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SAMMANFATTNING 

 

I ljuset av den kritik mot konkurrenssituationen på fjärrvärmemarknaderna som framfördes 
under 2009 tillsattes en utredning för att närmare analysera förutsättningarna för ett lagstadgat 
TPA till fjärrvärmenäten, med syftet att stärka kundernas ställning samt att åstadkomma en 
effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. Utredaren ska 
belysa för- och nackdelar samt göra en bedömning av förutsättningarna för ett lagstadgat 
tredjepartstillträde, och lämna förslag till ett regelverk för tredjepartstillträde samt vid behov 
förslag till finansiering. En viktig del av uppdraget är att utreda förutsättningarna för TPA i 
olika kommuner i Sverige, eftersom alla fjärrvärmenät i Sverige utgör en egen marknad och 
förhållandena/förutsättningarna för konkurrens är begränsade till den geografiskt definierade 
marknaden (fjärrvärmenätet).  

Föreliggande rapport utgör ett underlag till utredningen med syfte att analysera förutsät-
tningarna för TPA i tre svenska kommuner; Göteborg, Sundsvall och Ronneby. Syftet är att 
därmed analysera vad TPA kan åstadkomma i de tre kommunerna. För att få en så god bild av 
de utvalda fjärrvärmeverksamheterna som möjligt, samt undersöka hur dessa skulle påverkas 
av införandet av TPA, har underlaget till rapporten till stor del insamlats via personliga 
intervjuer med företrädare för fjärrvärmeverksamheterna i de respektive kommunerna. En 
viktig del av underlagsrapporten är även att identifiera kritiska frågor som kommer att 
aktualiseras och behöva hanteras vid ett införande av TPA. Möjliga effekter på prisbildning 
samt på de viktigaste samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av ett TPA införande 
kommer också att behandlas. Avslutningsvis diskuteras frågan om vilken roll miljöhänsyn kan 
– och bör – spela i TPA-sammanhang. Analysen kommer att exemplifieras utifrån de tre 
kommun-erna och i förekommande fall belyser vi även viktiga skillnader och likheter mellan 
olika typer av TPA-modeller. 

En betydande del av arbetet har varit att identifiera kritiska frågor som är viktiga att 
behandla innan införandet av TPA. Dessa kritiska frågor har bl.a. behandlat; särskiljning av 
produktion och distribution, tillgång till fjärrvärmenätet och betydelsen av geografisk 
lokalisering, investeringar och incitament, ansvarsfrågan vid olyckor och driftsstopp och 
reserv-, spets- och balansansvar. Det är dock viktigt att betona att det finns i princip inga 
tekniska begränsningar för att lösa många av de problem som uppstår vid införande av TPA, 
men att en separation av produktions- och distributionsverksamheterna kommer att medföra 
nya typer av kostnader. Rapporten har även diskuterat möjliga effekter på fjärrvärmepriserna 
och ett viktigt budskap är att dessa effekter med stor sannolikhet kommer att skilja sig åt 
mellan olika delar av landet. Den totala effekten på det pris som kunderna betalar är därmed 
osäker, och denna osäkerhet beror på svårigheterna att dels fastställa vilket referensalternativ 
vi jämför med och dels vilken konkurrensutsättning som kommer att ske i praktiken.  
Sammantaget pekar denna genomgång på att frågan om effekterna av TPA på fjärrvärme-
priserna i hög grad är en öppen fråga, och beror på hur prisbildningen fungerar idag i 
respektive kommun eller region samt på de dynamiska effekter som ett öppnande av näten 
medför. 

Rapporten har även analyserat de viktigaste samhällsekonomiska effekterna av TPA. En 
övergripande bedömning utifrån analysen i detta avsnitt är att införande av ett lagstadgat 
(landsomfattande) TPA kan medföra få positiva effekter på konkurrensen och samtidigt 
försvåra möjligheterna till att driva den integrerade fjärrvärmeverksamheten på ett 
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kostnadseffektivt sätt. Även om nätverken öppnas upp för konkurrens är det sannolikt att ett 
företag fortfarande skulle vara dominant på många av de lokala marknaderna och därigenom 
skulle inte konkurrenseffekterna bli de önskade. Fjärrvärmeverksamhetens olika delar 
(produktion och distribution) är beroende av varandra i högre utsträckning än på t.ex. 
elmarknaden. Detta innebär att förändringar i produktionssammansättningen kan få relativt 
stora konsekvenser för systemoptimeringen i hela nätverket. Gällande effekterna av TPA på 
miljön är vår övergripande bedömning att det är viktigt att särskilja på miljöpolitikens och 
konkurrenspolitikens olika målsättningar, samt (vid behov) utforma separata styrmedel för 
vart och ett av dessa mål. TPA bör t.ex. i första hand ses som ett möjligt verktyg för att 
hantera problemet med ofullständig konkurrens, och inte som ett explicit medel för att t.ex. 
introducera mer industriell spillvärme av miljö- och energieffektiviseringsskäl och/eller 
reducera utsläppen av koldioxid genom reducerad oljeanvändning.  

Ett förslag som utredningen bör förhålla sig till är att införa särredovisning, både av nät- 
och producentverksamheterna, men även redovisning av transaktioner och kostnader för 
produktionsanläggningarna i fjärrvärmenätet. Detta har till viss del införts redan idag, men 
enligt Energimarknadsinspektionen krävs ytterligare uppgifter för att underlätta kunder och 
myndigheters möjlighet att upptäcka prisdiskriminering och korssubventionering. För att 
korssubventionering skall upptäckas krävs att skäliga kostnadsnivåer för företagets produk-
tionsanläggningar samt över fjärrvärmeföretagets övriga verksamheter redovisas. Ytterligare 
en viktig utveckling för fjärrvärmemarknaden är att finna en marknadslösning (alternativt 
styrmedel) som verkar för fler sammankopplingar av fjärrvärmeverksamheter. Detta är viktigt 
av flertalet skäl; dels ökar det marknadernas storlek, vilket innebär att det även möjliggör för 
en ökad konkurrens både i producent- och distributionsledet, och dels skapar det ett större 
utrymme för spillvärme i fjärrvärmesystemet. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

I och med avregleringen på elmarknaden 1996 fick de tidigare reglerade kommunala 
fjärrvärmeföretagen möjlighet att verka på en avreglerad marknad. Detta innebar både att 
företagen nu kunde bestämma sitt eget pris och att fjärrvärmeverksamheten kunde säljas till 
privata ägare (se t.ex. Westin och Lagergren, 2002). Därigenom försvann även det tidigare 
kravet på att fjärrvärme inte fick drivas med vinstintresse. Fjärrvärmen kan till viss del 
betraktas som ett naturligt monopol, eftersom när ett företag har etablerat ett fjärrvärmenät är 
det inte alltid lönsamt för ytterligare företag att etablera sig på den marknaden. Naturliga 
monopol återfinns inom verksamheter som karakteriseras av höga fasta kostnader i samband 
med att uppföra ett omfattande fysiskt nätverk, såsom järnväg, telefonnät samt eldistribution. 
Vanligtvis tillgodoses dessa tjänster av statliga/kommunala företag, eller av företag som är 
statligt reglerade oftast gällande priser, för att oskäliga priser inte skall uppstå. Vid avregle-
ringen av den svenska fjärrvärmemarknaden såldes en del av de tidigare kommunala fjärr-
värmeföretagen ut till den privata och statliga sektorn, och idag distribueras cirka 60 procent 
av fjärrvärmen av kommunala företag och 40 procent av privata/statliga. Denna förändring av 
marknadsstrukturen har tenderat att spä på oron att dessa företag skulle utnyttja sin monopol-
ställning i samband med prissättningen.1 

Konkurrenssituationen på fjärrvärmemarknaden har under en längre tid varit en hett 
debatterad fråga i Sverige, inte minst på grund av de stora prisskillnader som råder mellan 
olika kommuner i Sverige. Dessa skillnader indikerar, enligt vissa bedömare, att det finns 
fjärrvärmeföretag som utnyttjar sin monopolsituation. Ett alternativt sätt att främja ökad 
konkurrens på fjärrvärmemarknaden är att införa s.k. tredjepartstillträde (TPA). Detta innebär 
att en tredje part, utöver fjärrvärmeleverantören och kunden, får tillträde till fjärrvärmenätet 
på icke-diskriminerande villkor och på ett eller annat sätt får avsättning för sin värme. Den 
nordiska elmarknaden utgör ett exempel där TPA, kombinerat med separation av elproduktion 
och elhandel från distributionen av el, har genomförts under de senaste åren (Amundsen och 
Bergman, 2006). Många utredare är överens om att detta (allt annat lika) har ökat konkurren-
sen på elmarknaden (se t.ex. Fridolfsson och Tangerås, 2009a). De senaste åren har därför 
röster höjts för att TPA borde genomföras även på fjärrvärmemarknaden, inte minst från före-
trädare för industriverksamheter med betydande potential för spillvärmeleveranser (Ydstedt, 
2007; Ahnland, 2008).  

Fjärrvärmeutredningens betänkande Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (SOU 
2005:33) hade bland annat i uppdrag att bedöma om det är möjligt att öka konkurrensen på 
fjärrvärmemarknaden genom TPA. Utredningen pekade på att en obegränsad (s.k. reglerad) 
TPA skulle visserligen vara tekniskt genomförbar men den skulle innebära betydande investe-
ringar och således i slutändan verka fördyrande för konsumenten. Konkurrensskäl talar därför 
inte, enligt utredningen, för ett lagstadgat TPA (se också Andersson och Werner, 2003). Däre-
mot föreslogs, i syfte att främja utnyttjandet av industriell spillvärme, införandet av regler där 
det lokala fjärrvärmeföretaget har en skyldighet att förhandla om tillträde med potentiella 

                                                 
1 För en diskussion om fjärrvärmens konkurrenssituation i Sverige, se bl.a. Energimarknadsinspektionen (2010). 
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leverantörer av värme. Fjärrvärmeutredningens tre delbetänkanden (SOU 2003:115, SOU 
2004:136, SOU 2005:33) har resulterat i en fjärrvärmelag som trädde i kraft 1 juli 2008. 
Lagen syftar primärt till att stärka fjärrvärmekundernas ställning, öka genomsynen av fjärr-
värmeföretagen, samt skapa en väl fungerande marknad med god konkurrens. 

Enligt vissa bedömare är lagen dock tandlös i och med att den inte fullt ut löser 
problemet med monopolpriser.2 Denna uppfattning delas bl.a. av flera remissinstanser till 
ovan nämnda Fjärrvärmeutredning samt av Konkurrensverket (2009), som drar slutsatsen att 
fjärrvärmelagen ”inte torde medföra en ökad prispress för de lokala fjärrvärmemonopolen,” 
(s. 59). Ett viktigt skäl är att även om den nya lagen bidragit med en ökad pristransparens 
finns det ingen instans eller myndighet som väsentligen prövar skäligheten i villkoren för 
fjärrvärmepriser etc. Det finns dessutom, menar Konkurrensverket, litet som talar för att TPA 
sker annat än i de fall där det är ekonomiskt fördelaktigt för den befintliga fjärrvärmeleve-
rantören. 2009 tillsattes en utredning för att närmare analysera förutsättningarna för – i första 
hand – ett lagstadgat TPA till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för kon-
kurrens på fjärrvärmemarknaderna (Näringsdepartementet, 2009).  

 
1.2 Syfte och inriktning 

Denna rapport belyser på uppdrag av Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten 
förutsättningarna för TPA i tre svenska kommuner; Göteborg, Sundsvall och Ronneby. Rap-
porten utgör en underlagsrapport till utredningen. 

Utredningens uppdrag är att utreda frågor om en lagstadgad rätt till TPA till fjärrvärme-
näten med syftet att stärka kundernas ställning, samt för att åstadkomma en effektivare värme-
marknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. Utredaren ska belysa för- och 
nackdelar samt göra en bedömning av förutsättningarna för ett lagstadgat TPA, och lämna 
förslag till ett regelverk för TPA samt vid behov förslag till finansiering. En viktig del av 
uppdraget är också att utreda förutsättningarna för TPA i olika typer av kommuner i Sverige. I 
en tidigare rapport (Wårell m.fl., 2009) betonades också att det är centralt för en utredning om 
TPA att studera de sannolika effekterna på separata fjärrvärmenät, detta eftersom alla enskilda 
nät i Sverige utgör en egen marknad och förhållandena/förutsättningarna för konkurrens är 
begränsade till den geografiskt definierade marknaden. I Wårell m.fl. (2009) analyserades 
även fyra olika modeller för hur en TPA-reform kan genomföras och dessa modeller utgöra en 
central utgångspunkt för analysen i denna rapport (se nedan).  

Föreliggande arbete utgör en underlagsrapport med syfte att analysera förutsättningarna 
för TPA i tre svenska kommuner; Göteborg, Sundsvall och Ronneby. Syftet är att därmed 
analysera vad TPA kan åstadkomma i termer av konkurrens, prisbildning och samhällseko-
nomiska effekter i de tre kommunerna. En viktig del av underlagsrapporten är att identifiera 
kritiska frågor som kommer att aktualiseras och behöva hanteras vid ett införande av TPA. 
Möjliga effekter på prisbildning samt på de viktigaste samhällsekonomiska kostnaderna och 
intäkterna av ett TPA införande behandlas också. Avslutningsvis diskuteras frågan om vilken 
roll miljöhänsyn kan – och bör spela – i TPA-sammanhang. Analysen kommer att 
exemplifieras utifrån de tre kommunerna och i förekommande fall belyser vi även viktiga 
skillnader och likheter mellan olika typer av TPA-modeller. 

                                                 
2 För kritik mot fjärrvärmelagen, se exempelvis Fastighetsägarna Sveriges uttalande ”Ny fjärrvärmelag löser inte 
problemet med monopolpriser”, 2008-05-08.  
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1.3 Metod och tillvägagångssätt 

Underlagsrapporten utgår från information om fjärrvärmeverksamheterna i Göteborg, Sunds-
vall och Ronneby kommuner. Dessa kommuner har blivit utvalda av utredningen för att de 
representerar fjärrvärmeverksamheter i en stor, mellanstor och liten svensk kommun. Den 
huvudsakliga anledningen till att utredningen har valt att undersöka fjärrvärmesituationen i 
nät med olika storlek är eftersom storlek på nätet har en avgörande inverkan på hur 
fjärrvärmeverksamheten bedrivs.  Det är därmed sannolikt att TPA kommer att medföra olika 
effekter beroende på storleken på fjärrvärmenätet. I en utredning av effekterna av lagstadgat 
TPA är det viktigt att dessa olika förutsättningar för konkurrens behandlas. För att få en så 
god bild av de utvalda fjärrvärmeverksamheterna som möjligt, samt undersöka hur dessa 
skulle påverkas av införandet av TPA, har underlaget till rapporten till stor del insamlats via 
personliga intervjuer med företrädare för fjärrvärmeverksamheterna i de respektive 
kommunerna. Underlaget i rapporten har även kompletterats med insamlat material som har 
varit relevant för att förstå fjärrvärmemarknaden i Sverige samt varit till hjälp för att beskriva 
fjärrvärmeverksamheterna i de respektive kommunerna. 

 

1.4 Rapportens disposition 

Kapitel två diskuterar definitionen av TPA eftersom det är viktigt att klarlägga att detta 
begrepp kan ta sig utryck i ett flertal olika former/modeller. De TPA-modeller som diskuteras 
i kapitel två är reglerat TPA, förhandlat TPA, single-buyer modell, samt slutligen en form av 
utökad producentmarknad. Det tredje kapitlet i rapporten presenterar de utvalda kommunerna 
Göteborg, Sundsvall och Ronneby, och tillhandahåller en bild över fjärrvärmeverksamheterna 
i respektive kommun avseende distributionssystemet, produktionsanläggningar och expan-
sionsmöjligheter. Rapportens fjärde kapitel utgör stommen i rapporten eftersom den fokuserar 
på analysen av hur de respektive fjärrvärmeverksamheterna kommer att påverkas av ett 
införande av TPA. Den första delen av kapitlet lyfter fram viktiga frågeställningar som måste 
lösas innan tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten införs. Därefter diskuteras de sannolika 
effekterna på prisbildningen och de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av en 
TPA-reform. Avslutningsvis diskuteras effekter på miljö i ett TPA-sammanhang. Analysen i 
kapitel 4 exemplifieras av viktiga erfarenheter och åsikter från de tre studerade kommunerna 
och i vissa fall klarlägger vi även viktiga skillnader och likheter mellan olika typer av TPA-
modeller. Rapporten avslutas med kapitel 5 som sammanfattar de viktigaste slutsatserna och 
presenterar några viktiga riktlinjer för utredningen. 
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Kapitel 2 

DEFINITION AV TREDJEPARTSTILLTRÄDE 

 

2.1 Introduktion 

Då denna rapport berör frågan om förutsättningarna för tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten 
är det viktigt att vi tydligt definierar vad vi menar med detta begrepp. Som vi ser det används 
inte begreppet tredjepartstillträde på ett helt igenom konsistent sätt i den nuvarande debatten. 
På ett övergripande plan innebär tredjepartstillträde att en tredje part, utöver kunden och 
fjärrvärmeleverantören, får tillträde till fjärrvärmenätet på icke-diskriminerande villkor och på 
ett eller annat sätt får avsättning för sin värme (se t.ex. Näringsdepartementet, 2009). Det 
finns emellertid ett flertal olika former för tredjepartstillträde, som alla är förenliga med ovan-
stående generella definition. Vi har valt att skilja på fyra olika former, som främst skiljer sig 
åt avseende graden av öppenhet. Nedanstående beskrivning av TPA-former följer i stort 
presentationen av olika framtida scenarier av TPA i Wårell m.fl. (2009). 

 
2.2 Reglerat tredjepartstillträde 

Denna form av tredjepartstillträde avser i allt väsentligt ett obegränsat tillträde till fjärr-
värmenäten där nätägaren har en skyldighet att tillåta tillträde till näten från de företag som så 
önskar. Nätverksdelen är ex ante reglerad vilket innebär att villkoren till tillträde är bestämda 
på förhand. Uppfylls dessa villkor är nätägaren skyldig att ge tillträde till nätverket. Denna 
marknadsform innebär att en nätverksavgift är bestämd för de företag som vill få tillträde till 
näten i syfte att sälja värme till slutkund. Det är denna form av TPA som har införts på den 
nordiska elmarknaden, samt (till viss mån) på den europeiska naturgasmarknaden. Det är inte 
nödvändigt med en vertikal separation av produktion, distribution och handel för reglerat 
TPA, men i praktiken bör fjärrvärmeföretagen särskilja på produktion och distribution för att 
en mer rättvis konkurrens på producentmarknaden ska uppstå (se t.ex. Tennbakk, 2000). Det 
är värt att notera att reglerat TPA innebär att det skapas både en producent- och konsument-
marknad eftersom slutkunden har möjlighet att välja leverantör. Denna form av TPA är den 
som går längst gällande öppenhet och möjlighet till konkurrens.  

Gällande prissättningen skulle den sannolikt ske i överensstämmelse med hur prissätt-
ningen idag sker på elmarknaden; kunden betalar en fast avgift som representerar nätverks-
kostnaden, samt en rörlig avgift som representerar nyttjandet av värme. Den rörliga delen 
skulle variera beroende på produktionssammansättningen (låg när en stor andel spillvärme 
och kraftvärme används och högre när systemet behöver använda reservkapacitet såsom 
oljebaserad värmeproduktion). I likhet med elmarknaden skulle det dock vara möjligt för 
kunderna att välja ett fast eller rörligt avtal varav det första alternativet ger kunden en 
stabilitet i utgifterna över året. Under detta scenario anses konkurrensvinsterna med TPA som 
störst eftersom denna marknadsform rent teoretiskt har störst inverkan på konkurrensen på 
marknaden. I och med att man öppnar upp de tidigare monopolsituationerna införs konkurrens 
både på konsument- och producentmarknaden. Enligt teorin innebär även ett obegränsat 
tillträde till nätverken att företagen sannolikt blir mer effektiva och därigenom sänker sina 
kostnader. Det är viktigt att poängtera att en ökad konkurrens ofta driver fram flera olika 
marknadslösningar, nya affärsmöjligheter och nya effektiva aktörer. För att en betydande 
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konkurrens skall uppstå krävs dock att ett flertal företag konkurrerar på icke-diskriminerande 
villkor på marknaden. Storleken på marknaden har också stor betydelse för hur konkurrens-
utsatt marknaden blir i praktiken. 

ÅF menar i sin utredning på att de tekniska förutsättningarna för att införa TPA finns 
(ÅF Energi & Miljö, 2005), men de tidigare diskuterade systemoptimeringsaspekterna pekar 
ännu tydligare på att ett obegränsat TPA inte ger någon grund för att en konkurrensutsatt 
marknad med obegränsat TPA har förutsättningar för att skapa energi- och kostnadseffektiva 
fjärrvärmesystem. De tekniska lösningarna som verkar för en mer energieffektiv fjärrvärme 
blir svårare att realisera i en marknadslösning som inte tar hänsyn till ett systemoptimerings-
perspektiv (se vidare kapitel 4). Det finns också stora svårigheter med att ex ante reglera 
villkoren för nätanslutning. I jämförelse med situationen på elmarknaden har fjärrvärme ett 
större antal driftparametrar och lägre grad av nationell standardisering. Det är mycket svårt att 
hitta en generell modell som på ett effektivt sätt kan implementeras i alla landets nät, inte 
minst på grund av de informationsasymmetrier som finns mellan den reglerande myndigheten 
och fjärrvärmebolaget. Detta talar för att ett förhandlat TPA kan vara effektivare än ett 
reglerat, eftersom man i det fallet kan skräddarsy villkoren för det aktuella nätets specifika 
egenskaper (se avsnitt 2.3). 

Tidigare erfarenheter från denna marknadsform visar att gällande elmarknaden har TPA 
varit relativt lyckat. De faktorer som lyfts fram som viktiga för att reformen på den nordiska 
elmarknaden har varit lyckad är en god marknadsdesign, effektiv upplösning av marknads-
makten, starkt politiskt stöd och slutligen att företagen är fortsatt serviceinriktade (Amundsen 
och Bergman, 2006). I jämförelse med fjärrvärmemarknaden är dock skillnaderna mellan 
marknaderna så pass stora att det är osannolikt att en liknande marknadslösning på fjärr-
värmemarknaden skulle få samma genomgående positiva effekt. Det är mer sannolikt att ett 
införande av reglerat TPA på fjärrvärmemarknaden skulle få likheter med den europeiska 
naturgasmarknaden. På denna marknad har effekterna av att införa konkurrens inte varit lika 
positiva som på den nordiska elmarknaden, detta trots att det fanns ett starkt tryck från 
kommersiella aktörer att öppna upp för konkurrens, samt att den relevanta marknaden är 
avsevärt större jämfört med fjärrvärmen (se t.ex. Radetzki, 1999; Europeiska Kommissionen, 
2007). Det finns därmed skäl att tro att de förväntade konkurrenseffekterna gällande reglerat 
TPA inte kommer att införlivas på fjärrvärmemarknaden (se vidare kapitel 4).  

 

2.3 Förhandlat tredjepartstillträde  

Denna form av TPA innebär att fjärrvärmeföretagen är skyldiga att förhandla om tillträde till 
näten med producenter av värme. Det som främst skiljer reglerat och förhandlat TPA är att 
den senare formen innebär att nätverksdelen är reglerad ex post, dvs. villkoren till tillträde 
(t.ex. avgifter för distribution) förhandlas mellan nätverksägaren och det företag som begär 
tillträde (Klom, 1995). Även när det gäller förhandlat tillträde är det inte ett nödvändigt krav 
att företagen vertikalt separerar produktion och distribution av fjärrvärme, men om så inte 
sker är det troligt att de värmeanläggningar som inte ägs av nätägaren har en betydande 
konkurrensnackdel i förhandlingen (Tennbakk, 2000). Förhandlad TPA innebär därmed att 
det (precis som i fallet med reglerat TPA) sannolikt uppstår såväl en producent- som en 
konsumentmarknad, eftersom när leverantören har tillträde till nätet innebär det att den även 
säljer till slutkund. Denna form av TPA innebär teoretiskt sett ett lika öppet system som 
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reglerat TPA, men i praktiken har de fjärrvärmeföretag som äger nätverken en större kontroll 
över villkoren till tillträde på deras nät.  

