallen närmast konstant under produktionstiden. Kontinuerliga processer 
avger därför överskottsvärme vid en nära nog konstant temperaturnivå under hela året. Det 
finns emellertid tekniska lösningar som gör att restvärmen ändå kan tillgodogöras i fjärrvärme-
nätet, antingen genom att leverantören själv står för sluttempereringen (primagöringen) eller 
genom att restvärmen sluttempereras (primagörs) i fjärrvärmeföretagets produktions-
anläggningar. I vad mån restvärmeleveransen måste primagöras återspeglas normalt i avtalen 
mellan restvärmeleverantören och fjärrvärmeföretaget genom en lägre ersättningsnivå då 
primagöring erfordras. Vid ett reglerat tillträde bör det vara producentens ansvar att leverera 
prima värme. Detta då rätt att leverera icke-prima värme skulle innebära att ansvaret för 
primagörande ålades fjärrvärmeföretaget istället för producenten som orsakar behovet av 
primagörande. I enlighet med de resonemang som fördes i kapitel 3 skulle ett sådant upplägg 
kunna ge felaktiga incitament och därmed riskera att produktion som inte är samhälls-
ekonomiskt effektivt att ansluta till fjärrvärmesystemet ansluts.  

Dock bör ett reglerat tillträde inte hindra lösningar som innebär att fjärrvärmeföretaget bistår 
med primagörandet. Fjärrvärmeföretaget har nämligen normalt bättre förutsättningar att sköta 
primagörandet på effektivaste och mest miljövänliga sätt med sina produktionsresurser. Om 
det är mest effektivt att fjärrvärmeföretaget bistår en ansluten producent med detta bör en 
lösning för detta också kunna finnas. En sådan situation är att beteckna som att den anslutna 
producenten köper en tjänst (primagörande av producentens produktion) av fjärrvärme-
företaget.  

I de fall ett eventuellt primagörande görs av restvärmeleverantören själv sker processen 
genom att restvärmeleverantören har egna, kompletterande, produktionsresurser i form av 
pannor eller andra anordningar. Det bör noteras att i en situation där t.ex. en oljepanna 
används i primagörandeprocessen kan utsläppen av såväl koldioxid som andra emissioner 
komma att öka jämfört med situationen som rådde innan den aktuella industrin anslöt sig till 
fjärrvärmesystemet. I en sådan situation är det inte givet att den sammanlagda miljöeffekten 
av anslutningen är positiv; den förbättrade resurseffektiviteten måste då ställas mot den ökade 
användningen av fossil energi och de effekter som detta resulterar i (ökat resursuttag och 
ökade utsläpp). En utifrån miljö- och effektivitetssynpunkt rimlig utgångspunkt är att prima-
görandet bör hanteras av den som har bäst förutsättningar för det.  
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En onödig ökning av fossil energi och ökade utsläpp som en följd av det reglerade tillträdet är 
knappast i linje med regeringens intentioner med reformen. För att undvika sådana situationer 
är det centralt att alla miljöeffekter är korrekt prissatta (se avsnitt 2.4).10 Utöver ekonomiska 
styrmedel kan även en ökad användning av fossila bränslen vara oförenlig med industrins/ 
restvärmeleverantörens miljötillstånd och miljölagstiftningen.  

Sammanfattat kan sägas att det reglerade tillträdet rör leverans av prima värme; fjärrvärme-
företaget har skyldighet att ta emot prima värme men också en möjlighet att också ta emot 
värme som inte är prima i anslutningspunkten. I det senare fallet krävs emellertid som tidigare 
att den anslutande parten och fjärrvärmeföretaget kommer överens om formerna för 
anslutningen. 

Det är i många fall en avvägningsfråga om restvärmen bör tillföras fjärrvärmenätets fram- eller 
returledning. En anslutning på returledningen kan, vid produktion av icke-prima värme, tyckas 
vara att föredra genom att produktionen då inte behöver regleras upp i enlighet med fjärr-
värmesystemets temperaturkrav. Värmen kan då istället användas för att förvärma flödet i 
returledningen som sedan sluttempereras i fjärrvärmeföretagets produktionsanläggningar. 
Uppvärmning av fjärrvärmevattnet i returledningen kan emellertid verka helt kontraproduktivt 
för produktionsanläggningar vars effektivitet ökar vid lägre returtemperatur, såsom rökgas-
kondensering och värmepumpar, eller i kraftvärmeverk där hög och effektiv elproduktion har 
prioritet. Av detta skäl är det inte rimligt att generellt reglerat tillträde ska gälla för anslutning av 
restvärme eller annan värme på returledningen då det skulle kunna komma att innebära 
effektivitetsförluster totalt sett i enskilda fjärrvärmesystem. Samma principer för reglerat 
tillträde bör således gälla oberoende om värme avses tillföras till framledningen eller till 
returledningen. 

Vid extern anslutning måste således den externa leveransen antingen uppfylla fjärrvärmens 
temperaturkrav i anslutningspunkten eller primagöras med hjälp av fjärrvärmeföretagets 
produktionsanläggningar. De pågående restvärmesamarbeten där restvärmen vissa delar av 
året har en lägre temperatur än fjärrvärmens temperaturkrav tyder på att det normalt går att 
lösa men att det kräver tillkommande investeringar, vilka i de existerande restvärmeavtalen 
mellan fjärrvärmeföretag och industrin som princip fördelas på ett avtalat sätt mellan parterna.  

I enlighet med de resonemang som fördes i avsnitt 3.6 förefaller det vid ett reglerat tillträde 
rimligt att den anslutande bekostar de åtgärder som krävs för att fjärrvärmeföretaget ska 
kunna säkerställa att även den produktion som tillförs via en extern anslutning kan uppfylla 
fjärrvärmesystemets temperaturkrav i de fall då restvärmen inte uppfyller kraven vid 
leveransen i anslutningspunkten. Det praktiska och tekniska ansvaret för att installera 
tillkommande utrustning, t.ex. cirkulationspumpar, som är nödvändig för en fortsatt effektiv och 
säker systemdrift bör dock, också det i enlighet med resonemangen i avsnitt 3.6, åligga 
fjärrvärmeföretaget. Detta eftersom sådan utrustning primärt kommer att användas av 
fjärrvärmeföretaget. Det är också fjärrvärmeföretaget som har störst intresse att utrustningen – 
och därmed systemet som helhet – fungerar på ett effektivt och tillförlitligt sätt.  

                                                 
10 Skattetekniskt har industrin fördelar gentemot fjärrvärmeföretag genom att man i de flesta fall har en 
avdragsrätt för delar av energi- och koldioxidskatt som fjärrvärmeföretaget inte har. Denna avdragsrätt 
är emellertid kopplad till att värmeproduktionen sker för att tillgodose värme i tillverkningsprocessen. Vi 
gör här bedömningen att primagörande av restvärmeleverans inte är att hänföra till 
tillverkningsprocessen.  
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4.2 Trycknivåns betydelse för möjligheterna att ansluta extern 
värmeleverans till fjärrvärmenät 

Ett funktionellt viktigt krav vid anslutning av en extern värmeleverans är att de samverkande 
systemens trycknivå och differenstryck (tryckskillnad mellan framledning och returledning) 
måste bringas att överensstämma. Såväl nätkonfigurationen som tryckförhållandena i nätet 
påverkar möjligheterna att ansluta restvärme eller extern produktion. Den vanligaste kompli-
kationen är sannolikt att det befintliga fjärrvärmeledningsnätets dimensioner inte medger att 
ytterligare effekt tillförs i den önskade anslutningspunkten, det vill säga att för små rör-
dimensioner begränsar hur stort flöde som kan tryckas in i fjärrvärmenätet i anslutnings-
punkten utan att tryckförlusterna blir för stora. 

För att övervinna tryckfallsförluster i fjärrvärmesystemet och för att uppnå tillräckligt differens-
tryck för att fjärrvärmevattnet ska cirkulera tillförs mekanisk energi med hjälp av en 
cirkulationspump. Det finns normalt minst en cirkulationspump vid varje produktionsanläggning 
i ett fjärrvärmesystem. Pumpen är dimensionerad för att kunna tillföra så mycket energi till den 
cirkulerande vätskan, pumpens så kallade uppfordringshöjd, som behövs för att vattnet ska 
cirkulera i det system vars värmebehov motsvarar produktionskapaciteten i produktions-
anläggningen vid dimensionerande temperaturdifferens mellan fram- och returledning. Det 
lägsta trycket i systemet uppträder normalt vid inloppet till pumpen och det högsta trycket 
uppträder vid utloppet av pumpen. Då det finns flera produktionsanläggningar på olika platser i 
fjärrvärmesystemet måste pumparna kunna samverka. För olika driftsfall, till exempel med 
olika produktionsanläggningar i drift vid olika tidpunkter, kommer flödesriktningen och 
flödesfördelningen att förskjutas i olika delar av systemet. 

Då en extern värmeleverans ansluts till nätet krävs i de flesta fall att flödet som tillförs styrs 
med en cirkulationspump på samma sätt som om en ny produktionsanläggning ansluts till 
systemet. Endast externa värmeleveranser av mindre storlek bedöms i vissa fall kunna 
anslutas utan behov av cirkulationspump. I dessa fall kan differenstrycket från andra pumpar i 
systemet vara tillräckligt för att upprätthålla cirkulationen genom anslutningen. Vid ett reglerat 
tillträde kommer således en anslutande producent, i enlighet med resonemanget i kapitel 3 
kring det ekonomiska ansvaret avseende erforderliga anpassningar av fjärrvärmesystemet, 
sannolikt att behöva bekosta en eller flera cirkulationspumpar. 

