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Syftet med det här projektet har varit att öka kunskapen om de ekonomiska och 
tekniska förutsättningarna för ett utökat så kallat tredjepartstillträde på den svenska 
fjärrvärmemarknaden. Detta innebär att en tredje part, utöver fjärrvärmeleverantören 
och kunden, får tillträde till fjärrvärmenätet och på så sätt får avsättning för sin värme. 

Brännhett om fjärrvärmen i Sverige ingår i forskningsprogrammet Fjärrsyn som 
finansieras av Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten. Fjärrsyn ska stärka konkur-
renskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap om fjärrvärmens roll i 
klimatarbetet och för det hållbara samhället till exempel genom att bana väg för affärs-
mässiga lösningar och framtidens teknik. 

Linda Wårell, Patrik Söderholm och Jerker Delsing på Luleå tekniska universitet har 
genomfört projektet som har bedrivits i tre samordnade delar. Den första presenterar en 
ekonomisk-teoretisk analys med en syntes av existerande litteratur om marknadskon-
kurrens och ekonomisk litteratur. En andra del fördjupar sig i internationella och  
nationella jämförelser där tredjepartstillträde har genomförts. Den sista delen identifierar 
möjliga framtida scenarier för tredjepartstillträde på den svenska fjärrvärmemarknaden. 

En referensgrupp, tillsatt av Svensk Fjärrvärme, har följt arbetet och lämnat syn-
punkter. Referensgruppen har bestått av Bengt- Göran Dalman, Göteborg Energi, 
Magnus Johansson, Luleå Energi, Adam Lindroth, Fortum Värme, Magnus Ohlsson, 
Öresundskraft, Marcus Tärnvik, Härnösand Energi&Miljö, André Ulmgren, Vattenfall 
samt Peter Dahl, Svensk Fjärrvärme. 

Leif Rehnberg
Ordförande i Svensk Fjärrvärmes Marknadsråd

förord

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme 
eller Fjärrsyns styrelse har tagit ställning till innehållet. 
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sammanfattning

Konkurrenssituationen på värmemarknaden har under en längre tid varit en hett debat-
terad 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, och Konkurrensverket har i 
en aktuell rapport föreslagit en (ex ante) reglering av fjärrvärmepriserna. Ett alternativt 
sätt att främja ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden är att införa s.k. tredjeparts-
tillträde (TPA). Detta innebär att en tredje part, utöver fjärrvärmeleverantören och 
kunden, får tillträde till fjärrvärmenätet och på ett eller annat sätt får avsättning för sin 
värme. 

Det övergripande syftet med denna rapport är att bidra med ökad kunskap om 
de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för ett utökat tredjepartstillträde på 
den svenska fjärrvärmemarknaden. Forskningsprojektet har bedrivits i tre integrerade 
delar där den första delen fokuserar på att presentera en ekonomisk-teoretisk analys 
som bidrar med en syntes av den existerande litteraturen om marknadskonkurrens och 
ekonomisk effektivitet, med speciell betoning på konsekvenserna av prisregleringar och 
TPA i nätverksindustrier. Den andra delen fördjupar sig i internationella och nationella 
jämförelser av marknader där TPA har genomförts i praktiken (t.ex. de europeiska 
el- och gasmarknaderna), men även några internationella utblickar på hur fjärrvärmen 
hanteras i andra länder (Finland och Danmark). De viktigaste lärdomarna för en 
eventuell introduktion av TPA inom svensk fjärrvärme diskuteras. Dessa två inledande 
delar har legat till grund för en identifiering av möjliga framtida scenarier för TPA på 
den svenska fjärrvärmemarknaden. I rapporten analyseras vart och ett av de identifie-
rade scenarierna med avseende på viktiga utmaningar och möjligheter i respektive fall. 
De viktigaste konsekvenserna för den samhällsekonomiska effektiviteten, inte minst 
huruvida respektive marknadsdesign påverkar konkurrensen utan att samtidigt medföra 
betydliga merkostnader, analyseras.

Fyra olika scenarier – möjliga utvecklingsvägar – för ökad konkurrens på den svenska 
fjärrvärmemarknaden identifieras. Tre av dessa bygger på de definitioner av TPA som 
finns i litteraturen (reglerat TPA, förhandlat TPA och en s.k. single-buyer modell), men 
vi introducerar också ett fjärde alternativ som bygger på idén om en utökad produ-
centmarknad. En viktig slutsats från rapporten är att införande av ett reglerat TPA kan 
medföra få positiva effekter på konkurrensen och samtidigt försvåra möjligheterna till 
att driva den integrerade fjärrvärmeverksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Även 
om nätverken öppnas upp för konkurrens är det sannolikt att ett företag fortfarande 
skulle vara dominant på marknaden och därigenom skulle inte konkurrenseffekterna 
bli de önskade. Fjärrvärmeverksamhetens olika delar (produktion och distribution) är 
även 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. Dessutom baseras mycket av den mest lovande 
forskningen om framtida tekniska lösningar på att ett företag kan kontrollera hela 
fjärrvärmeverksamheten i syfte att t.ex. sänka returtemperaturen. 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, men även i dessa fall finns 
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problem med att åstadkomma en systemoptimering. Försvinner förutsättningarna för 
systemoptimering kan fjärrvärmens ekonomiska fördelar också urholkas. 

En möjlig utvecklingsväg som skulle kunna stödja ett systemoptimeringsperspektiv, 
samtidigt som det skulle verka för att en effektivare prissättning på fjärrvärmen upp-
nås, är att företagen särredovisar sina nätverks- och produktionsverksamheter, samt att 
en utökad producentmarknad uppstår där företagens transaktioner av varmvatten till 
fjärrvärmenätet redovisas öppet. Givet att transparens gällande priser och transaktio-
ner på alla fjärrvärmemarknader införs blir en starkare prispress möjlig, och inte minst 
skapas en möjlighet för potentiella nya leverantörer att sälja varmvatten till existerande 
fjärrvärmenät på någorlunda konkurrensutsatta grunder. 

Det är centralt att framtida forskning (och även den pågående fjärrvärmeutredningen) 
beaktar det faktum att alla fjärrvärmenät i Sverige är uppbyggda på olika sätt och 
därmed har olika förutsättningar för konkurrensutsättning. Denna rapport lyfter fram 
en rad olika faktorer som är viktiga för att förstå de samhällsekonomiska effekterna 
av ett införande av TPA, inte minst den trade-off som finns mellan att å ena sidan öka 
konkurrensen genom ökat tillträde och å den andra att säkerställa en kostnadseffektiv 
drift av fjärrvärmenätet och dess interaktion med elproduktionen. Vi har dock inte 
inom ramen för denna begränsade studie empiriskt studerat hur tungt vägande dessa fak-
torer är i praktiken och hur dessa resultat skiljer sig åt mellan olika fjärrvärmesystem i 
Sverige. Tidigare studier visar dock att de ökade systemkostnader som riskerar uppstå 
vid ett reglerat TPA kan vara betydande, men dessa frågor måste dock vara av högsta 
prioritet inför kommande studier och utredningar. 
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The level of competition in the markets for space heating in Sweden has been widely 
debated during the last decade, not the least due to the large observed price variations 
between different Swedish municipalities. These geographical price differences indicate, 
some analysts argue, the presence of district heating companies acting as monopolists. 
Moreover, in a recent report from the Swedish Competition Authority, an ex ante price 
regulation for district heating is suggested. An alternative way to improve the efficiency 
of the district heating market, however, is to introduce so-called Third Party Access 
(TPA). In a TPA setting a third party, other than the existing heat supplier and the 
customer, can get access to the network and supply its heat in the market. 

The overall objective of this report is to analyze the economic and technical pre-
requisites for introducing TPA in the Swedish district heating market. The research 
project has been conducted in three integrated parts where the first provides a brief 
economic-theoretical analysis of the role of market failures, price regulations and TPA 
in network industries. The second part analyzes – and compares – the empirical ex-
periences of TPA in other energy network industries (e.g., the European markets for 
electricity and natural gas), and it also reviews the way in which district heating mar-
kets are managed and regulated in other countries (Denmark and Finland). The most 
important lessons from these experiences for the introduction of TPA in Swedish district 
heating are discussed. The above analyses has formed the basis for the third, and final, 
part of the project, which aims at identifying and analyzing potential future scenarios 
for TPA in the district heating market. The main challenges and possibilities of each 
of these scenarios are addressed, as are the most important economic consequences. 
Particular attention is paid to the issue of whether the different market designs can spur 
competition in the heating market without giving rise to additional system costs.

Four different scenarios – i.e., possible development paths – for increased compe-
tition in the Swedish district heating markets are identified. Out of these four, three 
builds on the definitions of TPA that exist in the literature (regulated TPA, negotia-
ted TPA, and the so-called single-buyer model). We also introduce, though, a fourth 
alternative, which builds on the idea of an extended producer market. One of the main 
conclusions of the report is that the introduction of a regulated TPA can imply few 
positive effects on the efficiency of the market and at the same make it harder to run the 
integrated districting heating operations cost-effectively. Even if the existing networks 
would be opened up for additional competition (and new entrants), most local mar-
kets would still be dominated by one producer. Moreover, the different parts of district 
heating operations – production and distribution – are (in contrast to the situation in 
electricity networks) strongly interrelated from a technical and economic perspective. 
This implies that changes in the mix of production facilities (as well as the heat supply 
from these) can have significant consequences for the system cost optimization of the 
entire network. In addition, a fair deal of the most promising research on future (low-
cost) technical solutions in district heating builds on the assertion that one company can 
control the entire district heating operations with the purpose of, for instance, lowering 
the return temperature. A negotiated TPA as well as the single-buyer model should be 
able to offer more efficient markets designs (than a regulated TPA) in the case of district 
heating, not the least since these arrangements permits regulations to address the often 

abstract
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significant local differences in network structure etc. Nevertheless, also in these latter 
cases the problem of achieving overall system optimization would be present. If the pos-
sibilities for achieving system optimization are undermined, the economic advantages of 
district heating (visà-vis other energy sources) could disappear. 

A future development path that could support a system optimization perspective, as 
well as promote a more efficient pricing of district heating services, is the case where the 
companies hold and present separate accounts for their network and production ope-
rations, respectively. It would also imply an extended producer market in which each 
transaction of hot water to the network is reported openly. Given the introduction of 
increased transparency with respect to prices and transactions, the potential for a more 
efficient pricing behavior would increase. This solution would also permit alternative 
producers of district heating to access and supply to the network. 

Future research – as well as the forthcoming official investigation on TPA in Swedish 
district heating – must address the fact that most district heating networks in Sweden 
are different in size and structure. For this reason, they would also be affected differently 
by a market opening through TPA. In this report we highlight a number of issues that 
are important for understanding the economic efficiency implications of introducing 
TPA in district heating, not the least the trade-off that typically exists between increased 
market competition on the one hand and overall system optimization on the other. 
Previous studies indicate that the increases in system costs following a regulated TPA 
can be significant, but future studies and investigations must provide even more depth 
to this issue.
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1.1 Bakgrund
I och med avregleringen på elmarknaden 1996 fick de tidigare reglerade fjärrvärme-
företagen möjlighet att verka på en avreglerad marknad; företagen kunde nu exempel-
vis bestämma sitt eget pris (se t.ex. Westin och Lagergren, 2002). Därigenom försvann 
det tidigare kravet på att fjärrvärme inte fick drivas med vinstintresse. Fjärrvärmen 
kan till viss del betraktas som ett naturligt monopol; när ett företag har etablerat ett 
fjärrvärmenät är det inte lönsamt för ytterligare ett företag att etablera sig på den 
marknaden (se vidare avsnitt 2.2.2). 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 företag, eller av företag som är statligt reglerade oftast gällande 
priser, för att oskäliga priser inte skall uppstå. Vid avregleringen av den svenska fjärr-
värmemarknaden såldes en del av de tidigare kommunala fjärrvärmeföretagen ut till 
den privata sektorn, vilket tenderade att spä på oron att dessa företag skulle utnyttja sin 
monopolställning i samband med prissättningen.1

Konkurrenssituationen på värmemarknaden 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. Konkurrensverket 
bedriver för närvarande två utredningar om överprissättning som berör fjärrvärmen 
i Stockholm respektive Uppsala, och har i en aktuell rapport föreslagit en (ex ante) 
reglering av fjärrvärmepriserna (Konkurrensverket, 2009). 

Ett alternativt sätt att främja ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden är att in-
föra s.k. tredjepartstillträde (TPA). Detta innebär att en tredje part, utöver fjärrvärme-
leverantören och kunden, får tillträde till fjärrvärmenätet och på ett eller annat sätt får 
avsättning för sin värme. Den nordiska elmarknaden utgör ett exempel där tredjeparts-
tillträde, 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 konkurrensen på elmark-
naden. De senaste åren har därför röster höjts för att TPA borde genomföras även på 
fjärrvärmemarknaden, inte minst från företrädare för industriverksamheter med bety-
dande 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 konkur-
rensen på fjärrvärmemarknaden genom TPA. Utredningen pekade på att en obegränsad 
(s.k. reglerad) TPA skulle visserligen vara tekniskt genomförbar men den skulle inne-
bära betydande investeringar och således i slutändan verka fördyrande för konsumenten. 
Konkurrensskäl talar därför inte, enligt utredningen, för ett lagstadgat TPA (se också 
Andersson och Werner, 2003). Däremot 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 leverantörer av värme. Fjärrvärme-

1 För en diskussion om fjärrvärmens konkurrenssituation i Sverige, se bl.a. Energimarknadsinspektionen (2008).

1. inledning
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utredningens 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 fjärrvärmeföretagen, samt 
skapa en väl fungerande marknad med god konkurrens (se avsnitt 2.2.3).

Enligt vissa röster är lagen dock tandlös i och med att den inte 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 fjärrvärme-
lagen ”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 pristran-
sparens 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 tredjepartstillträde sker annat än i de fall där det är ekonomiskt för-
delaktigt för den befintliga fjärrvärmeleverantören. Regeringen har i ljuset av den kritik 
som framförts under 2009 beslutat att tillsätta en utredning för att närmare analysera 
förutsättningarna för – i första hand – ett s.k. reglerat (lagstadgat) TPA (Näringsdeparte-
mentet, 2009). Utredningen ska redovisa sina resultat senast den 30 april 2010. 

Denna rapport behandlar de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för TPA på 
den svenska fjärrvärmemarknaden, och kan därför utgöra ett viktigt kunskapsunderlag 
för det kommande utredningsarbetet. Vi kommer dessutom att göra en tydlig åtskillnad 
mellan olika strategier för att förenkla tillgången till fjärrvärmenätet, varav reglerat 
TPA utgör ett av åtminstone tre möjliga alternativ (se vidare avsnitt 1.3). Studien moti-
veras också av att det finns ett behov av studier som kombinerar den ekonomiska och 
tekniska förståelsen av effekterna av TPA gällande fjärrvärme.

1.2 Rapportens syfte och inriktning
Det övergripande syftet med denna rapport är att bidra med ökad kunskap om de 
ekonomiska och tekniska förutsättningarna för ett utökat tredjepartstillträde på den 
svenska fjärrvärmemarknaden. Det projekt som rapporten baseras på är i första hand 
”förberedande” i den mening att det bidrar till att identifiera olika scenarier för en ökad 
konkurrens på fjärrvärmemarknaden samt belysa vilka utmaningar och möjligheter som 
är kopplade till dessa. Analysen kan sedan utgöra ett underlag för fördjupade studier av 
specifika såväl ekonomiska som tekniska frågor. 