Detta scenario är sannolikt mer lämpat för fjärrvärmemarknaden i och med att det kan ta 
hänsyn till de lokala förutsättningarna som finns för varje nätverk. Detta är en fördel eftersom 
alla fjärrvärmenätverk är uppbyggda på olika sätt och det är viktigt att den marknadslösning 
som väljs är anpassad efter de förutsättningar som varje fjärrvärmenätverk har. Givet denna 
form av TPA är det alltså möjligt att till viss del ta hänsyn till systemoptimering av varje 
lokalt nätverk. Det är dock också sannolikt att det uppstår relativt stora transaktionskostnader 
i och med att det bör finnas en myndighet som är en utomstående part i dessa förhandlingar, 
och som ska ha tillgång till all information gällande effekterna på hela nätverket om en tredje 
aktör tillåts tillträde.  

De förväntade konkurrenseffekterna av denna marknadsform är överlag desamma som 
gällande reglerat TPA, givet att även denna marknadsform innebär att det skapas konkurrens 
både på en producent- och en konsumentmarknad. Det bör dock noteras att ett förhandlat TPA 
i praktiken innebär att det etablerade företaget har en starkare position i förhandlingarna 
jämfört med ett reglerat TPA (såvida inte fullständig separation mellan produktions- och 
nätverksverksamheter införs). Ytterligare en fördel med denna marknadsform applicerad på 
den svenska fjärrvärmemarknaden är, som nämnts ovan, att den har möjlighet att ta hänsyn till 
de enskilda fjärrvärmenätverkens lokala förutsättningar. Över tiden kan dessutom parternas 
(nätägaren, producenterna etc.) intressen förändras och då kan det finns ett behov av att ändra 
villkoren på ett sätt som en förutbestämd reglering kan ha svårigheter att ta hänsyn till (se 
t.ex. Growitsch och Wein, 2005).   

En nackdel som kan uppstå vid förhandlat TPA är ökade transaktionskostnader i och 
med att villkoren för tillträde till varje enskilt nätverk förhandlas och regleras separat. Det är 
även oklart om ett införande av ett förhandlat TPA skulle generera de ekonomisk-teoretiska 
konkurrenseffekter som man önskar, givet att det fjärrvärmeföretag som idag är dominant på 
nätverket i de allra flesta fall även skulle vara så under förhandlat TPA. För att denna 
marknadsform ska anses lyckad ur ett konkurrensperspektiv är det nödvändigt med vertikal 
separation mellan nätverks- och produktionsverksamheterna, men då finns en tydlig risk att 
ineffektiviteter skapas i driften av fjärrvärmesystemet som helhet. Det finns ett starkare 
tekniskt och ekonomiskt beroende mellan parterna i den vattenburna fjärrvärmekedja än vad 
som är fallet för andra former av energidistribution (som t.ex. elektricitet). Ökad konkurrens 
kan således skapas på bekostnad av högre direkta systemkostnader. 

Det ska också noteras att båda de fall som diskuterats ovan – reglerat respektive för-
handlat TPA – bygger på att t.ex. leverantörer av spillvärme blir aktiva aktörer på fjärrvärme-
marknaden i den meningen att de säljer värme till slutkund. Emedan ett flertal av landets 
spillvärmeproducenter vill få avsättning för sin produkt är det mer tveksamt hur många av 
dessa som ser det som meningsfullt att integrera denna typ av direktförsäljning i affärsverk-
samheten med de merkostnader (för t.ex. marknadsföring och försäljning) som detta skulle 
innebära. I båda TPA-fallen uppstår också frågor om framtida investeringar i såväl produk-
tionsanläggningar som i nät (ny- som reinvesteringar). Då det gäller investeringar i ny pro-
duktionskapacitet är det möjligt att se framför sig en utveckling där allt fler privata bolag 
dominerar marknaden, och då ökar generellt avkastningskraven på nyinvesteringar (se t.ex. 
Söderholm, 1999). Det innebär att det blir svårare att få ekonomisk lönsamhet för relativt 
kapital-intensiva investeringar, såsom t.ex. avfallsförbränningsanläggningar. I stället gynnas 
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ett mer effektivt utnyttjande av existerande anläggningar, samt reinvesteringar i dessa. När det 
gäller investeringar i befintliga och nya nät är det viktigt att en tydlig ansvarsfördelning utfor-
mas, samt regler för under vilka villkor investeringar skall göras. När det gäller investeringar i 
nya nät går det att tänka sig en lösning där alla aktörer får göra sådana investeringar, samt att 
vissa undantag från de rådande TPA-reglerna då infaller under en viss tid för att den som 
investerar ska kunna tillgodogöra sig fördelarna av investeringen (se t.ex. Spanjer, 2007). 

 
2.4 Single-buyer modellen 

Single-buyer modellen kan ta sig uttryck på ett flertal olika sätt, som alla har gemensamt att 
det är en aktör (förslagsvis nätägaren) som upphandlar produktionen av värme och sedan säl-
jer till slutkund. Upphandlingen sker under transparenta förhållanden och det skapas därmed 
konkurrens på producentmarknaden. Den vanligaste varianten av single-buyer modellen 
innebär att alla kunder på ett nätverk har rätt att förhandla kontrakt med alla producenter till 
nätverket. Det finns dock endast ett företag som säljer till slutkund, men det företaget är 
skyldig att köpa en kontrakterad volym från den producenten som kunden har valt, och sälja 
till kunden till ett pris som är lika högt som det förhandlade priset plus transport- och 
systemkostnader (Tennbakk, 2000). I teorin skall denna marknadsform leda till en lika hög 
grad av konkurrens som reglerat och förhandlat TPA. Det finns dock större likheter med 
förhandlat TPA eftersom transport- och systemkostnader förhandlas separat för varje enskilt 
fjärrvärmenätverk. Det som skiljer denna form från förhandlat TPA är att produktionsanlägg-
ningen inte säljer till slutkund. Detta är med andra ord en form av tredjepartstillträde som 
innebär att det endast uppstår en producentmarknad men inte en konsumentmarknad. Inte hel-
ler denna lösning kräver vertikal separation av produktionen och distributionen av fjärrvärme. 

Fördelarna med denna marknadsform är i likhet med förhandlat TPA att hänsyn kan tas 
till de lokala förhållanden som gäller för respektive fjärrvärmenät; detta ökar sannolikheten 
för en kostnadseffektiv drift av fjärrvärmesystemet. Ytterligare en punkt som kan ses som en 
praktisk fördel i detta sammanhang är att denna marknadsform inte innebär att den potentiella 
leverantören säljer till slutkund; diskussionen ovan indikerar att det finns skäl att tro att de 
potentiella leverantörerna av värme (t.ex. spillvärme) inte nödvändigtvis har för avsikt att 
sälja till slutkunden eftersom detta innebär merkostnader i form av ökad kundkontakt och 
ökade administrativa åtaganden. Denna marknadsform skulle därmed innebära att en extern 
part har möjlighet att sälja varmvatten till slutkund, via det fjärrvärmeföretag som är ägare till 
nätverket och därmed den som utgör single-buyer.   

Företaget som är single-buyer har ett stort incitament att överdriva systemkostnaderna 
och korssubventionera egen produktion och distribution, framförallt om vertikal separation 
inte införs. För att en slutkund ska ingå ett kontrakt med en utomstående leverantör innebär 
det i princip att priset måste vara betydligt lägre än det pris som det rådande fjärrvärme-
företaget erbjuder. Detta system ger med andra ord det existerande fjärrvärmeföretaget en 
dominant position på marknaden, eftersom detta företag har tillgång till information om 
systemkostnaderna på ett sätt som utomstående leverantörer inte har. Om single-buyer 
företaget däremot endast äger nätverksdelen finns det möjlighet att undvika problemet med 
korssubventionering (Tennbakk, 2000). Det är därmed oklart om de önskvärda konkurren-
seffekterna skulle realiseras i en single-buyer modell. 

Gällande fjärrvärmen finns ytterligare ett problem att ta hänsyn till när det gäller denna 
marknadsform. Detta grundar sig i att ett fjärrvärmesystem är anpassat efter de förutsättningar 
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som råder gällande de produktionsanläggningar som systemet har anpassats efter. Att kräva 
att single-buyer företaget har en skyldighet att distribuera och sälja varmvatten från en viss 
leverantör kan leda till ökade totala kostnader för nätverket. Givet detta skulle möjligheten att 
optimera fjärrvärmesystemet försvåras, vilket sannolikt kommer att leda till ökade totala 
systemkostnader. En variant av single-buyer modellen kan därmed vara att det är endast ett 
företag som köper värme från alla produktionsanläggningar i systemet och sedan ’syr ihop’ 
värmeerbjudanden till kunderna. Det kan antingen vara nätägaren/systemoperatören eller om 
det är en stor marknad finns det kanske utrymme för s.k. värmemäklare. Detta innebär dock 
att kundens val begränsas i och med att de inte har möjlighet att välja värme från en viss 
produktionsanläggning, men det förenklar ur ett systemoptimeringsperspektiv. 

Single-buyer modellen innebär till viss del en lägre grad av öppenhet jämfört med 
reglerat och förhandlat TPA, givet att det endast är ett företag som säljer till slutkund. Detta 
behöver dock inte vara en nackdel på den svenska fjärrvärmemarknaden då det är troligt att 
inträde till fjärrvärmenätverket inte utgör en kärnverksamhet för potentiella nya leverantörer 
av varm-vatten. Det är med andra ord sannolikt att den extra kostnad som uppstår i och med 
att sälja till slutkund gärna undviks. Denna form kan därmed ses som fördelaktig när det 
gäller att öka andelen spillvärme till ett fjärrvärmenätverk, eftersom dessa potentiella leveran-
törer har låga marginalkostnader för att producera varmvatten (då denna utgör en biprodukt 
från deras huvudsakliga verksamhet). 

Gällande den svenska fjärrvärmemarknaden kan ett tredjepartstillträde som är uppbyggt 
på detta sätt dock innebära systemoptimeringsproblem på samma sätt som är fallet med de 
tidigare formerna av TPA, eftersom det kräver särskiljning för att icke-diskriminerande 
villkor för producenterna skall uppstå. Ett fjärrvärmenätverk är uppbyggt och anpassat efter 
specifika förhållanden och i många kommuner finns även andra produktionsenheter som kan 
vara prioriterade, exempelvis avfallsförbränningsverk. Rent tekniskt kan en TPA modell som 
inte tar hänsyn till helheten i fjärrvärmesystemet innebära ökade totala systemkostnader. Det 
finns med andra ord potentiella problem för helheten i fjärrvärmesystemet om exempelvis alla 
kunder bara vill köpa värme från en leverantör av industriell spillvärme (med låg marginal-
kostnad). Av denna anledning är det värdefullt att också diskutera ett fjärde tänkbart framtida 
scenario som till delar bygger på ett utökat förhandlat TPA och på en single-buyer modell, 
men som mer kan liknas vi ett utökat produktionssamarbete. 

 
2.5 Utökat producentsamarbete 

Det är långt ifrån okomplicerat att införa tredjepartstillträde i obegränsad form på den svenska 
fjärrvärmemarknaden. Detta scenario skulle inte innebära att det skapas en konsument-
marknad men däremot en typ av producentmarknad i likhet med de marknader som finns i 
Finland och Köpenhamn. Dessa marknader bygger på att företagen till viss del är vertikalt 
separerade och köper och säljer varmvattnet till nätverket. Givet att transparens gällande 
priser och transaktioner på alla fjärrvärmemarknader införs är det troligt att det sker en 
starkare prispress (jämfört med dagens situation). Det är viktigt att notera att vi med 
producentmarknad här inte avser en formell marknad i likhet med exempelvis Nord Pool. 
Snarare avses en ökad insyn och rapportering gällande nät- och produktionsverksamheten, 
och där företagen särredovisar dessa två verksamheter. Genom att skapa insyn gällande 
produktionen av värme skapas en möjlighet för potentiella nya leverantörer att sälja värme på 
konkurrensbaserade grunder till fjärrvärmenätverket. Denna ökade insyn gällande produk-
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tionskostnaderna för fjärrvärmen skulle kunna verka för att priserna på fjärrvärmen hamnar i 
nivåer som innebär att en effektivare konkurrens uppnås. Utökad kontroll av fjärrvärmepri-
serna, av typen prisprövning, skulle ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmeföretagen.  

Fördelarna med det föreslagna scenariot är framförallt att ett systemoptimerings-
perspektiv bibehålls, samtidigt som en mer effektiv marknadslösning kan uppnås. Vi har 
tidigare poängterat att det finns skäl att bibehålla en marknadslösning där ett företag har kvar 
ett övergripande ansvar för hela fjärrvärmesystemet för att låga produktionskostnader, med 
bibehållen kvalitet och service, skall uppnås. Ett systemoptimeringsansvar innebär att nya 
investeringar och teknologiska lösningar har möjlighet att verka för en mer effektiv fjärr-
värmeverksamhet. Det är dock viktigt att detta sker på en marknad där det råder god insyn i 
företagens produktionskostnader, både gällande nätverks- och produktionsverksamheterna. En 
marknadslösning där fjärrvärmeföretagen redovisar dessa uppgifter leder till ett ökat för-
troende för marknaden utifrån kundens perspektiv. Det är viktigt att poängtera att det redan 
idag har införts högre redovisningskrav på den svenska fjärrvärmemarknaden och särredo-
visning har till viss del redan införts. Energimarknadsinspektionen (EI) fick 2009 i uppgift att 
utvärdera om nuvarande krav är tillräckliga för att komma tillrätta med konkurrensproblemen 
på fjärrvärmemarknaden.3 En av slutsatserna i det arbetet konstaterar att särredovisning i den 
form som finns idag inte är tillräcklig, utan det skulle behöva kompletteras med anläggnings-
data. Det föreslagna scenariot utgår från att även alla produktionsanläggningar redovisas var 
för sig för att skapa en tydligare bild över producentmarknaden. 

Nackdelarna med det föreslagna scenariot är framförallt särredovisningen mellan 
produktions- och nätverksamheterna, samt det ökade kravet på att rapportera transaktioner 
och investeringar. För mindre fjärrvärmeföretag kan denna ökade rapportering ses som en 
belastning och ökad kostnad, framförallt i företag med endast ett fåtal anställda. Det är dock 
inte nödvändigtvis en nackdel för fjärrvärmeföretagen med en ökad transparens eftersom en 
tydligare bild över marknadens kostnadsbild uppnås. Ytterligare en nackdel utifrån företagens 
perspektiv kan vara att det med en sådan typ av insyn är svårt att prissätta på oskäliga 
grunder. Om det däremot är så att fjärrvärmeföretagen idag prissätter fjärrvärmen i närheten 
av marginalkostnaden, innebär detta scenario endast att detta tydliggörs både för kunderna 
och konkurrensmyndigheten. En ökad pristransparens kan också skapa större möjligheter för 
indirekt (underförstått) kartellbeteende, s.k. ’tacit collusion’ (se t.ex. Growitsch och Wein, 
2005). Risken för ett sådant utfall ska dock inte överdrivas, bl.a. eftersom att för många av de 
producenter som agerar på fjärrvärmemarknaden (t.ex. spillvärmeleverantörer, kommunala 
avfallsförbränningsanläggningar) är inte fjärrvärme en kärnverksamhet.  

De största problemen med att införa reglerat TPA på fjärrvärmemarknaderna är att de 
olika nätverken skiljer sig åt gällande uppbyggnad och förutsättningar. De kommunalt ägda 
företagen har dessutom ofta andra intressen att ta hänsyn till, vilket kan snedvrida konkur-
rensen på marknaden. Det är därför viktigt att det skapas en utökad producentmarknad för 
varje fjärrvärmenätverk där köpare och säljare av värme kan mötas på ett icke-diskrimine-
rande sätt. För att detta skall uppstå behövs åtminstone särredovisning av verksamheterna, 
samt transparens och information gällande priser och volymer av värme som handlas på 
producentmarknaderna. Det är viktigt att påpeka att en effektiv marknad är där produkten 

                                                 
3 I rapporten ”Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet – Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera risker-
na för korssubventionering och prisdiskriminering” redovisas slutsatserna från detta uppdrag. 
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prissätts i närheten av marginalkostnaden. Det föreslagna scenariot verkar för att en sådan 
prissättning skall kunna uppnås. 

De generella bedömningar som görs om de olika TPA-modellerna i detta kapitel kom-
pletteras i kapitel med en diskussion utifrån de erfarenheter som kan dras utifrån fjärrvärme-
verksamheterna i Göteborg, Ronneby, och Sundsvall. Inte minst fördjupas där diskussionen 
om de effekter som TPA kan få för möjligheterna att åstadkomma en kostnadseffektiv drift av 
fjärrvärmesystemen. I kapitel 3 presenteras dock först fjärrvärmesystemens uppbyggnad  
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Kapitel 3 

PRESENTATION AV KOMMUNERNA 

 
3.1 Introduktion 

I detta kapitel kommer vi att belysa hur fjärrvärmesituationen ser ut i tre svenska kommuner i 
syfte att skapa en så god bild som möjligt över hur dessa fjärrvärmemarknader kommer att 
påverkas av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. De kommuner som har valts ut att 
undersökas är: Göteborg, Sundsvall och Ronneby. Baserad på levererad mängd värme per år 
representerar Göteborg ett stort nät,4 Sundsvall ett mellanstort nät och Ronneby ett litet nät. 
Underlaget i nedanstående presentation utgörs främst av de intervjuer som har genomförts vid 
respektive fjärrvärmeverksamhet, kompletterat med den statistik som samlas in av Elmark-
nadsinspektionen samt Svensk fjärrvärme gällande fjärrvärmemarknaden. 

 

3.2 Göteborg 

I Göteborg finns Sveriges näst största fjärrvärmeverksamhet med en total leverans 2008 på 
3661 GWh. Göteborg Energi AB (GEAB) är ett helägt kommunalt bolag med ca 1200 
anställda. GEAB erbjuder idag bland annat elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjän-
ster och kommunikation i Göteborg. Fjärrvärmeverksamheten startade 1953 när kraftvärme-
verket i Sävenäs invigdes och började leverera fjärrvärme till stadsdelen Kortedala. 1954 
invigdes nästa anläggning i Rosenlund och fjärrvärmeverksamheten fortsatte att expandera 
kraftigt under följande decennier. I slutet av 1970-talet bestod Göteborg av åtta fjärrvärmenät 
runt om i Göteborg som samtliga försörjdes med oljeeldade hetvattencentraler. Givet den ti-
dens höga oljepriser blev denna situation snabbt ohållbar vilket innebar att GEAB beslöt att 
sammankoppla de åtta fjärrvärmenäten till ett sammanhängande nät.  

Nästa steg i utvecklingen mot att minska oljeberoendet var att börja ta emot en stor 
andel spillvärme. Spillvärme kom dels från Göteborgs avfallsbolag och från Shells oljeraffi-
naderi på Hisingen. GEAB investerade även i en stor värmepumpanläggning vid samma tid 
med syftet att utnyttja det låga elpriset i Sverige. Fjärrvärmenätet i Göteborg fortsatte att växa 
och 1984 inleddes ett regionalt samarbete med grannkommunen Mölndal. Under senare år har 
även Partilles, Kungälvs och Ales kommuner anslutit till Göteborgsnätet som idag är cirka 
110 mil långt.5 Anslutningarna av grannkommunerna har inneburit att oljeförbrukningen har 
minskat kraftigt totalt sett i området. Det kan även nämnas att Göteborg har stora höjdskill-
nader i sitt fjärrvärmenät, ca 280 meter mellan lägsta och högsta punkt i distributionsnätet. 
Trots detta har GEAB valt att inte installera värmeväxlare där de har kunnat undvika det och 

                                                 
4 Storstockholm representerar Sveriges största fjärrvärmenät, men har redan undersökts gällande TPA i rapporten 
Öppnade fjärrvärmenät i Storstockholm utförd av Fastighetsägarna Stockholm, E.ON Värme Sverige AB och 
Vattenfall AB Heat Nordic, rapporten presenterades i juni 2009. 
5 På grund av sammankopplingarna har Göteborg Sveriges längsta fjärrvärmenät. I jämförelse kan nämnas att 
Storstockholm som levererade 8153 GWh 2008, har en nätlängd på cirka 70 mil. Detta har effekt på värme-
tätheten som i Göteborg är 3,3 GWh/km att jämföras med Stockholm som har 11,7 GWh/km.  
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istället valt att installera tryckväxlare i syftet att behålla en jämn temperaturnivå i alla delar av 
nätet. Genomsnittspriset för fjärrvärme i Göteborg 2008 var ca 65 öre/kWh.6 

 

3.2.1 Distributionssystemet 

Som tidigare nämnts distribueras Göteborgs fjärrvärme i ett distributionsnät som har en 
sammanlagd ledningslängd på 110 mil. Figur 1 illustrerar utbredningen av Göteborgs 
distributionsnät 2008. Göteborg har idag fjärrvärmenät i alla delar av Göteborg där det finns 
flerbostadshus eller lokaler och över 90 % av dessa har fjärrvärme idag. Nätet har expanderat 
kraftigt under de senaste åren och det sista området de har byggt ut är Torslanda. Av de totalt 
55 000 villor som finns i Göteborg har över 20 % av dessa valt fjärrvärme som uppvärm-
ningssätt. Den regionala utbyggnaden startade 1984 i och med sammankopplingen till Möln-
dal. Idag har grannkommunerna ett regionalt samarbete som bygger på principen att de delade 
på den investering som krävdes och delar på den vinst som uppstår.7 Har Göteborg billigare 
värmeproduktion så säljer de till Mölndal till halva marginalkostnaden och när Mölndal har 
billigare produktion så säljer de till Göteborg. Sommartid stänger Mölndal av sin produktion 
och köper hela värmebehovet från Göteborgs nät. Under många år (ända tills 2010) har det i 
väldigt stor utsträckning flutit värme från Göteborg till Mölndal, men nu har Mölndal byggt 
ett nytt biobränslekraftvärmeverk som de har satt i drift hösten 2009. Detta har inneburit att 
flödet till viss del har vänt och nu går det betydligt mer energi från Mölndal till Göteborg. 
Flödesriktningen mellan Göteborg och Mölndal sköts från respektive kommuns kontrollrum 
där de optimerar timme för timme och flödesriktningen kan ändras en till två gånger per dag.  

 
Figur 1: Distributionsnätet i Göteborg, 2008* 

Kungälv 

* I denna bild är inte sammankopplingen till Mölndals och Ales kommuner illustrerad. 

                                                 
6 Göteborg har infört en prismodell baserad på effektuttag och energiförbrukning. Energipriset varierar även över 
året, indelat i tre delar, där det är dyrare under vintern och billigare under sommaren. Priset är inklusive moms 
och det pris som presenterades 2008 i den årliga Nils Holgersson rapporten. 
7 Det ska noteras att Mölndals Energiverk och GE endast har ett regionalt samarbete i och med att Mölndal har 
ett eget fjärrvärmeföretag med en egen produktions- och distributionsinfrastruktur. 
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1995 började GEAB leverera fjärrvärme till Partille kommun och till skillnad från Mölndal så 
inkorporerades Partilles fjärrvärmenät med GEAB. Göteborg Energi har ett leveransavtal som 
gör att de levererar värme året runt till Partille kommun vilket innebär att priset på värme till 
kunderna i Partille är samma som i Göteborg. Det är en annan lösning på ett regionalt 
samarbete som GEAB har valt att ingå i. Ungefär 2000 köpte GEAB Ale fjärrvärme och 
byggde ihop Nödinge med Älvängen och 2006 byggdes hela det här systemet ihop med 
Göteborg. GEAB äger Ales fjärrvärmeverksamhet till 91 procent och Ale kommun äger 9 
procent.  Ale kommun har ingen egen basproduktion vilket innebär att produktionen tillverkas 
i Göteborg och levereras till Ale fjärrvärme som sen tar det vidare och levererar till sina 
kunder. Det senaste GEAB har gjort inom regionalt samarbete är sammankopplingen till 
Kungälv. Kungälv har precis som Mölndal sitt eget produktionssystem och i huvudsak flyter 
värmen från Göteborg till Kungälv, som har en biobränslepanna med elproduktion. Det bör 
påpekas att all regional utbyggnad har bidragit till att fjärrvärmen har kunnat utnyttja 
stordriftsfördelar och minskat oljeförbrukningen betydligt i Göteborgsområdet. 