Trycknivån i anslutningspunkten för en extern värmeleverans måste även anpassas så att det 
inre övertrycket i fjärrvärmenätet underskrider konstruktionstrycket (normalt 16 bar, enligt 
ovan) i nätets alla delar. Det inre övertrycket i ledningssystemet påverkas, förutom av 
distributionspumparnas uppfordringshöjd, av rörsystemets topografi (utbredningen i höjdled). I 
lågt belägna områden kan trycket i framledningen vara högre än i utloppet från cirkulations-
pumpen och i högt belägna områden kan trycket i returledningen vara lägre än i inloppet till 
pumpen. Blir trycket för lågt i en punkt i nätet kan olika kokningsfenomen uppstå om trycket, 
om än bara kortvarigt, understiger vattnets ångbildningstryck. Kokning måste undvikas då det 
kan medföra ångimplosioner och våldsamma tryckslag i systemet. För att säkerställa att 
vattnets ångbildningstryck inte underskrids krävs ett tryckhållningssystem. Det kan finnas olika 
strategier för tryckhållning i ett fjärrvärmesystem beroende på nätets konfiguration och 
topografi.  

Samtliga dessa aspekter pekar på att trycksituationen i fjärrvärmesystemet innehåller 
parametrar som är av väsentlig betydelse för hela systemets funktion och som noga måste 
övervakas. En olämplig trycknivå på det flöde som avses tillföras i den önskade anslutnings-
punkten kan riskera att sabotera balansen i systemet och hindra leverans från andra 
produktionsanläggningar i systemet eller göra att trycknivån i vissa fall blir för hög i förhållande 
till konstruktionstrycket eller för låg i förhållande till vattnets ångbildningstryck. 
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En extern anslutning till systemet som inte avpassas efter systemfunktionen i övrigt kan 
riskera att helt förändra tryckförhållandena i fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmeföretagen förfogar 
över regler- och övervakningssystem för att övervaka och styra dessa parametrar och det 
bedöms som nödvändigt att ansvaret för dessa delar även för en tillkommande extern 
anslutning ligger på fjärrvärmeföretaget.  

Mot bakgrund av ovanstående bedöms det inte vara möjligt att i ett regelverk fastslå vilket 
tryck som generellt bör gälla i en anslutningspunkt; vad som är en lämplig trycknivå varierar 
såväl mellan som inom olika fjärrvärmesystem. Utgångspunkten vid reglerat tillträde bör därför 
vara att den som ansluter till ett fjärrvärmesystem måste anpassa sig efter rådande lokala 
förutsättningar avseende trycknivån.  

4.3 Tillgänglighet (energi, effekt m.m.) 

Utöver de tekniska parametrarna temperatur och tryck ska också flöde, effekt, inmatad energi-
mängd och tillgänglighet analyseras med avseende på dessa parametrars betydelse för 
lämpligheten av en anslutning. I sak bedöms dessa faktorer bilda anslutningens tillgänglighet; 
möjligt flöde i anslutningspunkten är direkt beroende av trycket, effekt är en funktion av flöde 
och temperatur (temperaturskillnad) och energi är den samlade effekten över en tidsperiod, 
och utgör sammantaget den tillgänglighet som en producent har.  

Ett reglerat tillträde innebär en rätt att ansluta en produktionsenhet till ett fjärrvärmenät. När 
anslutningen sedan är genomförd bör utgångspunkten vara att alla anslutna produktions-
enheter körs i kostnadsordning, oavsett om det är fjärrvärmeföretagets egna anläggningar 
eller någon annan aktörs anläggning. En anläggning som inte är tillgänglig för en viss period 
faller naturligtvis bort från den produktionslista som upprättas i nämnda kostnadsordning för 
perioden. En fördjupad diskussion kring kör- och kostnadsordning samt ersättningsnivå för 
värmen följer i kapitel 5. 

En ansluten producent bör således inte ha en skyldighet att tillhandahålla en viss effekt eller 
en viss energimängd för en viss period (om inte detta avtalats separat). Denne bör istället ha 
en rättighet att få sälja sin värmeproduktion till fjärrvärmeföretaget i händelse av att det för det 
första finns behov av denna värme och, för det andra, att produktionen ifråga har en lägre 
inköpskostnad för fjärrvärmeföretaget än alternativ produktion.  

För att fjärrvärmeföretaget ska kunna planera sin egen produktion och systemdriften som 
helhet måste dock rätten att leverera värme vid en viss tidpunkt övergå till en skyldighet. 
Utifrån ett tekniskt perspektiv behöver denna övergång dock inte ske förrän något dygn före 
driftsituationen. Men det finns andra aspekter såsom bränslehantering och möjlighet att teckna 
långsiktiga avtal om bränsleleveranser som också är relevanta i detta sammanhang. I avsnitt 
5.4.2 förs en djupare diskussion kring detta. 

Också i detta sammanhang är det angeläget att påminna om att det står parterna fritt att ingå 
avtal som innebär andra skyldigheter och rättigheter än vad som anges ovan. Om fjärrvärme-
företaget t.ex. skulle efterfråga en effektreserv och som en ansluten producent kan erbjuda 
kan ett upplägg vara en fast ersättning från fjärrvärmebolaget för effektdelen och sedan en, 
rationellt sett lägre, ersättning för själva produktionen (energin).  

4.4 Tekniska anpassningar för anslutning 

Konsekvensen av resonemangen i de föregående avsnitten är att möjligheterna att ansluta 
externa värmeleveranser till ett befintligt fjärrvärmenät kan begränsas om producenten som 
önskar ansluta t.ex. inte kan leva upp till kraven avseende temperatur och tryck. Det kan 
dessutom vara skillnad mellan en önskad och en möjlig anslutningspunkt, vilket i hög grad kan 
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påverka kostnaderna för anslutningen. Vad som gör att en önskad anslutningspunkt även kan 
vara en möjlig anslutningspunkt är främst möjligheten att kunna fördela värmeleveransen i 
fjärrvärmenätet, med hänsyn till befintliga ledningsdimensioner och temperatur- och 
trycknivåer i anslutningspunkten.  

 För små rörledningsdimensioner begränsar hur stort flöde som kan tryckas in i 
fjärrvärmenätet i anslutningspunkten utan att tryckförlusterna blir för stora.  

 En för låg temperatur på det flöde som tillförs i anslutningspunkten riskerar att sänka 
temperaturen i fjärrvärmesystemet och minska kvaliteten på fjärrvärmeleveransen. 

 En för hög temperatur på det flöde som tillförs returledningen i anslutningspunkten 
riskerar att höja temperaturen på den samlade returen och reducera effektiviteten i 
produktionsanläggningar som är beroende av låg returtemperatur, såsom 
kraftvärmeverk, rökgaskondenseringsanläggningar och värmepumpar. 

 En olämplig trycknivå på det flöde som tillförs i anslutningspunkten riskerar att vända 
flödesriktningen och sabotera balansen i fjärrvärmenätet och härigenom hindra 
produktion i andra produktionsanläggningar i systemet. 

Sammantaget pekar detta på att tekniska anpassningar kan behövas för att en anslutning av 
extern värmetillförsel ska kunna ske eller anses lämplig. De tekniska anpassningarna kan 
avse åtgärder i ledningssystemet eller i anslutningspunkten. 

4.4.1 Åtgärder för anslutning 

Strukturen för uppbyggnaden av fjärrvärmenät är i stor utsträckning storleksberoende. I sin 
enklaste form förbinds en värmeförbrukare med produktionsanläggningen via en enskild 
ledning, där ledningens dimension (rörets inre tvärsnittsarea) bestämmer en möjlig 
överföringskapacitet (leveranskapacitet) vid en given temperaturskillnad mellan fram- och 
returledning. Den effekt som kan överföras till en värmeförbrukare är således beroende av 
flödet i ledningen och temperaturskillnaden mellan fram- och returledning. Överförings-
kapaciteten är härutöver begränsad med hänsyn till tryckförluster i ledningen. Tryckförlusterna 
ökar med tilltagande ledningslängd.  

Med ökande antal värmeförbrukare blir fjärrvärmenätets uppbyggnad och konfiguration mer 
komplicerad. Utbyggnaden av fjärrvärme på en ort har i normalfallet utgått ifrån en central 
produktionsanläggning varifrån fjärrvärme distribueras via en trädmatad struktur som 
karakteriseras av att ledningarnas dimension, och därmed dess kapacitet att överföra värme, 
avtar från roten, där produktionsanläggningen är placerad, i riktning ut mot grenverket där 
värmeförbrukarna finns. 

I mer utbyggda fjärrvärmesystem övergår den trädformade strukturen till en maskad eller ring-
matad struktur. Den maskade strukturen medger större flexibilitet för att överföra värme och 
för att göra nyanslutningar. Härigenom ökar tillförlitligheten i värmeleveranserna genom att 
möjligheterna att parera temporära driftstörningar ökar, både i värmeproduktionen och i 
distributionen av värme, genom att det finns alternativa flödesvägar till kundernas 
anläggningar.  

Möjligheterna att tillföra externa värmeleveranser till ett fjärrvärmenät är generellt sett större i 
ett ringmatat system än i ett trädmatat. Många fjärrvärmeföretag har produktionsresurser 
lokaliserade på olika platser i fjärrvärmenätet, både anläggningar för baslastproduktion och för 
reserv- och spetslastproduktion. Det förekommer emellertid även att huvuddelen av 
produktionsresurserna finns lokaliserade till en eller ett få platser i nätet.  