Forskningsprojektet har bedrivits i tre integrerade delar där den första delen foku-
serat på att presentera en ekonomiskteoretisk analys, som syftar till att bidra med en 
syntes av den existerande litteraturen om marknadskonkurrens och ekonomisk effekti-
vitet, med speciell betoning på konsekvenserna av prisregleringar och TPA i nätverks-
industrier. Denna del av analysen har också lyft fram en del viktiga egenskaper hos 
fjärrvärmesektorn, som kan (och bör) påverka hur marknaden regleras. 

Den andra delen har fördjupat sig i internationella och nationella jämförelser av 
energimarknader där TPA har genomförts i praktiken (t.ex. de europeiska el- och gas-
marknaderna), men även några internationella utblickar på hur fjärrvärmen hanteras 

2 För kritik mot fjärrvärmelagen, se exempelvis Fastighetsägarna Sveriges uttalande ”Ny fjärrvärmelag löser inte 
problemet med monopolpriser”, 2008-05-08. 
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i andra länder (t.ex. Finland och Danmark) görs här. De viktigaste lärdomarna för en 
eventuell introduktion av TPA inom svensk fjärrvärme diskuteras på basis av dessa 
erfarenheter.  

Dessa två inledande delar har legat till grund för en identifiering av möjliga framtida 
scenarier för TPA på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vart och ett av de identifierade 
scenarierna analyseras med avseende på viktiga utmaningar och möjligheter i respek-
tive fall.  De viktigaste konsekvenserna för den samhällsekonomiska effektiviteten, inte 
minst huruvida respektive marknadsdesign påverkar konkurrensen utan att samtidigt 
medföra betydliga samhälleliga merkostnader, analyseras. För respektive scenario har 
dessutom de tekniska konsekvenserna avseende mätning, datakommunikation och 
informationshantering belysts; vilka möjliga tekniska lösningar finns och hur kan dessa 
implementeras på ett kostnadseffektivt sätt? Därtill kommer en diskussion om möjlig-
heterna till systemoptimering i de identifierade scenarierna.

På grund av projektets förberedande karaktär presenterar rapporten inte en fullödig 
konsekvensanalys i alla delar, men den utgör samtidigt ett viktigt bidrag genom att:

• identifiera möjliga utvecklingsvägar för eventuellt tredjepartstillträde på fjärrvärme-
marknaden, samt belysa viktiga ekonomiska (inklusive ’market design’) och 
tekniska utmaningar för vart och ett av dessa.

• peka ut viktiga prioriteringar för framtida forskningsinsatser och utredningar, 
som syftar till att förbättra den ekonomiska och tekniska effektiviteten på fjärr-
värmemarknaden.

På så sätt lyfter rapporten fram en rad viktiga frågeställningar och prioriteringar, som 
bör uppmärksammas i den kommande statliga utredningen om TPA inom svensk fjärr-
värme. 

1.3 Definition av tredjepartstillträde
Då denna rapport berör frågan om förutsättningarna för tredjepartstillträde till fjärr-
värmenäten 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 ickediskriminerande 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 ovanstående generella definition. Vi finner 
det meningsfullt att skilja på tre olika former, som främst skiljer sig åt avseende graden 
av öppenhet.  

• Reglerat tredjepartstillträde. Denna definition avser ett fullständigt tillträde 
till fjärrvärmenäten där nätägaren har skyldighet att tillåta tillträde till näten. 
Benämningen reglerat TPA grundas i att nätverksdelen är reglerad ex ante, dvs. 
villkoren till tillträde till nätverket är bestämda på förhand. Uppfylls dessa villkor 
är nätägaren skyldig att ge tillträde till nätverket. Denna marknadsform innebär 
t.ex. att en nätverksavgift är bestämd för de företag som vill få tillträde till näten i 
syfte att sälja varmvatten till slutkund. Det är denna form av TPA som har införts 
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på den nordiska elmarknaden, samt (till viss mån) på den europeiska naturgas-
marknaden. 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 pro-
ducentmarknaden ska uppstå (se t.ex. Tennbakk, 2000). Det är värt att notera att 
reglerat TPA innebär att det skapas både en producent- och konsumentmarknad 
eftersom slutkunden har möjlighet att välja leverantör. Denna form av TPA är den 
som går längst gällande öppenhet och möjlighet till konkurrens. 

• Förhandlat tredjepartstillträde. Denna form av TPA innebär att fjärrvärme-
företagen är skyldiga att förhandla om tillträde till näten med producenter 
av varmvatten. 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). En fördel med denna mark-
nadsform är att den har möjlighet att ta hänsyn till lokala förutsättningar för 
nätverket. En nackdel som kan uppstå är ökade transaktionskostnader i och 
med att varje nätverk förhandlas och regleras separat. Även när det gäller för-
handlat 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 varmvattenproducerande företag 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 han även säljer till slutkund. Denna form av TPA inne-
bär teoretiskt sett ett lika öppet system som reglerat TPA, men i praktiken har 
de fjärrvärmeföretag som äger nätverken en större kontroll över villkoren till 
tillträde på deras nät. 

• Single-buyer modellen. Denna form av TPA innebär att alla potentiella kunder på 
ett nätverk har rätt att förhandla kontrakt med alla potentiella leverantörer till 
nätverket. Det finns dock endast ett företag som säljer till slutkund, men företaget 
är skyldigt att köpa en kontrakterad volym från den leverantör 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). Detta är med andra ord 
en form av tredjepartstillträde som innebär att det endast uppstår en producent-
marknad, men väsentligen inte en konsumentmarknad eftersom det endast är ett 
företag som säljer till slutkund. Inte heller denna lösning kräver vertikal separa-
tion av produktionen och distributionen av fjärrvärme. 

De scenarier för ett utökat tredjepartstillträde som analyseras i rapporten bygger till 
stora delar på dessa tre marknadsformer. Ett fjärde scenario kommer även att utvecklas 
i analyskapitlet; detta utgör en variant av konkurrensutsättning som förtjänar en grund-
ligare analys givet de förhållanden som råder på den svenska fjärrvärmemarknaden. I 
vår analys lyfter vi fram vilka viktiga utmaningar och problem som uppstår för respek-
tive fall. 
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I denna rapport analyseras inte i detalj förutsättningarna för och konsekvenserna av 
en ex ante prisreglering av fjärrvärmen utan fokus ligger på ett utökat tredjepartstillträde. 
I vissa fall används dock prisregleringsalternativet som ett referensfall för att tydligare 
förstå konsekvenserna av TPA (se t.ex. avsnitt 2.3). Vi diskuterar också betydelsen av 
TPA för systemoptimering i fjärrvärmeverksamheten; denna är viktig och nödvändig för 
att åstadkomma en energimässigt och ekonomiskt effektiv drift av produktionen och 
distributionen av värme. Det bör samtidigt påpekas att vi inte i detalj studerar hur ett 
fjärrvärmesystem måste vara beskaffat för att dessa effekter skall uppstå.

1.4 Rapportens disposition
Rapportens indelning i kapitel följer i stort den övergripande disposition som presen-
teras ovan. I rapportens andra kapitel behandlas de teoretiska förutsättningarna för en 
ekonomiskt effektiv fjärrvärmemarknad. Vi analyserar orsaker till ofullständig konkur-
rens i s.k. nätverksindustrier, och berör även hur konkurrenspolitiska målsättningar 
ibland kan komma i konflikt med viktiga miljömål. Analysen i detta kapitel är till stora 
delar principiell men vi lyfter också fram vissa av fjärrvärmens specifika egenskaper. 

Det tredje kapitlet analyserar erfarenheterna av TPA på andra energimarknader, med 
speciellt fokus på den nordiska elmarknaden samt den europeiska gasmarknaden. I den 
europiska debatten om liberalisering av energimarknaderna har olika former av TPA 
diskuterats (Klom, 1995). Kapitlet sammanfattar ett antal lärdomar från dessa erfaren-
heter, samtidigt som också möjligheterna att överföra dessa erfarenheter till svensk 
fjärrvärme tas upp. 

Rapportens fjärde kapitel behandlar de tekniska förutsättningarna för TPA, både 
utifrån hur det ser ut idag men även utifrån ett dynamiskt perspektiv gällande utveck-
ling av nya tekniker. Kapitlet utgår från tidigare studier av denna fråga (se inte minst 
ÅF Energi & Miljö AB, 2005), men fördjupar också analysen på vissa utvalda områden, 
inte minst då det gäller styrning och optimering av fjärrvärmenäten. 

I kapitel fem presenteras fyra framtida scenarier för TPA i den svenska fjärrvärme-
sektorn, och dessa analyseras både med avseende på ekonomiska och tekniska förut-
sättningar. De vitigaste utmaningarna och möjligheterna för respektive alternativ lyfts 
fram och diskuteras. Rapporten avslutas med kapitel 6 som sammanfattar de viktigaste 
slutsatserna och presenterar några viktiga riktlinjer för framtida studier om konkur-
renssituationen på den svenska fjärrvärmemarknaden. 
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2.1 Introduktion
Denna rapport anammar i stora delar ett ekonomiskt perspektiv på frågan om tredje-
partstillträde (TPA) på den svenska fjärvärmemarknaden. Det är därför viktigt att inled-
ningsvis klargöra vad som menas med ekonomiskt effektiva marknader samt identifiera 
situationer som kan leda till en ineffektiv allokering av resurser. Det ska samtidigt på-
pekas att det som är effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv kommer att till stor del vara 
avhängigt de tekniska förutsättningarna för fjärrvärmeproduktion och distribution, och 
vi kommer i detta kapitel att kort kommentera en del av dessa tekniska förhållanden. 
De tekniska förhållanden som påverkar ett öppnande av fjärrvärmenäten analyseras i 
mer detalj i kapitel 4.

Detta kapitel syftar till att översiktligt analysera fjärrvärmesektorn utifrån ett eko-
nomiskt-teoretiskt perspektiv, och med speciell betoning på de delar som rör konkur-
rensen på fjärrvärmemarknaden. Eftersom frågan om TPA ofta kopplas samman med 
andra politiska målsättningar – t.ex. energieffektivisering, begränsad klimatpåverkan 
etc. (se t.ex. Andersen m.fl., 2001) – berörs även dessa frågeställningar. I avsnitt 2.2 
analyseras översiktligt vad som kännetecknar en ekonomiskt effektiv marknad, samt 
förekomsten av s.k. marknadsmisslyckanden. Vi ägnar speciell uppmärksamhet åt de 
speciella marknadsförhållanden som råder inom fjärrvärmen. Avsnittet diskuterar bl.a. 
den viktiga frågan om vilken s.k. produktmarknad som är den relevanta ur ett kon-
kurrensperspektiv. Utifrån den enskilde fjärrvärmekundens perspektiv är det upp-
värmningsbehovet som står i centrum, och i de flesta fall (dock inte alltid) finns ett val 
mellan olika typer av uppvärmningssätt (elvärme, pelletsbrännare etc.). Ur konkurrens-
synpunkt är det därför viktigt att göra en skillnad på marknaden för värme å den ena 
sidan och den mer avgränsade fjärrvärmemarknaden å den andra. Avsnitt 2.3 fokuserar 
i mer detalj på fjärrvärmens konkurrenssituation, och analyserar bl.a. teoretiskt hur 
olika prissättningsstrategier påverkar marknadens effektivitet.

2.2 En effektiv fjärrvärmemarknad: en konceptuell analys
2.2.1 Marknadseffektivitet och marknadsmisslyckanden
Med ekonomisk effektivitet menas en allokering av samhällets resurser som maximerar 
utrymmet för hushållens konsumtion av nyttigheter (varor och tjänster i en vid mening). 
I marknadstermer innebär detta att alla ömsesidigt fördelaktiga transaktioner kan 
genomföras. Den ekonomiska litteraturen (se t.ex. Varian, 1992) visar att i en ekonomi 
där balansen mellan utbud och efterfrågan avgör vilka varor som ska produceras och 
konsumeras samt hur dessa produceras, kommer utfallet – givet att vissa viktiga villkor 
är uppfyllda – att vara ekonomiskt effektivt. Marknadskrafterna säkerställer att mar-
ginalkostnaden för producenterna motsvarar marginalnyttan hos konsumenterna och 
samhällsnyttan är därmed maximerad.

Ett flertal av de villkor som måste gälla för att en oreglerad fjärrvärmemarknad 
– dvs. en marknad i frånvaro av politisk styrning – ska vara ekonomiskt effektiv är med 
stor sannolikhet inte uppfyllda. Följande marknadsmisslyckanden ska vi uppmärksamma 
i detta avsnitt: 

• Distributionen av hetvatten i fjärrvärmeverksamheten har karaktären av ett s.k. 
naturligt monopol (se t.ex. Sharkey (1982) för en övergripande diskussion om 

2. effektiva marknader  
och marknadsmisslyckanden 
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naturliga monopol). Detta innebär att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva 
parallella nät i en och samma region.3 

• I Sverige har förekomsten av ofullständig konkurrens dominerat diskussionerna 
kring fjärrvärmemarknadens funktionssätt. En marknadssituation som känne-
tecknas av ofullständig konkurrens innebär att en eller flera av köparna eller 
säljarna genom sitt agerande märkbart kan påverka marknadspriset. Orsakerna 
till konkurrensproblem på fjärrvärmemarknaden kan vara flera och vi ska nedan 
diskutera dessa mer utförligt. 

• Fjärrvärmeleverantörernas produktionsbeslut kan ibland ge upphov till såväl 
negativa som positiva bieffekter på andra aktörer på marknaden (företag eller 
hushåll). Då dessa sidoeffekter inte redan är integrerade i prismekanismen uppstår 
en s.k. externalitet. Dessa kan vara av olika slag men vi kommer nedan att i mer 
detalj diskutera olika negativa externaliteter kopplade till såväl miljömässiga som 
produktionsekonomiska effekter. 

De resterande delarna i detta avsnitt kommer att i mer detalj diskutera vart och ett av 
dessa s.k. marknadsmisslyckanden. 

2.2.2 Fjärrvärmeverksamheten som ett naturligt monopol
Naturliga monopol återfinns typiskt sett inom verksamheter som kännetecknas av stora 
fysiska nätverk som exempelvis telefontjänster och eldistribution, och bedömningen att 
detta gäller också distributionen av fjärrvärme delas av såväl den svenska regeringen 
(Prop. 2007/08:60) samt av Konkurrensverket (2009). För produktionen av hetvatten 
i fjärrvärmeverksamheten är det inte alls lika tydligt att stordriftsfördelarna är så pass 
omfattande att den kan sägas utgöra ett naturligt monopol. Ett undantag kan dock vara 
centraliserad produktion av värme lokalt i mindre orter med små nät.