Det första spillvärmesamarbete som GEAB inledde var 1972 när de började nyttja 
avfallsförbränning. Nästa spillvärmesamarbete kom igång 1980 när spillvärmeleveransen från 
Shell oljeraffinaderi på Hisingen kom igång. Nästa spillvärmesamarbete som kom tillstånd 
var med Preem, som 1982 inledde ett spillvärmesamarbete med Volvofabriksområde och 
sedan 1996 levereras spillvärme från Preem till fjärrvärmenätet i Göteborg. Perstorp började 
leverera spillvärme till Ale fjärrvärmenät någon gång på 1990-talet och när GEAB köpte 
fjärrvärmeverksamheten 2000 så blev även de industriella partners. GEAB har även utvecklat 
det samarbetet eftersom näten har byggts ut och Perstorp har investerat så att de kan leverera 
mer värme. Det har även kommit och gått spillvärme i Göteborgs fjärrvärmesystem och 
GEAB har utvecklat en princip som de arbetar efter gällande externa samarbeten. 

Generellt sett kan sägas att alla som har velat leverera värme till GEABs fjärr-
värmenätet, som har haft ett värmeöverskott, har varit välkomna att leverera det. Den enkla 
principen som har legat till grund vid samarbeten är att GEAB och den potentiella leveran-
tören delar investeringen för att få in värmen till nätet och sedan delas även vinsten från den 
värmen. Exempelvis, gällande spillvärmen från Preem oljeraffinaderi till GEAB där det 
principiellt var så att Preem behövde investera mer i raffinaderiet för att utvinna spillvärme än 
vad GEAB behövde investera i ledningar för att få in värmen i systemet. Preem behövde 
investera cirka 90 miljoner och GEAB cirka 60 miljoner och för att det skulle bli lika i 
investering så skickade GE över 15 miljoner kronor till Preem raffinaderiet. För att kunna 
motivera den investeringen internt inom GEAB kombinerades det med ett avtal där GEAB 
hade garanterade leveranser under 5 år. Det svåra i diskussionerna med spillvärmeleverantörer 
är ansvarsfrågan. En spillvärmeleverantör som exempelvis Shell eller Preem kan lägga ner sin 
verksamhet av beslut som fattas. Det blir svårare för en ägare av en fjärrvärmeverksamhet att 
besluta om en investering som bygger på att industrin finns under 20 år, om det inte finns 
någon alternativ användning för investeringen, och om det finns en risk att företaget lägger 
ner sin produktion i förtid. 

 
3.2.2 Produktionsanläggningar 

Produktionskapaciteten för Göteborgs fjärrvärmeverksamhet är fördelad på 13 produktions-
anläggningar som ägs och drivs av GE, samt externa leverantörer såsom Renova samt 
oljeraffinaderier (Göteborg Energi, 2010). Gällande GEABs egna produktionsanläggningar 
utgör Rya Kraftvärmeverk, Sävenäsverket samt Rosenlundsverket de stora basproduktions-
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anläggningarna. Ren reservkapacitet utgörs av Angereds, Sisjöns, Tynnereds och Björndam-
mens panncentraler, samt Marconicentralen. Även värt att nämna är Arendals Biogasanläg-
gning som är en ny anläggning som används för uppgradering av biogas till naturgaskvalitet. 
Anläggningen tar hand om all biogas som produceras i avloppsreningsverket i syfte att nyttja 
den orena gasen i fjärrvärmeverksamheten. Renova är ett separat bolag som producerar både 
el och värme i ett avfallsvärmekraftverk. Renova ägs till 86 % av Göteborgs kommun och 
resterande andel ägs av kranskommunerna. GEAB köper spillvärmen från Renovas avfalls-
förbränning via avtal som förhandlas över tiden.8 Göteborgs kommun är huvudägare i bägge 
företagen, men det utgör två separata bolag med egna syften och affärsverksamheter. Tabell 1 
illustrerar även att en stor andel av värmen i Göteborgs fjärrvärmenät kommer från spillvärme 
som levereras främst från olika oljeraffinaderier i Göteborgsområdet.  

 
Tabell 1: Produktionskapacitet i Göteborg 

Produktionsanläggning Värme (GWh) El (GWh) Kyla o gas (GWh) Bränsle 

Rya Kraftvärmeverk 655,5 569,4  Naturgas 
Sävenäsverket 471,8   Skogsflis (90%), naturgas, bioolja 
Sörred Energi 150,7   Spillvärme, naturgas o olja 
Rya Värmepumpverk 145   Energi ur renat avloppsvatten o el 
Rosenlundsverket 64,0 20,6 12,0 Naturgas 
Arendal Biogasanläggning*   50,7 Orenad biogas 
Högsbo Kraftvärmeverk 41,7 36,0  Naturgas 
Rya Värmecentral 41,2   Träpellets o naturgas 
Angered Panncentral 2,8   Bioolja o olja 
Sisjön Panncentral 1,0   Naturgas o olja 
Tynnered Panncentral 0,57   Olja 
Marconicentralen 0,2   Olja 
Björndammens Panncentral 0,16   Olja 
     
Renova 1 085,5   Avfall 
Raffinaderier 1 111,6   Spillvärme 

* Denna anläggning producerar gas som levereras på naturgasnätet i syftet att användas i fordon.  

 

För att skapa en tydligare bild av bränslefördelningen i Göteborg illustrerar Figur 2 den 
procentuella andelen för 2008 års produktion. Figuren visar att den största andelen utgörs av 
Renovas avfallsförbränning där spillvärmen från denna process står för ca 28 procent. Näst 
största bränsleandel utgörs av spillvärmen från Shell raffinaderi på Hisingen som står för ca 
21 procent. Spillvärmen som kommer från Preems raffinaderi utgör ca 6 procent av den totala 
bränsle förbrukningen och ytterligare lite spillvärme (ca 1 procent) kommer från Perstorp Oxo 
som ligger i Ale. Detta visar att över hälften av Göteborgs värme kommer från externa 
leverantörer, hela 56 procent utgörs av spillvärme från Renova och industriella partners. 
Resterande bränsleandelar som representerar spillvärme är från GEABs egna kraftvärmeverk, 
Rya och Högsbo, som representerar ca 21 procent av bränsleandelen, och från värmepumpar 
(ca 6 procent) som också utgör en form av spillvärme som kommer från avloppsvattnet. Detta 
innebär att över 80 procent av värmen i fjärrvärmesystemet är tillvaratagen energi. Resterande 
bränsleandelar utgörs av biobränsle (ca 16 procent) och nästan ingen olja alls idag (endast ca 
1 procent). 

                                                 
8 Avtalet mellan Renova och GEAB är baserat på vinstdelning, men det är även avtalat att Renova alltid skall få 
avsättning för sin värme. De har med andra ord första prioritet i Göteborgs fjärrvärmenät. 
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Figur 2: Bränslefördelning i Göteborg 2008 (4311 GWh) 

Spillvärmeleverantörernas och produktionsanläggningarnas placering i distributionsnätet 
illustrerar att GEAB har många tillförselkällor utspridda i nätet. Det är en fördel inte minst 
gällande leveranssäkerhet. Exempelvis ligger Rosenlundsverket mitt i de centrala delarna av 
Göteborg och har en betydande kapacitet och händer det något i en anläggning så klarar 
GEAB försörjningen så att i princip alla kunder får värme. Gällande produktionen över året så 
illustrerar Figur 3 ett förenklat varaktighetsdiagram över värmeproduktionen i Göteborg 2008. 
Principen är att i basen ligger spillvärme från avfall, Shell och Preem. När efterfrågan på vär-
me sedan ökar under vintermånaderna fylls det på med spillvärme från kraftvärmeproduktion, 
biobränsle och värmepumpar och ibland, när det är riktigt kallt ute, olja på toppen. Under 
sommarmånaderna maj till och med september produceras även kyla från fjärrvärmen i syfte 
att nyttja det värmeöverskott som finns under den perioden.  
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    Figur 3: Varaktighetsdiagram för värmeproduktionen i Göteborg, 2008 
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Ovanstående genomgång illustrerar att det finns redan idag en del möjliga konkurrenter 
till GEAB i produktionsledet. Renova, Shell, Preem, Perstorp, Mölndal och Kungälv skulle 
redan idag kunna bli konkurrenter i Göteborgssystemet. Noterbart är dock att dessa 
konkurrenter idag har olika krav gällande exempelvis temperaturer och tryck. Renova har full 
temperaturkapacitet, vilket innebär att de kan leverera 120 grader, medan Shell, Preem och 
Perstorp endast kan åstadkomma 100 grader med sin spillvärme. Shell har dock egen 
möjlighet att öka temperaturen om behov finns (via egna oljepannor), vilket Preem och 
Perstorp inte har. I de fallen är det GEAB som sitter på spetsningsmöjligheten. Kungälv och 
Mölndal kan även de leverera prima värme till fjärrvärmenätet. Detta illustrerar att det finns 
potentiella konkurrenter på fjärrvärmenätet, men att det idag råder stora olikheter gällande de 
krav som finns på leverantörerna.  

 
3.2.3 Expansionsmöjligheter 

När det kommer till regionala sammankopplingar kan det konstateras att GEAB har arbetat 
mycket med de möjligheterna över åren och att de har ett flertal planer för fortsatta regionala 
samarbeten. Dels finns det för närvarande vissa planer om en sammankoppling söderut, där 
det finns diskussioner om ett spillvärmeutnyttjande mellan en industri och ett fjärrvärme-
företag i regionen. GEAB är till viss del med i den diskussionen i och med att det finns en 
möjlighet att göra lite grövre och längre ledningar och koppla det till Göteborg. En sådan affär 
hänger dock på om det finns ett överskott i den regionen, samt om det är ekonomiskt och 
tekniskt möjligt. I och med att avståndet är över 6 mil innebär det en relativt hög investering 
för att koppla ihop dessa områden. Ytterligare ett exempel på ett potentiellt samarbete är att 
GEAB i början av 2000-talet undersökte möjligheten att sammankoppla Borås och Göteborgs 
fjärrvärmenät. Slutsatserna som de då kom fram till var att Borås skulle behöva vara dubbelt 
så stort, eller ligga på halva avståndet till Göteborg, för att det skulle vara ekonomiskt möjligt 
att göra det. GEAB utesluter dock inte att framtida teknisk utveckling kan innebära att det blir 
ekonomiskt möjligt i framtiden.  

Ytterligare en dialog gällande ett regionalt samarbete sker med Alingsås, där det finns 
ett gammalt järnvägsspår där man skulle kunna bygga fjärrvärmeledningar. Alingsås är även 
intresserad av biobränslekraftvärmeproduktion, men eftersom de är relativt små och det 
innebär en stor investering, är det i dagsläget svårt att motivera i Alingsås. Däremot om 
GEAB är med och investerar i en ledning mellan Göteborg och Alingsås innebär det att de får 
en större marknad, vilket innebär en minskad investeringsrisk. Göteborg Energi har alla dessa 
möjligheter levande och uppstår det förutsättningar att det är ekonomiskt möjligt, samt att 
man kan träffa ett avtal där man är överens om vem som ska investera och hur villkoren ser 
ut, är GE inte främmande att göra en sån affär. Principen är fortfarande att om de delar 
investeringen delas även vinsten, alternativt om någon inte vill dela investeringen så tar 
GEAB en större del av både investeringen och vinsten. De möjligheterna finns och GEAB 
genomför de investeringar som är ekonomiskt försvarbara och allt som hittills har genomförts 
är på kommersiella grunder.  
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3.3 Sundsvall 

Sundsvall Energi, med en total fjärrvärmeleverans 2008 (i huvudnätet) på ca 500 GWh, är 
utvalt i denna undersökning eftersom deras fjärrvärmeverksamhet i stora drag kännetecknar 
hur en medelstor kommun i Sverige har organiserat sin fjärrvärme. Sundsvall Energi AB (SE) 
är ett helägt kommunalt bolag med ca 230 anställda. Fjärrvärme utgör en av SEs 
verksamheter vilket även inkluderar; avfallsbehandlingstjänster, energitjänster, fjärrkyla, elnät 
och elhandel. Fjärrvärmeverksamheten startade i början av 1970-talet då produktion och 
leverans av fjärrvärme i Sundsvall kom igång. Sedan dess har fjärrvärmen i Sundsvall byggts 
ut kraftigt, vilket har medfört stora miljöförbättringar i staden eftersom ca 4000 skorstenar har 
avvecklats. Fjärrvärmenätet i Sundsvall är ca 23 mil långt och sträcker sig genom Sundsvalls 
tätorter från Birsta och Finsta i norr till Bredsand i söder och försörjs i huvudsak via 
Korstaverket. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushålls- och verksamhetsavfall 
från Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län och Norge (totalt ca 260 000 ton per år) i 
ett avfallsförbränningskraftvärmeverk. Av avfallet blir ca 30 procent av energiinnehållet till el 
och resterande 70 procent används som värme i fjärrvärmenätet. Mindre fjärrvärmenät finns 
även i Kvissleby, Matfors, Liden, Lucksta och Indal och i dessa nät produceras fjärrvärme i 
huvudsak med biobränslen. 

I likhet med många andra fjärrvärmeverksamheter i Sverige har Sundsvall satsat på att 
sammankoppla mindre lokala fjärrvärmeöar till huvudnätet där det har varit tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. SE har även utvecklat energisamarbeten med den lokala industrin, dels i 
form av spillvärme från Ortvikens pappersbruk (SCA) och dels i form av ett hetvatten-
samarbete med Tunadals sågverk (SCA).9 Dessa samarbeten innebär att oljeförbrukningen vid 
Korstaverket och elförbrukningen vid Tunadals sågverk minskats. Allmänt kan nämnas att 
Sundsvall har stora höjdskillnader i sitt fjärrvärmenät, ca 160 meter mellan lägsta och högsta 
punkt i distributionsnätet, vilket innebär att det ställs högre krav på pumpning samt att det är 
svårare att lokalisera en ny anläggning. 2007 togs en hetvattenackumulator som rymmer 
18 000 kubikmeter fjärrvärmevatten i drift i Sundsvalls fjärrvärmenät. Ackumulatorn har 
bidragit till att minska oljeförbrukningen eftersom varmt vatten kan lagras under natten när 
efterfrågan är mindre hos kunderna. Dessutom fungerar ackumulatorn som ett reservmagasin 
vid olyckor på nätet. Huvudproduktionen i Sundsvall sker vid Korstaverket som är strategiskt 
placerat vid Tunadalshamnen vilket utgör en logistisk fördel i fjärrvärmesammanhang. 
Genomsnittspriset för fjärrvärme i Sundsvall 2008 var 65 öre/kWh. 

 
3.3.1 Distributionssystemet 

Som tidigare nämnts distribueras Sundsvalls fjärrvärme i ett distributionsnät som har en 
sammanlagd ledningslängd på ca 23 mil. Figur 4 illustrerar utbredningen av Sundsvalls 
distributionsnät som sträcker sig från Birsta och Finsta i norr till Bredsand i söder. 
Fjärrvärmenätet når även ut på Alnö och västerut sträcker sig nätet till Nacksta och Bergsåker. 
En intressant lösning är att Alnö är sammankopplat med huvudnätet via en 
undervattensledning som är sänkt ner till 35 meters djup. Detta projekt innebar en relativt hög 
investeringskostnad, men motiverades utifrån tron att ju mer som kopplas ihop mot 
huvudnätet desto långsiktigare bättre förutsättningar för fjärrvärmeverksamheten eftersom det 

                                                 
9 Det är värt att notera att SCA i Sundsvall både är en potentiell konkurrent och en kund till SE. Som avtalen ser 
ut idag behöver spillvärmen från Ortviken passera Korstaverket för att temperaturen ska matcha efterfrågan från 
Tunadals sågverk. 
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är där den energieffektivaste produktionen återfinns. De mindre fjärrvärmenäten i Kvissleby, 
Matfors, Liden, Indal och Lucksta illustreras inte i Figur 4. I Sundsvalls tätorter finns idag ca 
12 000 villor och andelen av dessa som ansluter sig till fjärrvärmenätet växer med ca 400 
villor per år. 

 

 
Figur 4: Distributionsnätet i Sundsvall  

 
Det första spillvärmesamarbetet i Sundsvall inleddes 1980 mellan Ortvikens pappersbruk 
(SCA) och SE. Ortvikens pappersbruk ligger lägligt till geografiskt ur fjärrvärme synvinkel 
eftersom den ligger i direkt anslutning till fjärrvärmenätets centrala ledningar som har en 
grövre dimension. Detta spillvärmesamarbete avslutades dock i och med pappersbrukets egen 
effektivisering i början av 1990-talet. Sundsvall Energi och Ortvikens pappersbruk fann dock 
en ny möjlighet till samarbete och SE investerade i ny anläggning som togs i drift 2006 och 
som innebar en femdubbling av det tidigare uttaget av spillvärme. Gällande detta spillvärme-
samarbete är det relevant i TPA sammanhang att känna till att det är returledningen med 
avkylt vatten som värms upp av spillvärmen från Ortvikens pappersbruk, från ca 45 grader 
upp till ca 65 grader. Spillvärmen i systemet kan med andra ord inte fungera som en direkt 
konkurrent idag. Ytterligare en sak att beakta är att SE idag har tre mindre kundanläggningar 
som levererar periodvisa överskott av värme tillbaka till nätet. 

 
3.3.2 Produktionsanläggningar 

Produktionskapaciteten för Sundsvalls fjärrvärmeverksamhet i huvudnätet är fördelad på 11 
stycken produktionsanläggningar som ägs och drivs av SE, samt externa leverantörer där 
Ortvikens pappersbruk (SCA) utgör den dominerande aktören, vilket illustreras i Tabell 2 
(Sundsvall Energi, 2010). Gällande SEs egna produktionsanläggningar utgör Korstaverket 
kärnan med det nya kraftvärmeverket för avfallsbränsle, den gamla avfallskraftvärmepannan 
samt kraftvärmeverket för olja. Vid Korstaverket produceras därmed inte bara värme, utan 
även el. Det nya avfallskraftvärmeverket har även installerat rökgaskondensering i syfte att få 
ut mer energi ur produktionen. De två avfallskraftvärmeanläggningarna utgör primär baslast i 
systemet, tillsammans med den spillvärme som levereras. Vid Korstaverket finns även två 
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elpannor som används när elpriserna är fördelaktiga, en av dessa producerar till Tunadals-
sågen och eftersom den levererar till industrin innebär det att elskatten kan bortses ifrån. Ren 
reservkapacitet finns även utspritt i fjärrvärmesystemet i sex oljeeldade panncentraler.10 
Spillvärme levereras främst från Ortvikens pappersbruk, men även rötgas från Tivoliverket 
och deponigas från Nacksta utgör mindre spillvärmeproducenter i fjärrvärmesystemet. 

 

Tabell 2: Produktion av värme och el i huvudnätet i Sundsvall, 2009 

Produktionsanläggning Värme (GWh) Andel i produktion El (MWh) Bränsle 

Avfall KVV Nya 362,6 48 % 138,6 Avfall 
KVV 149,5 20 %  Olja/Tallbeckolja 
Avfall KVV Gamla 83,3 11 %  Avfall 
Elpanna 13,0 1,7 %  El 
Elpanna till Tunadal 11,0 1,5 %  El 
HC3 P1 6,3 0,0 8%  Olja 
HC3 P2 4,5 0,06 %  Olja 
HC1-2, BC o TC 11,4 1,5 %  Olja 
     
Deponigas Nacksta 6,0 0,08 %  Spillvärme 
Rötgas Tivoliverket 1,9 0,03 %  Spillvärme 
Ortvikens pappersbruk 107,1 14 %  Spillvärme 

Totalt 756,6  138,6  

 
 

För att skapa en tydligare bild av bränslefördelningen i Sundsvall illustrerar Figur 5 andelen 
bränsle i fjärrvärmesystemet både vid 2005 och 2008 års produktion.11 Figuren visar att 
Sundsvall bara på några år har gått från att använda över 75 procent eldningsolja i sitt 
fjärrvärmesystem till att endast använda ca 15 procent olja, varav en stor andel av den oljan 
idag utgörs av bioolja. Andelen olja i Sundsvalls fjärrvärmenät var därmed extremt hög i Sve-
rige fram till år 2005. Förklaringen till denna förändring är givetvis att det nya kraftvärme-
verket för avfallsbränsle togs i drift 2006. Vi kan även se att andelen spillvärmeökade från ca 
4 procent till ca 20 procent mellan 2005 och 2008, vilket var ett resultat med det nya avtalet 
med Ortvikens pappersbruk. Andelen avfall i bränsleförbrukningen har nästan bytt plats med 
andelen olja i tidigare års bränsleförbrukning och utgör 2008 ca 65 procent av bränslet för 
producerad fjärrvärme. 

                                                 
10 Reservanläggningar finns på Alnö, Finnsta, Granöholmsverket, Bergsåker, Nacksta och Bredshamn. Dessa 
anläggningar har behållits i systemet av leveranssäkerhetssynpunkt. 
11 Notera att det inte går att direkt jämföra Tabell 2 och Figur 5 eftersom de illustrerar produktionen och bränsle-
förbrukningen under olika år. 
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2005

(850 GWh)

2008

(950 GWh)

Eldningsolja Avfall Övrigt (spillvärme, deponigas, 
rötgas)

 
Figur 5: Sundsvall Energis bränsleförbrukning 2005 och 2008 
 

Ytterligare en illustration av Sundsvalls fjärrvärmeproduktion och hur den varierar över året 
ges i Figur 6 som visar ett förenklat varaktighetsdiagram. Längst ner i diagrammet återfinns 
deponi- och rötgasen från Tivoliverket och Nacksta som 2008 utgjorde ca 9 GWh. Dessa 
utgör baslast i och med att det är metangaser som ändå ska eldas upp och då är det 
fördelaktigt att värmeöverskottet tas om hand i fjärrvärmeverksamheten. Baslast i systemet 
utgör även de båda avfallskraftvärmeverken och i Figur 6 illustreras dessa av det gula 
området. Sundsvalls Energi har även så kallad rökgaskondensering för att få ut mer energi av 
rökgaserna på den nya avfallspannan, vilket utgör nästa produktion i körordningen (orange 
område i Figur 6). Rökgaskondenseringen tas ur drift under sommarmånaderna när 
värmebehovet blir för litet. Intressant att notera är även det prickade området, vilket visar den 
värme som kyls bort under sommartid. Anledningen till att SE måste kyla bort värme har att 
göra med deras åtagande på avfallsbehandlingsmarknaden.  
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Kallkondensering 13 GWh

Elpanna 0 GWh

HC3 2,2 GWh

KVV 163 GWh

Spillvärme 129 GWh

F5 Rg-kond + FV-eco 19 GWh

Fastbränslepannor 410 GWh

Deponigas/rötgas 9 GWh

Elproduktion F1 26 GWh

Elproduktion F5 77 GWh

Elproduktion KVV 77 GWh

 
Fjärrvärmeproduktion 595 GWh
Hetvattenproduktion 120 GWh
Maxeffekt  190 MW (dygnsmedel)

 
    Figur 6: Varaktighetsdiagram över Sundsvalls produktion 2008 
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Figur 6 visar även att Sundsvall Energi inte tar emot spillvärme under sommarmånaderna när 
värmebehovet i fjärrvärmesystemet är lågt. Även detta är en effekt av att SE har avfallskraft-
värmeverk i sin produktion och att de har bindande åtagande på avfallsmarknaden att ta emot 
och bränna avfall även under sommaren. Avfallsförbränning är dock ur många perspektiv 
positiv i fjärrvärmesammanhang i och med att avfall har en mottagningsavgift, vilket i prak-
tiken innebär att företaget får betalt för bränslet. Av denna anledning är det inte ekonomiskt 
motiverat för Sundsvall Energi att köpa spillvärme under sommarmånaderna, eftersom det 
även medför en kostnad att kyla bort värme. Längst upp i diagrammet (det gråa området) 
ligger det oljeeldade kraftvärmeverket. SE arbetar aktivt med att minska oljeanvändningen 
och har därför börjat använda tallbeckolja i produktionen för att slippa använda eldningsolja 
annat än när temperaturen är som allra lägst. Det som styr körordningen i Sundsvall, i likhet 
med andra svenska fjärrvärmeföretag, är den rörliga marginalkostnaden.  