Fjärrvärmenäten i Sverige är generellt uppbyggda enligt en struktur med en större 
produktionsanläggning med ett antal kompletterande mindre produktionsanläggningar för 
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spets- och reservproduktion på strategiskt viktiga punkter i nätet. Utbyggnaden av lokala 
ringmatningar har skett där det befunnits ekonomiskt rimligt med hänsyn till förbättrad 
tillförlitlighet. Det förekommer ledningar som överdimensionerats för att möta framtida 
utbyggnad av såväl produktion som förbrukning men det finns ingen känd fjärrvärme-
utbyggnad som skett i en mer utvecklad ringmatad struktur för att medge framtida anslutning 
av extern produktion. 

Varje punkt i fjärrvärmenätet karakteriseras vid varje tidpunkt av en trycknivå och en 
temperaturdifferens mellan fram- och returledning. Beroende på värmebehovets storlek i olika 
delar av fjärrvärmenätet, och vilka produktionsanläggningar som används för att tillgodose 
värmebehovet, kan dessa storheter variera och beroende på dessa variationer flödes-
riktningen i vissa ledningar ändras över tiden. För att klara dessa uppgifter övervakas driften 
via driftövervakningssystem som är olika sofistikerade beroende på fjärrvärmenätets storlek 
och komplexitet med hänsyn till styrande parametrar. 

Normalt finns ett begränsat antal olika punkter i ett fjärrvärmenät som är lämpliga för 
anslutning med hänsyn till de olika tekniska parametrar som behandlats tidigare i detta kapitel 
men det är enbart i undantagsfall som anslutningen kan ske i den punkt som ligger närmast 
den anslutande partens produktionskälla och som därmed normalt innebär den lägsta 
anslutningskostnaden. För att kunna medge en anslutning krävs då antingen att anslutnings-
ledningen förlängs för att kunna anslutas i en punkt som är lämplig med hänsyn till dessa 
parametrar eller att det görs anpassningar av det befintliga ledningssystemet, genom att vissa 
ledningssträckor förstärks (förläggning av nya fjärrvärmeledningar med större dimensioner), så 
att anslutningen kan ske i den önskade anslutningspunkten. I det fall att de båda parterna är 
överens och samarbetar om anslutningen sker normalt en fördelning av kostnaderna mellan 
parterna som gör att anslutningen kommer till stånd. Enligt den skisserade modellen för 
reglerat tillträde kommer hela kostnaden för anslutningen att ligga på den anslutande parten 
medan fjärrvärmeföretaget är den som har de medel som krävs för att kunna ange i vilka 
punkter anslutning kan ske eller vilka tekniska åtgärder som krävs för anpassning av lednings-
systemet för att medge anslutning i den önskade anslutningspunkten. Detta är en möjlig 
konfliktsituation. Risken för konflikt kan heller inte lösas genom ett detaljerat regelverk kring 
anslutning eftersom förutsättningarna är helt olika i olika fjärrvärmesystem. Det bedöms därför 
som nödvändigt att det finns en sakkunnig instans som har möjlighet att värdera situationen 
och medla mellan parterna så att anslutningen kan ske på villkor som är rimliga. 

4.4.2 Utformning av anslutningspunkt 

Anslutningspunkter utgör gränssnittet mellan fjärrvärmenätet och anslutningar till fjärrvärme-
nätet, såväl för tillförsel till fjärrvärmenätet som för uttag av värmeenergi från nätet. Gräns-
snittet för uttag ligger normalt i kundens fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen är i de flesta 
fall en standardiserad enhet, bestående av värmeväxlare mellan fjärrvärmenätet och de 
fastighetsinterna uppvärmningssystemen för uppvärmning och tappvarmvattenberedning samt 
reglerutrustning för uttag av värme som motsvarar den anslutande fastighetens värmebehov 
vid varje tidpunkt.  

En anslutningspunkt för tillförsel av värmeenergi till ett fjärrvärmenät kan antingen utföras som 
en direkt anslutning (utan värmeväxlare) eller som en indirekt anslutning (med värmeväxlare). 
Vid direkt anslutning sker fysiskt utbyte av värmeflöde mellan den anslutande externa värme-
leveransen och fjärrvärmesystemet. Vid indirekt anslutning är den anslutande värme-
leveransen och fjärrvärmesystemet fysiskt åtskilda och vattnet i respektive system blandas 
inte med varandra. Valet mellan direkt och indirekt anslutning kan vara en fråga om att 
begränsa trycknivån i fjärrvärmenätet vid anslutningspunkten men kan även vara en kvalitativ 
avvägning för att förbättra leveranssäkerheten. Indirekt anslutning förutsätter att den externa 
värmeleveransen har en temperaturnivå som medger värmeöverföring via en värmeväxlare, 
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d.v.s. den anslutande värmeleveransen måste ha en temperaturnivå som överstiger 
temperaturnivån i fjärrvärmesystemet. Varje värmeväxlare kräver en temperaturgradient i 
värmeöverföringens riktning. För givna temperaturer i fjärrvärmenätet möjliggör därför 
direktanslutning de lägsta temperaturerna vid en anslutning av en extern leverans. Valet 
mellan direkt eller indirekt anslutning är normalt inte en ekonomisk fråga, då det går att bygga 
värmeväxlare som gör att temperaturdifferensen mellan systemen blir mycket liten (ett par 
grader) till en kostnad som i sammanhanget kan anses låg. Oftast är det andra överväganden 
som avgör till fördel för indirekt anslutning, t.ex. att en indirekt anslutning utgör en naturlig 
gräns för huvudmannaskap för systemen, så att driftstörningar, t.ex. tryckslag eller 
föroreningar, i det ena systemet inte får möjlighet att fortplanta sig till det andra systemet. 

När det gäller att definiera en anslutningspunkt för en extern anslutning för tillförsel av värme 
bör dessa aspekter beaktas men det bedöms inte finnas skäl att reglera förutsättningarna för 
hur en anslutning ska utföras i detalj i ett förslag till reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Det 
torde t.ex. inte finnas skäl att generellt ange att anslutning ska ske indirekt, dvs. att det ska 
finnas en värmeväxlare i anslutningspunkten. Fjärrvärmeföretaget bör emellertid ha möjlighet 
att ställa skäliga krav på det tekniska utförandet av anslutningspunkten för att skydda sina 
anläggningar för föroreningar, tryckslag m.m. och för att även fortsättningsvis efter att den 
externa anslutningen kommit till stånd, kunna driva sina egna produktionsanläggningar med 
bibehållen effektivitet. 

Det bör också finnas en definierad gräns mellan fjärrvärmeföretagets och den anslutande 
partens ansvarsområden. En naturlig sådan gräns är i normalfallet avstängningsventiler på 
den anslutande ledningen före anslutningspunkten. I denna rapport har vi valt att låta detta 
utgöra gränssnittet mellan anslutningen och anslutningsledningen, se avsnitt 1.4.  

4.5 Slutsatser kring tekniska förhållanden vid extern anslutning 

I detta kapitel har gjorts en analys av hur de tekniska parametrarna temperatur, tryck, flöde, 
effekt och energimängd påverkar om en extern anslutning av värmetillförsel till ett fjärrvärme-
nät kan anses lämplig. Generellt sett är temperaturen på den externa värmetillförseln en 
avgörande kvalitetsparameter för fjärrvärmesystemet i stort. En extern värmetillförsel som inte 
kan matcha fjärrvärmesystemets temperaturkrav för att tillgodose kundernas värmebehov 
ställer krav på att andra fjärrvärmeproduktionsenheter används för att höja temperaturen på 
den värme som tillförs via den externa anslutningen. Ett reglerat tillträde föreslås därför enbart 
gälla sådan värme som kan matcha fjärrvärmesystemets temperaturkrav, så kallad prima 
värme. I det fall att en extern anslutning som inte uppfyller dessa krav föreslås så krävs även 
fortsättningsvis att den anslutande parten och fjärrvärmeföretaget kommer överens om vill-
koren för anslutningen och för den erforderliga höjningen av temperaturen. 

Att ansluta den externa värmetillförseln till fjärrvärmesystemets returledning, som håller en 
lägre temperatur än framledningen, bör inte utgöra något undantag då returlednings-
temperaturen är en avgörande effektivitetsparameter i fjärrvärmesystemen och en höjning av 
returledningstemperaturen kan i vissa fall riskera att försämra befintliga produktions-
anläggningars effektivitet, t.ex. produktionsanläggningar som är utrustade med rökgas-
kondensering och kraftvärmeverk. 

Det är naturligt att den anslutande parten önskar minimera kostnaderna för anslutningen och 
välja en anslutningspunkt som ligger så nära källan som möjligt. Om det är möjligt att ansluta i 
den önskade anslutningspunkten är i första hand beroende av om det är möjligt att fördela 
fjärrvärmeleveransen i fjärrvärmenätet, med hänsyn till befintliga rörledningsdimensioner och 
trycknivån i anslutningspunkten.  
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Trycknivån i en anslutningspunkt, eller i vilken punkt som helst, i ett fjärrvärmenät kan variera 
beroende på aktuellt värmebehov och vilka andra produktionsanläggningar i nätet som är i drift 
för att tillgodose värmebehovet i varje ögonblick. Det bedöms inte vara möjligt att fastslå 
generella regler för trycknivåer som ska gälla i en anslutningspunkt eftersom vad som är en 
lämplig trycknivå kan variera såväl inom ett fjärrvärmesystem som mellan olika fjärrvärme-
system.  

I normalfallet finns ett begränsat antal olika punkter i fjärrvärmenät där anslutning är lämplig 
utan anpassning av systemet i någon mån. Valet står då mellan att dra anslutningsledningen 
till någon av dessa punkter eller att göra anpassningar i fjärrvärmesystemet som gör det 
möjligt att ansluta den externa värmeleveransen i den av den anslutande parten önskade 
anslutningspunkten. Båda fallen innebär kostnader som i enlighet med resonemangen i kapitel 
3 kring ansvarsfrågan vid reglerat tillträde bör belasta den anslutande parten. Frågor kring 
anslutningspunktens placering riskerar att utgöra en konfliktsituation där det bedöms krävas 
möjlighet till sakkunnig oberoende värdering och medling mellan parterna så att anslutningen 
kan ske på rimliga villkor. 