Det faktum att distributionen utgör ett naturligt monopol, produktionen ofta 
omfattas av skalfördelar (relativt den lokala marknadens storlek), samt att fjärrvärme-
företaget har ensam tillgång till distributionsnätet innebär i praktiken att fjärrvärme-
verksamheten 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 konkurrensreglering. Ofast tillämpas 
i stället en sektorspecifik särreglering, t.ex. en (ex ante) prisreglering av den typen som 
Konkurrensverket (2009) nyligen förordat för fjärrvärmesektorn. Om produktionen av 
värme inte är att betrakta som ett naturligt monopol kan dock TPA utgöra ett intres-
sant alternativ till en prisreglering.

Ett reglerat TPA innebär en uppdelning av fjärrvärmeverksamheten i produktion 
samt distribution, samt införandet av konkurrens på produktionssidan, på samma sätt 
som skett på den nordiska elmarknaden. Den vertikala separationen av nätverksamhe-
ten från den övriga fjärrvärmeverksamheten görs för att säkerställa ett ickediskrimine-

3 Det faktum att det i Sverige finns ett stort antal fjärrvärmebolag, var och en med ett eget nät, motsäger inte idén 
om förekomsten av naturliga monopol. Den viktiga observationen är att det inte i någon region eller kommun 
finns två (eller flera) parallella nät (se t.ex. Bier, 2001). 
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rande tillträde till distributionsnätet. En sådan separation innebär att prisregleringen 
endast behöver omfatta nätverksamheten medan olika värmeproducenter konkurrerar 
på en i huvudsak fri marknad. 

Såsom antyds ovan bygger införandet av en separation mellan produktion och 
distribution samt införandet av reglerat TPA på antagandet om att stordriftsfördelarna 
i produktionsledet inte är så pass omfattande att även detta led kan betraktas som ett 
naturligt monopol. Ett viktigt skäl till att ett flertal av världens elmarknader avreglerats 
under de senaste 15 åren är att den tidigare gängse uppfattningen att elproduktionen 
är ett naturligt monopol har övergetts. Detta beror till stora delar på förekomsten av 
väl integrerade nationella (och t.o.m. internationella) elnät; i fjärrvärmefallet har vi en 
stark förekomst av lokala nät och då kan det uppstå situationer där den genomsnittliga 
produktionskostnaden är fallande även då produktionsvolymen nått nivåer som mot-
svarar den lokala marknadens storlek. De bästa förutsättningarna för ett väl fungerande 
(reglerat) TPA finns därmed sannolikt i storstadsområdena medan det i vissa lokala nät 
kan vara olönsamt att tillföra ytterligare värmeproduktionskapacitet. 

Sammanfattningsvis visar detta 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 produktionen 
av fjärrvärme är ett naturligt monopol är långt ifrån klart. Wibe (2001) visar att skal-
effekterna i svensk fjärrvärmeproduktion är få, men samtidigt är också marknaderna 
starkt lokala. Dessa bedömningar är, som antytts ovan, centrala för att bedöma om ett 
införande av TPA ökar effektiviteten på fjärrvärmemarknaden eller inte. 

2.2.3 Ofullständig konkurrens på fjärrvärmemarknaden
På en ekonomiskt effektiv marknad kommer priset på den aktuella produkten att mot-
svara den samhälleliga marginalkostnaden för att producera denna. En sådan situation 
uppstår normalt då det finns ett stort antal köpare och säljare på marknaden, och ingen 
av dessa ensamt har möjlighet att påverka marknadspriset. I föregående avsnitt notera-
de vi att i det fall fjärrvärmeverksamheten (produktion plus distribution) kan betraktas 
som ett naturligt monopol finns det ekonomiska skäl till att ett företag bör stå för hela 
marknadsproduktionen, men samtidigt bör prisnivån då regleras för att undvika över-
prissättning. I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 avreglerades emeller-
tid också prissättningen på fjärrvärme, och detta gör det möjligt för fjärrvärmeföretagen 
att själva påverka sina prissättningsstrategier. I avsnitt 2.3 fördjupar vi diskussionen 
om ofullständig konkurrens och ineffektiv prissättning, men vi kommer här att peka på 
några viktiga faktorer som påverkar graden av konkurrens på fjärrvärmemarknaden. 

De potentiella 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. 
Konkurrensverket driver idag (juni 2009) två ärenden mot Fortum i Stockholm samt 
Vattenfall i Uppsala där det finns misstankar om att företagen tillämpar oskälig 
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prissättning (Bengtsson, 2009). På många andra marknader leder en situation med 
överprissättning till att nya företag etablerar sig på marknaden, och den ökade kon-
kurrensen mellan företagen pressar ned priset. På grund av den nätverksstruktur som 
omgärdar fjärrvärmen finns det dock ofta tydliga ekonomiska incitament för ett verti-
kalt 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.4 Ett lagstadgat TPA till fjärrvärmenäten – inklusive eventu-
ella regler om åtskillnad mellan distributionsverksamheten (som utgör ett naturligt 
monopol) och de konkurrensutsatta produktions- och handelsverksamheterna – kan 
därmed vara ett potentiellt intressant medel för att främja konkurrensen (Närings-
departementet, 2009). 

Sammanfattningsvis innebär detta att utifrån ett konkurrensperspektiv står myndig-
heterna inför två huvudsakliga valalternativ, utöver det som innebär ett bibehållande av 
det rådande systemet: (a) en prisreglering av hela fjärrvärmeverksamheten såsom före-
slås i Konkurrensverket (2009); eller (b) en ökad konkurrensutsättning av fjärrvärme-
produktionen med utvidgade möjligheter till tillträde till nätet. Det senare alternativet 
utgör fokus för denna rapport. 

Vi har redan konstaterat att de etableringshinder som nätverkstrukturen på fjärr-
värmemarknaden skapar utgör en viktig orsak till den eventuella förekomsten av 
ofullständig konkurrens med oskälig prissättning. För att förstå konsekvenserna av 
detta måste vi dock också kunna identifiera den relevanta marknaden. En sådan defi-
nition har såväl en geografisk som en produktmässig dimension. Geografiskt tenderar 
fjärrvärmemarknaderna att vara lokala, vilket således i vissa fall kan begränsa möjlig-
heterna för ett effektivt tredjepartstillträde så länge det finns tydliga stordriftsfördelar 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 
leverantörsbyten är ganska frekvent förekommande (och omfattar förhållandevis låga 
byteskostnader) (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 fjärrvärme-
bolagets 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 

4 Enligt 2008 års fjärrvärmelag är fjärrvärmebolagen idag skyldiga att förhandla om tillträde till distributionsnätet 
med en tredje part som vill sälja värme. Någon avgränsning av under vilka förutsättningar tillträde ska medges 
finns dock inte, och om en överenskommelse inte kan nås ställs endast krav på att fjärrvärmebolaget redovisar 
skälen därtill. Den s.k. Fjärrvärmenämnden kan bistå med medling men saknar väsentligen effektiva rättsmedel 
(Konkurrensverket, 2009). Detta riskerar att leda till en situation där TPA inte sker annat än i de fall tillträdet 
utgör en ekonomiskt lönsam lösning för det existerande fjärrvärmebolaget. 
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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 ickemonetära) transaktionskost-
nader (se t.ex. Hellmer, 2009).5 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 marginalkostnaden 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 konkurrenstrycket mot fjärrvärmen 
från andra uppvärmningsformer är klart begränsat. Verket drar därför slutsatsen att 
”fjärrvärmen ur ett konkurrensperspektiv utgör en egen relevant marknad,” (s. 58). På 
motsvarande sätt utgör även elmarknaden en relevant marknad ur konkurrenssynpunkt 
även om också el kan ersättas med andra energikällor. Precis som det finns en marknad 
för värme finns det också en marknad för t.ex. ljus (lumen); hushållen kan ju lätt ta 
fram stearinljusen ur lådan, men de uppoffringar (kostnader) som detta innebär är för 
omfattande för att påverka prissättningen på el. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att det inte är byteskostnaderna som sådana 
som är problemet, utan i stället det faktum att dessa kostnader gör det möjligt för 
fjärrvärmebolagen att prissätta sin produkt högre än marginalkostnaden. I frånvaro av 
höga byteskostnader hade dessa möjligheter varit klart begränsade och det hade funnits 
mycket mindre anledning att uppmärksamma konkurrensförhållandena. Vi återkommer 
till detta resonemang i avsnitt 2.3. 

2.2.4 Externaliteter i fjärrvärmeverksamheten
En externalitet är en bieffekt av (i vårt fall) produktion, som inte är prissatt på någon 
marknad men som får negativa eller positiva effekter på någon annan producent eller 
konsument. Vi ska i detta avsnitt kort diskutera två typer av negativa externaliteter. 
Den första är kopplad till att olika aktiviteter i fjärrvärmeverksamheten kan föra med 
sig utsläpp av miljöfarliga ämnen, inklusive växthusgaser, t.ex. i förbränningen av olja 
och/eller kol. Även förbränning av biomassa ger upphov till olika typer av utsläpp 
(som drabbar tredje part). Såvida inte myndigheterna på något sätt (via regleringar eller 
ekonomiska styrmedel) synliggör dessa effekter för producenterna finns en risk att kon-
kurrensen mellan olika teknologier och bränslen snedvrids. I ekonomiska termer kan 
en viss produktionsteknik eller marknadslösning medföra låga interna kostnader, men 
höga externa kostnader gör att de totala kostnaderna för samhället som helhet också 
blir höga. En ekonomiskt effektiv marknad förutsätter med andra ord en väl balanserad 
avvägning mellan produktionskostnader och miljökostnader.6 

5 Se också Energimarknadsinspektionen (2008) för en utförlig diskussion om fjärrvärmekundernas alternativa 
uppvärmningssätt och de byteskostnader som är kopplade till dessa. 

6 Se t.ex. Michanek och Söderholm (2006) för en analys av hur förekomsten av miljöexternaliteter (externa kost-
nader) påverkar bränsleval i den svenska elproduktionen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Den andra typen av externalitet kan uppstå vid en separation av driften av produk-
tionen och nätet i fjärrvärmesystemet. Idag sker optimeringen av driften genom en nära 
samordning av produktionsanläggningar och pumpar för distribution, och fjärrvärme-
systemen består ofta 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 (ÅF Energi & Miljö 
AB, 2005). Om värmeunderlaget minskar på grund av konkurrensen från den tillkom-
mande producenten måste kraftvärmeverket (i de flesta fall) reducera sin elproduktion 
även om elpriset är högt. Samhällsekonomiskt kan detta leda till en ineffektiv allokering 
av resurser på energimarknaderna, t.ex. om den alternativa elproduktionen är förknip-
pad med högre miljökostnader. Det politiska målet om att åstadkomma en viss andel 
förnybar el av total elkonsumtion blir då dyrare att uppnå. 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 retur-
vatten till den man köpt värmen av.    

Diskussionen om marknadsmisslyckanden i detta avsnitt ska inte förväxlas med 
frågan om fjärrvärmens fördelar och nackdelar i en vidare mening. Introduktionen av 
bioenergi i den svenska fjärrvärmeproduktionen under 1990-talet och framåt har på 
ett betydande sätt bidragit till en reducering av koldioxidutsläppen i landet, men detta 
är inte i sig en positiv externalitet. Det belyser snarare effekten av att en av de nega-
tiva externaliteterna av fossilbaserad värmeproduktion internaliserats med hjälp av en 
koldioxidskatt. Att behandla de konkurrensfördelar som fjärrvärmen vunnit på grund 
av detta som en positiv externalitet skulle med andra ord medföra en form av dubbel-
räkning.7

Förekomsten av s.k. marknadsmisslyckanden väcker frågan om – och i så fall hur 
– dessa ska hanteras med politiska medel. En central lärdom från den ekonomiska litte-
raturen är att inte försöka lösa flera problem med ett styrmedel eller en typ av politisk 
åtgärd (se t.ex. Tinbergen, 1952); det är generellt sett svårt och inte heller önskvärt att 
”skjuta flera kråkor med ett skott”. Detta innebär t.ex. att det i fjärrvärmesammanhang 
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 ofullstän-
dig konkurrens, och inte som ett explicit medel för att t.ex. introducera mer industriell 
spillvärme av miljö- och energieffektiviseringsskäl. Det är inte en eventuell TPA-re-
forms uppgift att säkerställa en bra bränslemix i fjärrvärmesystemet.8 Ett viktigt skäl 
till denna slutsats är att TPA är ett trubbigt styrmedel för att åstadkomma detta; vi har 

7 Se Sundqvist och Söderholm (2002) för en diskussion om förekomsten av externaliteter i energisektorn. 
8 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). 
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ovan diskuterat det faktum att TPA kan medföra att det blir svårare för fjärrvärmeföre-
tagen att åstadkomma en ekonomisk och miljömässig optimering av fjärrvärmesystemet 
(och t.o.m. energiproduktionssystemet i en bredare mening). 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.9 I konkurrenspolitiken är det främsta målet att säkerställa en skälig prissätt-
ning, och inte att explicit stödja vissa teknologier. 

Samtidigt som idén om att varje politiskt mål kräver sitt eget medel utgör en bra 
grundregel för utformningen av styrmedel riktade mot fjärrvärmesektorn, kan vi också 
konstatera att i denna sektor är frågor som rör marknadskonkurrens och miljöeffekter 
tätt sammanflätade. Analysen i detta kapitel visar bl.a. (se också kapitel 4) att den even-
tuella ökade ekonomiska effektivitet vi vinner genom att främja konkurrensen via TPA 
kan motverkas av en motsvarande försämring av det samhällsekonomiska utfallet om 
TPA-lösningen ej möjliggör en optimering av driften och distributionen av fjärrvärme-
systemet och/eller påverkar annan energiproduktion (och därtill kopplade politiska 
mål) på ett negativt sätt. 

En viktig slutsats är därför att om TPA i någon form införs bör samtidigt de styr-
medel (skatter, subventioner etc.) som styr bränsleval och energieffektivisering (t.ex. 
PFE) noggrant ses över i syfte att undvika eventuella suboptimeringar. Samtidigt är det 
en utopi att tro att det går att identifiera (och implementera) styrmedel som hanterar 
alla eventuella ineffektiviteter på ett fullt ut ändamålsenligt sätt. Konkurrens- och miljö-
politikens mål kommer till viss del att måsta vägas mot varandra.    

2.3 Prisbildning och konkurrens på fjärrvärme: en teoretisk resumé
I detta avsnitt diskuterar vi i mer detalj prisbildningen på fjärrvärmemarknaden utifrån 
en enkel ekonomisk modell, och vi kommer i samband med denna analys att återkom-
ma till många av de frågor som berördes i avsnitt 2.2. Figur 2.1 visar först och främst 
kostnadsstrukturen för ett vertikalt integrerat fjärrvärmebolag, den långsiktiga genom-
snittskostnaden (LRATC) och motsvarande marginalkostnader (LRMC) vid olika pro-
duktionsnivåer. På grund av betydande stordriftsfördelar är det fjärrvärmesystem som 
bolaget driver – produktion plus distribution – att betrakta som ett naturligt monopol. 
Figur 2.1 visar också efterfrågeförhållandena på marknaden; efterfrågekurvan (D) visar 
hur stor efterfrågan är vid olika prisnivåer medan den kurva som är benämnd MR visar 
hur stor marginalintäkten är (dvs. intäkten för att sälja en extra enhet av produkten 
på marknaden). Vi kommer i första hand att använda denna enkla ekonomiska modell 
för att diskutera hur prissättningen på den nuvarande fjärrvärmemarknaden kan se ut, 
samt hur detta påverkar marknadens effektivitet. I ett andra steg diskuteras hur mark-
nadsförhållanden – och prisbildningen – kan förändras om tillträdet till fjärrvärmenätet 
öppnas upp. 