Konkurrens i det befintliga huvudnätet är teoretiskt möjligt eftersom det redan idag 
finns en potentiell konkurrent till systemet, Ortvikens pappersbruk (SCA). Det finns dock ett 
avtal om spillvärmeleverans mellan Ortviken och Sundsvall Energi som löper till 2016, så 
innan dess kommer inte konkurrens mellan dessa aktörer att uppstå. Efter att det nuvarande 
avtalet löper ut finns det dock en möjlighet för Ortvikens pappersbruk att erbjuda spillvärme 
till kunder, men dock inte som den affären ser ut idag eftersom spillvärmen endast värmer en 
del av returvattnet i Sundsvall. För att Ortviken skall sälja fjärrvärme till kund krävs att de 
antingen själva spetsar sin spillvärme till rätt temperatur, alternativt köper den tjänsten av SE. 
En etablering av en helt ny fristående fjärrvärmeproducent i Sundsvall är osannolik i och med 
att det är svårt att få tag på mark där det är lämpligt att bygga och ansluta till fjärrvärmenätet 
på ett ekonomsikt fördelaktigt sätt. I ett framtida perspektiv, i och med en utbyggnad av 
fjärrvärmenätet i Sundsvall, finns dock möjlighet till fler konkurrenter, både angränsande 
kommuner samt fler industrier (se avsnitt 3.3.3 för en utveckling av detta). 

Kvissleby, söder om Sundsvall, utgör SEs näst största fjärrvärmenät med en produktion 
på ca 30 GWh. Basproduktionen utgörs av en biobränslepanna med rökgaskondensering och 
spetsproduktion utgörs av två oljeeldade pannor. Biobränslepannan är, i likhet med många 
mindre fjärrvärmenät i Sverige, lite för stor för att användas under sommaren vilket innebär 
att oljepannorna körs även under sommaren. Planer finns att på några års sikt kunna koppla 
ihop Kvissleby med Sundsvalls huvudnät. Konkurrens i det befintliga nätet i Kvissleby finns 
inte på de 25-30 GWh som utgör efterfrågan och det är orealistiskt att det skulle etablera sig 
en konkurrent av betydelse där. Matfors, som ligger väster om Sundsvall, har ett ännu mindre 
fjärrvärmenät med en produktion på ca 14 GWh. Produktionen utgörs, i likhet med Kvissleby, 
av en biobränslepanna, med olja som sommarspets och reserv. Sammankoppling till huvud-
nätet är mer osannolik i och med att Matfors ligger på andra sidan om älven, samt att det inte 
finns något på vägen som skulle motivera en investering. Konkurrens i Matforsnätet är 
därmed högst osannolik. SE har även fjärrvärmenät i kyrkbyarna Lucksta, Indal och Liden. 
Produktionen ligger på 2-3 GWh per nät och basproduktionen är biopellets med eldningsolja 
som spets och reserv. Dessa fjärrvärmenät är så pass små att konkurrens både idag och i 
framtiden är högst osannolik. 

 

3.3.3 Expansionsmöjligheter 

När det kommer till regionala sammankopplingar finns det i dagsläget en del planer som SE 
jobbar med. Gällande Kvissleby räknar SE med att på sikt kunna bygga fjärrvärmenätet vidare 
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söderut och därmed ansluta Kvissleby. Denna möjlighet har öppnat sig på grund av att 
Trafikverket bygger nya E4:an, med en ny bro, söderut. Dessutom ändras nuvarande regler 
som innebär att man får gräva ner ledningar vid sidan av E4:an, vilket man inte får idag, samt 
att med bron kan SE samordna med Trafikverket och dra fjärrvärmeledningar i bron. 
Kostnaden för SE att expandera fjärrvärmenätet söderut minskas i och med denna lösning 
betydligt. Expansionen av nätet söderut innebär även att möjlighet till samarbeten med fler 
industrier realiseras. Diskussioner förs både med Kubal (aluminium smältverk) och Akzo 
Nobel (kemiindustrikombinat). Gällande Kubal skulle de i framtiden kunna bli en potentiell 
spillvärmeleverantör, men gällande Akzo Nobel är det osannolikt, men det finns däremot 
stora möjligheter till energisamarbete. Samtal har tidigare förts med bägge industrierna och 
fortsätter nu i och med utbyggnaden söderut.  

Sundsvall Energi har även undersökt möjligheten att sammankoppla fjärrvärmenätet 
norrut mot Timrå. Timrås fjärrvärmeverksamhet ägs av E.ON och de har spillvärme från 
Östrands massafabrik (SCA). Det som försvårar den investeringen är att det inte går att 
sammankoppla näten i Sundsvalls nordligaste delar, eftersom dimensionen på ledningarna är 
för klen där. För att det ska vara ett värmeutbyte att tala om krävs att ledningarna dras till 
Sundsvalls mer centrala och grövre dimensionerade ledningar. Detta ökar kostnaden för 
investeringen och givet att överskottet från Östrands massabruk inte är tillräckligt stort för att 
motivera investeringen idag så vilar den möjligheten. Däremot om de skulle utveckla och öka 
sin produktion finns det potential att i framtiden bygga ihop ledningarna mellan Timrå och 
Sundsvall. Sundsvall Energis motiv till expansion är primärt att de har avfallskraftvärme i sin 
produktion, vilket ger en fördel i och med att det utgör en basproduktion med låga 
marginalkostnader och att det finns ett värmeöverskott på sommaren. Om marknaden växer, 
ökar värmebehovet, vilket även skulle innebära att plats för fler spillvärmeleverantörer i 
fjärrvärmesystemet skulle skapas.  

 
3.4 Ronneby 

Ronneby kommun är utvalt av utredningen eftersom det representerar ett typiskt litet fjärr-
värmenät i Sverige. Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT) är ett helägt kommunalt företag 
med 103 anställda som är indelat i fem verksamheter; fjärrvärme, el-nät, V&A, renhållning 
och bredband. Fjärrvärmeverksamheten är den som har störst omsättning av dessa, men 
antalet anställda i den dagliga driften är endast nio personer. Fjärrvärmeverksamheten är 
prioriterad inom kommunen i och med att de prioriterar att ansluta fler hushåll till fjärrvärmen 
inom kommunen. Utvecklingen av fjärrvärmen i Ronneby (likt de flesta andra orter i Sverige) 
har gått från att vara enskilda små öar till att bygga ihop och bli större enheter i syfte att 
utnyttja stordriftsfördelar. Under 2009 har RMT byggt samman ledningsnäten i Ronneby och 
Kallinge. Detta innebär att RMT idag endast förfogar över två fjärrvärmenät; huvudnätet i 
Ronneby-Kallinge samt ett mindre fjärrvärmenät i Bräkne-Hoby.  

RMT har även under de senaste åren investerat i befintliga samt nya produktions-
anläggningar, dels byggt ut huvudproduktionsanläggningen Sörbyverket och dels byggt ett 
nytt värmeverk i Kallinge. Det senare värmeverket försörjs med bränsle direkt från Södra 
Interiörs bränslelager genom en fast transportör. Detta innebär att transportkostnaderna, vilket 
utgör en betydande del i bränsleförsörjningen, kan minskas. Fjärrvärmeverksamheten inom 
RMT har därmed ett antal år med tunga investeringar bakom sig och känner sig idag 
”färdiginvesterade” i och med att de inte ser att fjärrvärmens marknadsandel kommer att öka. 
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Fjärrvärmemarknaden, i likhet med hela värmemarknaden i Sverige, ser en sjunkande efterfrå-
gan i och med att många kunder arbetar aktivt med att minska/effektivisera sitt värmebehov. 
Genomsnittspriset för fjärrvärme i Ronneby 2009 var 65 öre per kWh.12  

 
3.4.1 Distributionssystemet 

Fjärrvärmenätet i Ronneby-Kallinge har expanderat kraftigt under 2000-talet och med 
sammanlagt 4,6 mil ledningar svarar det för cirka 75 procent av Ronnebys totala värmebehov. 
Under 2009 har fjärrvärmenätet i Ronneby sammankopplats med fjärrvärmenätet i Kallinge, 
vilket utgör den näst största tätorten i Ronneby kommun. I Kallinge har tre nya brikettpannor 
installerats intill Södra Interiör13 för att säkerställa driften och minska miljöpåverkan genom 
transporter. Briketterna transporteras via rör direkt från Södra Interiörs brikettpressar till 
biopannorna. Huvudproduktionsanläggningen i Ronneby-Kallinge nätet är Sörbyverket, i 
vilken produktionen under 2009 har ökat i och med sammankopplingen till Kallinge, vilket 
även har inneburit att äldre pannor i Hulta, Hjorthöjden och Kallinge har lagts ned. Bräkne-
Hoby är beläget 1,5 mil väster om Ronneby, mellan Karlshamn och Ronneby, och utgör en 
tätort som tillhör Ronneby kommun. Bräkne-Hoby har ett eget fjärrvärmenät som är 1,5 mil 
långt och med en total produktion på 36 GWh. Huvudproduktionen i Bräkne-Hoby utgörs av 
en biobränslepanna. 

 
3.4.2 Produktionsanläggningar 

Fjärrvärmeverk med biobränsle som primärt bränsle finns i Ronneby-Kallinge och i Bräkne-
Hoby.14 Samtliga har flis som huvudbränsle och använder olja som kompletteringsbränsle. 
Anläggningarna har även rökgasrening installerat vilket innebär att mer värme kan produceras 
av samma mängd bränsle. Ronneby-Kallinge nätet har även en anläggning med brikettpannor 
i sitt värmesystem, vilket utgör mellanlastproduktion i det systemet. Bägge fjärrvärmenäten 
har även oljeeldade pannor som reserv i produktionen. Total produktion 2009 i Ronneby-
Kallinge nätet var 106 GWh. Andel såld värme under året uppgick till 95,7 GWh, vilket 
innebär en nätförlust under året med cirka 10 procent. Fjärrvärmenätet i Ronneby-Kallinge är 
relativt nytt (byggt i huvudsak under 1990- och 2000-talet) vilket innebär att nätförlusterna är 
relativt låga jämfört med många andra fjärrvärmenät i Sverige. Total produktion 2009 i 
Bräkne-Hoby nätet var 36 GWh. Kostnaderna för produktionen domineras av bränslekost-
naderna.15 

I dagsläget använder RMT cirka 96 procent biobränsle och cirka 4 procent eldningsolja, 
vilket används som spets vid kalla temperaturer och under sommaren när biobränslepannorna 
är för stora för det efterfrågade värmebehovet. RMT har jobbat mycket med att få ner 
oljeförbrukningen även under sommarmånaderna. De senaste sju somrarna har man valt att 
elda sågspån när det har varit låglast. Tidigare användes oljapannorna vid låglast eftersom 

                                                 
12 Under 2010 har dock företaget höjt sina priser till 78 öre per kWh, eftersom företaget under ett antal år har gått 
med förlust och i dagsläget har cirka 11 miljoner i negativt eget kapital.  
13 Södra Interiör (tidigare Gapro) har sitt huvudkontor i Kallinge där de tillverkar panel, massiva trägolv samt 
fingerskarvade produkter. 
14 Diskussioner fanns tidigare om att bygga en avfallsförbränningsanläggning, men politikerna i kommunen 
röstade mot det förslaget vilket innebar att en till biobränslepanna byggdes istället. 
15 Under 2009 ökade priserna på biobränslen med 20-25 procent, vilket var mer än vad RMT hade budgeterat 
för. Detta hade en negativ effekt på företagets resultat. 
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biobränslepannorna har en min last på cirka 2 MW. Sågspånet har den egenskapen att den går 
att nyttja i biobränslepannan även vid lägre last än vad övrigt biobränsle gör. Dessutom är det 
billigt under sommaren vilket ytterligare är en fördel för produktionen. Gällande potentiell 
spillvärmeleverantör finns Djupafors pappersbruk, ägt av Cascades, vilket ligger i Kallinge. 
Diskussioner om samarbete med Cascades har inletts av RMT. En anledning till att ett 
spillvärmesamarbete mellan Djupafors och RMT inte redan har kommit till stånd är att 
pappersbruket har haft ekonomiska bekymmer under ett antal år. För RMT har frågan om vem 
ska ta risken i en sådan investering därmed realiserats. Vem vill investera i fjärrvärme-
ledningar när det inte finns garantier att investeringen kommer att betala av sig? Ytterligare en 
potentiell konkurrent till fjärrvärmenätet är Tarkett, som har fabrik i närområdet. Som det ser 
ut idag har de dock en så liten panna att de knappt klarar sin egen försörjning. Det skulle även 
innebära en stor investering eftersom RMT inte ligger i närheten med sitt nät. Det har dock 
förts samtal med dem, men de har inte varit intresserade. Utöver dessa potentiella konkurren-
ter finns i dagsläget ingen konkurrent i vare sig Ronneby-Kallinge eller Bräkne-Hoby nätet. 

 
3.4.3 Expansionsmöjligheter 

En diskussion rörande en vision om ett regionalt fjärrvärmenät i området har inletts av 
Karlshamn Energi, se Figur 7 för en illustration. Karlshamns Energi har ingen egen 
fjärrvärmeproduktion utan får i princip hela sitt energibehov från spillvärmen från Södra Cell 
Mörrum. Visionen om ett regionalt fjärrvärmenät baseras på att leveranserna av spillvärme 
från företag i området kan utgöra grunden för en utbyggnad av fjärrvärmenätet. I en första 
etapp planerades att bygga ihop Karlshamn med Olofström, men i och med lågkonjunkturen 
lades det projektet på is. Karlshamn Energi har även tittat på att bygga ihop med Ronneby, 
men det är stora investeringar i och med att man uppskattar att bara ledningsnätet mellan 
Karlshamn och Ronneby skulle gå på cirka 300 miljoner. För RMT är det en stor investering 
och dessutom i ett läge när RMT redan har investerat i nya anläggningar och nya 
fjärrvärmeledningar. RMT påpekar dock att de är positiva till att Södra Cell och andra företag 
levererar spillvärme i regionen, framförallt för miljön, men i och med att RMT har tunga 
investeringar bakom sig är det i dagsläget svårt för dem att investera. Skulle Södra Cell stå för 
investeringen av ledningen skulle situationen vara en annan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figur 7: Vision av ett regionalt utbyggt fjärrvärmenät 
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Ytterligare potentiellt regionalt samarbete finns med Karlskrona Energi (ej med i Figur 7) 
som ligger ca 3 mil norr om Ronneby. Det har dock inte funnits något intresse därifrån 
tidigare. Djupafors pappersbruk sökte RMT samarbete med för cirka fem år sedan och då 
diskuterades att bygga en 25 MWh panna och en turbin på 6 MWh som kunde kyla på RMTs 
nät. Ekonomiskt gick det dock inte att komma överens i den affären. Fortsatta försök med 
samarbete pågår dock i och med att Djupafors är i en situation att de måste bygga en ny panna 
för att försörja värmebehovet. De planerna utgår från att Djupafors säljer bränsle till RMT och 
tar värme från returledningen för sin uppvärmning. Detta innebär att returtemperaturen 
sjunker och därmed får RMT ut mer effekt i och med att de har rökgasrening installerat. RMT 
är inte negativa till projektet, men det handlar om vem som ska ta risken i investeringen. I 
problematiken ingår att bruket har haft ekonomiska bekymmer under många år, vilket ökar 
risken i ett sådant samarbete. 

 30



Kapitel 4 

ANALYS  

 

4.1 Introduktion 

I detta kapitel analyseras: (a) ett antal faktorer och förutsättningar som påverkar vilka effekter 
ett införande av TPA kan ha på fjärrvärmemarknaderna; samt (b) potentiella effekter på pris-
bildning samt på de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av ett sådant införande. 
De generella frågor som tas upp exemplifieras av erfarenheter och åsikter från de tre stude-
rade kommunerna, och i förekommande fall belyser vi även viktiga skillnader och likheter 
mellan olika typer av TPA-modeller.  

I avsnitt 4.2 lyfter vi fram och analyserar ett antal viktiga frågor, som kommer att aktua-
liseras och behöva hanteras vid ett införande av TPA. Avsnitt 4.3 diskuterar möjliga effekter 
på prisbildningen medan avsnitt 4.4 kartlägger de viktigaste samhällsekonomiska kostnaderna 
och intäkterna av en TPA-reform. Avslutningsvis diskuteras frågan om vilken roll miljöhän-
syn kan – och bör – spela i TPA-sammanhang.  

 

4.2 Viktiga frågor som aktualiseras vid en TPA-reform 

I detta avsnitt diskuteras ett antal viktiga frågor som aktualiseras vid införandet av TPA på 
svenska fjärrvärmenät. Avsnittet är indelat utefter de frågor som väckts i våra intervjuer med 
de tre fjärrvärmekommunerna, och i respektive del analyseras betydelsen av respektive fråga. 
Det bör noteras att många av de frågor som tas upp är ofta tätt sammanflätade, och berör t.ex. 
på olika sätt incitament till investeringar och systemoptimeringsaspekter.  

 

4.2.1 Särskiljning mellan produktion och distribution 

De svenska fjärrvärmeföretagen har överlag god kunskap om vad varje produktionsenhet i 
systemet bidrar med i och med att varje enhet har sin roll i ett varaktighetsdiagram.16 Vid 
införande av TPA är ett viktigt första steg att särskilja mellan produktionen av värme (vilket 
är den del som ska konkurrensutsättas) och distributionen av värme (dvs. den del som utgör 
ett naturligt monopol och som därmed ska regleras). Särskiljningen är viktig för att produk-
tionsanläggningarna skall ges goda förutsättningar att konkurrera på så likartade villkor som 
möjligt (och t.ex. undvika korssubventionering mellan produktion och distribution). Vid 
elmarknadsreformen 1996 utgjorde denna uppdelning av industrin ett viktigt sätt för att åstad-
komma ökad konkurrens. Ett genomgående budskap i detta kapitel är dock att förutsätt-
ningarna att särskilja produktion och distribution inom fjärrvärmeverksamheten inte är lika 
gynnsamma som för el. Det är visserligen tekniskt sett fullt möjligt att göra en uppdelning (se 
t.ex. ÅF Energi och Miljö, 2005), men fjärrvärmen utgör ett mer integrerat system där det 
finns tydliga merkostnader av en sådan åtgärd.  

Ett skäl till detta är att det inte alltid är självklart att i alla nät definiera vad som är distri-
bution och vad som är produktion då nätverksamheten på många sätt interagerar med pro-
duktionsanläggningarna. Ett exempel på detta är de fjärrvärmesystem som har en hetvatten-

                                                 
16 Ett varaktighetsdiagram beskriver driftsordningen mellan fjärrvärmeföretagets produktionsanläggningar, 
vilken är baserad på rörliga kostnader (se t.ex. ÅF Energi och Miljö, 2005, s. 356-359).  
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ackumulator inkopplad på sitt nät; dessa bidrar både till distributionen och till produktionen. I 
Sundsvall har man en ackumulator på 18 000 kubikmeter som i första hand bidrar till 
distributionen i och med att om en stor läcka uppstår har bolaget ett stort vattenmagasin som 
kan agera som reservkapacitet. Samtidigt används även ackumulatorn för att utjämna produk-
tionen samt för att undvika att utnyttja spetslast (dvs. oljepannor). När behovet av värme i 
nätet sjunker (låglast) kan värmen lagras i ackumulatorn och när behovet stiger (höglast) kan 
ackumulatorn tömmas och ge värme till nätet. Detta medför att produktionsanläggningarna 
kan köras med en jämnare belastning under en längre tid, vilket totalt sett innebär en högre 
verkningsgrad. Frågan om hur en ackumulator, som ligger långt ut i nätet och jobbar för alla 
produktionsenheter, ska behandlas i en TPA-lösning behöver hanteras på ett effektivt sätt.  

I Göteborg finns ingen ackumulator i systemet, men vattenvolymen i fjärrvärmesystemet 
används som en ackumulator. Under låglasttiden på dygnet ökar man temperaturen för att få 
in billig energi och sedan sänker man temperaturen under höglasttiden, vilket således innebär 
att vattenvolymen används som en dygnsutjämnare. Det bygger på att man varierar tempe-
raturerna över dygnet och att nätet i någon mening blir en produktionsanläggning i och med 
att vattenvolymen blir en del av produktionssystemet. I Göteborg använder man sig även av 
temperaturskillnader för att optimera uttaget av spillvärme i produktionen i och med att de har 
en förhöjd framledningstemperatur i syftet att kunna distribuera mer spillvärme till ytter-
områden. I en TPA-situation kan detta innebära problem. Eftersom vattenvolymen används 
som en buffert där det går att logga in och ur värme, blir den systemansvarige inte helt 
fristående från produktionen då denna funktion till viss del påverkar vilka produktionsenheter 
som kommer att köras. För att skapa en situation där den systemansvarige är oberoende kan 
man införa standardiserade temperaturer utifrån exempelvis nivån på utetemperaturen. Detta 
innebär dock att en separering av distribution och produktion leder till att fjärrvärmesystemet 
förlorar den optimeringsmöjlighet som används idag. Det är visserligen fullt möjligt att driva 
systemet utan att göra den här typen av optimering, men det innebär ett avkall på 
kostnadseffektiviteten i systemet.  

Lösningen gällande en hetvattenackumulators roll i systemet, alternativt användandet av 
vattenvolymen i distributionsnätet, är att låta systemoperatören sköta driften och optimera 
hela distributionsnätet med ambitionen att säkerställa en optimal drift. Detta kräver dock hög 
kompetens och kunskap om hur olika anläggningar kan kombineras både hos systemoperatör 
samt hos de som driver olika produktionsanläggningar. Ett alternativ är även att det blir en 
affär i sig att sälja ackumulering, liknande som det idag är på naturgasmarknaden. De som 
äger vattenlagren säljer lagerkapacitet och de som äger näten säljer transport. De som köper 
energi får köpa och transportera och lägga i lager och ta ut ur lager och mixa ihop det. Detta 
går exempelvis inte på elmarknaden i och med att elektricitet inte går att lagra, men skulle 
fungera med fjärrvärme tack vare att varmvatten har en viss lagringskapacitet. En sådan 
lösning kan potentiellt innebära stora transaktions- och uppstartskostnader. Att lösa denna 
fråga på naturgasmarknaden har varit en komplicerad och utdragen process, och då ska man 
ha i åtanke att det gällde ett (1) nationellt system att jämföra med fjärrvärmens flera lokala 
system. 

En betydande del av den pågående forskningen inom fjärrvärmesektorn fokuseras även 
på att optimera fjärrvärmesystemet än mer och exempelvis använda husen på ett liknande sätt 
som idag görs med vattenvolymen. Detta innebär man försöker åstadkomma en utjämning av 
kundernas värmebehov över dygnet genom att utnyttja värmen mer effektivt i husen (se t.ex. 
Yliniemi, 2007; Wollerstrand m.fl., 2007; Yliniemi m.fl., 2009). Fjärrvärmeföretagen har 
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insett att det finns stora vinster att hämta genom att optimera och integrera systemen 
ytterligare. Däremot utgör detta ytterligare en punkt där det finns skäl att ifrågasätta om dessa 
incitament till att optimera hela det sammansatta systemet kommer att finnas kvar om man 
särskiljer produktion och distribution. Som det är idag hanterar fjärrvärmeföretaget alla 
”gungorna och karusellerna” från olika anläggningar vilket gör att de också har en drivkraft 
att genomföra dessa effektiviseringar. I ett TPA-system, där det finns aktörer som endast är 
ägare av en produktionsenhet, kommer incitamenten att exempelvis minska produktion-
stopparna inte nödvändigtvis vara lika starka.  