Utifrån effektivitetssynpunkt bör en princip för reglerat tillträde vara att alla anslutna 
produktionsenheter körs i kostnadsordning, oavsett om det är fjärrvärmeföretagets egna 
anläggningar eller någon annan aktörs anläggning. Den anslutande partens rätt att sälja sin 
värmeproduktion till fjärrvärmeföretaget bör vara beroende av att leveransen kan erbjudas till 
ett lägre pris än produktionskostnaden i fjärrvärmeföretagets egna anläggningar. En vidare 
diskussion kring detta följer i nästkommande kapitel. Utifrån teknisk synpunkt är det angeläget 
att rätten att sälja övergår i en skyldighet att leverera i samband med att driftdygnet närmar 
sig. Också formerna för detta analyseras vidare i kapitel 5.  
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5 Värdering av externt producerad värme 
Som redan nämnts finns idag samarbeten om produktion av fjärrvärme mellan fjärrvärme-
företag och externa värmeproducenter. I dessa fall är de externa värmeproducenterna 
industrier som levererar restvärme till fjärrvärmeföretaget. Förutsättningarna kan emellertid 
komma att ändras och i framtiden kan det också komma att bli aktuellt med andra typer av 
externa värmeproducenter till fjärrvärmenäten. Befintliga samarbetsavtal bygger på ömse-
sidiga överenskommelser. Eftersom den typen av avtal inte är offentliga är det heller inte 
möjligt att göra en sammanställning över hur avtalsvillkoren normalt ser ut. Också i en 
situation där externa värmeproducenter har en juridisk rättighet att ansluta produktionsenheter 
till fjärrvärmesystemet är det rimligt att full avtalsfrihet råder. Det finns inte skäl att reglera 
avtalsvillkoren mellan två parter som är överens om en affärsuppgörelse.  

Om externa värmeproducenter ges en juridisk rätt att ansluta till fjärrvärmenät och leverera 
fjärrvärme till fjärrvärmeleverantören uppkommer dock frågeställningen hur den externt 
producerade värmen ska värderas i händelse av att parterna inte är överens kring detta.  

Att dra paralleller till marknader blir i mångt och mycket irrelevant eftersom inslaget av 
konkurrens i den ekonomiska uppgörelsen mellan parterna kommer att vara begränsat. Den 
externa värmeproducenten är hänvisad att sälja värmen till fjärrvärmeföretaget enbart; 
regeringens inriktning kring den kommande omregleringen innebär endast reglerat tillträde och 
rätt att leverera, inte konkurrensutsättning i kundledet. Det kan således vara fråga om en 
situation när den externa leverantören valt att ansluta sig till fjärrvärmenätet utan att detta skett 
som ett samarbete med fjärrvärmeföretaget. Bakgrunden till att samarbete inte uppstått kan 
vara t.ex. till följd av att parterna inte varit överens om huruvida anslutningen är affärsmässig 
eller olika syn på hur villkoren för anslutningen bör utformas. I en sådan situation är det inte 
osannolikt att de båda parterna också har olika syn på hur den externa producentens värme 
ska värderas ekonomiskt. I händelse av att externa aktörer ges juridiskt tillträde till fjärrvärme-
näten måste det därför finnas en generell modell för hur värme producerad av andra än den 
som äger fjärrvärmenätet ska värderas i affären mellan de båda parterna. Denna modell blir 
då utgångspunkt i de fall parterna själva inte lyckas åstadkomma en affärsuppgörelse utanför 
regleringens ramar.  

5.1 Handel med fjärrvärme idag 

Exakt hur värmen värderas i de affärsuppgörelser som finns idag är inte möjligt att samman-
ställa eftersom den typen av affärer är icke-offentliga uppgörelser mellan de parter som ingår 
dem. Om affären inkluderar en investering (anslutningsledning m.m.) är en metod att parterna 
delar lika på samtliga investeringar som följer av anslutningen samt på de intäkter som uppstår 
i relation till fjärrvärmeföretagets alternativa produktionskostnader i varje driftsituation. Enligt 
TPA-utredningen är detta ett sätt som ”tillämpats framgångsrikt”.11 I dylika fall rör det sig dock 
inte om enbart handel med värme utan affären omfattar ju också investeringen. I en situation 
där två parter ser en gemensam affärsmöjlighet och delar på investeringskostnaden, och 
därmed även affärsrisken, är det naturligt att de båda parterna också delar på vinsten som 
investeringen genererar relativt en situation utan att investeringen varit på plats. På samma 
sätt skulle det vara rimligt att om endera parten tog en större del av risken skulle denne också 
erhålla en proportionerligt större del av vinsten.  

                                                 
11 SOU 2011:44 (sid. 167) 
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Varje fjärrvärmesystem har sina egna förutsättningar och sin egen karaktär. Det kan finnas 
förhållanden som innebär att endera av parterna inte önskar en uppgörelse i enlighet med 
modellen som beskrivits ovan. Det förekommer t.ex. avtal mellan industri och fjärrvärme-
företag där industrin, tillika restvärmeproducenten, ersätts inte bara för den energi man tillför 
systemet utan också för att man håller systemet med effekt. Värderar fjärrvärmeföretaget, 
utifrån systemsynpunkt, effekten högre än energitillförseln kan det också vara rimligt att detta 
återspeglas i avtalet med en extern producent.  

Ersättning kopplad till de olika produktionsteknikernas marginalkostnader är en annan metod 
som tillämpas vid handel med fjärrvärme. En prissättningsmetod härvid är så kallad mittpris-
sättning, dvs. prissättning mitt emellan den säljande partens marginalkostnad och den 
köpande partens dito för alternativproduktionen i den aktuella driftsituationen. En sådan 
prissättning tillämpades också vid handel med el inom Sverige och Norden innan elmarknads-
reformen 199612. En fördel med metoden är att nyttan som uppstår genom handel delas lika 
mellan parterna. Därigenom ges incitament till båda sidor att initiera och bedriva handel och 
på så sätt skapas goda förutsättningar för att systemen körs på ett så effektivt sätt som möjligt. 
En dylik prissättningsmetod tillämpas också i vissa produktionssamarbeten idag. En koppling 
till marginalkostnaden finns t.ex. i handeln som sker mellan fjärrvärmeföretagen i fjärrvärme-
systemen i Stockholmsregionen13 samt i Göteborg Energis14 handel med Mölndal Energi och 
Kungälv Energi.  

Mittprissättning kräver emellertid utvecklade system för att följa och beräkna marginal-
kostnaden och andra avgörande parametrar kontinuerligt (timme för timme). Det är 
administrativt resurskrävande. Det är därför vanligt förekommande att handel med restvärme 
sker enligt avtalade prisnivåer, dvs. parterna kommer överens om vilken ersättningsnivå som 
ska gälla och under vilken tidsperiod. Om parterna eller någon av parterna i den affären vill att 
värmen ska värderas efter vilken nytta den tillför systemet kan t.ex. olika säsongspriser, med 
en högre ersättning på vintern än på sommaren, tillämpas. En rimlig utgångspunkt vid val av 
prissättning torde vara att ju större affär desto större utrymme för mer sofistikerade pris-
sättningsmetoder, dvs. den administrativa kostnaden måste ses i förhållande till affärens 
storlek.  

5.2 Principiella sätt att värdera värme 

I det följande analyseras tre olika principer som skulle kunna ligga till grund vid värderingen av 
värme mellan ett fjärrvärmeföretag och en annan producent i händelse av att dessa parter inte 
kan nå en egen uppgörelse. De tre principer som analyseras är marginalkostnadsprissättning, 
prissättning efter den alternativa marginalkostnaden samt så kallad mittprissättning. Notera att 
diskussionen som följer är principiell och det finns ytterligare faktorer som måste vägas in vid 
den slutliga värderingen av värmen, t.ex. hur uppkomna merkostnader för samordning av 
produktion och administration som kan hänföras till den externa anslutningen ska hanteras. I 
avsnitten 5.3 och 5.4 följer sedan en mer tillämpande diskussion kring hur värmen bör 
värderas och hur värderingen kan hanteras i praktiken.  

                                                 
12 Se t.ex. SOU 2005:4 eller Högselius och Kaijser (2007) 
13 Enligt Fortum Värme, produktionssamarbetet omfattar Fortum Värme, Söderenergi, Norrenergi och 
E.ON Värme 
14 Presentation av Lars Holmquist, Göteborg Energi, 2012-09-11, 
http://ei.se/Documents/Projekt/Fjarrvarmeprojekt/presentationer/Block3_Goteborg_Energi_Vad_kannete
cknar_framgangsrikt_restvarmesamarbete.ppt#578,6,Fjärrvärmemarknaden i Göteborg 
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5.2.1 Prissättning med utgångspunkt i marginalkostnaden för den externt 
producerade värmen 

Med marginalkostnadsprissättning menas generellt att priset sätts vid marginalkostnaden för 
den sista producerade enheten, dvs. så mycket som den sista producerade enheten kostar att 
producera utöver de kostnader som producenten redan har (fasta kostnader samt rörliga 
kostnader för övrig produktion). Enligt ekonomisk teori kommer priset på en konkurrensutsatt 
och väl fungerande marknad att hamna vid marginalkostnaden för den sista producerade 
enheten. På samtliga marknader som präglas av fungerande konkurrens kommer priset 
följaktligen att vara på samma nivå som kostnaden för att producera den sista enheten. Det är 
i dessa fall marknadskrafterna som styr dithän; fungerar konkurrensen behöver ingen central 
aktör (t.ex. staten) bevaka konsumenternas intressen. Marginalkostnadsprissättning är 
således den prissättning som tillämpas på alla marknader som är konkurrensutsatta och icke-
reglerade.  