9 För en diskussion om olika styrmedel för att främja ett ökat utnyttjande av industriell spillvärme, se Energimyn-
digheten (2008). 
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Figur 2.1: Prisbildning och effektivitet vid ett naturligt monopol

2.3.1 Prisbildning på en vertikalt integrerad fjärrvärmemarknad
En ekonomiskt effektiv verksamhet har vi vid den produktionsnivå där konsumenternas 
värdering (på marginalen) är lika med marginalkostnaden, dvs. där D = LRMC. Vid 
denna produktionsnivå, Q*, gör företaget en förlust eftersom priset per enhet, P*, un-
derstiger den genomsnittliga kostnaden. Verksamheten behöver därför subventioneras 
eller så införs fasta avgifter till kunderna som finansierar underskottet. Detta effektiva 
utfall kan jämföras med två alternativa prissättningsstrategier. 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 kommunalägda 
bolag i Sverige, och användes generellt innan avregleringen 1996. I Figur 2.1 mot-
svaras detta av priset  och produktionsnivån . För en verksamhet som kännetecknas av 
naturligt monopol samt en låg priskänslighet hos konsumenterna – dvs. en situation där 
efterfrågekurvan har en ”brant” lutning – tenderar denna produktion att ligga nära den 
effektiva nivån. Den andra prissättningsstrategin som illustreras i Figur 2.1 är den för 
en vinstmaximerande monopolist. Den vinstmaximerande produktionsnivån motsvaras 
i vårt exempel av , dvs. den nivå där marginalintäkten MR är lika med marginalkostna-
den. Monopolisten väljer således att producera denna kvantitet och kan då ta ut ett pris 
som är lika med . 

Det finns anledning att tro att båda dessa två prissättningsstrategier idag existerar 
parallellt på den svenska fjärrvärmemarknaden, och detta utgör åtminstone en delför-
klaring till varför fjärrvärmepriserna skiljer sig åt mellan kommuner. Monopolprissätt-
ningen skapar tydliga ekonomiska ineffektiviteter, dvs. en för låg produktion jämfört 
med den ekonomiskt effektiva, Q*. Den övre skuggade ytan visar monopolistens vinst. 

Innan vi diskuterar hur ett öppnande av marknaden för konkurrens, och en upp-
delning i produktion och distribution, påverkar marknadsförhållandena, är det på sin 
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plats att säga något om hur förekomsten av alternativa uppvärmningsformer (t.ex. 
värmepump) påverkar prisbildningen på marknaden. Kundernas möjligheter att skydda 
sig själva mot höga priser på fjärrvärmen reflekteras i Figur 2.1 av efterfrågekurvans 
lutning (dvs. efterfrågans egenpriselasticitet). En brant lutning (låg priselasticitet) tyder 
på att kunderna på grund av höga byteskostnader har svårt att substituera till andra 
uppvärmningsalternativ. En flack efterfrågekurva (hög priselasticitet och således låga 
byteskostnader) reducerar möjligheterna för monopolisten att sätta ett högt pris på 
fjärrvärme. I det senare fallet är de negativa effekterna av monopolprissättningen min-
dre omfattande, men det grundläggande problemet finns kvar. Detta resonemang visar 
att det utifrån en monopolists perspektiv inte finns någon egentlig skillnad mellan mo-
nopolprissättning och en prissättning efter kundens bästa alternativ, s.k. alternativpris-
sättning, som inte minst tillämpas i idag i vissa kommuner (se t.ex. Rutherford, 2008). 

Ett fjärrvärmebolag som har möjlighet att påverka marknadspriset måste samtidigt 
alltid beakta att en prishöjning innebär en minskad försäljning. Werner (2009) visar 
också att om fjärrvärmesystemet använder ett kraftvärmeverk kommer en prishöjning 
– och den följande reduktionen i produktion – också leda till minskad elproduktion och 
reducerade intäkter även från försäljningen av el. En prishöjning medför således reduce-
rade intäkter via två separata effekter.10 

2.3.2 Effekter av att marknaden öppnas upp för konkurrens
Vi utgår i denna analys från att marknaden nu delas upp i en produktionsdel och en 
distributionsdel; produktionen konkurrenssätts medan nätverksamheten är reglerad. Vi 
har tidigare i detta kapitel påpekat att en sådan uppdelning kan vara effektivitetshäm-
mande eftersom systemkostnaderna kan öka. Utifrån ett rent konkurrensperspektiv kan 
dock separationen av de två verksamheterna anses nödvändig för att inte ge det fjärr-
värmebolag som äger nätet en möjlighet att genom s.k. korssubventionering hålla pro-
ducentpriserna nere i syfte att stänga ute potentiella konkurrerande värmeproducenter.

Priset delas upp i två delar: ett reglerat nätpris och ett marknadspris i producent-
ledet. Den totala effekten på det pris som kunderna betalar är osäker, och denna osäker-
het beror på svårigheterna att dels fastställa vilket referensalternativ vi jämför med och 
dels vilken konkurrensutsättning som kommer att ske i praktiken. 

Ett exempel är då – i utgångsläget – ett kommunalt ägt bolag driver hela fjärrvär-
meverksamheten, och tillämpar självkostnadsprissättning. Då marknaden öppnas för 
konkurrens kommer priseffekterna till stor del att bero på hur omfattande konkurren-
sen 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 mar-

10 Werner (2009) väljer något felaktigt att i detta sammanhang tala om att ”fjärrvärmens priselasticitet förstärks,” 
(s. 5). Fjärrvärmeefterfrågans priselasticitet påverkas inte av förekomsten av gemensam produktion av värme 
och el. Werners resonemang utgår (implicit) från att värme och el är s.k. gemensamma produkter (coproducts), 
dvs. de är båda så pass viktiga för företagets ekonomi att marknadsförhållandena på de respektive marknaderna 
för värme och el påverkar produktionsbesluten i företaget. I en sådan situation blir valet av nivån på fjärrvärme-
produktionen mycket mer komplicerad än vad Figur 2.1 antyder. En prishöjning medför således minskade intäk-
ter eftersom de existerande fjärrvärmekunderna köper mindre värme (och denna effekt bestäms av efterfrågans 
priselasticitiet), samt genom att den minskade produktion som detta innebär också medför lägre intäkter från 
elförsäljningen. 
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ginalkostnaden för produktionen. Om bolaget i stället behåller sin monopolställning 
(t.ex. på grund av stordriftsfördelar) kan effekterna på priserna bli måttliga, åtminstone 
så länge bolaget väljer att fortsätta med självkostnadsprissättning. En konkurrensut-
sättning av fjärrvärmemarknaden 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 avregleringen av den svenska elmarknaden 
1996. I ett sådant läge kommer priserna med hög sannolikhet att öka såvida inte kon-
kurrensen om nätet blir omfattande. 

Ett annat exempel är då utgångsläget bygger på ett privat företag som monopolpris-
sätter. Vid en uppdelning av produktions- och nätverksamheten samt införande av TPA 
kan konkurrensen öka om kunderna. 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,11 men prisbildningen kommer att i mer detalj 
bestämmas av hur konkurrensen fungerar i praktiken. Ett möjligt utfall på fjärrvärme-
marknaden 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 produktions-
nivå som är lägre än den ekonomiskt effektiva.12

Detta visar sammantaget att frågan om effekterna av TPA på fjärrvärmepriserna är 
i hög grad 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 marginalkonstnaden 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.

2.4 Avslutande kommentarer
Införandet av TPA bör i första hand ses som ett medel för att öka konkurrensen på 
fjärrvärmemarknaden, och därmed som ett alternativ till en (ex ante) prisreglering av 
marknaden. Den konceptuella analysen i detta kapitel indikerar att följande frågeställ-
ningar bl.a. förtjänar att uppmärksammas i en fördjupad utvärdering av TPA inom 
svensk fjärrvärme:

• En undersökning av förekomsten av stordriftsfördelar i produktionen av värme, 
såväl i ett statiskt som dynamiskt perspektiv.

11 Ett undantag är då bolagen går samman i ett kartelliknande (illegalt) samarbete och agerar som en monopolist 
(och sedan delar på vinsten).

12 På Svensk Fjärrvärmes hemsida kommenteras kort möjliga konsekvenser av TPA (Svensk Fjärrvärme, 2007). 
Där sägs bl.a. att oligopol är ”det sämsta utfallet av alla alternativ då man opererar under föreställningen om ett 
fullt ut konkurrensutsatt system men har möjlighet att monopolprissätta sin vara,” (s.1). Oligopol definieras i 
samma uttalande som en situation med färre än fem företag. I praktiken kommer dock alltid en marknad med 
mer än en säljare att (allt annat lika) ge ett gynnsammare utfall samhällsekonomiskt om alternativet är mono-
polprissättning enligt Figur 2.1.
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• En analys av hur fåtalskonkurrensen på fjärrvärme skulle kunna yttra sig i termer 
av prisbildning, investeringsbeteende etc.

• En uppskattning av de systemkostnader som ett införande av TPA skulle medföra, 
samt hur dessa skiljer sig åt mellan olika typer av nät beroende på t.ex. storlek 
och bränslemix.

De svenska fjärrvärmenäten skiljer sig ofta åt väsentligt och svaren på ovanstående 
frågeställningar kommer med stor sannolikhet att variera beroende på bl.a. geografiska 
och tekniska förutsättningar. Det är viktigt att vi lär oss mer om dessa skillnader, inte 
minst eftersom förekomsten av dessa kan innebära att nationellt harmoniserade regler 
för fjärrvärmeverksamheten (t.ex. ett lagstadgat reglerat TPA) kan medföra betydande 
ineffektiviteter.



26 27

brännhett om fjärrvärmen i sverige

3.1 Introduktion
I detta kapitel uppmärksammar vi de praktiska erfarenheterna av energimarknader där 
tredjepartstillträde har genomförts, och kapitlet analyserar också i korthet regleringen 
av och konkurrenssituationen på fjärrvärmemarknader i andra länder. I avsnitt 3.2 
diskuteras erfarenheterna av tredjepartstillträde på den nordiska elmarknaden och den 
europeiska naturgasmarknaden. Dessa praktiska erfarenheter studeras först enskilt, 
men en jämförelse görs även med den svenska fjärrvärmemarknaden i avseende att se 
huruvida slutsatserna gällande TPA på dessa marknader är möjliga att överföra till 
fjärrvärmemarknaden. I avsnitt 3.3 har fjärrvärmemarknaderna i Danmark och Finland 
studerats och analyserats i syfte att lyfta fram eventuella lärdomar/problem som kan 
erhållas från dessa. 

3.2 Tredjepartstillträde på andra energimarknader
3.2.1 Den nordiska elmarknaden
Mellan 1991 och 2000 öppnades elmarknaderna i Sverige, Danmark, Finland och Norge 
upp för konkurrens och de fyra länderna integrerades även till en gemensam nordisk el-
marknad. Denna utveckling genomfördes till stor del på grund av det elmarknadsdirektiv 
på europeisk nivå som trädde i kraft 1997. Inom EU fanns det under 1990-talet en stark 
tro att ökad konkurrens skulle förbättra effektiviteten på energimarknaden, vilket skulle 
vara till nytta för konsumenterna. Det fanns dock även tvivel gällande elmarknadsrefor-
men, en sådan var att många av elföretagen var så pass stora på marknaden att de trots 
TPA skulle ha en dominerande ställning och därmed skulle inte de tänkta konkurrensför-
delarna få effekt. Många ansåg även att det fanns en trygghet i att företagen var vertikalt 
integrerade, samt att dessa företag kunde utnyttja skalfördelar som var potentiellt större 
än vinsterna av att öka konkurrensen (Amundsen och Bergman, 2006).

Idag är dock den allmänna uppfattningen inom industrin samt elmarknadsana-
lytiker att förändringarna på den nordiska elmarknaden har fungerat väl. Forskning 
visar att produktiviteten på elmarknaderna har ökat och vinsterna för de inblandade 
företagen har minskat. Reformen på elmarknaden har dock inte gått helt smärtfritt och 
den allmänna uppfattningen hos befolkningen i länderna är inte lika positiv. Klagomål 
gällande att det är svårt att förstå räkningar, samt ökade administrativa kostnader gäl-
lande att byta leverantör, är vanligt förekommande. Den allmänna uppfattningen om 
elmarknadsreformen påverkas dock sannolikt av att elpriserna till kunden har stigit 
under denna period. Att priserna har stigit har dock bl.a. att göra med att elskatten har 
ökat betydligt, samt att handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid har lett till 
högre producentpriser (Amundsen och Bergman, 2006). 

Koncentrationen på producentmarknaden är dock fortfarande relativt omfattande 
och stora prisökningar i slutet av 2002 och början av 2003 ledde till ett stort missnöje 
bland elkunderna. Givet den situationen fanns misstankar om att de stora produktions-
bolagen utnyttjade sin marknadsmakt. Enligt Amundsen och Bergman (2006) visar det 
sig dock att så inte är fallet. Deras studie lyfter fram fyra faktorer till varför elmark-
nadsreformen på de nordiska länderna har varit relativt lyckad. 

Den första faktorn är att man har en sund marknadsdesign. På den nordiska el-
marknaden har denna marknadsdesign till stor del gynnats av att man har en stor 

3. tredjepartstillträde i 
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andel vattenkraft. Vattenkraften är snarare energibegränsad än kapacitetsbegränsad, 
vilket innebär att behovet av att behålla tillräcklig kapacitet under perioder med hög 
efterfrågan är mindre än i system som har stor andel fossila kraftverk. Dessutom har 
vattenkraft i princip inga startkostnader till skillnad från de fossila verken. Kostnaderna 
för produktionen för en specifik timme beror därmed inte på produktionen under de ti-
digare timmarna. Ytterligare en viktig aspekt gällande marknadsdesignen är Nord Pool, 
dvs. att man skapade en marknadsplats för att sälja och köpa el (spotmarknad) samt 
att man även har möjlighet att ingå forwardkontrakt. Enligt analytiker är detta viktigt 
eftersom producentföretagens marknadsmakt minskar då forwardkontrakt ger de stora 
företagen minskade incitament till att begränsa produktionen i syfte att öka marknads-
priset på spotmarknaden. Marknadsdesignen på den nordiska elmarknaden har ytterli-
gare gynnats av att handelsreglerna på Nord Pool är relativt strikta gällande spridning 
av information till marknadsaktörerna. Företagen är skyldiga att ständigt informera om 
tillgängliga lager samt framtida investeringsplaner. Den nordiska elmarknaden känne-
tecknas därmed av en transparens gällande priser och kvantiteter.

Den andra faktorn som Amundsen och Bergman (2006) lyfter fram är att marknads-
makten för de tidigare nationella dominanta företagen minskade avsevärt när markna-
den integrerades till en nordisk elmarknad. Genom att öka den relevanta marknaden 
över nationsgränserna innebar det att de stora producentföretagens marknadsmakt 
minskade avsevärt. 