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till gällande separationen av distribution 
och produktion gäller huruvida det endast är baslast och mellanlast som ska utgöra produktion 
(och därmed vara konkurrensutsatt) och om då spetslasten i någon mening kommer att tillhöra 
distributionen (och därmed vara reglerad). Det finns mycket som talar för att det i många 
fjärrvärmenät blir systemoperatören eller nätägaren som reglerar spetslasten eftersom det är 
dyr produktion som endast används i nödfall, dvs. när det är väldigt kallt ute eller om någon 
annan produktion i systemet inte fungerar. Vad som är bas- och mellanlast och spetslast är 
dock en definitionsfråga, som dessutom skiljer sig åt mellan olika fjärrvärmesystem. Detta är 
även något som har förändrats över tiden, och som med all sannolikhet kommer att ändras 
även i framtiden eftersom vad som utgör spetslast i ett fjärrvärmesystem i slutändan är en 
prisfråga. På 1960-talet utgjorde exempelvis inte oljeeldade pannor spetslast utan byggdes i 
syfte att användas som baslast.  

I Göteborg uppkommer ytterligare ett problem som hänger ihop med en särskiljning av 
produktion och distribution. Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralerna i fastigheten, och 
detta innebär att leveransanläggningen i huset är en del av distributionssystemet (något som 
inte är vanligt förekommande på andra ställen i Sverige). Det normala är att kunden äger sin 
fjärrvärmecentral och köper sin värme via mätare. Om man delar upp systemet, vart ligger 
fjärrvärmecentralen? Detta är dock en relativt unik frågeställning som sannolikt går att lösa 
avtalsmässigt i och med en särskiljning, men det kommer även här att krävas en del admini-
strativt arbete för att lösa frågan. 

Diskussionen i detta avsnitt pekar på en rad omständigheter som bör hanteras i det fall då 
produktions- och distributionsverksamheterna separeras. Problemen återkommer i alla former 
av TPA (dvs. reglerad TPA, förhandlad TPA och single-buyer modellen). Visserligen går alla 
modellerna att genomföra utan en särskiljning men oftast är en sådan önskvärd för att åstad-
komma de konkurrenseffekter som TPA ursprungligen syftar till (se också avsnitt 4.2.5). Om 
inte detta införs är det relativt enkelt för en nätägare, som dessutom är ägare av en stor bas-
produktionsanläggning, att styra mot ökad användning av denna. Det är möjligtvis endast en 
utökad produktionsmarknad som går att genomföra utan särskiljning mellan produktion och 
distribution i och med att den modellen främst bygger på särredovisning av de olika verksam-
heterna (se avsnitt 2.4). Poängen med den senare marknadslösningen är just att undvika de 
problem som uppstår med ett separerat system. 

 

4.2.2 Tillgång till fjärrvärmenätet och betydelsen av geografisk lokalisering 

Ett fjärrvärmenät är ett radiellt uppbyggt system som ofta har byggts ut successivt och an-
passats till den rådande marknadssituationen. Ledningar och pumpar har dimensionerats med 
hänsyn till topografi samt produktionsanläggningarnas och kundernas geografiska lokalise-
ring. Fjärrvärmenäten är inte uppbyggda på samma sätt i Sverige, utan de varierar kraftigt 
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gällande t.ex. storlek på nät samt andra lokala förutsättningar. Mindre och enklare nät har ofta 
en ”trädstruktur” med huvudmatning från en produktionsanläggning och en ledningsstruktur 
med klenare ledningsdimensioner ju längre ut i nätets grenar man kommer. Större nät har ofta 
en ”ringstruktur”, vilket innebär att det finns flera överkopplingar mellan grenar samt att det 
finns större produktionsanläggningar placerade på flera ställen på nätet. Produktionsanlägg-
ningarna har dock ofta en egen trädstruktur med ledningar med större dimension som sedan 
avtar och blir klenare.  

Ett problem som är kopplat till nätets struktur är att inmatning av värme i nätet inte kan 
ske i de klenare ledningarna, utan inmatningen måste ske i de större stammarna. I små nät kan 
därför möjliga inmatningar på nätet av t.ex. en potentiell spillvärmeleverantör eller en 
etablering av nya produktionsanläggningar vara kraftigt begränsade. I ett större nät finns det 
ofta flera möjliga anslutningsplatser, men även här kan tillgänglig kapacitet i ledningarna 
utgöra en begränsning. Flöden och temperaturer är dimensionerade för de anläggningar som 
finns och nya anläggningar som orsakar förändrad drift kan komma att kräva en annan teknisk 
prestanda hos nätet. I och med att antalet inmatningspunkter i nätet är begränsade kommer 
lokaliseringen av en ny produktionskälla/spillvärmeleverantör att vara av stor betydelse. En 
naturlig lösning på denna problematik är att förstärka nätet eller bygga nya förbindelseled-
ningar från produktionskällan till lämplig inmatningspunkt på nätet, men detta kommer att 
innebära en ökad investeringskostnad. Frågan om vem som skall stå för denna kostnad är inte 
enkel att lösa i dagens system och kommer sannolikt inte att bli enklare om TPA införs. Rent 
tekniskt är detta inget problem men det innebär att de positiva konkurrenseffekter som TPA 
för med sig kan bli måttliga i vissa nät på grund av de merkostnader som uppkommer vid 
olämpliga anslutningspunkter (åtminstone om den tredje parten förväntas bära merparten av 
dessa kostnader).17 

Ett exempel som illustrerar detta är grannkommunerna Sundsvall och Timrå. I gränsen 
mellan Sundsvall och Timrå kommun ligger Östrands massabruk SCA, som levererar hela sin 
spillvärme till Timrås fjärrvärmesystem, i sin tur ägt av E.ON.18 Kontakter har tagits för att 
sammankoppla de bägge kommunernas fjärrvärmesystem, men anledningen till att det idag 
inte har genomförts är att  de fjärrvärmeledningar i Sundsvalls nät som angränsar till Timrå är 
av väldigt klen dimension. Möjlig sammankoppling till Timrås nät ligger betydligt längre ner 
i Sundsvalls fjärrvärmesystem, där de har grövre ledningsdimensioner. Detta innebär en 
kraftigt ökad investeringskostnad för att koppla ihop näten. När denna möjlighet undersöktes 
konstaterades att det skulle behövas ca 50-60 GWh tillgänglig spillvärme för att motivera den 
investering som skulle krävas. Idag fanns inte den kapaciteten vid Östrands massabruk, men 
om massabruket i framtiden skulle utöka sin produktion kan det bli aktuellt att investera i en 
sådan ledning.  

Även i detta fall finns inga tydliga skillnader mellan de olika TPA-modellerna. En viktig 
fråga är (som antyds ovan) att nätens geografiska variation i sig kan begränsa möjligheten till 
konkurrens i ett TPA system. En annan aspekt på problemet är vilka incitament till förstärk-
ning av nätet och investeringar i nya nät som olika modeller genererar. Investeringar i fjärr-
värmeledningar är kapitalintensiva och kräver långsiktiga strategiska beslut. I ett konkurrens-

                                                 
17 Om investeringarna är så pass omfattande och av sådan art att flera potentiella producenter kan dra nytta av 
dem är det dock rimligt att systemoperatören står för en del av den totala kostnaden.  
18 Volymmässigt ligger Timrås fjärrvärmeleveranser på ca 70 GWh per år vilket kan jämföras med Sundsvalls 
fjärrvärmeleveranser på ca 500 GWh per år. 
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utsatt system kommer investeringsriskerna med stor sannolikhet att öka, vilket ofta innebär en 
minskad investeringsvilja hos de befintliga aktörerna. Detta är en viktig fråga som vi fördju-
par oss ytterligare i nedan. 

4.2.3 Investeringar och incitament: nätexpansion och låga returtemperaturer 

En omreglering av fjärrvärmen med ett större inslag av konkurrens leder till större affärsrisker 
för fjärrvärmeverksamheten i och med att nya företag kan komma in på marknaden och ta 
marknadsandelar. Detta innebär att det i ett konkurrensutsatt system ofta krävs en högre 
riskpremie och kortare återbetalningstid för de investerade pengarna. När konkurrensen och 
riskerna ökar minskar investeringsincitamenten framförallt för kapitalintensiva och långsik-
tiga investeringar såsom utbyggnad av nät och nya produktionsanläggningar. Ett exempel som 
kan illustrera detta är den planerade utbyggnaden i Sundsvall där man har hittat en möjlighet 
att bygga ut fjärrvärmenätet söderut i och med att Trafikverket planerat att bygga en bro och 
Sundsvalls Energi har fått möjlighet att dra rörledningarna i bron. Detta har lösgjort en 
tidigare teknisk och ekonomisk begränsning (att slippa dra ledningar under vattnet) vilket gör 
att det blivit enklare att expandera fjärrvärmenätet geografiskt, samt att det blivit möjligt att 
föra diskussioner med ytterligare en eller två industrier om spillvärmesamarbeten. Sundsvall 
Energi ställer sig i vår intervju dock frågande till om en sådan investering skulle genomföras i 
ett uppdelat system i och med att vinsterna uppstår i produktionen, men det är en nätägare 
som sannolikt står för investeringen. Dessutom innebär utbyggnaden att de möjliggör poten-
tiell konkurrens från ytterligare två aktörer. Dessa farhågor skall samtidigt inte överdrivas, 
men klart är att vid TPA är det viktigt att klargöra under vilka förhållanden systemoperatören 
är ansvarig för att investera i nya förbindelser samt vilka kostnader som de respektive produ-
centerna ska bära. Eftersom sammankopplade nät oftast innebär att fjärrvärmeföretagen kan 
jobba med smartare och mer miljövänlig produktion (jämfört med i små nät) är det viktigt att 
gynna den utvecklingen, och tydliggöra de regler och styrmedel som ska säkerställa en sådan 
integrering av näten. Ytterligare skäl till att gynna investeringar i nätutbyggnad är att 
sammankopplade marknader dessutom möjliggör en ökad konkurrens både i producent- och 
distributionsledet. 

En viktig fråga för fjärrvärmeföretagen gäller även investeringar som kan åstadkomma 
låga returtemperaturer i systemet (för returtemperaturens inverkan på produktion och 
distribution av fjärrvärme se t.ex. Persson, 1990; Wernstedt m.fl., 2008). Vem har i ett 
separerat system incitament att lämna låga returtemperaturer19 då detta innebär en åtgärd hos 
kunderna? Problemet uppstår i och med att det inte är nätägaren/distributören som kommer att 
tjäna på investeringen utan det är i första hand produktionsanläggningarna. Även om en given 
producent genomför åtgärder i husen som ger lägre returtemperaturer kommer denna 
investering även att gynna andra produktionsanläggningar. Olika produktionsanläggningar har 
dessutom olika behov av låga returtemperaturer. Vi har med andra ord en situation där 
investeringar i låga returtemperaturer genererar kollektiva nyttigheter, och en enskild 
producent kan därför inte tillgodogöra sig alla fördelar av en sådan investering. Därför blir 
också incitamenten till att genomföra dessa för låga. I Göteborg skulle man t.ex. kunna tänka 
sig att Renova väljer att inte göra en sådan investering hos sin kund, eftersom det kan vara 
Shell som då tillgodogör sig en del av nyttan. Idag har ett integrerat fjärrvärmeföretag 

                                                 
19 Låga returtemperaturer är framförallt viktigt för fjärrvärmeföretag som har kraftvärme i sin produktion, 
exempelvis Göteborg och Sundsvall, eftersom det gör att de totalt sett ökar sin verkningsgrad. Det är dock även 
viktigt för företag som har rökgasrening, i och med att lägre returtemperatur innebär att effekten på denna ökar. 
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förhållandevis starka incitament att göra den här typen av investeringar. Det bör dock betonas 
att i en TPA-situation kan detta lösas med hjälp av förhandlingar och kontrakt mellan de 
inblandade parterna. De inblandade parterna är överlag väl definierade och förhållandevis få 
så att utsikterna för att åstadkomma sådana förhandlingslösningar bör vara goda. Med detta är 
trots allt en fråga som kräver närmare belysning, och det är viktigt att en eventuell ny 
lagstiftning på området inte försvårar för denna typ av frivilliga överenskommelser.  

De problem som diskuterats i detta avsnitt kommer att vara lika aktuella oavsett vilken 
TPA-lösning som väljs. Incitamenten att investera i befintliga eller nya nät är enklare att finna 
i ett integrerat system eftersom en investering i nätdelen eller hos kunderna ofta leder till 
vinster för produktionen. När denna kedja bryts kommer investeringsincitamenten att minska, 
samtidigt som en ökad risk i ett konkurrensutsatt system också kan verka hämmande för inve-
steringsviljan totalt sett. En modell som bibehåller ett integrerat system – såsom t.ex. en 
utökad producentmarknad – kommer därför att kunna hantera investeringsproblematiken. I en 
TPA-situation kan dessa incitament mycket väl återskapas genom att göra det enkelt för de 
olika aktörerna att ingå avtal kring investeringar, samt genom att tydliggöra vilket ekonomiskt 
ansvar systemoperatören har för att t.ex. möjliggöra nätexpansion.  

 

4.2.4 Ansvarsfrågan vid olyckor och driftsstopp 

Ytterligare en problemställning som är viktig att behandla är frågan om ansvar. Denna fråga 
rör en rad potentiella problem och i detta avsnitt behandlas ansvarsfrågan vid olyckor och 
driftstopp medan nästkommande avsnitt diskuterar reserv-, spets- och balansansvar. Den 
förstnämnda frågeställningen gäller vem som i ett särskiljt system har ansvaret för en olycka 
eller driftstopp som uppstår i produktionen, men som får effekt på nätet och påverkar kunder 
från alla leverantörer. Frågeställningen berör även vem som tar ansvar för de kunder som har 
en spillvärmeleverantör som är konjunkturkänslig och t.ex. lägger ner sin produktion. Ett 
exempel som illustrerar den första punkten är om någon stänger en ventil oförsiktigt någon-
stans i produktionen; detta kan skapa en tryckvåg20 i systemet som leder till en skada senare 
på nätet. Om det går att identifiera var skadan har uppstått kan man lägga ansvaret på den 
leverantören. Det är dock inte alltid säkert att det går att identifiera var skadan har uppstått, 
eftersom det är avhängigt hur noggrant det aktuella företaget mäter tryckslag i systemet.  

Ett exempel på en sådan olycka har inträffat i Göteborg där en tryckvåg slet sönder en 
fjärrvärmeledning och på 45 minuter tömdes stora delar av fjärrvärmevattnet ut i kanalen. Vid 
en liknande olycka gäller det för systemoperatören att snabbt skärma av och isolera läckan för 
att sedan börja pumpa in vatten så snabbt det går och även laga läckan. I ett TPA-system kan 
det vara flertalet företag som har kunder i ett olycksdrabbat område, men vem har ansvaret för 
att leverera till kunderna i en sådan situation? Om det är en större läcka i en del av nätet som 
innebär att de som orsakat olyckan inte kan leverera, vem är ansvarig för att det finns 
reservkapacitet någon annanstans? Sannolikt är det systemoperatören som i en TPA-situation 
kommer att ha det ansvaret, men givetvis måste en sådan aktör ha täckning för sina kostnader 
vilket innebär att systemoperatören måste ta ut en högre kostnad för dessa potentiella risker. 
Detta utgör i sig inte ett hinder för införandet av TPA eftersom ansvarfrågan kan lösas på 

                                                 
20 Företagen mäter trycket i olika delar av fjärrvärmenätet eftersom både ett för högt och ett för lågt tryck kan 
ställa till problem i nätet. Fjärrvärmesystemet är dimensionerat för ett högsta tillåtna tryck, som således sätter en 
övre gräns, men även ett för lågt tryck i systemet innebär en risk för att kraftiga tryckslag kan uppstå (ÅF Energi 
och Miljö, 2005). 
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kontraktsmässiga grunder; i ett TPA-system kommer det dock att finnas ett större behov av 
mätning och övervakning (se också avsnitt 4.2.7 där denna fråga behandlas närmare) och 
kostnaderna för administration kan komma att öka. Det är samtidigt viktigt att en eventuell 
TPA-reform kompletteras med ett regelverk som inte försvårar framväxten av sådana överens-
kommelser mellan olika parter i fjärrvärmesystemet.  

En annan viktig fråga är spillvärmeleveranser. I Göteborg har vi exempelvis en situation 
där fjärrvärmen är direkt inkopplad i Shells raffinaderi, vilket innebär att fjärrvärmevattnet går 
direkt in i deras process och ligger i deras värmeväxlare som har oljeprodukter på andra sidan. 
Idag finns ett avtal som reglerar att Shell inte får koppla in en oljeström som har högre tryck 
än vad fjärrvärmenätet har. I ett TPA-system kan det bli aktuellt att installera en värmeväxlare 
som fysiskt separerar vatten och olja för att en olycka inte skall kunna inträffa.21 I ett annat 
fall i Göteborg släpptes av misstag köldmedel från en av värmepumparna in i fjärrvärmenätet. 
Efter några timmar fanns 20 ton freon i hela fjärrvärmesystemet. I dagens integrerade system 
var det självklart Göteborg Energis uppgift att lösa problemet, men i ett separerat system är 
detta inte en lika självklar fråga att lösa. Sannolikt blir lösningen även här att en barriär, 
såsom en värmeväxlare, måste installeras mellan varje produktionsanläggning som kan 
”trycka in” något oönskat i fjärrvärmesystemet. Dock innebär detta i regel något försämrad 
effektivitet och ökade kostnader. 

Ytterligare en aspekt gällande ansvarsfrågan och spillvärmeleverantörer gäller vem som 
ansvarar för att leverera värme till kunderna om industrin drabbas av en lågkonjunktur och 
antingen drar ned på sin produktion eller alternativt går i konkurs? Att spillvärmesamarbeten 
är bra för fjärrvärmeföretagen är de flesta fjärrvärmeföretag överens om, men samtidigt är det 
ett problem att skapa samarbeten med industrin när man inte vet hur länge de finns kvar. Ett 
exempel i Göteborg är Perstorp i Ale, som under lågkonjunkturen 2009 stängde av sin 
produktion. Nu blev inte detta ett allvarligt problem i Göteborg eftersom Ale är kopplat ihop 
med Göteborgs huvudnät. Om samma sak hade skett innan systemen blev ihopkopplade hade 
dock situationen varit en annan. Ale hade sannolikt fått starta sina oljepannor och fått köra 
dessa under en hel vinter vilket hade inneburit en kraftig kostnadsökning. Frågan gäller alltså 
i ett TPA system, vem tar ansvar för de kunder som en spillvärmeleverantör skulle ha haft om 
företaget går i konkurs? Vid lagstadgad rätt till tillträde är det centralt att det finns avtal 
mellan spillvärmeleverantör och systemoperatör gällande dessa situationer, i och med att 
någon måste ha ansvaret mot kunden. Det här problemet är ofta det som ligger bakom att fler-
talet spillvärmesamarbeten, framförallt till mindre fjärrvärmenät, inte kommer till stånd idag. 
För att hantera denna fråga kommer det därför att krävas en ökad kompetens gällande 
avtalsskrivande hos de inblandade aktörerna. 

För fjärrvärmeföretag där spillvärmesamarbeten utgör en dominant del av deras produk-
tion är denna fråga givetvis av högsta prioritet även i dagens system. Ett exempel är Luleå 
Energi där Lulekraft (samägt kraftvärmeverk mellan Luleå kommun och SSAB) levererar mer 
än 90 procent av Luleå Energis värme under ett år. Där har de löst detta problem genom långa 
avtal (det första avtalet skrevs på 25 år och nästkommande har skrivits på 15 år) där Lulekraft 
har förbundit sig att leverera till Luleå Energi även under perioder när konjunkturen sviker. 
Detta möjliggör att Luleå Energi kan säkerställa kundernas värmebehov genom värmen från 
Lule-kraft utan att behöva investera i egen produktion. Denna situation är inte vanligt 

                                                 
21 I många fjärrvärmenät i Sverige har värmeväxlare redan installerats, just på grund av att man där vill undvika 
att en sådan olycka kan uppstå. 
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förekom-mande på andra ställen i Sverige, men kommer sannolikt att öka i betydelse vid en 
eventuell TPA-reform.  

 

4.2.5 Reserv-, spets- och balansansvar  

Frågan om avbrutna spillvärmeleveranser kopplar givetvis också till den mer generella frågan 
om hur reserv-, spets- och balansansvar ska fungera i ett TPA-sammanhang. Det mesta tyder 
på att systemoperatören22 kommer att ansvara för att detta skall fungera effektivt. Det blir 
med andra ord systemoperatörens ansvar att se till att helheten fungerar och att leverantörerna 
kan leverera till alla kunder i alla situationer, samtidigt som man har för avsikt att minimera 
kostnaderna. Spets och reserv (vilket idag oftast är oljepannor) är dyr produktion och används 
under perioder när det är hög efterfrågan (eller när efterfrågan är för liten för att driva 
basproduktionsanläggningen). Det är dock nödvändigt för varje fjärrvärmesystem att ha 
produktion som täcker upp för årets alla timmar, även när det är som kallast ute. Det är därför 
naturligt att det blir systemansvarigs roll att se till att alla som levererar värme har en fullgod 
reserv vid driftsstörningar, alternativt avtalat med annan leverantör/systemoperatör om att 
reservkapacitet finns tillgänglig.  

För en spillvärmeleverantör innebär detta att denna antingen avtalar kunder för hela sin 
värmevolym (vilket innebär att de måste köpa in energi på vintern alternativt generera mer 
egen energi för att få avsättning för sin produktion på sommaren), eller att de enbart avtalar 
med så många kunder som de kan försörja på vintern (vilket innebär att de får ett överskott på 
sommaren). Det sistnämnda alternativet skapar dock ytterligare frågeställningar gällande om 
spillvärmeleverantören ska ha en rättighet att leverera ett överskott till den systemansvarige, 
ett överskott som dessutom kan innebära en ökad kostnad för en systemansvarig med att kyla 
bort värme? Detta problem uppstår eftersom många spillvärmeleverantörer vill leverera värme 
jämnt över året medan kundens behovsprofil tenderar att variera kraftigt över året. Ytterligare 
ett alternativ är att systemoperatören både äger och driver spets- och reservkapacitet eftersom 
denna produktion är dyr men samtidigt nödvändig för fjärrvärmesystemet. Detta innebär med 
andra ord att spets- och reservproduktion i någon mening kommer att tillhöra distributionen 
och kostnaden blir densamma för kunden oavsett vilken leverantör som kunden har valt. Detta 
alternativ kan dock innebära vissa problem i de fjärrvärmenät där spillvärmeleverantörer idag 
äger och sköter sin egen reserv- och spetslast. Det är med andra ord inte alltid givet att det är 
fjärrvärmeföretaget som sköter all reserv- och spetslast idag, även om det är så i de flesta nät. 
Det kommer även att krävas lite eftertanke gällande prissättningen för distributionen utifall att 
reserv- och spetslast kommer att vara en del av distributionskostnaden.23 

Vem som ansvarar för balansen i ett fjärrvärmesystem är också viktigt att tydliggöra i ett 
TPA-system. Balansansvaret innebär att någon aktör (förslagsvis systemoperatören) ser till att 
värmeproduktionen följer den rådande efterfrågan på värme. Det är kundernas efterfrågan på 
värme som styr produktionen av värme, men i likhet med naturgasmarknaden kommer det på 
fjärrvärmemarknaden inte att vara helt enkelt att balansera dessa två storheter. Detta har 
                                                 
22 Systemoperatören kommer i de flesta fjärrvärmesystem att vara densamma som nätägaren, men i större fjärr-
värmesystem som består av fler än en nätägare är det möjligt att systemoperatörsansvaret frånskiljs nätägaren. I 
denna rapport förutsätts att systemoperatören har rådighet över nätet oavsett om det är nätägaren, eller om 
systemoperatörsansvaret innehavs av flera nätägare, alternativt av en annan aktör. 
23 Det kan dock uppstå ett problem om alla reservproduktion i ett nät är lokaliserad till spillvärme- eller 
produktionskällan i och med att reservproduktion som är lokaliserad ute i nätet har en fördel eftersom denna 
reserv kan vara reserv både för produktions- och näthaverier. 
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primärt att göra med eftersläpning, som kort innebär att det är långa omloppstider i ett 
fjärrvärmenät. Du kan ladda in värme vid en tidpunkt när du inte har konsumtion och ta ut den 
vid en senare tidpunkt. På sommaren kan omloppstiden vara nästan ett dygn från det att 
producenten skickar in värmen i systemet till det att kunden de facto tar ut den. På vintern är 
det i medeltal 3-4 timmars omloppstid från när man har skickat in värmen i systemet tills man 
tar ut den.  