När priset är detsamma som kostnaden för att producera den sista enheten finns ingen 
marginal kvar för producenten av den enheten, dvs. ingen vinst genereras. Detta behöver inte 
vara ett problem om producenten av den sista enheten genererar vinst på övriga producerade 
enheter – enheter som kan produceras till en lägre kostnad än den sista enheten.  

Skulle då marginalkostnadsprissättning vara ett alternativ att utgå ifrån vid värderingen i 
affären mellan ett fjärrvärmeföretag och en annan värmeproducent i händelse av att 
producenten och fjärrvärmeföretaget inte finner en annan lösning? Marginalkostnaden 
inkluderar endast den ytterligare, rörliga, kostnad som uppstår för att producera den sista 
enheten. Kostnader som uppstår i ett tidigare skede inkluderas inte i marginalkostnaden. För 
en extern värmeproducent skulle således inte kostnaden för att upprätta en anslutningsledning 
till fjärrvärmenätet inkluderas. Är den externa värmeproducenten en restvärmeleverantör är 
marginalkostnaden också sannolikt densamma för hela värmeproduktionen – om 
temperaturen på värmen som ”blir över” i den industriella processen är tillräckligt hög är 
marginalkostnaden mycket nära noll (i annat fall tillkommer kostnaden för primagörande). En 
aktör som inte kan förvänta sig att erhålla mer betalt än den egna marginalkostnaden har 
knappast något ekonomiskt incitament att ta en investering, en tillkommande fast kostnad, 
som är nödvändig för att kunna komma in på marknaden ifråga. Det krävs således en 
ersättning över den egna marginalkostnaden för att en värmeproducent ska vara beredd att ta 
en investering för att kunna leverera in värme i ett fjärrvärmesystem. Om marginalkostnaden 
på den tillkommande produktionen skulle vara den reglerade utgångspunkten i den aktuella 
affären skulle det reglerade tillträdet i praktiken inte vara något värt eftersom de externa 
producenterna då, precis som idag, skulle vara helt beroende av ett samarbete med 
fjärrvärmeföretaget och avtal om en ersättningsnivå över den reglerade. En prissättning vid 
marginalkostnaden för den externt producerade värmen skulle således inte premiera 
risktagande för att ansluta extern värmeproduktion som utifrån ett systemperspektiv, och ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, skulle vara effektiv att ansluta.  

Sammanfattningsvis, grundproblemet med en reglerad värdering av externt producerad värme 
i storlek med marginalkostnaden för denna produktion är att risken som den nödvändiga 
investeringen är förenad med och den eventuella nytta som skapas av investeringen då läggs 
på olika aktörer. Det är den anslutande producenten som, om inte annat avtalas, står för 
kostnaderna som anslutningen medför. Det är då rimligt att det mervärde som skapas genom 
detta risktagande också tillfaller denne. Om ersättningsnivån för den producerade värmen 
sätts i nivå med marginalkostnaden för denna värmeproduktion tillfaller nyttan som skapas inte 
den anslutande (risktagaren) utan fjärrvärmeföretaget. Ett sådant system är inte rimligt och det 
skapar inte korrekta incitament för effektiva investeringar.  
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5.2.2 Prissättning med utgångspunkt i marginalkostnaden för alternativ produktion 

I inledningen av föregående avsnitt nämndes att priset på en konkurrensutsatt marknad 
kommer att hamna vid marginalkostnaden för den sista producerade enheten. I praktiken är 
denna marginalkostnad och marginalkostnaden för alternativ produktion i princip densamma 
på en konkurrensutsatt marknad. Är konkurrensen god finns flera köpare och säljare som 
konkurrerar med varandra prismässigt. Marknadspriset är då inte beroende av en enskild 
aktörs bud – väljer en aktör att avstå från att bjuda in sin produktion så kommer inte 
marknadspriset att påverkas. En förutsättning för detta är dock en situation med en väl 
fungerande konkurrens. I takt med att konkurrensen försämras, genom ett färre antal aktörer 
och färre alternativa produktionsenheter, kommer dock gapet mellan marginalkostnaden för 
produktionen som ligger på marginalen och alternativ produktion att öka. I en sådan situation 
uppstår också möjligheter för producenterna att ta ut ett pris som överstiger den egna 
marginalkostnaden, dvs. producenterna har då marknadsmakt som de kan utnyttja.  

I fallet med två producenter – fjärrvärmeföretaget och en extern producent – finns knappast 
förutsättningar för fungerande konkurrens. Antalet produktionsenheter är begränsat och 
skillnaderna i produktionskostnad mellan dessa enheter kan förväntas vara betydande. Det 
kan således bli en relativt stor skillnad i hur värmen värderas beroende på om man utgår från 
marginalkostnaden för den enhet som producerar eller från en alternativ produktionsenhet.  

Skillnaden mellan den anslutande aktörens marginalkostnad och marginalkostnaden för 
fjärrvärmeföretagets alternativa produktion kan således vara relativt stor. Det är också i den 
typen av situationer som det finns ett samhällsintresse i att extern produktion faktiskt ansluts; 
billigare produktion är (allt annat lika) bättre för såväl kunder som företag. Givet att mark-
nadens olika bränslen och produktionstekniker också beskattas på ett korrekt sätt utifrån hur 
de påverkar miljön så finns det också ett miljömässigt intresse i att produktion med en lägre 
produktionskostnad producerar istället för dyrare produktionsalternativ.  

Samhällsnyttan av en anslutning, och det ekonomiska incitamentet att ansluta, är alltså som 
störst när skillnaderna i produktionskostnad mellan en extern värmeproducent och fjärrvärme-
företaget är som störst. Sedan behöver detta analyseras i ett större perspektiv; är kostnads-
differenserna vid rätt tidpunkter utifrån fjärrvärmesystemets synpunkt, är den anslutande 
produktionen tillförlitlig och stabil på kort och lång sikt osv. Den sammantagna nyttan måste 
sedan ställas i relation till kostnaderna som en anslutning och leverans in i fjärrvärmesystemet 
är förenad med.  

Det har tidigare konstaterats att när konkurrens råder är det i princip ingen skillnad mellan 
marginalkostnaden för de sista producerade enheterna och marginalkostnaden för alternativ 
produktion. Men i ett lokalt fjärrvärmenät finns normalt inte förutsättningar för en fungerande 
konkurrens. Det kan följaktligen vara stor skillnad mellan marginalkostnaderna för två olika 
produktionsanläggningar. I avsnitt 5.2.1 pekades på orimligheten i att värdera externt 
producerad värme efter dess egen marginalkostnad. Genom att istället, vid värderingen av 
värmen som produceras av en annan aktör än fjärrvärmeföretaget, utgå från marginal-
kostnaden på den alternativa produktionen i den givna situationen tillfaller nyttan med 
anslutningen den anslutande. Mervärdet som skapas genom att mer kostnadseffektiv 
produktion finns ansluten tillfaller då också den som tagit riskkostnaden för anslutningen.  

5.2.3 Mittprissättning 

Ett alternativ till att utgå från antingen den faktiska eller alternativa marginalkostnaden är att 
beakta bådadera genom s.k. mittprissättning. Med mittprissättning menas, som redan 
beskrivits i avsnitt 5.1, att priset sätts mitt emellan den producerande och den alternativa 
anläggningens marginalkostnad. På så sätt kan nyttan som uppstår genom att aktörerna 
handlar med varandra fördelas mellan dessa. Som nämnts används mittprissättning idag vid 
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handel med fjärrvärme och metoden tillämpades också vid handel med el före elmarknads-
reformen 1996.  

Metoden med mittprissättning har sina fördelar. Inte minst kan det ses som rimligt att två 
aktörer som samarbetar också delar lika på vinsten som genereras av samarbetet. Detta ger 
incitament att använda de samlade produktionsanläggningarna optimalt och bäddar därmed 
för effektivitet och ett gott samarbetsklimat.  

Det har tidigare (se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2) konstaterats att en förutsättning för att få till stånd 
så många effektiva investeringar som möjligt bör den som tar investeringsrisken också vara 
den som erhåller nyttan som genereras av att investeringen är gjord. För att mittprissättning, 
utifrån detta, ska vara en effektiv metod att värdera värme måste således aktörerna ha fördelat 
investeringskostnaderna sinsemellan.  

Regleringen kring hur värme bör värderas rör, som nämnts vid flera tillfällen, vad som bör gälla 
i en situation då parterna själva inte kommer överens. I en sådan situation bör inte fjärrvärme-
företaget åläggas att ta en kostnad för att ansluta en extern värmeproducent, se kapitel 3. 
Denne värmeproducent bör istället själv stå för kostnaderna som en anslutning och leverans in 
på fjärrvärmenätet är förenat med. Och då bör fjärrvärmeföretaget heller inte ha rätt till den 
nytta som uppstår till följd av den genomförda investeringen.  

Sammanfattningsvis, mittprissättning är en redan framgångsrikt tillämpad prissättningsmetod i 
samarbeten mellan olika värmeproducenter i sammankopplade fjärrvärmenät. Förutsätt-
ningarna för dylika samarbeten och prissättning kommer att föreligga också vid ett reglerat 
tillträde till fjärrvärmenäten. Det vore emellertid orimligt att reglera ersättningen vid ett reglerat 
tillträde i enlighet med en mittprissättningsmetod eftersom det skulle tvinga risktagaren, den 
anslutande, att dela vinsten som dennes investering genererar med den andra aktören som 
inte tar någon ekonomisk risk i projektet, fjärrvärmeföretaget.  