Den tredje faktorn som har haft betydelse för att elmarknadsreformen kan anses 
som relativt lyckad är att den under hela tidsperioden har haft ett starkt politiskt stöd. 
Trots de höga priserna 2002-2003 kvarstod det politiska stödet för ett marknadsbaserat 
system och inga statliga ingrepp för att styra priserna vidtogs. I stället för att beskylla 
de stora elföretagen för de höga priserna, var den rådande politiska hållningen att pris-
förändringen berodde på att vattenmängden var ovanligt låg under denna period och 
att en prisreglering inte skulle kunna förändra den situationen. 

Den fjärde faktorn som Amundsen och Bergman (2006) belyser är att de nordiska 
elföretagen fortfarande verkar vara serviceinriktade. Det finns inte några tecken på 
olagliga samarbeten och utnyttjande av dominant ställning. 

En nyligt genomförd studie av marknadsmakten på den nordiska elmarknaden kom-
mer till liknande slutsatser (Fridolfsson och Tangerås, 2009). Författarna analyserar 
empiriska skattningar av förekomsten av marknadsmakt på Nord Pool. Studierna finner 
inga bevis för systematiska utnyttjanden av marknadsmakten, definierad som skillna-
den mellan priset och de uppskattade marginella produktionskostnaderna. Författarna 
poängterar dock att priser över marginalkostnaden är ett kortsiktigt instrument som 
inte tar hänsyn till alla aspekter av marknadsmakt. Exempelvis fångar det inte upp 
eventuella begränsningar i att investera i ökad kapacitet, vertikal integration som ökar 
marknadsmakten från ett köparperspektiv, samt att den marginella produktionskostna-
den inte nödvändigtvis speglar den marginella samhälleliga kostnaden (t.ex. eventuella 
miljöeffekter). Författarna avslutar dock med att konstatera att eftersom det inte finns 
några empiriska bevis för att elpriserna avviker systematiskt från de skattade marginal-
kostnaderna finns det heller inga skäl att införa prisreglering eller ändra på den nuva-
rande marknadsdesignen. De efterfrågar dock studier som fokuserar på den eventuella 



28 29

brännhett om fjärrvärmen i sverige

förekomsten av långsiktig marknadsmakt. För att genomföra detta krävs dock tillgång 
till data på företagsnivå gällande priser, produktion samt finansiell data.

Sammanfattningsvis kan konstateras att införandet av TPA på den nordiska elmark-
naden anses vara relativt lyckat; forskningen har visat att företagens marknadsmakt 
har minskat och effektiviteten på marknaden ökat. Det visar sig dock att kunderna i 
de olika länderna inte är lika nöjda, men en avgörande anledning till detta tros vara 
att elpriserna ökat på grund av höjda skatter och ökade kostnader i allmänhet (t.ex. 
minskat vattenflöde och därmed begränsad tillgång till billig vattenkraft). De faktorer 
som lyfts fram som avgörande för att den nordiska elmarknadsreformen kan anses som 
lyckad är en sund marknadsdesign, en effektivt minskad marknadsmakt i och med en 
större marknad, ett starkt politiskt stöd för en marknadsbaserad lösning och slutligen 
att företagen fortfarande värnar om kunderna och inte har ingått i olagliga kartellverk-
samheter. Ytterligare forskning poängterar att det är viktigt med ökad transparens och 
insyn gällande företagens individuella beteenden.

3.2.2 Den europeiska naturgasmarknaden
1998 antog EU det europeiska gasdirektivet som innebar att man beslutade att öppna 
upp den Europeiska naturgasmarknaden för konkurrens. Direktivet avsåg därmed att 
öka konkurrensen på en marknad som karakteriserades av ett naturligt monopol, stat-
ligt ägande och med stort statligt inblandande. Direktivet avsåg att öka flexibiliteten för 
kunderna, samt få en mer effektivt fungerande marknad. 

Innan det europeiska gasdirektivet antogs fanns det redan kommersiella krafter som 
hade börjat agera för en mer utbredd konkurrenssituation. Det som låg bakom denna 
utveckling var primärt två händelser; den första var den stora ökningen av naturgas 
som energikälla i Europa under 1990-talet och den andra var avregleringen av den 
östeuropeiska gasmarknaden i början av 1990-talet, vilket innebar en större marknad 
för de stora naturgasaktörerna i Europa. På den tyska marknaden fanns i slutet av 
1980-talet ett stort missnöje med monopolsituationen på naturgasmarknaden. Wingas 
(ägt av BASF och Gazprom) utgör ett bra exempel på ett företag som såg möjligheter i 
att bygga nätverk för att importera gas till Tyskland och även konkurrera med det tyska 
monopolföretaget Ruhrgas. Detta utgör endast ett exempel på där kommersiella kraf-
ter agerat för att öka konkurrensen. Med andra ord fanns det redan ett tryck på den 
europeiska naturgasmarknaden som verkade för en ökad konkurrens trots att den ofta 
karakteriserades av ett naturligt monopol med en stor statlig inblandning (Radetzki, 
1999). 

I Biggar (2000) diskuteras vilken roll konkurrensen har för den europeiska natur-
gasmarknaden, samt hur naturgasmarknaden borde regleras för att öka möjligheterna 
till konkurrens. Slutsatserna är att det måste finnas en mekanism som ger kunderna 
möjlighet att välja leverantör av gas, samt att producenter och distributörer är vertikalt 
separerade. Där rivaliserande naturgasproducenter har tillträde till existerande nätverk 
måste det finnas ett system som kontrollerar kapaciteten i nätverket under peakperio-
der. Detta kan genomföras genom ett system med peakperiods avgifter för användningen 
av nätverket, men i praktiken är det enklare att auktionera ut kapaciteten i nätverket 
under perioder med hög efterfrågan. Auktioner anses ha fördelen att de är mer trans-
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paranta gällande kapacitetsutnyttjande och minskar därmed regleringsbehovet. Det är 
dock endast USA som har infört detta system, och de europeiska länderna har valt av-
giftssystemet. I likhet med andra nätverksindustrier var många naturgasföretag statligt 
ägda innan avregleringen, vilket i många fall innebar att de även hade ickekommersiella 
krav på sig. Enligt rapporten är inte detta ett skäl till att inte införa konkurrens, såvida 
de ickekommersiella kraven reflekteras i det priset som sätts för nätverksavgiften  
(Biggar, 2000). 

Enligt Biggar (2000) är det framförallt tre faktorer som är viktiga för att introducera 
effektiv konkurrens inom naturgasmarknaden. För det första, att tillåta slutkunden att 
välja naturgasproducent och att denna producent ges tillträde till det existerande nät-
verket. För det andra är det av betydelse att det pris och den kvalitet av naturgas som 
erbjuds av nätverksägaren inte diskriminerar företagen som endast erbjuder den konkur-
rensutsatta produkten. För det tredje, konkurrensen är sannolikt betydligt högre om äga-
ren av nätverket inte själv konkurrerar gällande produktion av servicen, vilket innebär 
att det är viktigt med vertikal separation av ägarskapet för nätverk och produktion.

På grund av ökade grossistpriser, som inte till fullo kunde förklaras av ökade miljö-
krav och högre bränslekostnader, ökande klagomål om inträdeshinder, samt kundernas 
begränsningar i att välja leverantör, föreslog Kommissionen 2005 en utredning om hur 
den europeiska naturgasmarknaden fungerar. 2007 kom slutrapporten och den visar 
att konkurrensen på den europeiska naturgasmarknaden inte fungerar väl (Europeiska 
kommissionen, 2007). Resultaten visar att på grossistnivån har naturgasmarknaden 
utvecklats sakta och de etablerade företagen är fortfarande dominerande på sina mark-
nader, genom att de i stor utsträckning kontrollerar den nationella gasproduktionen. De 
etablerade företagen handlar endast en liten del av naturgasen på marknadsplatser. På 
grund av att det är få aktörer på marknaden har konsumenterna begränsade valmöjlig-
heter och konkurrenstrycket är därmed inte stort. Det konstateras även att den nuva-
rande nivån på åtskillnad av nätverks- och produktionsintressen har negativa effekter 
på hur konkurrensen på marknaden fungerar i och med att inträdeshindren blir bety-
dande. Marknadsintegreringen begränsas även av att tidigare monopolföretag sällan går 
in på andra nationella marknader som konkurrenter. Rapporten konstaterar även att 
insynen på marknaden har varit dålig i och med att det saknas pålitlig och aktuell infor-
mation om marknaderna. En ökad transparens skulle minska risker för nya aktörer och 
därmed även hinder till inträde; dessutom skulle förtroendet för grossistmarknaden och 
tilltron till rådande prisnivåer öka. Det påpekas också att prissättningen på naturgas 
måste bli effektivare och öppnare, detta bl.a. för att minska kopplingen till olja i pris-
sättningen (Europeiska kommissionen, 2007).

De brister som konstaterats betonar att det framförallt är fyra åtgärder som bör 
prioriteras för att skapa en bättre konkurrens på marknaden. Den första åtgärden är att 
uppnå en effektiv åtskillnad av nätverk och produktion, dvs. vertikalt separera dessa 
två verksamheter fullt ut. Det andra området är att åtgärda brister i regelverket, som 
framförallt uppkommit gällande gränsöverskridande frågor. Den tredje åtgärdspunkten 
berör marknadskoncentrationen och inträdeshindren, och slutligen anses det viktigt att 
öka insynen i marknadsåtgärder vilket innebär en ökad transparens på marknaderna 
(Europeiska kommissionen, 2007). 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att TPA inom den europeiska naturgasmark-
naden inte har varit lika lyckat som på den nordiska elmarknaden. De faktorer som 
bidrar till att konkurrensen på marknaden inte är tillfredsställande är framförallt att de 
stora aktörerna fortfarande är dominanta på sina nationella marknader; därmed har 
man inte lyckats sprida marknadsmakten. Endast en liten del av naturgasen handlas på 
marknadsplatser och därmed är det endast få aktörer på marknaden, vilket begränsar 
konsumenternas valmöjligheter. Vertikal separation mellan nätverks- och produktions-
verksamheter har inte uppnåtts fullt ut, vilket inneburit att konkurrensen är begränsad. 
En viktig faktor som verkar negativt på konkurrensen är också att insynen och infor-
mationen på marknaden är bristfällig. 

3.2.3 Jämförelser med den svenska fjärrvärmemarknaden
Den svenska fjärrvärmemarknaden skiljer sig betydligt från den nordiska elmarknaden 
både gällande distribution och produktion, varav det inte är självklart att en liknande 
marknadslösning på fjärrvärmemarknaden skulle leda till lika stora vinster. En viktig 
skillnad är att fjärrvärme har en starkare koppling mellan produktion och distribution 
än vad som är fallet i elsystemet. Fjärrvärmesystemen är ofta uppbyggda som en helhet 
där produktionen, distributionen och t.o.m. kundanläggningens rationella drift hänger 
mer intimt samman (se även kapitel 4). 

De faktorer som har lyfts fram som viktiga för att den nordiska elmarknadsrefor-
men anses som lyckad går heller inte att direkt överföra till situationen på fjärrvärme-
marknaden. Den första av dessa var en sund marknadsdesign, där elmarknaden har 
gynnats av en stor mängd vattenkraft, handel på Nord Pool, möjligheten att ingå 
forwardkontrakt, samt en öppenhet och transparens gällande priser och volymer. Vid 
en jämförelse med fjärrvärmemarknaden kan konstateras att det är svårt att hitta 
gemensamma nämnare. En viktig lärdom från denna marknadsdesign som skulle 
kunna överföras till fjärrvärmemarknaden är den rådande transparensen gällande 
transaktionerna på Nord Pool. En liknande transparens kring prissättningen saknas 
idag inom svensk fjärrvärme.

Den andra bidragande faktorn var att marknadsmakten minskade effektivt när de 
nordiska elmarknaderna integrerades till en marknad. Gällande fjärrvärmemarknaden 
kommer volymen på marknaden aldrig att vara i närheten av det som gäller för el- 
och naturgasmarknaderna, givet att fjärrvärmenäten idag är lokala. Den lärdom som 
kan dras är att om möjligheter finns att integrera närliggande fjärrvärmenät, och däri-
genom minska marknadsmakten för etablerade producenterna av varmvatten, finns 
det skäl att tro att konkurrensen skulle öka. I de allra flesta fjärrvärmenät i Sverige 
finns dock idag inte ekonomiska möjligheter till att integrera närliggande nätstruk-
turer (ÅF Energi & Miljö, 2005). I ett framtida scenario, där ny teknik möjliggör för 
ekonomiskt försvarbar integrering av närliggande fjärrvärmenät, kan det eventuellt 
finnas utrymme för minskad marknadsmakt. 

Den tredje faktorn är att elmarknadsreformen har haft ett starkt politiskt stöd, 
framförallt under perioder när elpriserna har stigit kraftigt. När det gäller fjärrvär-
memarknaden är den kommande utredningen om TPA i många avseenden en politisk 
fråga, som drivs av tron på att en ökad konkurrens leder till en mer effektiv fjärrvärme-
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marknad och att vi idag anses ha problem med konkurrensen i enskilda kommuner 
(Stockholm och Uppsala). Den stora skillnaden gällande marknadsstorlek (lokal mot 
nationell/internationell) innebär dock att även om fjärrvärmemarknaderna öppnas 
upp för konkurrens är det sannolikt att de allra flesta lokala marknader fortfarande 
kommer att domineras av en stor aktör. Givet att de förväntade effekterna på konkur-
rensen är ifrågasatta, finns det skäl att tro att även det politiska stödet till en reform på 
fjärrvärmemarknaden inte kommer att vara stark. 

Den fjärde faktorn som lyfts fram av Amundsen och Bergman (2006) som orsak till att 
elmarknadsreformen kan anses som relativt lyckad är att de inblandade företagen inte har 
ingått otillåtna samarbeten i syfte att utnyttja marknadsmakten. Enligt forskning har pri-
serna legat i närheten av de relevanta marginalkostnaderna, vilket tyder på att de inte ut-
nyttjar möjlig marknadsmakt. Gällande fjärrvärmemarknaden är det svårt att avgöra vad 
som händer med prisbilden om TPA införs, eftersom företagen i dagsläget prissätter enligt 
olika principer beroende på om företaget är i kommunal eller i privat ägo. Det är värt att 
poängtera att om företagen prissätter i närheten av den marginella produktionskostnaden 
finns det inte några skäl att ingripa på marknaden, eftersom en samhällsekonomiskt effek-
tiv lösning uppfylls. Gällande fjärrvärmemarknaden är det viktigt att öka informationen 
om volymer, produktionskostnader och framtida investeringar, om man vill bibehålla den 
marknadsform som råder idag. Detta är även vad som efterfrågas på den nordiska elmark-
naden för att skapa ett större förtroende för den marknadsform som råder.