Balansering av ett fjärrvärmesystem, gällande tryck, flöden och temperatur, innebär att 
kortsiktiga och mindre justeringar i pumpar och produktionsanläggningar utförs. Pumpningen 
är med andra ord en viktig del i balansansvaret, men idag är det dock inte standardiserat vem 
som sköter den i fjärrvärmesystemet. I de flesta fjärrvärmesystem styrs pumpar och ventiler 
från samma kontrollrum som produktionsanläggningarna, vilket innebär att distributionsnätet 
och styrningen av flöden, tryck och temperatur ofta är en integrerad del av produktionen. Det 
är dock inte alltid fallet i och med att fjärrvärmeföretagen idag har valt lösningar som är lokalt 
anpassade. I Göteborg sköter exempelvis Shell pumpningen av deras spillvärme, men däremot 
sköter Göteborg Energi pumpningen av spillvärmen från Preem. Shell äger sina pumpar och 
där ingår i värmeleveransen att de pumpar vattnet, medan så är inte fallet gällande Preem utan 
där äger Göteborg Energi de aktuella pumparna. Detta innebär att vid en TPA-reform är det 
nödvändigt att klargöra hur pumpningen skall hanteras i varje fjärrvärmenät. 

I Ronneby är fjärrvärmesystemet uppbyggt så att pumpningen sker vid huvudproduk-
tionsanläggningen och där ansvarar personal, som idag är knuten både till produktionen och 
till distributionen, för att säkra att produktionen av värme följer den rådande efterfrågan. I ett 
system som Ronneby, vars fjärrvärmenät är sammankopplat med Kallinge, är pumpningen en 
central del i driften eftersom flödet av värme mellan Ronneby och Kallinge (vilket i praktiken 
utgör två separata fjärrvärmenät som har sammankopplats) kan behöva ändras beroende på 
vilken produktionsanläggning som skall sättas in. Detta innebär att balanseringen av driften 
både är en integrerad del av produktionen, men som även kräver att pumpstationer ute på 
nätet samordnas för att flödet av värme skall färdas i den riktning som är optimal för 
systemet. Detta är inte en fråga som är unik för RMT, problemet diskuterades även i Göteborg 
som är sammankopplat med flera fjärrvärmeverksamheter och kan behöva vända flödet flera 
gånger samma dygn. Det visar dock på att balanseringen av systemet idag sker integrerat och 
kommer att behöva klargöras inför en TPA-reglering. 

Det går givetvis att lösa denna fråga genom att t.ex. besluta att alla som ska leverera 
värme till ett fjärrvärmesystem själva måste ansvara för sin egen pumpning för att få in den 
energi som de ska leverera. Detta kommer dock att fungera olika beroende på var leveran-
törerna är geografiskt belägna i systemet. Dessutom kommer denna kostnad att förändras om 
någon annan leverantör ändrar sin produktion, eller då en ny leverantör tillkommer. Alterna-
tivt kan man besluta att den som är systemoperatör (distributör) också ska ansvara för att 
pumpa in alla som ska leverera värme på nätet. Det skulle innebära att det blir en gemensam 
kostnad där alla leverantörer betalar lika mycket för att få leverera in sin värme på nätet. Det 
går även att ha kvar ett diversifierat system som det är idag, dvs. att olika aktörer i nätet kan 
sköta balanseringen. Det kommer dock att kräva att pumpningen tydliggörs i prissättningen så 
att lika villkor mellan de olika produktionsanläggningarna kan upprätthållas. Det innebär även 
att systemoperatören ser till att det övergripande balansansvaret sköts och har makt att besluta 
om en optimal total styrning av pumpar och ventiler. 
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Problemet gällande reserv- spets- och balansansvar löses, såsom antyds ovan, enklast 
genom att låta en systemansvarig ansvara för den delen. Eftersom reserv- och spetsproduktion 
är dyr, men nödvändig, är ett alternativ att en systemoperatör äger och sköter spets- och 
reservproduktion samt även pumpning inom reglerade former. Detta innebär att spets- och 
reservproduktion och pumpning i någon mening kommer att tillhöra distributionen. Då kostar 
den biten lika oavsett vilken leverantör som kunden har valt. Om man i stället tänker sig att 
varje leverantör själv måste garantera kundens hela behov av värme, skulle det innebära att de 
måste ha egen spets- och reservproduktion alternativt köpa in energi från andra leverantörer. 
Detsamma gäller för balansansvaret; antingen kan ett beslut tas om att det är varje enskild 
produktionsanläggnings ansvar att se till att den värme de ska leverera pumpas in på nätet, 
eller så kan det beslutas att det är systemoperatören som ska äga och sköta all pumpning i 
systemet. I och med att distributionen och produktionen av fjärrvärme i hög grad är integre-
rade när det kommer till dessa frågor är det inte självklart hur detta ska skötas i ett särskiljt 
system (även om det givetvis är tekniskt möjligt). Det finns dock ingen anledning att låsa sig 
fast vid en specifik lösning utan snarare att tillåta skillnader mellan olika system.  

I de TPA-modeller som innebär en särskiljning av produktion och distribution behövs 
nya kontraktsformer för att hantera problematiken med reserv-, spets- och balansansvar, och 
det är viktigt att det regelverk som sjösätts inte motverkar effektiva överenskommelser på 
dessa områden. Ett sätt att åstadkomma detta är att lagfästa ett tydligt ansvar för dessa frågor, 
men sedan möjliggöra för kontraktslösningar där de relevanta tjänsterna i förekommande fall 
utförs av andra aktörer. Alternativet är att bibehålla ett integrerat fjärrvärmeystem, och i 
stället främja konkurrensen i form av en utökad producentmarknad.  

 

4.2.6 Icke-diskriminerade villkor för tillträde till nätet 

En fjärrvärmemarknad med en lagstadgad rätt till TPA avser att verka för en ökad konkurrens 
i producentledet på icke-diskriminerade villkor. Fjärrvärmemarknaden i Sverige karakteri-
seras samtidigt i hög grad av att företagen försöker att utnyttja de lokala förutsättningar som 
finns i regionen. Detta innebär att olika produktionsanläggningar har olika förutsättningar för 
att konkurrera. Exempelvis har Göteborg Energi optimerat sitt system och sina investeringar 
med avseende på rördimensioner, temperaturnivå och produktionsanläggningar. I Göteborgs 
fall ligger Renova i den östra delen av systemet och för att leveranserna ska fungera kräver 
systemet högre temperaturer där än vad som krävs i de västra delarna av nätet. Nätet och 
distributionen kräver olika temperaturer i fjärrvärmesystemet vilket medför att de ekonomiska 
villkoren kan se olika ut för olika leverantörer på grund av systemoptimeringen. Renova har 
både högre krav på framtemperatur och får högre returtemperaturer för att de kan hantera det 
bättre, men i en konkurrenssituation kan man ställa sig frågan om detta egentligen är 
konkurrens på lika villkor i och med att man har olika krav på olika leverantörer. Leder detta 
då till att man bör ha standardiserade krav på temperaturer? 

Fjärrvärmesystemet har olika temperaturkrav i olika delar av systemet och de kraven är 
definierade utifrån de anläggningar och kunder som fjärrvärmeföretaget har för tillfället. En 
ny leverantör kommer att förändra dessa förhållanden. Exempelvis kan det bli så att vissa 
leverantörer får krav på högre framledningstemperaturer; de måste kanske leverera 110 grader 
i stället för 95 grader för att systemet ska fungera optimalt. Men detta skulle å andra sidan 
innebära att de får ut mindre värme ur sin värmeproduktion, vilket därmed missgynnar dessa 
leverantörer. Det finns dessutom kunder som har dålig avkylning i sina fjärrvärmecentraler, 
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vilket i sin tur påverkar returtemperaturen (framförallt) i den delen av fjärrvärmesystemet. Om 
en kund har dålig avkylning i sin fjärrvärmecentral påverkar det en annan leverantör i syste-
met för att den ligger närmast geografiskt, är det då konkurrens på lika villkor? Den kunden 
påverkar en leverantör på marknaden som denne inte är kund hos.  

Denna problematik kan illustreras med Göteborg som exempel. När Preem och Rya 
kraftvärmeverk levererar värme på fjärrvärmenätet har Göteborg Energi avtalat att de inte 
behöver leverera över 100 grader, detta eftersom Göteborg Energi har möjlighet att toppa upp 
värmen i sina pelletseldade hetvattencentraler. Shell har egna spetsmöjligheter och kan 
leverera över 100 grader, men det händer att Göteborg Energi istället toppar upp så att de ska 
slippa starta deras oljepannor. Spilleveranserna i Göteborg bygger därmed på att alla de 
existerande anläggningarna samverkar på detta sätt. Det ställs olika krav på systemet vid olika 
tidpunkter och leverantörerna har olika returtemperaturer beroende på var de är lokaliserade i 
systemet. Om det kommer in en oberoende tredje part som bestämmer sig för att leverera till 
systemet, och lokaliserar sig där returtemperaturen är som mest gynnsam kommer det att 
uppstå en diskussion om detta är konkurrens på lika villkor.  

Ett möjligt sätt att lösa problemet med konkurrens på icke-diskriminerande villkor är att 
standardisera fjärrvärmeverksamheten avseende temperaturer och tryck, dvs. krav som företa-
gen måste uppfylla för att få leverera varmvatten till ett fjärrvärmenät. Dock innebär detta att 
möjligheten att optimera fjärrvärmen kraftigt försämras då alla leverantörer måste hålla en 
viss temperaturnivå. Att som idag försöka anpassa temperaturer och vilka produktionsanlägg-
ningar som skall startas utifrån ett systemperspektiv kommer därmed att försvinna. En 
systemoperatör kan dock driva systemet utan att ställa krav på standardiserade temperaturer 
genom att systemoperatören ser till systemets bästa och förhandlar med de olika leveran-
törerna. Detta är med stor sannolikhet en mer effektiv TPA-lösning jämfört med att införa 
standardiserade krav.  

En reglerad TPA-lösning syftar på att tillträde till nätet ska vara reglerat på förhand och 
lika för alla leverantörer. Den modellen är dock dålig på att ta hänsyn till lokala förhållanden 
på fjärrvärmemarknaden, vilket dock en modell med förhandlad TPA är bättre lämpad för. 
Med förhandlad TPA, å andra sidan, fjärmar man sig från konkurrens på lika villkor i och 
med att förhållandena för de olika produktionsanläggningarna är olika och tillträde till vissa 
nät kan godkännas, men inte i andra. Det kan exempelvis vara så att de produktionsval ett 
fjärrvärmeföretag har gjort kommer att vara avgörande för huruvida en spillvärmeleverantör 
(eller en ny leverantör) kommer att få tillträde till näten. Detta kommer att innebära att det blir 
olika konkurrenssituationer på olika fjärrvärmemarknader, vilket kan uppfattas som illegitimt 
för vissa fjärrvärmeföretag och även för kunderna. 

 
4.2.7 Mätning 

Vi har ovan (i avsnitt 4.2.4) noterat att en TPA-lösning med stor sannolikhet kräver ett ökat 
inslag av mätning och övervakning. Mätning hos kunden blir viktig eftersom producenterna 
av värme har ett behov av att kunna mäta volymen på värmeleveranserna till kunderna. 
Anledningen är av naturliga skäl att leverantören ska kunna fakturera kunderna den värme 
som levereras till dem. För att konkurrens på icke-diskriminerande villkor skall upprätthållas 
är det viktigt att denna mätning är så noggrann som möjligt. Idag sker individuell mätning till 
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de flesta slutanvändare såsom småhus,24 industrier och offentliga byggnader. Undantaget är 
flerbostadshus där det idag är sällsynt med individuell mätning av lägenheter. I de fall där 
individuell mätning inte sker baseras kostnadsfördelningen oftast på schabloner (såsom 
bostadsyta). I ett TPA-system där leverantörerna av värme kommer att debitera kunderna 
separat, i likhet med situationen på elmarknaden, är det viktigt att varje kund själv kan välja 
leverantör. Därför kommer investeringar för att införa individuell mätning även av lägenheter 
att förordas, vilket medför en kostnadsökning.25 

Mätning av fjärrvärmesystemet är också nödvändigt av drifttekniska skäl då en system-
operatör ska kunna mäta flöden, tryck och temperaturer i olika delar av fjärrvärmesystemet 
för att kunna säkra kundernas leveranser. Generellt gäller dock att mätning av vatten är en 
mer inexakt verksamhet än exempelvis elmätning, framförallt på grund av att det krävs höga 
kostnader för att mäta exakta förhållanden vid vattendistribution. Sundsvall Energi uppger att 
mättekniken för fjärrvärmesystemet under bästa förhållanden har en felmarginal plus/minus 6 
procent (och normalt sett ännu högre). I dagens integrerade system utgör detta inte något stort 
problem, men i ett särskiljt system där fler leverantörer får lagstadgad rätt till tillträde 
kommer mer exakta mätningar av fjärrvärmesystemet att vara önskvärda. Fjärrvärmesystem är 
ofta dimensionerade efter vissa temperaturer och tryck, och det är viktigt att vatten som 
levereras in i fjärrvärmesystemet inte avviker från det som hela fjärrvärmesystemet är 
anpassat för. Det är även viktigt med tryckmätning för att identifiera så kallade nollpunkter, 
som kan uppstå när flera produktionsanläggningar levererar till ett gemensamt nät. 

Gällande mätning bör det även uppmärksammas att fjärrvärmeverksamheten har relativt 
stora nätförluster något som bl.a. har att göra med standard på rör, isolering samt vilket 
temperaturprogram som utnyttjas. Detta innebär att den producerade mängden värme inte är 
densamma som den levererade mängden. Exempelvis, 2009 producerade Ronneby Miljö och 
Teknik 106 GWh värme medan de levererade endast knappt 96 GWh värme. Detta innebär en 
nätförlust på ca 10 procent. I ett särskiljt system kommer dessa nätförluster att behöva 
debiteras. Detta går dock sannolikt att lösa med att en avgift tas ut av systemoperatören på ett 
sätt som uppfattas som rättvist av de olika producenterna. Gällande lösning på problematiken 
med mätning är ett alternativ att en systemoperatör är ansvarig för att se till att tryck och 
temperaturer håller den standard som fjärrvärmesystemet är dimensionerat för. Detta kommer 
dock i många fjärrvärmesystem innebära ett ökat behov av mätning både i själva fjärrvärme-
systemet, för att sköta driften, men även gällande individuell mätning hos kunder.  

Den TPA-modell som sannolikt ställer minst krav på mätning är en modell där inte 
producenterna säljer till slutkund i och med att det innebär ett ökat krav på mätningen. Detta 
innebär antingen single-buyer modellen eller alternativet med en utökad producentmarknad 
där fjärrvärmesystemet bibehålls integrerat. Dock anser vi att det är svårt att undvika ett ökat 
krav på mätning även i ett integrerat system i och med att även fler leverantörer, exempelvis 
av spillvärme, kommer att innebära högre krav på mätning.  

                                                 
24 I vissa fall får även grupper av småhus eller andra byggnader värme från en gemensam abonnentcentral och då 
sker oftast mätning endast vid centralen. 
25 Det finns dock redan idag starka incitament till att investera i individuell mätning i och med att mätning kan 
ske både av levererad mängd värme i kWh samt av levererad vattenmängd i kubikmeter. Skälet till att fjärr-
värmeföretagen har incitament att mäta vattenmängden är att kunder som har en effektiv fjärrvärmecentral kan 
utnyttja värmen som levereras mer effektivt och därmed leverera tillbaka en lägre returtemperatur. Detta innebär 
även att det krävs ett mindre flöde varmvatten för att leverera samma mängd energi, vilket fjärrvärmeföretagen 
via denna mätning avser att premiera.  
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4.2.8 Situationen för små fjärrvärmenät 

De små fjärrvärmeföretagen i Sverige utgör ca 60 procent av det totala antalet fjärrvärme-
företag i Sverige, detta baserat på en produktion på mindre än 100 GWh värme per år.26 De 
små fjärrvärmeföretagens värmeleveranser utgör dock endast ca 10 procent av de totala 
fjärrvärmeleveranserna i landet. Basproduktionen i dessa nät utgörs i de flesta fall av bio-
bränsleeldad hetvattenproduktion. De flesta av dessa fjärrvärmeföretag har endast en 
huvudproduktionsanläggning som kompletteras med oljeeldad spetslast under årets kallaste 
dagar. Endast ett fåtal företag inom kategorin små fjärrvärmenät har kraftvärme i sin produk-
tion. Värmetätheten i de små fjärrvärmenäten är betydligt lägre än i de stora näten eftersom de 
små näten ofta återfinns i relativt glest befolkade orter.27 Dessutom karakteriseras nätstruk-
turen för de mindre systemen ofta av en så kallad trädstruktur, något som innebär att det 
överlag existerar färre anslutningsmöjligheter för potentiella konkurrenter (se också avsnitt 
4.2.2). De flesta små fjärrvärmenät har ofta en kommunal ägare, som traditionellt sett ser 
fjärrvärmeverk-samheten som en service till kommunens invånare.  

Givet detta ser situationen lite annorlunda ut för de små fjärrvärmeföretagen jämfört med 
de stora avseende införande av TPA. Det första att notera är att det för de allra flesta små 
fjärrvärmeföretag inte skulle uppstå konkurrens även om TPA infördes, i och med att det inte 
finns några potentiella nya leverantörer av värme till fjärrvärmenätet inom ett kostnads-
effektivt område. I dessa nät är fjärrvärmeverksamheten med andra ord ett s.k. naturligt 
monopol (se också avsnitt 4.3). I en sådan situation skulle ett lagstadgat införande av TPA 
enbart leda till en ökad administration, vilket dessutom för ett litet fjärrvärmeföretag ofta kan 
ha relativt sett stora konsekvenser. Det lilla fjärrvärmeföretaget har ofta en liten budget där ett 
fåtal personer sköter hela den integrerade verksamheten. Ett exempel på detta utgörs av fjärr-
värmeverksamheten i Ronneby som sköts av totalt 9 anställda (inklusive en chef), vilka ska 
sköta allt som har med drift och produktion av fjärrvärme att göra. I ett särskiljt system skulle 
produktion och distribution utgöra två olika verksamheter. 

Ytterligare en aspekt som kan få stor effekt på mindre fjärrvärmeföretag är att efter-
frågan på värme under sommaren ofta är lägre än den efterfrågan som krävs för att pannorna 
ska gå att köra effektivt. Alternativet blir därmed att företagen ofta i stället väljer att köra sina 
oljepannor något som leder till ökade produktionskostnader och högre koldioxidutsläpp. 
Oljeförbrukningen är något som de allra flesta fjärrvärmeföretag arbetar hårt med att reducera. 
I Ronneby har det kommunala bolaget exempelvis under de senaste sju åren valt att elda 
sågspån under sommaren, detta då spånet har den egenskapen att det går att nyttja i deras 
biobränslepanna även vid lägre last än vad övrigt biobränsle gör. Detta har gjort att bolaget 
har kunnat hålla igång den mest effektiva produktionsanläggningen även under sommaren. I 
en situation där en spillvärmeleverantör skulle komma in och leverera en viss mängd på det 
lokala nätet skulle det eventuellt innebära att bolaget inte kan köra deras biobränslepanna, 
utan måste i stället elda olja för att möta hela efterfrågan. Detta skulle leda till en situation där 
produktionskostnaderna för en nätägare i ett TPA-system ökar, samtidigt som det får negativa 
effekter på miljön (ökad oljeanvändning). Det bör dock noteras att det i små fjärrvärmenät 
också kan bli precis tvärtom, dvs. att ett spillvärmeföretag kommer in och levererar baslast 

                                                 
26 Det finns totalt sett ca 200 fjärrvärmeföretag i Sverige och endast 22 av dessa definieras som stora (dvs. de 
levererar mer än 500 GWh per år), 57 stycken faller i kategorin mellanstora (dvs. de levererar mellan 100 och 
500 GWh). 
27 Värmetätheten visar det dimensionerade värmebehovet per kilometer ledning.  

 43



under hela året och som dessutom täcker efterfrågan under sommaren vilket innebär att ingen 
övrig produktion behöver vara i drift. Detta skulle enbart få positiva effekter både på miljön 
och på fjärrvärmeföretagets produktionskostnader.  

Ett litet fjärrvärmeföretag som Ronneby Miljö och Teknik, som under de senaste åren 
har investerat både i nya ledningar samt i en ny produktionsanläggning, har av dessa skäl 
höga kapitalkostnader. Dessa investeringar är genomförda efter att ägarna har tagit långsiktigt 
strategiska beslut att satsa på fjärrvärmen i kommunen, baserat på att efterfrågan på 
fjärrvärme kommer att ligga på motsvarande nivå som den gör idag. Om ett TPA-system 
införs kan det tänkas att en ny leverantör av exempelvis spillvärme kommer in på nätet och tar 
marknadsdelar. En sådan situation skulle slå hårt mot ett litet fjärrvärmeföretag med höga 
kapitalkostnader, och mycket talar för att kommunen i ett sådant läge skulle välja att sälja ut 
denna verksamhet. Generellt gäller att fjärrvärmenät är investerade, optimerade och dimensio-
nerade utifrån de kunder som finns idag och en ökad riskutsättning leder sannolikt till en 
strukturomvandling i likhet med den som skett på elmarknaden. 

Gällande de problem som kan uppstå för mindre fjärrvärmeföretag är det svårt att identi-
fiera en generell lösning. Däremot bör det i detta sammanhang påpekas att det är positivt för 
fjärrvärmeverksamheten i allmänhet och för mindre verksamheter i synnerhet att försöka hitta 
stordriftsfördelar. Detta innebär att många av de problem som ofta uppstår i mindre nät skulle 
kunna undvikas om fler fjärrvärmenät integrerades och därigenom växte i storlek. Utveck-
lingen inom fjärrvärmebranschen har gått i denna riktning och de flesta företag har kopplat 
ihop mindre nät inom kommunen till ett huvudnät i den mån detta har varit ekonomiskt 
försvarbart. Det finns dock både tekniska och ekonomiska begränsningar som gör att inte fler 
fjärrvärmenät är sammankopplade över kommungränserna. Om TPA införs bör den modellen 
utformas på ett sätt som säkerställer fortsatt investeringsvilja gällande en ökad integration av 
existerande fjärrvärmenät. Utifrån diskussionen i avsnitt 4.2.3 ser vi dock en fara med att 
incitamenten till att investera i nätverksamheten kan bli svåra att bibehålla i ett TPA-system 
där produktionen och distributionen i fjärrvärmeverksamheten är särskiljd. 

 
4.2.9 Sammanfattning 

Ovanstående genomgång har analyserat några av de frågor som är viktiga att ta hänsyn till i 
samband med ett införande av TPA på fjärrvärmemarknaden. Indelningen ovan följer i stora 
drag de frågeställningar som väckts i samband med våra intervjuer av företrädare för fjärr-
värmeverksamheterna i Göteborg, Ronneby och Sundsvall. De frågor som diskuteras hänger 
dock i hög grad ihop, och rör inte sällan möjligheterna att driva fjärrvärmesystemet på ett 
effektivt sätt vid en särskiljning av produktionen och distributionen.  