5.2.4 Sammanfattande analys av olika principer för att värdera värme 

Den sammantagna nyttan som en produktionsanläggning tillför ett fjärrvärmesystem i en given 
situation är differensen mellan marginalkostnaden för anläggningen ifråga och marginal-
kostnaden för alternativ produktion minus eventuella merkostnader på marginalen för att ta in 
anläggningens produktion istället för den alternativa anläggningens dito. Hur bör då denna 
sammantagna nytta fördelas för att premiera effektiva investeringar, minskad miljöbelastning 
och ökad samhällsnytta? En lämplig utgångspunkt är att den som står för den ekonomiska 
risken, dvs. den aktör som står för investeringen, också bör vara den som drar nytta av 
investeringens avkastning. Detta är också en princip som tillämpats i vissa befintliga och 
fungerande samarbeten mellan restvärmeleverantörer och fjärrvärmeföretag – de båda 
parterna har delat lika på samtliga kostnader och intäkter som anslutningen varit och är 
förenad med.  

I en situation då en extern värmeproducent och ett fjärrvärmeföretag inte lyckas hitta en 
lämplig affärsuppgörelse kring hur kostnader och intäkter ska fördelas vid en anslutning av 
den externa producentens anläggning kommer det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten att 
innebära att den externa värmeproducenten kommer att ges möjlighet att ansluta till fjärr-
värmenätet ändå. Som slagits fast i kapitel 3 är det rimligt att det är den anslutande parten 
som i en sådan situation ansvarar för anslutningen ekonomiskt, dvs. tar investeringen och 
därmed också den ekonomiska risken. Det är då också rimligt att det är den anslutande 
parten, risktagaren, som får skörda frukterna av investeringen och erhålla den nytta som 
uppstått i relation till en situation utan anslutningen. Eventuella merkostnader som fjärrvärme-
företaget får till följd av anslutningen bör emellertid också inkluderas. Men det bör vara 
marginalkostnaden för alternativ produktion som, om parterna inte avtalar annat, utgör 
utgångspunkten vid värdering av värme producerad av en annan aktör än fjärrvärmeföretaget. 
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Denna utgångspunkt ger de bästa förutsättningarna för att effektiva investeringar ska kunna 
komma till stånd.  

5.3 Kostnader för systemdrift och distribution 

Kontentan av avsnitt 5.2 är att marginalkostnaden för alternativ värmeproduktion bör vara 
utgångspunkten vid en reglering av värderingen av värmen mellan en producent och ett 
fjärrvärmeföretag som inte ingår en annan överenskommelse. Att det är den alternativa 
produktionsanläggningens marginalkostnad som är utgångspunkten betyder dock inte att 
ersättningen bör vara exakt i nivå med densamma. Troligtvis drabbas nämligen fjärrvärme-
företaget av merkostnader av att ta in den externt producerade värmen jämfört med att själv 
producera. Det kan t.ex. röra sig om ökade drift- och underhållskostnader som kan uppstå till 
följd av den förändrade produktionsstrukturen i systemet. Ett annat exempel på en merkostnad 
är ökade administrativa kostnader för att köpa värmen av värmeproducenten; det kommer att 
innebära ett merarbete att ha kontinuerlig kontakt med den anslutna producenten för att 
samarbetet ska fungera tillfredsställande (produktionsplanering, uppföljning, fakturering m.m.).  

En fråga som aktualiseras när en ny värmeproducent ansluter sig till ett fjärrvärmenät är hur 
kostnaderna för systemdrift, distribution, att hålla reservproduktion m.m. bör hanteras. TPA-
utredningen föreslog här att systemkostnaderna skulle finansieras av nätägaren (eller nät-
ägarna gemensamt i sammankopplade nät med flera nätägare) och därmed indirekt av fjärr-
värmekunderna genom distributionsavgiften (som enligt utredningen skulle prisregleras). TPA-
utredningens utgångspunkt var dock att skapa förutsättningar för en marknad. Utredningen 
föreslog då att nätdelen skulle separeras från övrig fjärrvärmeverksamhet, dvs. samma 
upplägg som på el- och gasmarknaden föreslogs härvid. Med den inriktning som nu föreligger 
är fokus dock inte att skapa en marknad med förutsättningar för konkurrens. Istället är målet 
att skapa bättre förutsättningar för att tillvarata samhällsekonomiskt effektiv värmeproduktion 
som ligger utanför fjärrvärmeföretagens kontroll. Anslutna producenter ska sälja värme-
produktion till fjärrvärmeföretaget snarare än att konkurrera i klassisk mening. Allt annat utöver 
förutsättningarna för värmeaffären mellan en ansluten producent och fjärrvärmeföretaget hålls 
således oförändrat. Förslaget innebär exempelvis ingen förändring i fjärrvärmeföretagets 
relation med kunderna.  

Fjärrvärmeföretagets kostnader består sammantaget av kostnader för distribution, produktion, 
försäljning (kundtjänst, fakturering m.m.) och systemdrift (främst att hålla reserver tillgängliga). 
I de fall man köper in värme från en annan producent har man naturligtvis också kostnader för 
det. Intäktssidan består av det som kunderna betalar för fjärrvärmen. Fjärrvärmeföretagets 
vinst kommer således från differensen mellan det som kunderna betalar och företagets 
kostnader. Stiger kostnaderna har företaget möjlighet att ta ut denna kostnadsökning av 
kunderna (givet att detta är möjligt utifrån rådande konkurrenssituation gentemot andra 
uppvärmningsalternativ). Det är alltså fjärrvärmekunderna som i slutänden betalar fjärrvärme-
företagets kostnader för produktion, distribution, systemdrift och försäljning.  

Som tidigare nämnts kommer fjärrvärmeföretaget, vid en prissättning i nivå med den rörliga 
produktionskostnaden för alternativ produktion, att vara ekonomiskt indifferent mellan att själv 
producera värme och att köpa värme från en ansluten värmeproducent. Man kommer 
visserligen att behöva köpa in värme men detta kommer att ske till samma eller lägre kostnad 
som det skulle ha kostat att själv producera. Genom att den anslutna producenten, genom en 
ersättning strax under den alternativa marginalkostnaden, står för de merkostnader som 
fjärrvärmeföretaget drabbas av blir nettokostnaden noll. Och eftersom avtalen med kunderna 
inte påverkas av det reglerade tillträdet så kommer fjärrvärmeföretagets intäkter att vara 
oförändrade. Fjärrvärmeföretagets ekonomiska förutsättningar kommer sammantaget alltså 
inte att påverkas genom ett reglerat tillträde med en prissättning vid den alternativa marginal-
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kostnaden för inköpt värme. Som redan konstaterats är det fjärrvärmekunderna som i slut-
änden betalar fjärrvärmeföretagets samtliga kostnader, inklusive kostnader för distribution, 
systemdrift m.m. som är att hänföra till aktiviteter som är en förutsättning för fjärrvärme-
verksamheten lokalt och därmed också en förutsättning för att en ansluten producent ska 
kunna sälja sin värmeproduktion. Kunderna kommer i praktiken inte att märka om en ny 
producent ansluts; leveranssäkerheten och leveranskvaliteten bibehålls, kunden har fortsatt 
samma avtal med fjärrvärmeföretaget, priset ska inte påverkas av externa anslutningar osv.  

Såvida inte förutsättningarna för distribution, systemdrift m.m. förändras väsentligt som en följd 
av en nyanslutning kommer kostnaderna för denna verksamhet också att vara på samma nivå 
som innan anslutningen. I ett sådant läge bör inte kostnaderna för systemdriften belasta den 
anslutna producenten; affären mellan fjärrvärmeföretaget och den anslutna producenten rör 
köp av en viss kvantitet värme, det är inte fråga om att den anslutna producenten i övrigt ska 
involveras i fjärrvärmeföretagets verksamhet, leverera till kunder eller dylikt. Det är då också 
rimligt att verksamhet som ligger utanför denna affär också fortsättningsvis sköts av fjärr-
värmeföretaget och finansieras av kunderna genom fjärrvärmetaxan.  

Om det däremot skulle vara så att kostnaderna för systemdrift m.m. stiger till följd av att en 
ytterligare producent anslutit sig till fjärrvärmesystemet bör den anslutande bekosta de mer-
kostnader som dennes anslutning åsamkar systemet. I annat fall skulle fjärrvärmeföretaget få 
en merkostnad, en merkostnad som man sannolikt skulle försöka föra vidare på fjärrvärme-
kunderna. Och det är inte rimligt att fjärrvärmekundernas pris stiger till följd av att en ny 
producent väljer att ansluta sig till det aktuella fjärrvärmesystemet. Är den aktuella 
anslutningen samhällsekonomiskt effektiv kommer den anslutande att få ett överskott från sin 
värmeförsäljning till fjärrvärmeföretaget. Det överskottet får då också täcka eventuella 
merkostnader som uppstår i systemet till följd av anslutningen. Det bör dock noteras att 
merkostnader för t.ex. reservproduktion normalt inte uppstår när ytterligare produktion ansluts. 
Det är snarare mer sannolikt att dylika kostnader kan sjunka något eftersom systemet som 
helhet får mer produktion med en relativt låg produktionskostnad tillgänglig.   