Naturgasmarknaden har överlag större likheter med fjärrvärmemarknaden (än med 
t.ex. elmarknaden), men det finns fortfarande betydande skillnader även mellan dessa 
marknader. Den främsta av dessa är att den svenska fjärrvärmemarknaden är lokal, 
jämfört med den europeiska naturgasmarknaden som i stora delar är integrerad över 
hela Europa. Den relevanta marknaden för fjärrvärmen kommer därmed inte i närhe-
ten gällande geografisk spridning, eftersom den inte ens är nationell i sin karaktär. En 
bidragande orsak till förändringarna på den europeiska naturgasmarknaden var att 
kommersiella krafter redan hade påbörjat en integrering av Europas naturgasnätverk. 
Gällande fjärrvärmemarknaden finns det likheter i och med det missnöje som råder 
bland kunderna samt alternativa leverantörer på en del marknader, samt ett politiskt 
tryck att förändra marknadsstrukturen.  

Den första faktorn som bidragit till att konkurrensen på naturgasmarknaden inte 
kan anses som tillfredsställande är att de stora aktörerna fortfarande är dominanta på 
sina respektive nationella marknader; därmed har man inte lyckats att reducera mark-
nadsmakten. I jämförelse med den svenska fjärrvärmemarknaden finns det likheter att 
finna. Det är sannolikt att även om marknaden öppnades upp för konkurrens skulle 
den nuvarande aktören förbli dominant på marknaden. Konkurrensen skulle därmed 
karakteriseras av fortsatt monopolprissättning och i bästa fall fåtalskonkurrens, och 
därmed skulle inte marknadsmakten nödvändigtvis reduceras på ett signifikant sätt. 
Den andra faktorn som anses som viktig för situationen på naturgasmarknaden är att 
endast en liten del av naturgasen handlas på marknadsplatser. Dessutom är det endast 
ett fåtal aktörer på marknaden, vilket begränsar konsumenternas valmöjligheter. Denna 
punkt liknar den ovan och det är högst sannolikt att samma situation skulle uppstå på 
de lokala fjärrvärmemarknaderna i Sverige. 
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Den tredje faktorn som lyfts fram som bidragande till den bristande konkurrensen 
på naturgasmarknaden är att vertikal separation mellan nätverks- och produktions-
verksamheter inte har uppnåtts fullt ut. I jämförelse med den svenska fjärrvärme-
marknaden är det troligt att en liknande situation skulle uppstå om inte formella krav 
på vertikal separation skulle införas. Fjärrvärmen har dock en stark koppling mellan 
produktion och distribution, eftersom fjärrvärmesystemen ofta är uppbyggda som en 
helhet där produktionen, distributionen och t.o.m. kundanläggningens rationella drift 
hänger intimt samman. Det kan därmed starkt ifrågasättas om vertikal separation är 
önskvärd i ett fjärrvärmesystem i och med att det kan leda till ökade totala system-
kostnader. 

Den fjärde och avslutande faktorn som har verkat negativt på konkurrensen gäl-
lande den europeiska naturgasmarknaden är att insynen och informationen på markna-
den är bristfällig. Här kan vi dra paralleller med den svenska fjärrvärmemarknaden där 
informationen gällande produktionskostnader och volymer är betydligt mer bristfällig 
än på många andra marknader. Framförallt är det dock viktigt att dra lärdomen att en 
transparens och öppenhet gällande produktion, priser och volymer kan bidra till att en 
samhällsekonomiskt effektiv marknadslösning uppnås.

3.3 Fjärrvärmemarknader i andra länder
3.3.1 Fjärrvärme i Danmark
Fjärrvärmen i Danmark startade redan 1903, då Danmarks första fjärrvärmeföretag i 
Fredriksberg började leverera värme till sjukhus och fattighus. Fjärrvärmemarknaden 
växte dock starkt på 1930-talet då fjärrvärme blev den dominerande värmekällan i 
Danmark. 2008 fanns det ca 2,5 miljoner hushåll i Danmark, av vilka majoriteten är 
kopplade till landets olika fjärrvärmenät. Sedan 1981 har antalet hushåll som värms 
med fjärrvärme ökat från 34 procent till 61 procent. 80 procent av värmen i fjärrvärme-
näten i Danmark produceras i kraftvärmeverk, vilket är den högsta andelen i Europa 
följt av Nederländerna och Finland. Detta innebär även att nästan all elproduktion i 
Danmark genereras i dessa kraftvärmeverk. Den resterande produktionen, ca 18 pro-
cent, kommer från vindkraft (DBDH, 2009). 

Det finns mer än 400 fjärrvärmeverk i Danmark, men marknaden kan ändå anses 
vara relativt centraliserad givet att 19 storskaliga kraftvärmeverk producerar ca 45 
procent av den totala fjärrvärmen. Lagstiftningen angående värmeplanering ses som det 
största inträdeshindret. Bortsett från dessa storskaliga centraliserade verk, är fjärrvärme-
verken i Danmark till stor del kooperativt ägda, där alla konsumenter är delägare i 
nätet och verket. Dessutom finns också kommunalt ägda fjärrvärmeföretag. Fjärrvärme-
företagen (privata, kommunala eller kooperativa) är även reglerade i den mening att de 
ej får göra vinster. Strategier som syftar till att jämna ut priserna över tiden, t.ex. genom 
att öka priserna ett år och reducera dem ett annat, är inte tillåtna. Däremot är fjärrvär-
meföretagen tillåtna, efter godkännande från regleraren, att spara vinster i fem år för 
att göra framtida investeringar (Danish Energy Authority, 2005).

Naturgas och kol dominerar fjärrvärmeproduktionen, följt av avfall och biobränsle. 
Över 80 procent av den totala elproduktionen i Danmark genereras i kraftvärmeverk 
och Danmark är unikt i Europa gällande att elproduktionen är så beroende av kraftvär-
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men. Gällande marknadsstrukturen är DONG och Vattenfall dominerande på elmark-
naden, men står även för ca 60 procent av all producerad värme i kraftvärmeverken. 
Även om dessa två statligt ägda företag opererar i vinstdrivande syfte på elmarknaden, 
säljer de varmvattnet på en ickevinstdrivande bas till fjärrvärmenätet i Köpenhamn och 
andra nät (Danish Energy Authority, 2009).

Den danska fjärrvärmen är reglerad på många olika sätt och man har en specifik 
värmelag, tariffreglering och bestämda zoner. Det är framförallt två paragrafer i den 
danska värmelagen som har stor effekt på marknaden. Den första innebär att det 
sedan 1982 finns ett krav att man måste ansluta nya och existerande byggnader till det 
allmänna fjärrvärmeutbudet. Den andra paragrafen innebär att det sedan 1988 finns ett 
förbud att installera elvärme i nya byggnader, och sedan 1994 finns även ett förbud att 
installera elvärmesystem i existerande byggnader som har vattenbaserad centralvärme. 
Givet dessa regleringar stärks fjärrvärmens naturliga monopolsituation ytterligare, vil-
ket har lett till att man anser det nödvändigt att prisreglera fjärrvärmen (Danish Energy 
Authority, 2009).

Köpenhamns fjärrvärmenät karakteriseras av ett producentsamarbete där produ-
cerande företag säljer varmvatten till nätverket. Detta innebär att man har vertikalt 
separerat fjärrvärmeverken (kraftvärmeverk, avfallsförbränningsverk, spillvärme) från 
transmissions- och distributionsnätverket. De fem kommunerna i Köpenhamnområdet 
har ett gemensamt transmissionsföretag, Metropolitan Copenhagen Heating Transmis-
sion Company (CTR). Syftet med detta företag är att använda värmen från framförallt 
avfallsanläggningar samt kraftvärmeverk i området. Företaget köper värme och trans-
porterar denna genom transmissionssystemet till dess fem ägares kommuner, som i sin 
tur distribuerar och säljer värmen till slutkunden. CTR har även backup enheter som 
kan producera värme i peakperioder. En liknande marknadsstruktur finns även i andra 
danska kommuner. Det existerar med andra ord en producentmarknad i Danmark, men 
slutkunden har endast ett val av leverantör, alltså finns inte någon konsumentmarknad 
(DBDH, 2009).

Medelpriset 2007 för fjärrvärme i Danmark var 562 DKK per MWh, men pris-
spridningen är avsevärd givet ett lägsta pris på 139 DKK per MWh och ett högsta pris 
på 1314 DKK per MWh. Det existerar stora skillnader gällande produktionskostna-
der mellan olika fjärrvärmeverk i Danmark. Dessa skillnader har många förklaringar 
såsom ålder, deprecieringspolicy, kostnader för bränsle, bränslekapacitet, skillnader i 
underhållskostnader och värmeförluster. Det visar sig att större producenter har lite 
lägre kostnader, men detta mönster är inte helt signifikant eftersom det existerar både 
små- och storskaliga producenter som har höga kostnader för fjärrvärmen (Aronsson 
och Hellmer, 2009). 

Sammanfattningsvis har fjärrvärmen en dominerande ställning på den danska 
värmemarknaden, med en marknadsandel på ca 60 procent. Den danska fjärrvärme-
marknaden är reglerad i termer av både en skyldighet att koppla upp sig till ett nätverk, 
samt i termer av en ickevinst baserad prisreglering. I Köpenhamnområdet, samt andra 
urbana områden, har man speciella marknadslösningar som inkluderar en välutvecklad 
producentmarknad där kommunerna äger transmissions- och distributionsnätverket, 
men de köper värme från närliggande verk såsom kraftvärmeverk, avfallsförbrännings-
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verk, samt industriell spillvärme. Slutligen har Danmark den största prisspridningen i 
Europa gällande fjärrvärmen, men genomsnittspriset 2007 är i princip lika högt som 
det svenska mätt i Euro per MWh (Aronsson och Hellmer, 2009).

3.3.2 Fjärrvärme i Finland
Fjärrvärme är dominerande på värmemarknaden även i Finland, speciellt i tätbefolkade 
områden, givet en marknadsandel på nästan 50 procent. Nästan 95 procent av alla 
hyreshus, samt en majoritet av affärs och företagsbyggnaderna, värms upp av fjärr-
värme. För enfamiljshus är andelen fjärrvärme endast 6 procent. I större städer har 
dock fjärrvärmen en marknadsandel på över 90 procent. Naturgas och kol utgör även 
här de primära bränsletyperna, tätt följt av torv. Andelen fjärrvärme som produceras 
i kraftvärmeverk är hög även i Finland, givet en andel på 75 procent. Detta innebär 
att en relativt stor del av Finlands elproduktion är producerad i kraftvärmeverk, ca 30 
procent (att jämföra med Sveriges 5 procent och Danmarks 80 procent). Fjärrvärme 
är tillgängligt i nästan alla finska städer och 2007 levde uppskattningsvis 2,6 miljoner 
finländare i en byggnad med fjärrvärme (Finsk Energiindustri, 2009). 

Fjärrvärmemarknaden kontrolleras både via konkurrenslagstiftning och via elmark-
nadslagen. Konsumenterna är även skyddade via en konsumentskyddslag. Den finska 
konkurrensmyndigheten anser att ett fjärrvärmeföretag har en dominant ställning 
gentemot dess kunder. Enligt Vanhanen m.fl. (2006) finns det dock inte skäl att öppna 
fjärrvärmemarknaden för konkurrens på samma sätt som skedde på elmarknaden på 
1990-talet. De anser att externa leverantörer av varmvatten inte kan konkurrera med 
den lokala värmeproducenten gällande leveranser i samma nätverk. I stället anser för-
fattarna att priset på fjärrvärmen kan hållas på en relativt låg nivå tack vare konkurrensen 
från alternativa uppvärmningsformer. En transparens gällande fjärrvärmeföretagens 
kostnader och spillvärmesamarbeten bör också kunna bidra till prispress på den finska 
fjärrvärmen. 

2007 fanns det 99 fjärrvärmeföretag i Finland, 4 av dessa var privatägda, 17 var 
helt kommunalt ägda och 78 var ägda av kommunalt ägda aktiebolag. Fjärrvärmen i 
Finland karakteriseras av en relativt omfattande producentmarknad, 2007 handlades ca 
9000 GWh på producentmarknaden vilket motsvarar nästan en tredjedel av all värme.13 
Producentmarknaden består av både industriföretag och energiföretag, som säljer varm-
vatten från industriell spillvärme respektive värme från kraftvärmeverk. Den finska 
fjärrvärmemarknaden kännetecknas därmed av en typ av producentmarknad, men det 
finns endast en säljare på konsumentmarknaden. Producentmarknaden kännetecknas 
av öppenhet, givet att det registreras hur mycket, samt mellan vilka köpare och säljare, 
fjärrvärme som handlas på producentmarknaden (Finsk Energiidunstri, 2009). 

Medelpriset 2007 var 45,6 Euro per MWh, varav ca 24 procent av priset är skatt. 
Priset varierar betydligt mellan olika städer och enligt Finsk Energiindustri är det stor-
leken på nätverket som har den största påverkan på priset. Generellt gäller även att 

13 Denna producentmarknad skall inte likställas med en formell producentmarknad i likhet med Nord Pool, utan 
snarare att transaktionerna av varmvatten mellan olika företag registreras och bokförs av Finsk Energiindustri. 
Detta skapar en öppenhet gällande transaktioner mellan producenter av varmvatten och fjärrvärmeföretagen.
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om fjärrvärmen producerats i ett kraftvärmeverk så är priset lägre. Priset påverkas 
även av bränsletyp, ålder på anläggningen samt nätverket, tätortens struktur, inves-
teringarnas effektivitet och ägarens avkastningskrav (Finsk Energiindustri, 2009). 
Finland har ett prissättningssystem som indelas i en anslutnings-, grund- och energi-
avgift. Anslutningsavgiften betalas när kunden ansluts och den varierar beroende på 
ort samt storleken på fastigheten. Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för värmen, 
och energiavgiftens storlek påverkas bland annat av vilket bränsle som används för 
att producera fjärrvärmen. 

Sammanfattningsvis är fjärrvärmen i Finland dominerande på värmemarknaden givet 
en marknadsandel på ca 50 procent. Marknadssituationen på den finska fjärrvärme-
marknaden är (till skillnad från den danska) mer lik den svenska i och med att varken 
Finland eller Sverige har någon prisreglering. I Finland har man dock en relativt stor 
producentmarknad där nästan en tredjedel av all värme till fjärrvärmenäten registreras. 
Denna marknad kännetecknas av öppenhet och enligt studier i Finland om eventuellt 
införande av TPA anses det att detta inte är nödvändigt eftersom priset kan hållas på en 
relativt låg nivå givet konkurrens från andra uppvärmningsalternativ, samt en öppenhet 
och transparens gällande de transaktioner som genomförs. Finland har även ett lägre 
medelpris och en mindre prisspridning på fjärrvärmen än vad Sverige har.

3.3.3 Jämförelser med den svenska fjärrvärmemarknaden
Fjärrvärmen har en dominerande ställning även på den svenska värmemarknaden, 
givet en marknadsandel på över 50 procent 2007. I jämförelse är den svenska fjärr-
värmemarknaden mer lik den finska än den danska. Detta har mestadels att göra med 
att varken den svenska eller den finska marknaden är prisreglerade, eller lika reglerade 
gällande tvångsanslutning och förbud att installera elvärmesystem. Det är i våra ögon 
osannolikt att liknande förbud införs i Sverige, varav det är svårt att se att den svenska 
fjärrvärmemarknaden kommer att likna den danska lösningen. Det är dessutom inte 
heller önskvärt med tanke på de stora prisskillnader som råder i Danmark, samt att 
man trots (eller på grund av) prisregleringen har ett högre genomsnittspris än Finland 
samt en prisnivå som är i linje med de priser som råder i Sverige.