Det är viktigt att betona att det finns i princip inga tekniska begränsningar för att lösa de 
problem som uppstår vid en sådan separation (ÅF Energi och Miljö, 2005), men en separation 
kommer att medföra nya typer av kostnader för verksamheten. Viktiga exempel inkluderar 
ökad administration, uppbyggande av kompetens gällande avtalsskrivning, samt högre krav på 
intensifierad och mer exakt mätning. Dessa kostnader är i regel av engångskaraktär, men det 
går också att identifiera kostnader som kan vara mer bestående. De som intervjuats inom ra-
men för denna studie bedömer att en TPA-reform kommer att föra med sig betydande svårig-
heter med att driva fjärrvärmesystemet på ett optimalt sätt, och dessa har överlag svårt att se 
hur vissa av de åtgärder som idag effektiviserar verksamheten ska hanteras i en avreglerad 
situation.  
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Detta ska dock inte tolkas som att en TPA-reform per automatik innebär ett avsteg från 
ekonomisk effektivitet. Precis som en centralt planerad och integrerad verksamhet kan säker-
ställa en optimal drift av ett fjärrvärmesystem kan en marknadslösning också åstadkomma det 
såvida de inblandade aktörerna på marknaden inte förhindras att ingå avtal som förbättrar 
effektiviteten. Inom dagens fjärrvärmeverksamhet sker en stor del av resursallokeringen inom 
ett och samma företag; den har med andra ord undandragits prismekanismen för att i stället 
koordineras administrativt. Detta är en samhällsekonomiskt effektiv lösning om de relevanta 
allokeringsåtgärderna utförs till lägre sammanlagda produktions-, kontrakts- och administra-
tionskostnader inom företaget än om det sker via avtal på en marknad. Hur denna ”kalkyl” ser 
ut för fjärrvärmeverksamheten är inte lätt att svara på, och den kompliceras också av att det på 
en avreglerad marknad kan uppstå ”misslyckanden” (t.ex. externa effekter), som kan vara 
lättare (billigare) att hantera inom ramen för en integrerad verksamhet. Vi återkommer till 
denna fråga i avsnitt 4.4.  

 
4.3 Vad blir effekterna på fjärrvärmepriserna? 

Enligt utredningsdirektivet om TPA till fjärrvärmenäten är syftet med att införa ett lagstadgat 
TPA att åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser. I detta avsnitt 
diskuteras möjliga effekter på fjärrvärmepriserna. Ett viktigt budskap är att dessa effekter 
kommer med stor sannolikhet att skilja sig åt mellan olika delar av landet. Idag kan vi 
observera väsentliga skillnader i prisnivåer mellan olika kommuner, och för att förstå effek-
terna av en TPA-reform måste vi inledningsvis klargöra hur prissättningen på fjärrvärme sker 
idag. Vi inleder därför detta avsnitt med en sådan diskussion för att sedan diskutera möjliga 
effekter av en TPA-reform.  

 

4.3.1 Prissättning på fjärrvärme 

För att existerande fjärrvärmekapacitet ska utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt 
bör priset bestå av flera komponenter, t.ex. en rörlig energiavgift som återspeglar leveran-
törens kortsiktiga marginalkostnad samt övriga avgifter (t.ex. fast avgift, flödesavgift etc.)28 
så att de totala intäkterna (för att bidra till att täcka de fasta kostnaderna) blir de önskade. I 
detta avsnitt fokuseras uppmärksamheten främst på energiavgiften, och idag finns överlag två 
dominerande prissättningsstrategier i Sverige.  

Den första bygger på idén om att prissätta på ett sådant sätt att verksamheten precis ”går 
runt” (inkluderat en skälig avkastning på kapitalet). Denna prissättning tillämpas idag av 
många kommunalägda bolag i Sverige. För en verksamhet som kännetecknas av naturligt 
monopol samt en låg priskänslighet hos konsumenterna – dvs. en situation där efterfråge-
kurvan har en ”brant” lutning – tenderar denna produktion att ligga nära den effektiva nivån. 
Sundsvall är ett bra exempel på en sådan lösning, dvs. den självkostnadsprincip som 
tillämpades när verksamheten var en kommunal förvaltning lever kvar idag och Sundsvalls 
kommun har ett visst avkastningskrav på fjärrvärmeverksamheten. I Sundsvall har det kom-
munala fjärrvärmebolaget dessutom strävat efter att säkerställa en stabilitet i priserna 
gentemot kunderna. I många kommuner (t.ex. Luleå) är det också uttalat att man vill hålla 

                                                 
28 Temperaturdifferensen mellan fram- och returledning är vid ett givet effektbehov avgörande för hur mycket 
hetvatten som behöver pumpas in (och detta påverkar också nätdimensioneringen), och såsom påpekats finns 
flera fördelar med att åstadkomma ett temperaturmässigt bättre utnyttjande av vattnet. Av denna anledning har 
vissa fjärrvärmeföretag idag en priskomponent som är flödesberoende. 
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låga priser för att öka attraktiviteten för kommunen som bostadsort. Även i Ronneby tillämpas 
en sådan prissättningsmodell, vilket bl.a. innebär att under vintern när oljan måste in i 
systemet rapporterar verksamheten en förlust (då priserna inte tillåts påverkas av den höga 
efterfrågan på värme).  

Den andra strategin innebär att fjärrvärmebolaget prissätter efter kundens bästa alternativ 
(dvs. andra uppvärmningsformer såsom värmepump eller pelletsbrännare). På en marknad 
som domineras av en enskild aktör är detta att likställa med en monopolprissättning, och 
effekterna på priserna blir speciellt tydliga då konsumenternas priskänslighet är låg, dvs. i 
situationer där deras kostnader för att byta uppvärmningsform är höga. I vissa kommuner 
(t.ex. Stockholm) tillämpas enligt bolagens (t.ex. Fortum) egna utsagor denna prissättnings-
strategi (se t.ex. Rutherford, 2008). Enligt våra intervjuer med företrädare för Göteborg 
Energi tillämpas idag i Göteborg en kombination av alternativpriser och självkostnadspriser 
(olika bolag tenderar att lägga olika vikt vid dessa). Situationen skiljer sig därmed från den i 
t.ex. Stockholm.  

Det är en rimlig bedömning att förekomsten av dessa olika prisstrategier förklarar en stor 
del av de prisskillnader som kan skönjas i Sverige. Denna slutsats stärks bl.a. av att kunderna 
i regel har relativt höga byteskostnader (vilket leder till en prisokänslig efterfrågan) (se också 
avsnitt 4.4.1), och vissa kommunala bolag (t.ex. Luleå) möter relativt låga avkastningskrav. 
Denna ’baselineförståelse’ är viktig för att kunna bedöma priseffekterna av en TPA-reform.  

 

4.3.2 Priskonsekvenser av en TPA-reform 

Vi utgår i denna del av analysen från att marknaden nu delas upp i en produktionsdel och en 
distributionsdel; produktionen konkurrenssätts medan nätverksamheten är reglerad. Utifrån ett 
rent konkurrensperspektiv kan separationen av de två verksamheterna anses nödvändig för att 
inte ge det fjärrvärmebolag som äger nätet en möjlighet att genom s.k. korssubventionering 
hålla producentpriserna nere i syfte att stänga ute potentiella konkurrerande värmeprodu-
center. Priset delas upp i två delar: ett reglerat nätpris och ett marknadspris i producentledet. 
Den totala effekten på det pris som kunderna betalar är dock osäker, och denna osäkerhet 
beror på svårigheterna att dels fastställa vilket referensalternativ vi jämför med och dels 
vilken konkurrensutsättning som kommer att ske i praktiken. Det är därför värdefullt att 
illustrera med några exempel.  

Ett första exempel är då ett kommunalt ägt bolag driver hela fjärrvärmeverksamheten, 
och tillämpar självkostnadsprissättning. Då marknaden öppnas upp för konkurrens kommer 
priseffekterna till stor del att bero på hur omfattande konkurrensen blir på producentsidan. Det 
är rimligt att förvänta sig att priset sjunker (allt annat lika) endast om konkurrensen blir 
omfattande och driver ned producentpriset mot marginalkostnaden för produktionen. Det 
faktum att distributionen utgör ett naturligt monopol, produktionen ofta omfattas av skalför-
delar (relativt den lokala marknadens storlek), samt att fjärrvärmeföretaget har ensam tillgång 
till distributionsnätet innebär dock i praktiken att fjärrvärmeverksamheten som helhet ofta kan 
utgöra ett naturligt monopol. På en marknad som kännetecknas av naturligt monopol går det 
normalt sett inte att åstadkomma en fungerande konkurrens endast genom en generell kon-
kurrensreform.29 Om bolaget i stället behåller sin monopolställning (på grund av ovan 
nämnda stordriftsfördelar) kan effekterna på priserna bli måttliga, åtminstone så länge bolaget 
                                                 
29 Ofast tillämpas i stället en sektorspecifik särreglering, t.ex. en (ex ante) prisreglering av den typen som Kon-
kurrensverket (2009) förordat för fjärrvärmesektorn. 
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väljer att fortsätta med självkostnadsprissättning. En konkurrensutsättning av fjärrvärmemark-
naden via t.ex. ett reglerat TPA kan dock även medföra att kommunala ägare väljer att sälja ut 
den kommunala fjärrvärmeverksamheten eftersom de inte anser att det ingår i det kommunala 
uppdraget att bedriva konkurrensutsatt verksamhet. Sådana erfarenheter finns sedan avregler-
ingen av den svenska elmarknaden 1996. I ett sådant läge kommer priserna med hög sannolik-
het att öka såvida inte konkurrensen om nätet blir omfattande.  

Det senare är ett scenario som flertalet av företrädarna för fjärrvärmebolagen i kom-
munerna lyfter fram. I Ronneby konstaterar man att under spetsperioder skulle priset öka med 
upp till fyra gånger om fjärrvärmen marginalprissätts. På motsvarande sätts bedöms i Luleå 
att de rörliga priserna skulle kunna tredubblas i lägen där priset bestäms av marginalkost-
naden för olja och gas. Sundsvalls företrädare påpekar att eftersom priserna redan är mycket 
låga i deras verksamhet skulle det krävas att en konkurrent med väsentlig lägre marginal-
kostnader etablerades på den nya marknaden. I Göteborg bedömer man att om TPA införs är 
en sannolik konsekvens att priset kommer att stiga, eftersom priserna idag ligger cirka 10 % 
under snittet i landet. I Göteborg trycker man även på att en TPA-reform skulle öka kraven på 
administration och mätning, samt göra det svårare att driva fjärrvärmesystemet på att optimalt 
sätt. Dessa kostnader inkluderar t.ex. införandet av värmeväxlare/barriär mellan produktion 
och nät (något som också minskar effektiviteten), mer exakta krav på mätning, samt de 
kostnader som tillkommer om krav på standardiserade temperaturer och tryck införs.  

Ett annat exempel är då utgångsläget bygger på ett privat företag som monopolprissätter. 
Vid en uppdelning av produktions- och nätverksamheten samt införande av TPA kan konkur-
rensen öka om kunderna. Såsom påpekats ovan kan dock förutsättningarna (kostnaderna) för 
en tredje part att tillträda nätet variera kraftigt beroende på geografisk lokalisering (på grund 
av underdimensionerade ledningar). På grund av förekomsten av i huvudsak lokala marknader 
är det rimliga utfallet en s.k. fåtalkonkurrens (oligopol). Oligopol innebär i princip alltid lägre 
priser än vid monopol,30 men prisbildningen kommer att i mer detalj bestämmas av hur 
konkurrensen fungerar i praktiken. Ett möjligt utfall på fjärrvärmemarknaden är s.k. Cournot-
konkurrens där respektive företags produktionsnivå utgör den strategiska variabeln. En sådan 
situation leder till lägre priser än i monopolfallet men fortfarande priser som överstiger 
marginalkostnaden, och således en produktionsnivå som är lägre än den ekonomiskt effektiva. 
Detta är ett möjligt utfall i kommuner som Stockholm och Uppsala (och kanske delvis 
Göteborg), som idag domineras av företag som tillämpar alternativprissättning. Erfaren-
heterna från elmarknaden visar att med tillräckligt många aktörer på marknaden begränsas 
producenternas möjligheter att systematiskt utnyttja sin storlek för att pressa upp 
marknadspriserna (Fridolfsson och Tangerås, 2009b). Den forskning som är genomförd har 
dock inte undersökt möjligheterna att marknadsmakt kan utövas genom t.ex. under-
investeringar i produktionskapacitet samt underutnyttjande av befintlig basproduktions-
kapacitet. Dessa frågor bör bli minst lika viktiga att studera även på fjärrvärmemarknaderna.  

Vid ett införande av TPA uppstår också frågor om framtida investeringar i såväl pro-
duktionsanläggningar som i nät (ny- som reinvesteringar). Då det gäller investeringar i ny 
produktionskapacitet är det möjligt att se framför sig en utveckling där allt fler privata bolag 
dominerar marknaden, och då ökar generellt avkastningskraven på nyinvesteringar (se t.ex. 
Söderholm, 1999). Såväl företrädarna från Ronneby som Luleå bekräftar att för deras verk-

                                                 
30 Ett undantag är då bolagen går samman i ett kartelliknande (illegalt) samarbete och agerar som en monopolist 
(och sedan delar på vinsten). 
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samheter är detta ett realistiskt scenario, och det kan ha bäring på konsumentpriserna. Det 
innebär t.ex. att det blir svårare att få ekonomisk lönsamhet för relativt kapitalintensiva 
investeringar, såsom t.ex. avfallsförbränningsanläggningar. I stället gynnas ett mer effektivt 
utnyttjande av existerande anläggningar, samt reinvesteringar i dessa. När det gäller investe-
ringar i befintliga och nya nät är det viktigt att en tydlig ansvarsfördelning utformas, samt 
regler för under vilka villkor investeringar skall göras. Det går att tänka sig en lösning där alla 
aktörer får göra sådana investeringar, samt att vissa undantag från de rådande TPA-reglerna 
då infaller under en viss tid för att den som investerar ska kunna tillgodogöra sig fördelarna av 
investeringen (se t.ex. Spanjer, 2007). Om starka incitament till att göra investeringar kan 
bibehållas kan detta skapa en dynamik som pressar priserna på en konkurrensutsatt marknad. 
De ekonomiska risker som möter fjärrvärmeverksamheten är i allt väsentligt desamma oavsett 
om sektorn är konkurrensutsatt eller inte eller om den domineras av privata eller offentligt 
ägda bolag. Det som skiljer är hur dessa risker fördelar sig på de olika aktörerna; på en kon-
kurrensutsatt och privat marknad får producenterna bära en större del av riskbördan eftersom 
det blir svårare för dessa att överföra risker till konsumenter.  

Detta visar sammantaget att frågan om effekterna av TPA på fjärrvärmepriserna i hög 
grad är en öppen fråga, och beror på hur prisbildningen fungerar idag i respektive kommun 
eller region samt på de dynamiska effekter som ett öppnande av näten medför. Vi bör 
samtidigt komma ihåg att en ekonomiskt effektiv marknad inte nödvändigtvis är en marknad 
där priserna är så låga som möjligt; det centrala är att priserna så nära som möjligt reflekterar 
marginalkostnaden och det sätt på vilket detta kan uppnås beror i hög grad på om 
produktionen av värme är att betrakta som ett naturligt monopol eller inte. 

  
4.4 Vilka samhällsekonomiska effekter får TPA? 

I detta avsnitt analyseras de viktigaste samhällsekonomiska effekterna av ett införande av 
TPA på de svenska fjärrvärmemarknaderna. Analysen har inga ambitioner att i monetära 
termer kvantifiera de olika intäkterna och kostnaderna utan försöker i stället att identifiera de 
viktigaste komponenterna (posterna) i en sådan kalkyl. Det bör vara klart att utfallet av en 
sådan bedömning kommer också att bero på inte bara om – utan även hur – TPA införs, och i 
avsnittet återkommer vi även till frågor som kan ha en avgörande betydelse för den samhälls-
ekonomiska effektiviteten. Den övergripande frågan i detta sammanhang är om den ökade 
konkurrensen för med sig så pass stora effektivitetsvinster att dessa överväger de ökade 
svårigheterna med att driva den separerade fjärrvärmeverksamheten på ett kostnadseffektivt 
sätt. I detta avsnitt behandlar vi dessa frågor separat, och vi avslutar sedan med en 
sammanfattande diskussion. I respektive delavsnitt uppmärksammas såväl statiska (direkta) 
som möjliga dynamiska effekter av en TPA-reform, och vi kopplar också analysen till de 
intervjuer som genomförts i Göteborg, Ronneby och Sundsvall.  

 

4.4.1 Ökar konkurrensen med en effektivare prissättning som följd? 

Att konkurrensen ökar vid ett införande av TPA bygger på premissen att det finns problem 
med ofullständig konkurrens och ineffektiv prissättning på de existerande marknaderna. En 
marknadssituation som kännetecknas av ofullständig konkurrens innebär att en eller flera av 
köparna eller säljarna genom sitt agerande märkbart kan påverka marknadspriset. I samband 
med avregleringen av elmarknaden 1996 avreglerades också prissättningen på fjärrvärme, och 
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detta gör det möjligt för fjärrvärmeföretagen att (som diskuterats ovan) själva påverka sina 
prissättningsstrategier. 

Konkurrensproblemen inom den svenska fjärrvärmesektorn är kopplade till att en (eller 
ett fåtal) producenter dominerar den relevanta marknaden och därmed kan sätta priset på en 
nivå som överstiger den ekonomiskt effektiva. Misstankar om sådan prissättning har bl.a. 
riktats mot fjärrvärmeverksamheterna i Stockholm och Uppsala. På många andra marknader 
leder en situation med överprissättning till att nya företag etablerar sig på marknaden, och den 
ökade konkurrensen mellan företagen pressar ned priset. På grund av den nätverksstruktur 
som kringgärdar fjärrvärmen finns det dock ofta tydliga ekonomiska incitament för ett 
vertikalt integrerat fjärrvärmebolag att inte låta andra hetvattenproducenter (t.ex. företag med 
spillvärme) ansluta sig till nätet och sälja denna energi till fjärrvärmebolaget eller direkt till 
kunder i nätet. För att förstå konsekvenserna av denna brist på konkurrens måste vi dock 
också identifiera den relevanta marknaden. En sådan definition har såväl en geografisk som 
en produktmässig dimension. Geografiskt tenderar fjärrvärmemarknaderna att vara lokala, 
vilket således i vissa fall begränsar möjligheterna för TPA så länge det finns tydliga stordrifts-
fördelar i den existerande produktionen. Detta gör det svårt för kunderna att få tillgång till 
andra leverantörer av fjärrvärme, något som dock är mycket lättare på elmarknaden där leve-
rantörsbyten är ganska frekvent förekommande (och omfattar förhållandevis låga byteskost-
nader) (se t.ex. Ek och Söderholm, 2008).  

När det gäller produktdimensionen är det väsentligt att notera att fjärrvärmebolagen inte 
bara kan konkurrera med varandra utan även med andra uppvärmningsalternativ såsom t.ex. 
pelletsbrännare eller värmepump. I en situation då kunderna mycket lätt – och billigt – kan 
byta mellan olika uppvärmningsalternativ begränsas fjärrvärmebolagets möjlighet att sätta 
höga priser. Två villkor måste emellertid vara uppfyllda för att en sådan kundrörlighet kan 
hjälpa till att betydligt begränsa konkurrensen (Energimarknadsinspektionen, 2008). Det 
första är att alternativa värmesystem rent fysiskt finns tillgängliga för kunderna. Det råder litet 
tvivel om att detta är fallet på den svenska marknaden; fjärrvärmekunder kan (med vissa 
undantag) byta värmesystem till t.ex. pelletsbrännare eller värmepump. Det andra villkoret är 
dock att kostnaden för att byta till ett konkurrerande värmesystem är förhållandevis låg. Det 
mesta talar för att detta villkor inte är uppfyllt i Sverige idag, utan byteskostnaderna kan ofta 
vara betydande och omfattas bl.a. inte bara av kostnaderna för ny utrustning etc. utan även av 
sökkostnader, osäkerhet samt andra typer av (ofta icke-monetära) transaktionskostnader (se 
t.ex. Hellmer, 2010).31 Höga byteskostnader skapar inlåsningseffekter eftersom kunden gjort 
en betydande investering som är specifik till en viss leverantör (teknik). Detta ger i sin tur ett 
utrymme för leverantörerna att höja priserna till en nivå som kanske ligger betydligt över mar-
ginalkostnaden för att producera och leverera värme men samtidigt ligger något lägre än det 
pris där det blir lönsamt för kunden att byta till ett annat värmesystem. Konkurrensverket 
(2009) delar bedömningen att konkurrensen från andra uppvärmningsformer i praktiken är 
begränsad, och konstaterar att ”fjärrvärmen ur ett konkurrensperspektiv utgör en egen relevant 
marknad,” (s. 58). Detta visar med andra ord att den konkurrens som kommer från alternativa 
uppvärmningsformer inte är tillräcklig för att dämpa konsekvenserna av den överprissättning 
som kan förekomma i vissa nät.  

                                                 
31 Se också Energimarknadsinspektionen (2008) för en utförlig diskussion om fjärrvärmekundernas alternativa 
uppvärmningssätt och de byteskostnader som är kopplade till dessa.  
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Medan det ovan sagda visar att det finns konkurrensproblem på den svenska fjärrvärme-
marknaden som är värda att uppmärksamma är det nu viktigt att analysera om ett lagstadgat 
TPA åstadkommer en effektivare konkurrenssituation. Såsom antytts ovan är detta i stora 
delar en öppen fråga, inte minst eftersom Sverige består av en blandning av små lokala nät 
men även större nät med regional täckning. Sammanfattningsvis kan konstateras att om vi har 
ett naturligt monopol kan vi inte utsätta den delen av verksamheten för konkurrens och sedan 
tro att marknaden ska fungera effektivt. Det framstår som klart att distributionen av 
fjärrvärme är ett naturligt monopol så denna verksamhet bör inte – utifrån detta kriterium – 
marknadsprissättas eftersom det leder till monopolprissättning (ingen ny aktör kan finna 
lönsamhet i att bygga ett parallellt nät och konkurrera med monopolisten). Huruvida produk-
tionen av fjärrvärme är ett naturligt monopol är långt ifrån klart. Wibe (2001) visar att skal-
effekterna i svensk fjärrvärmeproduktion är relativt små, men samtidigt är också marknaderna 
starkt lokala och det är svårt att se en situation där konkurrensen och valfriheten för kunderna 
ökar i de små näten. Ett relevant exempel är Ronneby där det är svårt att överhuvudtaget 
identifiera några potentiella konkurrenter (se kapitel 3).32   

På de större näten – t.ex. Göteborg och till viss del Sundsvall – är det såsom bl.a. 
illustrerats i kapitel 3 enklare att se framför sig en ökad konkurrens. I vissa av de intervjuer 
som genomförts för denna studie ifrågasätts dock om skillnaden för kunderna blir speciellt 
stor. En möjlig lösning på stora fjärrvärmemarknader är att kunderna möter en eller flera 
värmemäklare som syr ihop kundernas fjärrvärmepaket (med baslast och spetslast), vilket i 
praktiken innebär en slags single-buyer modell där inte fjärrvärmeleverantörerna säljer direkt 
till slutkund. Denna lösning kan innebära att valfriheten för kunderna reduceras jämfört med 
om leverantören säljer till slutkund. Sammantaget talar detta för att TPA endast får positiva 
effekter på konkurrensen i de större nät som idag domineras av affärsdrivande energibolag.  