5.4 Ersättning för externt producerad värme i praktiken 

Hittills har för det första (i avsnitt 5.2) konstaterats att värdet, och därmed också det korrekta 
priset, på värme producerad av någon annan än fjärrvärmeföretaget är detsamma som 
kostnaden eller priset15 på alternativ produktion. För det andra har (i avsnitt 5.3) konstaterats 
att fjärrvärmeföretagets kostnader för systemdrift, distribution m.m. inte bör belasta en 
ansluten producent. Tidigare har (avsnitt 4.1) också konstaterats att eventuellt primagörande 
av värmen är en del av produktionsprocessen och ansvaret för detta åligger den anslutna 
producenten. I sammanhanget med det sistnämnda konstaterades också att det ofta är 
fjärrvärmeföretaget som har de bästa förutsättningarna för primagörande. Såväl utifrån 
effektivitets- som mijösynpunkt är det ofta därför önskvärt att den anslutna producenten och 
fjärrvärmeföretaget ingår en överenskommelse kring hur detta kan lösas på bästa sätt. Men 
utgångspunkten är alltså att en ansluten producent ska leverera prima värme.  

Hur kan då ovanstående omsättas i praktiken, dvs. hur bör det reglerade tillträdet se ut för att 
styra mot en värdering av producerad värme i enlighet med nämnda principer i de fall parterna 
inte hittar en annan lämplig lösning med inslag av t.ex. fast pris eller ersättning för effekt-
tillgång? Till att börja med, en rimlig utgångspunkt bör vara så lite reglering som möjligt, dvs. 
också i de fall parterna inte ingår ett separat avtal om värmeleverans så bör den centrala, 
statliga, interventionen i affärsvillkoren vara så liten som möjligt. Detta för att främja flexibilitet 
                                                 
15 Det kan ju finnas mer än en ansluten producent utöver fjärrvärmeföretaget. I en sådan situation är 
priset på den tredje partens produktion också relevant.  
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och hålla nere de administrativa kostnaderna såväl hos fjärrvärmeföretaget och producenten 
som hos berörda myndigheter.  

5.4.1 Alla produktionsanläggningar bör köras i kostnadsordning 

Som vi redan varit inne på är det utifrån effektivitetssynpunkt angeläget att fjärrvärmeföretaget 
använder alla tillgängliga resurser i kostnadsordning. Det är här centralt att alla resurser 
behandlas likvärdigt, såväl de egna produktionsenheterna som de produktionsenheter som 
ägs av andra aktörer. Är det billigare att köpa in värme från en ansluten producent än att köra 
en egen produktionsenhet så bör fjärrvärmeföretaget köpa in värme. Agerar fjärrvärme-
företaget företagsekonomiskt korrekt är man också villig att köpa värme till ett pris som 
understiger den egna alternativa produktionskostnaden. Detta oavsett den andra 
producentens produktionskostnad.  

När en anslutning väl är på plats torde det således finnas goda förutsättningar för den anslutna 
producenten och fjärrvärmeföretaget att finna lämplig ersättningsnivå med utgångspunkt i den 
alternativa marginalkostnaden. I praktiken torde nivån hamna strax under marginalkostnaden 
för alternativa produktionsenheter och då med hänsyn till eventuella merkostnader för 
fjärrvärmeföretaget att ta in extern värme jämfört med att själv producera.  

I princip torde inte detta behöva regleras på annat sätt än att fjärrvärmeföretaget åläggs att 
nyttja alla produktionsenheter, egna och andra aktörers, i kostnadsordning. Och med 
kostnadsordning avses då de egna produktionskostnaderna samt de priser som man erbjuds 
att köpa värme för av andra producenter. Eftersom detta är ekonomiskt mest fördelaktigt för 
fjärrvärmeföretaget bör generellt inte regleringen behöva vara mer detaljerad; de företags-
ekonomiska incitamenten torde styra mot samhällsekonomisk effektivitet.  

Trots detta är det sannolikt nödvändigt med en instans dit parterna kan vända sig i händelse 
av att samarbetet inte fungerar tillfredsställande. I första hand bör naturligtvis en ansluten 
producent som misstänker att dennes anläggning hamnat längre ner i körordningen i fjärr-
värmesystemet än vad som borde vara fallet vända sig till fjärrvärmeföretaget för en förklaring. 
Om den anslutna producenten inte är nöjd med den förklaring som ges bör denne kunna kräva 
att en utomstående part, rimligtvis en tillsynsmyndighet, analyserar fallet. Om det konstateras 
att körordningen av någon anledning varit felaktig är det lämpligt att producenten som anser 
sig ha blivit ”utestängd” från att producera ersätts ekonomiskt av fjärrvärmeföretaget för de 
nettointäkter som gått förlorade till följd av detta.  

5.4.2 Den tidsmässiga aspekten 

Förutsättningarna i ett fjärrvärmesystem förändras kontinuerligt med hänsyn till utomhus-
temperatur och värmebehovets variation men även med hänsyn till vilka produktionsenheter 
som är tillgängliga. Utifrån principen att en ansluten producents värmeproduktion bör värderas 
utifrån marginalkostnaden (eller priset) för alternativ produktion, är avtal som sträcker sig över 
en längre tidsperiod här inte möjligt. Det är istället produktionsförutsättningarna för dagen som 
bör vara gällande; det är först vid planeringen av det kommande dygnet som aktörerna, främst 
fjärrvärmeföretaget, har förutsättningarna någotsånär klara för sig. Vad är den förväntade 
lasten? På vilken nivå ligger elpriserna (om ett kraftvärmeverk ingår i systemet)? Vilken 
produktion finns tillgänglig? För att här kunna göra en helhetsbedömning över situationen och 
därmed kunna rangordna alla produktionsanläggningar i kostnadsordning måste fjärrvärme-
företaget ha klart för sig vilken tillgänglighet anslutna producenters anläggningar har och till 
vilket pris de är beredda att sälja värme. I god tid före drift måste således anslutna 
producenter ha rapporterat in tillgänglighet och efterfrågat pris till fjärrvärmeföretaget.  

Utifrån driftsynpunkt är sannolikt en-två dagars framförhållning tillräckligt för att fjärrvärme-
företaget ska kunna göra upp körordningen för fjärrvärmesystemet samt planera driften. Som 



 

 

36 (39) 

 

nämnts finns här också, om det finns ett kraftvärmeverk i systemet, en koppling till el-
marknaden. Auktion till Nord Pools spotmarknad sker dagen före driftdygnet; köp- och säljbud 
lämnas in på förmiddagen (senast kl. 12) och mellan kl. 12.30 och 12:45 presenteras normalt 
resultatet av auktionen. Det är alltså först på eftermiddagen före driftdygnet som fjärrvärme-
företaget med säkerhet känner till förutsättningarna på elmarknaden och huruvida företagets 
eventuella bud där har fått tillslag eller inte. Som nämnts tidigare kan elpriserna komma att 
påverka körordningen i fjärrvärmesystemet. Detta torde dock gälla främst vid elpriser på en 
relativt hög nivå, normalt kan fjärrvärmesystemets produktion sannolikt planeras i ett tidigare 
skede. Men det kan alltså vara så att fjärrvärmeföretaget kan behöva avvakta med att 
meddela andra anslutna producenter om fjärrvärmesystemets produktionsplanering till 
eftermiddagen dagen före driftdygnet.  

Det finns också en mer långsiktig produktionsplaneringsprocess som kan vara relevant i detta 
sammanhang. Detta har med inköp av bränsle och bränslelagring att göra. Idag har fjärr-
värmeföretagen en bra bild över sitt bränslebehov både på kort och på lång sikt. Företagen 
har därmed möjlighet att teckna långsiktiga avtal om köp av bränsle med leverantörer. Vid ett 
införande av reglerat tillträde ökar osäkerheten kring fjärrvärmeföretagets framtida bränsle-
behov. Därmed kan företagets möjligheter att teckna långsiktiga inköpsavtal komma att 
försämras. Detta är särskilt påtagligt när det gäller biobränslen, eftersom dessa normalt kan 
lagras endast under kortare perioder utan att riskera att förstöras.16 Detta kan i sin tur leda till 
högre inköpskostnad per inköpt bränsleenhet vilket i nästa steg leder till ökade totala 
kostnader (allt annat lika). Tas resonemanget ytterligare ett steg kan det även tänkas att 
denna kostnadsökning förs vidare på fjärrvärmekunderna.  

I praktiken bör emellertid de anslutna producenterna i ett fjärrvärmesystem kunna hitta 
samarbetsformer för att kringgå också denna problematik. Detta då samtliga inblandade parter 
har ett intresse i att kunna ha en översikt över den framtida förväntade egna produktionen och 
de egna kostnaderna och intäkterna för denna produktion. En lösning på problematiken i ovan-
stående stycke kan vara att företagen gör preliminära överenskommelser kring produktions-
planeringen i systemet. Fjärrvärmeföretaget har ju god kännedom om det normala energi- och 
effektbehovet. Det torde alltså finnas förutsättningar för fjärrvärmeföretaget och anslutna 
producenter att göra en långsiktig (ett-två år) produktionsplanering. Avstämning kring 
erforderliga förändringar med hänsyn till aktuellt effektbehov kan sedan ske en-två dagar före 
driftdygnet.  