Gällande det danska exemplet på producentsamarbete i Köpenhamnområdet samt 
andra storstadskommuner är detta intressant ur TPA-synpunkt. Det kan inte ses som 
en fullt ut öppet TPA, men däremot som ett utökat producentsamarbete. Det är viktigt 
att påpeka att man har ”unbundlat” verksamheten, dvs. vertikalt separerat fjärrvärme-
verken (kraftvärmeverk, avfallsförbränningsverk, spillvärme) från transmissions- och 
distributionsnätverket. Det existerar med andra ord en producentmarknad i Danmark, 
men slutkunden har endast ett val av leverantör. 

Fjärrvärmepriserna i Finland är lägre än de svenska, och prisspridningen är min-
dre. Det finns inte någon given förklaring till detta, men en förklaring kan vara att 
den finska fjärrvärmemarknaden karakteriseras av en form av producentmarknad där 
nästan en tredjedel av all fjärrvärmehandel registreras. Denna marknad kännetecknas 
även av en hög transparens gällande handel av varmvatten mellan företag. Dessutom är 
färre finska fjärrvärmeföretag privatägda (endast 4 av 99, jämfört med i Sverige där pri-
vata företag äger 26 procent av alla nätverk). Enligt studier i Finland om ett eventuellt 
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införande av TPA anses det att detta inte är nödvändigt eftersom priset kan hållas på en 
relativt låg nivå givet konkurrens från andra uppvärmningsalternativ, samt en utökad 
öppenhet och transparens gällande priser och kostnader. 

I Sverige är alla nätverk vertikalt integrerade, dvs. företagen äger och opererar både 
fjärrvärmeverket och nätverket. Det existerar dock en typ av producentmarknad mel-
lan fjärrvärmeföretagen och närliggande industrier. Den svenska producentmarknaden 
kännetecknas dock inte av en öppenhet gällande transaktionerna, eftersom priser och 
volymer av varmvatten inte redovisas öppet. Spillvärmen är en restprodukt som inte 
har någon direkt användning för industrin, men kan användas i fjärrvärmenäten. 2005 
var andelen spillvärme i de svenska fjärrvärmenäten ca 11 procent.14 Medelpriset för 
fjärrvärme i Sverige 2007 var 662 SEK per MWh, men det råder en relativt stor pris-
spridning givet ett lägsta pris på 405 SEK per MWh och ett högsta pris på 796 SEK per 
MWh (Aronsson och Hellmer, 2009). 

14  Notera att definitionen av spillvärme inte inkluderar varmvatten som genereras i kraftvärmeverk. 
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4.1 Introduktion
De tekniska förutsättningarna för tredjepartstillträde har tidigare synats av ÅF i sin 
rapport till utredningen Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (ÅF Energi & Miljö AB, 
2005). Denna rapport går igenom de tekniska förutsättningarna för TPA. Perspektivet 
är tekniskt och investeringsmässigt baserat på de fakta och uppskattningar som finns om 
energivolymer, teknik, bränslen m.m. De områden och frågeställningar som behandlas är:

• Tekniska förutsättningar för tredjepartstillträde i fjärrvärmesystemen 
• Bör man skilja på nät och produktion om tredjepartstillträde skall införas? 
• Vem bör vara balansansvarig och svara för reservkapacitet?
• Är potentialen för industriell spillvärme och avfallsvärme tillräckligt stor för att 

motivera en öppning av näten? 
• Finns det någon skillnad mellan stora och små nät? 
• Kan konkurrensutsättning av driften i en fjärrvärmeanläggning vara ett alternativ 

till tredjepartstillträde? 
• Är nuvarande skattesystem en begränsning för tredjepartstillträde? 
• Utgör kraftvärme en driftsteknisk komplikation? 

De resonemang och slutsatser som förs fram är väl grundade i dagens fjärrvärmetekno-
logi. Dock finns några synvinklar som förtjänar en lite mer omfattande diskussion. 

Frågan om vem som bör vara balansansvarig är inte av teknisk natur. Dock finns här 
stora frågor kring styrning, reglering och optimering av systemet. Detta lyfter frågan 
om vad som är högst prioriterat, fri marknad på nivån leverans och köp av värme eller 
hur ett samhälleligt system som fjärrvärme kan drivas för att erhålla optimal effektivitet 
ur ett antal olika aspekter som energieffektivitet, miljö, öppen marknad etc., samt hur 
den fria marknadens mekanismer kan öka effektivitetsgraden.  

Samma frågeställningar infinner sig kring kraftvärmedrift i fjärrvärmenät. Beroende 
på vad som är utgångspunkten finns det stora utrymmen för komplikationer. I det fall att 
endast fri försäljning av energi är ambitionen är det inte någon komplikation. Ifall man 
tar med aspekten att detta skall göras under ett övergripande mål att skapa ett effektivare 
energisystem uppstår det klara komplikationer. Utifrån ovanstående resonemang ser vi 
det som intressant att göra en djupare diskussion kring några områden. Dessa är i först 
hand: (a) styrning och optimering av fjärrvärmenät; samt (b) kombikraftaspekter. 

4.2 Styrning och optimering av fjärrvärmenätet
Styrning och optimering av energieffektivitet i fjärrvärmenät är idag en fråga som 

bygger på en kunskap inom flera områden som t.ex.: (a) värmeproduktionsanläggningar; 
(b) bränslekostnader; (c) nätfunktion och styrmöjligheter; (d) kundpopulation och 
kundbeteenden; samt (e) kundgeografi och mikroklimat.

Kunskaper kring vart och ett av dessa utgör en del i ett optimeringsarbete. Optime-
ring bygger i väldigt många fall på att funktioner, klimat, beteenden m.m. kan kopplas 
samman i en optimeringsmodell där man har kontroll över flertalet parametrar i syste-
met. I ett rent TPA scenario (t.ex. reglerat TPA) finns ingen tydlig roll för någon enskild 
aktör att ta ett sådant optimeringsansvar.  

Som exempel kan vi ta hur värmen i nätet tillgodogörs hos kund. En kund som har 

4. tekniska förutsättningar 
 för ett effektivt införande
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en dålig avkylning orsakar ett ökat pumparbete, minskad möjlighet till merförsäljning 
i befintlig infrastruktur, större värmeförluster. Var och en av dessa kan tillmätas ett 
värde i pengar och energi och med den kopplade miljöeffekt etc.  I det fall vi även har 
en kombikraftanläggning i nätet ligger en ökad avkylning direkt till grund för en ökad 
elproduktion. I alla dessa fall kommer denna typ av ”förluster” att landa som en del i 
beräkningen av kundkostnad uppbyggd av en nätkostnad (inklusive förluster) och vär-
meproduktionskostnad (inklusive förluster). För att skapa ett energieffektivt system är 
det intressant att påverka de förluster som finns i systemet. Här kan man tydligt ställa 
sig frågan om vilka incitament den tillkommande värmeleverantören kommer att ha (i 
ett TPA-scenario) för att driva frågor hos kund och nätleverantör som värmeleverantö-
ren måste påverka indirekt och eventuellt även ligger utanför kärnaffären hos den nya 
leverantören.

Låt oss fundera vidare kring systemaspekter runt avkylning av fjärrvärmevatten hos 
en kund. Redan i dagens system är detta en svårhanterad optimeringsfråga. Generellt 
kan man anta att vi idag har returtemperaturer på ca 40-50oC eller högre i de flesta 
fjärrvärmenät. En optimal avkylning kan ta oss till en returtemperatur ner mot 25oC. 
Att uppskatta vinsterna med detta är komplext, men intressanta arbeten kring detta 
presenteras i Persson (1990). Med stöd i Perssons arbeten kan följande uppskattningar 
göras. En sänkt returtemperatur med 10-15 oC har följande total potential: 

• Minskad pumpeffekt med ~30 procent i svenska nät, 
• Ökad elproduktion i kombikraftnät med 2-12 procent (vilket motsvarar upp till 

~700 GWh eller 600 miljoner kronor per år i dagens system). 
• Utnyttjande av rökgaskylning i värmepannor, här ligger potentialen minst i 

samma storleksordning som för kombikraft.
• Värmeförlusterna kommer även att kunna minska, en uppskattning av detta är 

dock svårare. 
• Därtill kommer att kapitalutnyttjandet av investeringar kommer att öka.    
Med rimliga insatser bör en större del av denna potential kunna tas tillvara.

4.3 Framtidens teknologi 
Det bedrivs sedan mer än 30 år tillbaka en relativt omfattande forskning som direkt 
adresserar ett antal ekonomiska och miljömässiga möjligheter kring fjärrvärme. Noteras 
bör att de ekonomiska och de miljömässiga möjligheterna näst intill aldrig står i mot-
satsförhållande till varandra. Denna forskning inom fjärrvärmeområdet pekar på ett 
antal möjligheter som det finns anledning att ta hänsyn till i en TPA diskussion. Forsk-
ningen adresserar i stor utsträckning frågor kring minskning av förluster i systemet, 
såsom illustreras i Figur 4.1. Baserat på ett tillflöde av primär energi skall kunder förses 
med värme på ett energieffektivt sätt, dvs. en situation där alla förluster minimeras. 

Dagens huvudstrategier för att minimera förlusterna bygger på lösningar som invol-
verar produktions-, nät- och kundfunktioner. Exempel på sådana huvudstrategier är:

• Metoder för ökad avkylning hos kund.
• Teknologier för att integrerad optimering av fjärrvärme/fjärrkyla och andra upp-

värmnings/ avkylningsteknologier.
• Teknologier för kundkommunikation som styr på ökad energi effektivitet.
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• Ökad värmeleveranstäthet.
• Laststyrning för bränslekostnadsoptimering.

Figur 4.1: Förenklad bild av systemproblemet i ett fjärrvärmenät

De resultat som erhålls pekar på att potentialen i ökad energieffektivitet växer jämfört 
med resonemangen i avsnitt 4.2 ovan. Som exempel kan nämnas arbeten av Woller-
stand (2007), Wernstedt m.fl. (2008) vid Lunds universitet, Gustafsson (2009), Ylinemi 
m.fl. (2009) (vid Luleå tekniska universitet och Gummerus (1989) vid Chalmers. Dessa 
resultat pekar alla på möjligheter att skapa energieffektivare fjärrvärmesystem. Som 
exempel kan nämnas den teknologi för separat redovisning av uppvärmningskostnad 
och tappvarmvattenkostnad. Denna teknologi medger även en direkt rapportering av 
den aktuella värmekostnaden uppdelat i värme och tappvarmvattenkostnad samt möj-
ligheter till att analysera beteenden. Ett flertal studier visar att denna typ av information 
ger minskningar i värmeanvändning med upp till 20-30 procent (Bohm och Danning, 
2004; Gullev och Poulsen, 2006; Ueno m.fl., 2006). 

Teknologier som bygger på denna forskning finns idag i kommersialisering genom 
företag som KYAB, NordiQ m.fl. Resultaten från dagens fjärrvärmeforskning signalerar 
sammantaget att ett införande av någon form av TPA måste innehålla mekanismer 
som stödjer systemoptimering. Utan detta försvinner många av det systemmöjligheter 
som finns inom fjärrvärmen att åstadkomma lägre energikostnader, effektivare bränsle-
utnyttjande och positiva miljöeffekter.       
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5.1 Introduktion
I detta kapitel presenteras fyra olika scenarier (möjliga utvecklingsvägar) för framtida 
TPA på den svenska fjärrvärmemarknaden. Tre av dessa bygger på de definitioner av 
TPA som kort presenterats i rapportens inledningskapitel, men vi introducerar också 
ett fjärde alternativ som bygger på idén om en utökad producentmarknad. Scenarierna 
analyseras med avseende på ekonomiska och tekniska förutsättningar för TPA, baserat 
på de tidigare delarna av rapporten som har belyst teoretiska och praktiska erfarenheter 
av tredjepartstillträde. Vidare kommer både positiva och negativa aspekter med scenari-
erna att belysas.

5.2 Reglerat tredjepartstillträde
Denna form av tredjepartstillträde avser i allt väsentligt ett obegränsat tillträde till 
fjärrvärmenäten 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 till-
träde till nätverket. Denna marknadsform innebär att en nätverksavgift är bestämd för 
de företag som vill få tillträde till näten i syfte att sälja fjärrvärme till slutkund. I detta 
scenario är det viktigt att vertikalt separera nätverks- och produktionsverksamheten 
för att en mer effektiv konkurrenssituation ska uppstå. Denna form av TPA är – såsom 
påpekats ovan – den som går längst gällande öppenhet och möjlighet till konkurrens. 

Gällande prissättningen skulle den ske i överensstämmelse med hur prissättningen 
sker på elmarknaden; kunden betalar en fast avgift som representerar nätverkskostna-
den, samt en rörlig avgift som representerar användningen av fjärrvärme. Den rörliga 
delen skulle variera beroende på produktionssammansättningen (låg när en stor andel 
spillvärme och kraftvärme används och högre när systemet behöver använda reserv-
kapacitet såsom oljebaserad värmeproduktion). I likhet med elmarknaden skulle det 
dock vara möjligt för kunderna att välja ett fast eller rörligt avtal varav det första alter-
nativet ger kunden en stabilitet i utgifterna över året. 

5.2.1 Fördelar med reglerat TPA
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 nätverket 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 konkurrens skall uppstå krävs dock att ett flertal företag konkurrerar 
på ickediskriminerande villkor på marknaden. Storleken på marknaden har också stor 
betydelse för hur konkurrensutsatt marknaden blir i praktiken.

Gällande hur prisbilden på fjärrvärme skulle förändras givet att reglerat TPA införs 
är idag osäker. Det är sannolikt att priserna skulle sjunka i vissa fjärrvärmeföretag, men 
att de möjligtvis skulle kunna öka i andra fjärrvärmeföretag. Det får dock anses som en 
fördel om prissättningen på fjärrvärme tydliggör den kostnadsbild som föreligger, dvs. 

5. framtida scenarier
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att fjärrvärmepriserna så långt som möjligt prissätts i närheten av marginalkostnaden 
för fjärrvärmeverksamheten. Ett sådant utfall blir dock verklighet endast om konkur-
rensen om kunderna ökar betydligt från nuvarande situation, samt om produktionen av 
fjärrvärme i de lokala näten inte är att betrakta som naturliga monopol. 

5.2.2 Nackdelar med reglerat TPA
ÅF menar i sin utredning 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 konkurrens-
utsatt marknad har förutsättningar för att skapa energi- och kostnadseffektiva fjärr-
värmesystem. De tekniska lösningarna som verkar för en mer energieffektiv fjärrvärme 
blir svårare att realisera i en marknadslösning som inte tar hänsyn till ett systemopti-
meringsperspektiv. Diskussionen i kapitel 4 indikerar att merkostnaderna av att bortse 
från detta perspektiv kan vara betydande. 

Det finns också stora svårigheter med att ex ante reglera villkoren för nätanslutning. 
I jämförelse med situationen på elmarknaden har fjärrvärme ett större antal driftpara-
metrar 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 förra fallet kan skräddarsy villkoren för det aktuella nätets 
specifika egenskaper.