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att en TPA-reform med stor sannolikhet 
kommer att medföra en strukturomvandling likt den som skett på elmarknaden. Många fjärr-
värmeföretag som har investerat i exempelvis avfallskraftvärme eller biokraftvärme har gjort 
det ur perspektivet att de ska få intäkter från de kunder som finns på fjärrvärmemarknaden 
idag. Kommer det t.ex. in en spillvärmeleverantör och tar en betydande marknadsandel 
kommer det att slå hårt mot det existerande fjärrvärmeföretaget, framförallt de små företagen 
som har investerat i både produktion och nät under de senaste åren. Detta är sig inte ett 
problem då den tillkommande produktionen har lägre kostnader, men inför denna ökade risk 
finns det mycket som talar för att framförallt de kommunalt ägda företagen kommer att välja 
att sälja ut deras fjärrvärmeproduktion. Våra intervjuer indikerar att detta är ett rimligt 
scenario i t.ex. Ronneby. Denna situation blir extra känslig om det är ett företag som har 
avfallskraftvärme, eftersom detta kräver miljötillstånd och att de förväntas leverera en viss 
mängd värme. Ur effektivitetssynpunkt är detta inte i sig en negativ effekt av en TPA-reform, 
men exemplet visar att fjärrvärmen i Sverige idag berör en rad olika politikområden (t.ex. 
klimat, avfall, och t.o.m. regionalpolitik), och en avreglering (och privatisering) innebär att 
den nuvarande verksamheten renodlas för att helt fokusera på företagsekonomisk lönsamhet.  

Det finns mycket som talar för att de stora energibolagen (statligt eller privata) är de som 
kommer att köpa upp de fjärrvärmeverksamheter som säljs ut. De privata företagen har dock 
                                                 
32 I Ronneby finns visserligen Södra Cell Mörrum i Karlshamn, som skulle kunna utgöra en potentiell tredje part. 
Men kostnaden för transporten (kapitalkostnad för ledning samt värmeförluster) från Karlshamn till Ronneby 
bedöms överslagsmässigt vara åtminstone ca 170 kronor per MWh. För andra sammankopplingar som utred-
ningen analyserat har motsvarande kostnader uppskattats till ca 13-45 kronor per MWh.  
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generellt sett högre avkastningskrav jämfört med kommunalt ägda företag. Som diskuterats 
ovan medför den ökade risken i kombination med en ökad privatisering att långsiktiga 
investeringar i fjärrvärmenät och nya produktionsanläggningar kan bli lidande. En fråga som 
är särskilt viktig att ta hänsyn till är den effekt TPA kan få på framtida utbyggnader och 
sammankopplingar av fjärrvärmenäten regionalt. Under de senaste decennierna har utveck-
lingen gått mot att koppla samman fler nät, men diskussionen i avsnitt 4.2 väcker frågor om 
hur starka dessa incitament blir i en TPA-situation. Konkurrensen blir effektivare vid en ökad 
integrering av näten (och således större marknader), men en sådan marknadsvidgning åstad-
kommes endast om den nya lagstiftningen är tydlig med vilken och vilka aktörer som har 
ansvar för detta samt utformar regler som ger dessa effektiva incitament att genomföra sam-
hällsekonomiskt lönsamma investeringar.  

 
4.4.2 Hur påverkas förutsättningarna för att åstadkomma en kostnadseffektiv drift? 

En effektiv TPA-reform förutsätter i allt väsentligt en separation av fjärrvärmeverksamheten i 
en produktionsdel samt en distributionsdel. Detta implicerar att en stor del av den verksamhet 
som tidigare koordinerats administrativt inom ramen för ett och samma företag nu måste 
hanteras via avtal mellan olika marknadsaktörer. Detta innebär att kostnader tillkommer för 
att hantera denna nya situation. Dessa inkluderar de initiala administrativa kostnader som är 
förknippade med att särskilja de system som idag är integrerade. Jämfört med exempelvis 
elmarknaden uppskattas dessa kostnader vara relativt höga på fjärrvärmemarknaden i och med 
att fjärrvärmenäten i Sverige idag är uppbyggda på olika sätt. Det finns inte en standardiserad 
modell som går att tillämpa över hela landet, vilket bl.a. innebär att det kommer att vara en 
komplex uppgift att praktiskt särskilja verksamheterna. Det uppstår även ökade kostnader i 
form av ökad (och mer precis) mätning, samt kompetensanskaffning gällande avtalsskrivning. 
Dessa kostnader kan dock anses vara av engångskaraktär, och bör överlag inte ha en avgö-
rande betydelse för en TPA-reforms totala samhällsekonomiska effekter. Som antytts ovan i 
avsnitt 4.2 finns dock mer permanenta effekter som vi också uppmärksammar nedan.  

Det är svårt att ge ett uttömmande svar på frågan om ett starkare inslag av marknads-
lösning leder till en högre eller lägre total kostnad för fjärrvärmeverksamheten (dvs. summan 
av produktions-, kontrakts- och administrationskostnader). Det finns dock mycket som talar 
för att de merkostnader som uppkommer vid en separation av produktionen och distributionen 
är högre inom fjärrvärmen än inom el. Idag sker optimeringen av driften genom en nära 
samordning av produktionsanläggningar och pumpar för distribution, och fjärrvärmesystemen 
består i regel av ett fåtal anläggningar där varje anläggning har sin specifika roll i systemet. 
Om helt fristående aktörer enskilt kan producera och sälja sin värme till slutkunder anslutna 
till nätet, kan detta medföra högre systemkostnader. Ett exempel är de effekter som uppstår 
för produktionen i kraftvärmeverk; denna produktion bestäms i första hand av tillgängligt 
värmeunderlag samt rådande elpris. Om värmeunderlaget minskar på grund av konkurrensen 
från den tillkommande producenten måste kraftvärmeverket (i de flesta fall) reducera sin 
elproduktion även om elpriset är högt.  

Ett exempel på hur förutsättningarna att åstadkomma en effektiv drift påverkas av 
separation mellan produktion och distribution kan ges av fjärrvärmesituationen i Luleå. Fjärr-
värmeverksamheten i Luleå fungerar så att kraftvärmeverket som utgör baslast i systemet 
ligger i ett eget bolag, Lulekraft, samägt av Luleå kommun och SSAB. Luleå Energi, som är 
helägt av Luleå kommun, köper värme från Lulekraft. Hela basproduktionen täcker lite drygt 

 51



90 % av årsbehovet, och sen har Luleå Energi i egen ägo hela effektreserven och spets-
ansvaret. Detta innebär att de idag till stor del redan har produktions- och distributions-
verksamheterna separerade. Sen två år tillbaka har de dock inrättat en form av spetslastutbyte 
där Luleå Energi kör spetslast där det för stunden är mest kostnadseffektivt, vilket ofta är i 
kraftvärmeverket där spetslasten även genererar elproduktion. Luleå Energi ser därmed ett 
behov av att integrera sina verksamheter ännu mer i syfte att optimera produktionen gällande; 
spetslast, minskning av effekttoppar hos kunden, returtemperaturer osv. De har konstaterat att 
det finns stora kostnadsbesparingar att göra på optimering och att det till viss del är ett 
problem att de två separerade verksamheterna idag ser på situationen ur olika synvinklar. 

Ett annat exempel när TPA kan medföra negativa konsekvenser för systemoptimeringen 
knyter an till målet om att åstadkomma så låga returtemperaturer som möjligt. Detta gynnar 
fjärrvärmesystemets effektivitet men blir svårare att hantera vid ett reglerat TPA eftersom den 
som är kund hos t.ex. en spillvärmeleverantör inte med automatik kommer att leverera sitt 
returvatten till den man köpt värmen av. En producent kommer därför att enskilt ha få 
incitament att investera i åtgärder (hos kunden) som åstadkommer lägre returtemperaturer 
eftersom denne inte kommer att kunna tillgodogöra sig de fördelar som denna investering 
generar. Vid en marknadslösning kan olika aktörer mycket väl gå ihop för att tillsammans 
genomföra sådana investeringar, men det finns en risk att höga transaktionskostnader och 
svårigheter kopplade till att bedöma de separata effekterna på enskilda producenter hindrar 
sådana överenskommelser.  

Den bedömning som företrädarna för de kommuner vi studerat gör är att den ekonomiska 
betydelsen av dessa problem är omfattande. Alla pekar på ökade systemkostnader till följd av 
att fjärrvärmeverksamheten förlorar sin möjlighet att drivas som ett integrerat system. Ökad 
kostnadseffektivitet i ett fjärrvärmesystem uppnås som regel genom att integrera produktion, 
distribution och kundernas fjärrvärmecentraler än mer. Svårigheterna att åstadkomma detta 
skiljer sig inte heller väsentligt åt beroende på vilken TPA-modell som väljs (eftersom alla 
dessa bygger på en tydlig separation mellan produktion och distribution).33 En möjlig utveck-
lingsväg som skulle kunna stödja ett systemoptimeringsperspektiv, samtidigt som det skulle 
verka för att en mer effektiv prissättning på fjärrvärme, är att företagen särredovisar sina 
nätverks- och produktionsverksamheter, samt att en form av producentmarknad uppstår där 
företagens transaktioner av fjärrvärme till fjärrvärmenätet redovisas (se kapitel 2).  

 

4.4.3 Sammanfattning 

En övergripande bedömning utifrån analysen i detta avsnitt är att införande av ett lagstadgat 
(landsomfattande) TPA kan medföra få positiva effekter på konkurrensen och samtidigt 
försvåra möjligheterna till att driva den integrerade fjärrvärmeverksamheten på ett kostnads-
effektivt sätt. Även om nätverken öppnas upp för konkurrens är det sannolikt att ett företag 
fortfarande skulle vara dominant på många av de lokala marknaderna och därigenom skulle 
inte konkurrenseffekterna bli de önskade. Fjärrvärmeverksamhetens olika delar (produktion 
och distribution) är beroende av varandra i högre utsträckning än på t.ex. elmarknaden. Detta 
innebär att förändringar i produktionssammansättningen kan få relativt stora konsekvenser för 

                                                 
33 Ett förhandlat TPA samt den s.k. single-buyer modellen skulle kunna erbjuda effektivare marknadslösningar 
än ett reglerat TPA inte minst eftersom man i dessa marknadslösningar på ett bättre sätt kan hantera eventuella 
specifika lokala förhållanden (vid nätanslutning etc.), men även i dessa fall finns problem med att åstadkomma 
en effektiv systemoptimering. 
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systemoptimeringen i hela nätverket. Dessa interaktioner kan (i princip) via avtal hanteras av 
marknadsaktörerna även i en TPA-situation; det är dock sannolikt att höga transaktions-
kostnader – bl.a. kopplade till svårigheter att bedöma hur olika investeringar påverkar 
enskilda aktörer – gör att många av dessa åtgärder inte kan realiseras.  

 
4.5 TPA som ett miljöpolitiskt verktyg? 

I det uppdrag som ligger till grund för denna rapport ingår att diskutera hur effektivt TPA är 
som ett verktyg för att åstadkomma förbättrad miljö. Vår övergripande bedömning är dock att 
det är viktigt att särskilja på miljöpolitikens och konkurrenspolitikens olika målsättningar, 
samt (vid behov) utforma separata styrmedel för vart och ett av dessa mål. TPA bör t.ex. i 
första hand ses som ett möjligt verktyg för att hantera problemet med ofullständig konkurrens, 
och inte som ett explicit medel för att t.ex. introducera mer industriell spillvärme av miljö- 
och energieffektiviseringsskäl och/eller reducera utsläppen av koldioxid genom reducerad 
oljeanvändning. Det är med andra ord inte en eventuell TPA-reforms uppgift att säkerställa en 
miljövänlig bränslemix i fjärrvärmesystemet.34  

Ett viktigt skäl till denna slutsats är att TPA är ett trubbigt styrmedel för att åstadkomma 
detta; vi har ovan diskuterat det faktum att TPA kan medföra att det blir svårare för fjärr-
värmeföretagen att åstadkomma en ekonomisk och miljömässig optimering av fjärrvärme-
systemet (och t.o.m. av energisystemet i en bredare mening). Om värmeunderlaget t.ex. 
minskar på grund av konkurrensen från en tillkommande producent måste kraftvärmeverket (i 
de flesta fall) reducera sin elproduktion även om elpriset är högt. Det finns också en risk att 
oljepannor måste in då den bioeldade baspannan inte kan köras effektivt vid låglast; detta är 
en farhåga som bl.a. uttryckts av företrädarna för fjärrvärmeverksamheten i Ronneby. Sam-
hällsekonomiskt kan detta leda till en potentiell ineffektiv allokering av resurser på energi-
marknaderna, t.ex. om den alternativa elproduktionen är förknippad med högre miljökost-
nader. Det politiska målet om att åstadkomma en viss andel förnybar el av total elkonsumtion 
blir då också dyrare att uppnå. Det går naturligtvis också att se positiva scenarier framför sig, 
t.ex.om TPA på ett väsentligt sätt kan leda till ett mer intensivt utnyttjande av den totala 
spillvärmepotentialen.  

Överlag är det således svårt att argumentera för att en TPA-reform får en given (positiv 
eller negativ) effekt på miljön. Det ”enda” som reformen åstadkommer är ett lagstadgat 
tillträde till fjärrvärmenäten, och de eventuella miljöeffekterna av detta kommer att avgöras av 
en rad faktorer. I det fall myndigheterna vill främja industriell fjärrvärme eller andra typer av 
leverantörer av t.ex. miljöskäl är det typiskt sett mest effektivt att utforma styrmedel som mer 
direkt adresserar dessa fördelar.35 Styrmedel som syftar till att reducera utsläppen av t.ex. 
koldioxid och kväveoxider utformas bäst genom att t.ex. direkt beskatta dessa utsläpp; på så 
sätt uppnås en kostnadseffektiv reduktion. I konkurrenspolitiken är det främsta målet att 
säkerställa en skälig prissättning, och inte att explicit stödja vissa teknologier. En TPA-reform 
riskerar att ”slå blint” på miljöeffekterna.  

Samtidigt som idén om att varje politiskt mål kräver sitt eget medel utgör en bra grund-
regel för utformningen av styrmedel riktade mot fjärrvärmesektorn, kan vi också konstatera 

                                                 
34 Detta påpekande strider mot en del andra studier av TPA i fjärrvärmesektorn där ökat tillträde utvärderas 
utifrån såväl konkurrenseffekter och miljöeffekter (se t.ex. Andersen m.fl., 2001).  
35 För en diskussion om olika styrmedel för att främja ett ökat utnyttjande av industriell spillvärme, se Energi-
myndigheten (2008).  
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att i denna sektor är frågor som rör marknadskonkurrens och miljöeffekter tätt samman-
flätade. Detta har till viss del att göra med att fjärrvärmeverksamheten idag styrs av kommu-
nala bolag, som arbetar utifrån en mer varierad målbild än de privata (eller mer kommersiella) 
bolagen. Miljömål, lönsamhet och t.o.m. regionalpolitik spelar tillsammans en viktig roll för 
verksamheten och de investeringar som görs. Såsom påpekats ovan är det rimligt att anta att 
denna bild delvis förändras vid en TPA-reform och företagsekonomisk lönsamhet kommer att 
ensamt bli det dominerande målet.  

En viktig slutsats av detta är att om TPA i någon form införs bör samtidigt de styrmedel 
(skatter, subventioner etc.) som idag styr bränsleval och energieffektivisering (t.ex. PFE) 
noggrant ses över i syfte att undvika eventuella suboptimeringar. Detta förstärks också av att 
många styrmedel (t.ex. koldioxidskatten) är differentierade mellan olika sektorer, och fjärr-
värmen interagerar på ett tydligt sätt med inte minst elkrafts- och avfallssektorn. Kraven på en 
effektiv samordning av de klimat-, energi- och miljöpolitiska styrmedlen ökar troligtvis vid en 
TPA-reform eftersom kraven på konkurrens på lika villkor också lär öka.  
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Kapitel 5 

SLUTSATSER OCH RIKTLINJER FÖR UTREDNINGEN 

 

Denna rapport utgör en underlagsrapport till utredningen om tredjepartstillträde till fjärr-
värmenäten i Sverige och har till syfte att analysera förutsättningarna för TPA i tre svenska 
kommuner; Göteborg, Sundsvall och Ronneby. Rapporten utgår från fjärrvärmesituationen i 
dessa kommuner och analyserar vad TPA kan åstadkomma i termer av konkurrens, pris-
bildning och till viss del miljö i de tre kommunerna. En viktig del av underlagsrapporten har 
varit att identifiera kritiska frågor som aktualiseras och behöver hanteras vid ett införande av 
TPA. Vidare har rapporten diskuterat möjliga effekter på prisbildning samt på de viktigaste 
samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av TPA. Avslutningsvis har frågan om 
vilken roll miljöhänsyn kan – och bör – spela i TPA-sammanhang behandlats. Analysen har 
exemplifierats utifrån de tre kommunerna och i förekommande fall har vi betonat viktiga 
skillnader och likheter mellan olika typer av TPA-modeller.  

En betydande del av arbetet med denna underlagsrapport har varit att identifiera kritiska 
frågor som är viktiga att behandla innan införandet av TPA. Det är dock viktigt att betona att 
det finns i princip inga tekniska begränsningar för att lösa många av de problem som uppstår 
vid införande av TPA (ÅF Energi och Miljö, 2005), men en separation av produktions- och 
distributionsverksamheterna kommer att medföra nya typer av kostnader. Viktiga exempel 
inkluderar ökad administration, uppbyggande av kompetens gällande avtalsskrivning, samt 
högre krav på intensifierad och mer exakt mätning. Dessa kostnader är i regel av engångs-
karaktär, men det går också att identifiera kostnader som kan vara mer bestående. Dessa kost-
nader baseras dels på att förlusten av systemoptimering av det gemensamma systemet medför 
ökade systemkostnader, men även på att incitament till investera i fjärrvärmeverksamheten i 
ett TPA-system är inte lika tydligt definierad. De som intervjuats inom ramen för denna studie 
bedömer att en TPA-reform kommer att föra med sig betydande svårigheter med att driva 
fjärrvärmesystemet på ett optimalt sätt, och dessa har överlag svårt att se hur vissa av de 
åtgärder som idag effektiviserar verksamheten ska hanteras i en avreglerad situation.  

Enligt utredningsdirektivet om TPA till fjärrvärmenäten är syftet med att införa ett 
lagstadgat TPA att åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser. 
Rapporten har därför diskuterat möjliga effekter på fjärrvärmepriserna och ett viktigt budskap 
är att dessa effekter med stor sannolikhet kommer att skilja sig åt mellan olika delar av landet. 
Den totala effekten på det pris som kunderna betalar är därmed osäker, och denna osäkerhet 
beror på svårigheterna att dels fastställa vilket referensalternativ vi jämför med och dels 
vilken konkurrensutsättning som kommer att ske i praktiken. Gällande situationen då ett 
kommunalt ägt bolag idag driver hela fjärrvärmeverksamheten och tillämpar självkostnads-
principen finns det mycket som talar för att priserna med hög sannolikhet kommer att öka 
såvida inte konkurrensen om nätet blir omfattande. Gällande en situation där utgångsläget 
bygger på ett privat företag som tillämpar monopolprissättning är en sannolik utveckling att 
det på de större fjärrvärmemarknaderna i Sverige kommer att uppstå s.k. fåtalkonkurrens. 
Detta innebär sannolikt lägre priser än i monopolsituationen (med alternativprissättning), men 
prisbildningen kommer att påverkas av hur konkurrensen fungerar i praktiken. Sammantaget 
visar detta att frågan om effekterna av TPA på fjärrvärmepriserna i hög grad är en öppen 
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fråga, och beror på hur prisbildningen fungerar idag i respektive kommun eller region samt på 
de dynamiska effekter som ett öppnande av näten medför. 

Rapporten har även analyserat de viktigaste samhällsekonomiska effekterna av TPA. 
Den övergripande frågan som har studerats är om den ökade konkurrensen för med sig så pass 
stora effektivitetsvinster att dessa överväger de ökade svårigheterna med att driva den 
separerade fjärrvärmeverksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. En övergripande bedömning 
utifrån analysen i detta avsnitt är att införande av ett lagstadgat (landsomfattande) TPA kan 
medföra få positiva effekter på konkurrensen och samtidigt försvåra möjligheterna till att 
driva den integrerade fjärrvärmeverksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Även om nätver-
ken öppnas upp för konkurrens är det sannolikt att ett företag fortfarande skulle vara dominant 
på många av de lokala marknaderna och därigenom skulle inte konkurrenseffekterna bli de 
önskade. Fjärrvärmeverksamhetens olika delar (produktion och distribution) är beroende av 
varandra i högre utsträckning än på t.ex. elmarknaden. Detta innebär att förändringar i 
produktionssammansättningen kan få relativt stora konsekvenser för systemoptimeringen i 
hela nätverket.  

Vi vill även poängtera att det är viktigt att särskilja på miljöpolitikens och konkurrens-
politikens olika målsättningar och att det inte är lämpligt att försöka lösa flera problem med 
en politisk åtgärd. Konkurrenspolitikens främsta mål är att säkerställa en skälig prissättning 
och inte att stödja vissa utvalda produktionsteknologier eller producenter. Utredningen om 
införandet av TPA till fjärrvärmenäten bör därmed i första hand fokusera på att hantera 
problemet med ofullständig konkurrens, och inte använda TPA som ett verktyg för att explicit 
stödja introduktionen av mer industriell spillvärme av miljö- och energieffektiviseringsskäl. 
En förbättrad konkurrens kan visserligen innebära ett utökat utnyttjande av spillvärme i 
Sverige, men det är den ökade konkurrensen i sig som är målet med konkurrenspolitiken (och 
inte de ökade spillvärmeleveranserna som sådana). Däremot är det viktigt att förstå att 
marknadskonkurrens och miljöeffekter är tätt sammanflätade, vilket kan innebära att den 
eventuellt ökade ekonomiska vinsten av att införa TPA kan motverkas av en försämring av 
det samhällsekonomiska utfallet om TPA-lösningen inte möjliggör en optimering av driften 
och distributionen av fjärrvärmesystemet. I viss mån måste därmed konkurrenspolitikens mål 
vägas mot andra politiska mål. 

En möjlig utvecklingsväg som skulle stödja ett systemoptimeringsperspektiv, samtidigt 
som det skulle verka för att en effektivare prissättning på fjärrvärmen uppnås, är att företagen 
särredovisar sina nätverks- och produktionsverksamheter, samt att en form av producent-
marknad uppstår där företagens transaktioner av fjärrvärme till fjärrvärmenätet redovisas. 
Detta innebär inte att en traditionell handelsplats i likhet med Nord Pool etableras, utan 
snarare avses en ökad redovisning och insyn gällande nätverks- och produktionsverksam-
heten. Givet att transparens gällande priser och transaktioner på alla fjärrvärmemarknader 
införs är det troligt att det sker en starkare prispress. Dessutom skapas en möjlighet för 
potentiella nya leverantörer att sälja fjärrvärme till existerande fjärrvärmenät på skäliga 
grunder. Den ökade insynen gällande produktions- och investeringskostnaderna för fjärr-
värmen skulle kunna verka för att priserna på fjärrvärmen hamnar i nivåer som innebär att en 
(jämfört med dagens situation) effektivare konkurrens uppnås. 

Ett förslag som utredningen bör förhålla sig till är därför att införa särredovisning, både 
av nät- och producentverksamheterna, men även redovisning av transaktioner och kostnader 
för produktionsanläggningarna i fjärrvärmenätet. Detta har till viss del införts redan idag, men 
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enligt Energimarknadsinspektionen (2010) krävs ytterligare uppgifter för att underlätta kunder 
och myndigheters möjlighet att upptäcka prisdiskriminering och korssubventionering. För att 
korssubventionering skall upptäckas krävs att skäliga kostnadsnivåer för företagets produk-
tionsanläggningar samt över fjärrvärmeföretagets övriga verksamheter redovisas. Ytterligare 
en viktig utveckling för fjärrvärmemarknaden är att finna en marknadslösning (alternativt 
styrmedel) som verkar för fler sammankopplingar av fjärrvärmeverksamheter. Detta är viktigt 
av flertalet skäl; dels ökar det marknadernas storlek, vilket innebär att det även möjliggör för 
en ökad konkurrens både i producent- och distributionsledet, och dels skapar det ett större 
utrymme för spillvärme i fjärrvärmesystemet. 
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