Vid ett sådant upplägg är det viktigt att samtliga aktörer har flexibilitet att, till följd av händelser 
som påverkar förutsättningarna för den egna produktionen eller systemet som helhet, avvika 
från planeringen. Det ska alltså inte bara vara fjärrvärmeföretaget som ska kunna anpassa sig 
till nya förutsättningar. Exempelvis bör inte en restvärmeleverantör som drabbas av 
produktionsstörningar behöva ersätta fjärrvärmeföretaget för utebliven produktion om detta 
meddelas i tillräckligt god tid för att fjärrvärmeföretaget ska kunna hinna starta upp alternativ 
produktion, samtidigt som fjärrvärmeföretaget inte ska vara bundet att köpa en viss produktion 
från den anslutna producenten om väderleken visar sig bli varmare än normalt. Den lång-
siktiga planeringen av driften bör således inte betraktas som bindande utan preliminär. Det bör 
vara först i samband med planeringen av driftdygnet som aktörerna ingår bindande avtal. Det 
är också först då som en ansluten producent går från att ha rätt att leverera värme till fjärr-
värmeföretaget till att ha skyldighet att leverera. Om en ansluten producent inte levererar i 
enlighet med den överenskommelse som ingåtts inför driftdygnet är det rimligt att denne 
ersätter fjärrvärmeföretaget för de merkostnader som den uteblivna leveransen medför. 

                                                 
16 Fossila bränslen som olja och kol kan lagras i åratal utan att bränslet förstörs eller att kvaliteten 
försämras. Biobränslen kan däremot normalt endast lagras i någon månad eller några månader, 
beroende på bränslets fukthalt.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Ett eventuellt införande av reglerat tillträde till fjärrvärmenäten bör för det första skapa bättre 
förutsättningar för att ansluta värmeproduktion som är samhällsekonomiskt effektiv att ansluta 
men som idag inte är ansluten till fjärrvärmenäten. För det andra bör en omreglering av fjärr-
värmemarknaden ”störa” befintliga och fungerande samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och 
andra värmeproducenter i så liten utsträckning som möjligt. En viktig utgångspunkt är därför 
att regleringen endast ska tillämpas om annan överenskommelse mellan parterna inte nås. 
Också med ett reglerat tillträde bör en icke-ansluten värmeproducent, t.ex. en industri, och ett 
fjärrvärmeföretag kunna göra upp om lämplig kostnads- och intäktsfördelning för att ansluta 
producentens produktionsenhet till fjärrvärmenätet. Det reglerade tillträdet bör således endast 
tillämpas om en överenskommelse utanför tillträdets ramverk inte kan nås.  

I händelse av att överenskommelse kring annan lösning inte ingås mellan fjärrvärmeföretaget 
och en värmeproducent som önskar tillträda till fjärrvärmenätet bör det vara aktören som tar 
initiativ till anslutningen, den som önskar ansluta, som så långt som möjligt ansvarar för 
anslutningsprocessen. Vad gäller finansiering av anslutningsledning och eventuella mer-
kostnader som fjärrvärmeföretaget drabbas av till följd av anslutningen bör den som ansluter 
också vara den som står för kostnaderna. Detta gäller såväl kostnader för själva anslutningen 
som eventuella kostnader för att anpassa det befintliga fjärrvärmesystemet för att anslutning 
ska kunna ske. Det bör också vara den som ansluter som så långt som är lämpligt utifrån 
fjärrvärmesystemets drifts- och säkerhetssynpunkt också är den som ansvarar för de praktiska 
åtgärder som anslutningen kräver. Detta innebär att den som ansluter bör ansvara för upp-
rättande av anslutningsledning samt inkoppling av denna ledning i den egna produktions-
enheten. Fjärrvärmeföretaget bör dock vara den som ansvarar för att ansluta ledningen till 
fjärrvärmesystemet. Eftersom anslutningspunkten sedan kommer att utgöra en del i fjärr-
värmesystemet i stort är det också naturligt att fjärrvärmeföretaget fortsätter att ansvara för 
densamma avseende drift och underhåll. 

Den som önskar ansluta ska således, om inte annat avtalas, stå för kostnaderna som projektet 
är förenat med. Det bör då också vara den som anslutit sig som erhåller den nytta som upp-
står till följd av anslutningen, dvs. effektivitetsvinsten som uppstår på produktionssidan. För att 
så ska ske bör fjärrvärmeföretaget ersätta en ansluten producent i nivå med rörlig kostnad för 
alternativ produktion exklusive de merkostnader som följer av att ta in externt producerad 
värme i jämförelse med att själv producera. Fjärrvärmeföretaget blir då ekonomiskt indifferent 
mellan att själv producera och att köpa in värme från en ansluten producent. En sådan 
värdering av värmeproduktion ger de bästa förutsättningarna för att effektiva investeringar ska 
kunna komma till stånd. 

I praktiken bör detta innebära att en ansluten producent meddelar fjärrvärmeföretaget om sin 
produktionskapacitet samt till vilket pris fjärrvärmeföretaget erbjuds att köpa den värme som 
kan tillföras. Fjärrvärmeföretaget ska ta hänsyn till detta som en produktionsresurs bland 
andra med skillnaden att priset ska jämföras med alternativa rörliga produktionskostnader. Är 
det billigare att köpa in värme från en ansluten producent än att köra en egen produktions-
enhet så ska fjärrvärmeföretaget köpa värme. Agerar fjärrvärmeföretaget företagsekonomiskt 
korrekt är man också villig att köpa värme till ett pris som understiger den egna alternativa 
produktionskostnaden. För att undvika att fjärrvärmeföretag agerar utifrån osakliga grunder bör 
fjärrvärmeföretagen åläggas att agera utifrån kostnadsprincipen. Det blir även nödvändigt med 
tillsyn kring att detta följs.  

Vad gäller de tekniska förutsättningarna för en anslutning bör huvudprincipen vara att en aktör 
som ansluter ska anpassa sig till de tekniska förutsättningar som råder i det lokala fjärrvärme-
systemet. En anslutande producent bör således normalt vara skyldig att anpassa sig efter de 
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krav avseende  tryck och  temperatur som gäller i såväl anslutningspunkten som i nätet i 
övrigt. Genom detta blir också ett eventuellt primagörande en fråga för producenten med 
behov av detta; det reglerade tillträdet bör omfatta endast prima värme.  

Fjärrvärmeföretaget bör emellertid vara öppet för att anpassa systemet efter nya förhållanden 
som uppstår genom att andra producenter ansluter sig. Rätten till reglerat tillträde bör inte 
praktiskt kunna blockeras genom att fjärrvärmeföretaget ställer orimliga kvalitetskrav. Kan 
anslutning ske på skäliga villkor bör möjlighet för en sådan anslutning också skapas även om 
vissa anpassningar krävs från fjärrvärmeföretagets sida.  

Utöver anpassning av kvalitetskraven kan också det fysiska fjärrvärmesystemet behöva 
anpassas efter ändrade förhållanden. Det kan exempelvis vara mer effektivt (billigare) att göra 
anpassningar i det befintliga fjärrvärmesystemet än att förlägga anslutningsledningar till en 
anslutningspunkt som finns fysiskt längre bort från produktionsstället. I sådana fall bör 
anslutningen kunna göras i det mest lämpliga läget. Fjärrvärmeföretaget måste här vara 
samarbetsvilligt för att systemet som helhet ska kunna utvecklas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Men naturligtvis bör de merkostnader som en sådan systemanpassning medför 
belasta den som föranleder anpassningen, dvs. den anslutande producenten.  

Utöver tekniska krav och den ekonomiska uppgörelsen, dvs. hur värmen bör värderas, måste 
också aktörernas skyldigheter gentemot varandra identifieras. Reglerat tillträde bör i grunden 
innebära rätten att ansluta en produktionsanläggning till fjärrvärmesystemet samt möjligheten 
att leverera producerad värme till fjärrvärmeföretaget i situationer då den producerade värmen 
är konkurrenskraftig gentemot alternativ produktion i systemet. En ansluten producent bör 
däremot inte ha någon skyldighet att leverera värme (leveransplikt) förrän ett avtal, eller en 
överenskommelse, om leverans för ett visst dygn, eller ett visst antal timmar, ingåtts.  

För att ge samtliga parter en så god överblick över den förväntade driften av de olika 
anläggningarna som möjligt bör företagen göra preliminära överenskommelser kring 
produktionsplaneringen i systemet. Detta torde möjliggöra för fjärrvärmeföretaget att också 
fortsättningsvis ingå relativt långsiktiga avtal kring bränsleleveranser. Detta bör dock ses som 
en planering och avvikelser från planeringen ska kunna göras. Skjuter exempelvis elpriset i 
höjden under ett antal timmar eller dygn så ska körordningen i systemet kunna ändras så att 
effektiv kraftvärmeproduktion kommer in före industriell restvärme om detta är befogat utifrån 
rådande omständigheter. Och på samma sätt ska en ansluten producent kunna meddela 
förändrade produktionsförutsättningar, såväl ökningar som minskningar och bortfall, till 
fjärrvärmeföretaget utan att vara bunden vid den initiala planeringen. Däremot måste en slutlig 
avstämning kring driften under ett visst dygn ske i anslutning till detta dygn. Formerna för en 
sådan avstämning bör parterna själva reglera; man kan tänka sig såväl en avstämning inför 
varje driftdygn som en ”tyst avstämning”, dvs. att om inget annat sägs så är det tidigare 
planering som gäller. Det centrala här är att båda parterna är på det klara med hur överens-
kommelsen/avtalet ingås och praxisen kring det detta. Det bör också vara i samband med 
denna avstämning/överenskommelse/avtal som en producents rättighet att leverera värme 
övergår till en skyldighet att leverera, en leveransplikt. Om en ansluten producent inte 
levererar i enlighet med den överenskommelse som ingåtts inför driftdygnet är det rimligt att 
denne ersätter fjärrvärmeföretaget för de merkostnader som den uteblivna leveransen visar 
sig medföra. Som tidigare framhållits är det centralt att alla merkostnader till följd av en extern 
anslutning påförs den anslutande parten. I annat fall finns risk för att samhällsekonomiskt 
ineffektiva investeringar realiseras samt att fjärrvärmekundernas uppvärmningskostnader ökar 
till följd av det reglerade tillträdet.  
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