5.2.3 Avslutande kommentarer
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 fallit ut väl är en god marknadsdesign, effektiv upplös-
ning av marknadsmakten, starkt politiskt stöd och slutligen att företagen är fortsatt 
serviceinriktade. I jämförelse med fjärrvärmemarknaden anser vi dock att skillnaderna 
mellan marknaderna är så pass stora att det är osannolikt att en liknande marknadslös-
ning på fjärrvärmemarknaden 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 ef-
fekterna av att införa konkurrens inte varit lika positiva som på den nordiska elmark-
naden, 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. Det finns därmed skäl att tro att de förväntade ekonomiskteoretiska kon-
kurrenseffekterna gällande reglerat TPA inte kommer att uppstå på fjärrvärmemark-
naden. Därmed återstår endast ökade administrativa kostnader och potentiellt ett ökat 
missnöje från kunderna om priserna på en del lokala marknader ökar. 

5.3 Förhandlat tredjepartstillträde
Det som skiljer reglerat och förhandlat tredjepartstillträde åt är främst att förhandlat 
TPA innebär att nätverksdelen är ex post reglerad, dvs. villkoren för tillträde förhandlas 
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mellan nätverksägaren och företaget som begär tillträde. Detta arrangemang är sanno-
likt 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 fjärrvär-
menät är uppbyggda på olika sätt och det är viktigt att den marknadslösning som väljs 
är anpassad efter de förutsättningar som varje fjärrvärmenät 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 transaktionskost-
nader i och med att det bör finnas en myndighet som agerar utomstående part i dessa 
förhandlingar, och som ska ha tillgång till all information gällande effekterna på hela 
nätverket om en tredje aktör tillåts tillträde. 

5.3.1 Fördelar med förhandlat TPA
De förväntade konkurrenseffekterna av denna marknadsform är överlag desamma som 
gällande reglerat TPA, givet att även denna marknadsform innebär att det skapas kon-
kurrens 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 mark-
nadsform applicerad på den svenska fjärrvärmemarknaden är, som nämnts ovan, att den 
har möjlighet att ta hänsyn till de enskilda fjärrvärmenätens 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).  

5.3.2 Nackdelar med förhandlat TPA
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 ökat förhandlat TPA skulle generera de eko-
nomisk-teoretiska konkurrenseffekter som man önskar, givet att det fjärrvärmeföretag 
som idag är dominant på nätverket även skulle vara så under förhandlat TPA. För att 
denna marknadsform ska anses lyckat 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 återigen ett starkare tekniskt och ekonomiskt beroende mellan parterna i den vat-
tenburna 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.

5.3.3 Avslutande kommentarer
Det ska också noteras att båda de fall som diskuterats ovan – reglerat respektive 
förhandlat TPA – bygger på att t.ex. leverantörer av spillvärme blir aktiva aktörer på 
fjärrvärmemarknaden i den meningen att de blir leverantörer 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 
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direktförsäljning i affärsverksamheten 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 
produktionskapacitet är det möjligt att se framför sig en utveckling där allt fler privata 
bolag dominerar marknaden, och då ökar generellt avkastningskraven på nyinveste-
ringar (se t.ex. Söderholm, 1999). Det innebär att det blir svårare att få ekonomisk 
lönsamhet för relativt kapitalintensiva investeringar, såsom t.ex. avfallsförbrännings-
anläggningar. I stället gynnas 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 utformas, samt regler för under vilka villkor in-
vesteringar 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 investe-
ringen (se t.ex. Spanjer, 2007).

5.4 Single-buyer modell
Denna form av TPA innebär att alla potentiella kunder på ett nätverk har rätt att 
förhandla kontrakt med alla potentiella leverantörer till nätverket. Det finns dock 
endast ett företag som säljer till slutkund, men företaget är skyldig att köpa en kon-
trakterad volym från den leverantör som kunden har valt, och sälja till kunden till 
ett pris som är lika högt som det förhandlade priset plus transport- och systemkost-
nader. 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 fjärr-
värmenät. Det som skiljer denna form från förhandlat TPA är att den nya leverantö-
ren inte säljer till slutkunden. Detta är med andra ord en form av tredjepartstillträde 
som innebär att det endast uppstår en producentmarknad men inte en konsument-
marknad.

5.4.1 Fördelar med single-buyer modell
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 san-
nolikheten 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 fjärrvärme (t.ex. spillvärme) 
inte nödvändigtvis har för avsikt att sälja till slutkunden eftersom detta innebär mer-
kostnader i form av ökad kundkontakt och ökade administrativa åtaganden. Denna 
marknadsform skulle därmed innebära att en extern part har möjlighet att sälja fjärr-
värme till slutkund, via det fjärrvärmeföretag som är ägare till nätverket och därmed 
den som utgör ”single-buyer”.  
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5.4.2 Nackdelar med single-buyer modell
Företaget som är ”single-buyer” har ett stort incitament att överdriva systemkostnaderna 
och korssubventionera egen produktion och distribution, framförallt om vertikal separa-
tion 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 
fjärrvärmeföretaget erbjuder. Detta system ger med andra ord det existerande fjärrvärme-
företaget 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 konkurrenseffekterna 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 som råder gällande de produktionsanläggningar som systemet har 
anpassats efter. Att kräva att single-buyer företaget har en skyldighet att distribuera och 
sälja fjärrvärme från en potentiell leverantör kan leda till ökade totala kostnader för 
nätverket. Givet detta skulle möjligheten att optimera fjärrvärmesystemet försvåras (se 
kapitel 4), vilket sannolikt kommer att leda till ökade totala systemkostnader. 

5.4.3 Avslutande kommentarer
Denna form av TPA 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 fjärrvärmenätet inte utgör en kärnverksamhet för potentiella nya 
leverantörer av varmvatten. 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 fjärrvärmenät, eftersom 
dessa potentiella leverantörer har låga marginalkostnader för att producera fjärrvärme 
(då denna utgör en biprodukt från deras huvudsakliga verksamhet).

Gällande den svenska fjärrvärmemarknaden kan ett tredjepartstillträde som är upp-
byggt på detta sätt dock innebära systemoptimeringsproblem på samma sätt som är fallet 
med de tidigare formerna av TPA. Ett fjärrvärmenät är uppbyggt och anpassat efter speci-
fika 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 systemkost-
nader. 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 marginalkostnad). 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.

5.5 Utökat producentsamarbete
Detta scenario bygger på de lärdomar vi har skaffat oss i arbetet med denna rapport. 
Det är långt ifrån okomplicerat att införa tredjepartstillträde i obegränsad form på 
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den svenska fjärrvärmemarknaden, men det går samtidigt att dra lärdom från erfaren-
heterna i andra länder i syfte att skapa en bättre konkurrens på marknaden. Detta 
scenario skulle inte innebära att det skapas en konsumentmarknad men däremot en typ 
av producentmarknad i likhet med de marknader som finns i Finland och Köpenhamn. 
Dessa marknadslösningar 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 rapporte-
ring gällande nät- och produktionsverksamheten, och där företagen särredovisar dessa 
två verksamheter. Genom att skapa insyn gällande produktionen av fjärrvärme skapas 
en möjlighet för potentiella nya leverantörer att sälja fjärrvärme på konkurrensbaserade 
grunder till fjärrvärmenätverket. Denna ökade insyn gällande produktionskostnaderna 
för fjärrvärmen skulle kunna verka för att priserna på fjärrvärmen hamnar i nivåer som 
innebär att en effektivare konkurrens uppnås. Utökad kontroll av fjärrvärmepriserna, 
av typen prisprövning, skulle ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmeföretagen. 

5.5.1 Fördelar med utökat producentsamarbete
Fördelarna med det föreslagna scenariot är framförallt att ett systemoptimeringsper-
spektiv 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 produktions-
kostnader, med bibehållen kvalitet och service, skall uppnås. Ett systemoptimeringsan-
svar innebär att nya investeringar och teknologiska lösningar har möjlighet att verka 
för en mer effektiv fjärrvärmeverksamhet. Det är dock viktigt att detta sker på en 
marknad där det råder god insyn i företagens produktionskostnader, både gällande nät-
verks- och produktionsverksamheterna. En marknadslösning där fjärrvärmeföretagen 
redovisar dessa uppgifter leder till ett ökat förtroende för marknaden utiifrån kundens 
perspektiv.

5.5.2 Nackdelar med utökat producentsamarbete
Nackdelarna med det föreslagna scenariot är framförallt särskiljandet mellan produk-
tions- 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 nack-
del 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 pristran-
sparens 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 
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ska dock inte överdrivas, bl.a. eftersom att för många av de producenter som agerar på 
fjärrvärmemarknaden (t.ex. spillvärmeleverantörer, kommunala avfallsförbränningsan-
läggningar) är inte fjärrvärme en kärnverksamhet. 

5.5.3 Avslutande kommentarer
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 
konkurrensen på marknaden. Det är därför viktigt att det skapas en utökad producent-
marknad för varje fjärrvärmenät där köpare och säljare av fjärrvärme kan mötas på ett 
ickediskriminerande sätt. För att detta skall uppstå behövs åtminstone särredovisning 
av verksamheterna, samt transparens och information gällande priser och volymer av 
fjärrvärme som handlas på producentmarknaderna. Det är viktigt att påpeka att en 
effektiv marknad är där produkten prissätts i närheten av marginalkostnaden. Det före-
slagna scenariot verkar för att en sådan prissättning skall kunna uppnås.
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I denna rapport har vi analyserat de ekonomiska och tekniska förutsättningar för tredje-
partstillträde på den svenska fjärrvärmemarknaden. Det övergripande syftet med arbetet 
har varit att bidra med ökad kunskap om tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden, 
samt att identifiera olika scenarier för en ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Det 
projekt som denna rapport bygger på är av förberedande karaktär och dessa scenarier ska 
därför främst ses som en utgångspunkt för fortsatta studier och mer detaljerade konse-
kvensbedömningar och simuleringar. En viktig del av arbetet har även bestått i att klar-
göra vad tredjepartstillträde till fjärrvärmemarknaden innebär, inte minst då den tidigare 
debatten om frågan bitvis har präglats av oklarheter gällande detta. 

En viktig slutsats från rapporten är att ett införande av ett reglerat TPA kan få små 
positiva effekter på konkurrensen och samtidigt försvåra möjligheterna till att driva 
den integrerade fjärrvärmeverksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Denna slutsats 
bottnar i flera observationer, varav den främsta är att fjärrvärmenäten är lokala. Även 
om man öppnar nätverken för konkurrens är det sannolikt att ett företag fortfarande 
skulle vara dominant på marknaden och därigenom skulle inte konkurrensen bli den 
önskade. Fjärrvärmeverksamheten (produktion och distribution) är även 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. Dessutom baseras mycket av forskningen om framtida teknologiska 
lösningarna på att ett företag kan kontrollera hela fjärrvärmeverksamheten i syfte att 
t.ex. sänka returtemperaturen. Ett förhandlat TPA samt den s.k. single-buyer modellen 
skulle kunna erbjuda effektivare marknadslösningar men även i dessa fall finns problem 
med att åstadkomma en systemoptimering. 

En möjlig utvecklingsväg som skulle kunna stödja ett systemoptimeringsperspektiv, 
samtidigt som det skulle verka för att en effektivare prissättning på fjärrvärmen upp-
nås, är att företagen särredovisar sina nätverks- och produktionsverksamheter, samt att 
en form av producentmarknad uppstår där företagens transaktioner av fjärrvärme till 
fjärrvärmenätet redovisas. Detta är inte en traditionell handelsplats i likhet med Nord 
Pool, utan snarare avses en ökad redovisning och insyn gällande nätverks- och pro-
duktionsverksamheten. 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 konkurrensutsatta grunder. Denna ökade insyn gällande produktions- 
och investeringskostnaderna för fjärrvärmen skulle kunna verka för att priserna på 
fjärrvärmen hamnar i nivåer som innebär att en (jämfört med dagens situation) effekti-
vare konkurrens uppnås.

Om det däremot finns starka politiska ambitioner att öppna upp fjärrvärmemark-
naden på liknande sätt som på el- och naturgasmarknaderna är det rimligt att man i 
så fall inför TPA inledningsvis endast på den marknad som har störst sannolikhet att 
realisera de förväntade ekonomiskteoretiska effekterna. Det motsvaras av den region 
med det mest storskaliga fjärrvärmesystemet, vilket i Sverige utgörs av Stockholmsom-
rådet (med eventuell integration med Uppsalaområdet). Detta fjärrvärmesystem har 
flest produktionsanläggningar, vilket därmed skulle innebära att en effektiv konkurrens 
har störst potential i detta system. Det är även i dessa fjärrvärmenät där flest klagomål 

6. slutsatser
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gällande fjärrvärmeprissättningen har förekommit. Genom att införa TPA i dessa fjärr-
värmesystem kan man även dra lärdomar gällande de eventuella effekterna av TPA i 
mer småskaliga fjärrvärmesystem. 

På grund av fjärrvärmesystemens egenskaper (och de skillnader som existerar mellan 
kommuner och regioner) är det i så fall troligt att ett förhandlat TPA skulle vara mest 
effektivt. Där kan förhandlingarna leda till specifika villkor som på ett bra sätt hanterar 
de olikheter som finns. Överlag finns det starka skäl att i detalj beakta de skillnader 
som finns mellan landets olika fjärrvärmenät; enhetliga nationella TPA-lösningar kan 
lätt leda till ineffektiviteter och det kan vara värdefullt att i stället stipulera minimivill-
kor för hur tillträdet till nätet ska ske (men där det finns en möjlighet för varje region 
att gå längre än dessa). 

Vi vill även återigen poängtera att det är viktigt att särskilja på miljöpolitikens och 
konkurrenspolitikens olika målsättningar och att det inte är lämpligt att försöka lösa 
flera problem med en politisk åtgärd. Konkurrenspolitikens främsta mål är att säker-
ställa en skälig prissättning och inte att stödja vissa utvalda produktionsteknologier 
eller producenter. Utredningar om införandet av TPA på fjärrvärmen 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 vis-
serligen 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 spillvär-
meleveranserna som sådana). Däremot är det viktigt att förstå att marknadskonkur-
rens och miljöeffekter är tätt sammanflätade, vilket kan innebära att den eventuellt 
ökade ekonomiska vinsten av att införa TPA – eller för den del ett utökat producent-
samarbete enligt ovan – 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.

Avslutningsvis är det centralt att framtida forskning (och även den pågående fjärr-
värmeutredningen) fokuserar på att studera de sannolika effekterna av att öppna upp 
för konkurrens på de separata fjärrvärmenäten. Alla fjärrvärmenät i Sverige är upp-
byggda på olika sätt och har därmed olika förutsättningar för konkurrensutsättning. 
Det är viktigt att analysera varje fjärrvärmemarknad separat, inte minst eftersom det 
inte inom en överskådlig framtid kommer att skapas en enhetlig fjärrvärmemarknad i 
Sverige (såsom inom el och naturgas) utan varje lokalt fjärrvärmenät utgör en marknad 
som bör analyseras separat (eller alternativt i termer av typnätverk). 

Denna rapport har lyft fram en rad olika faktorer som är viktiga för att förstå de 
samhällsekonomiska effekterna av ett införande av TPA, inte minst den trade-off som 
finns mellan att å ena sidan öka konkurrensen genom ökat tillträde och å den andra att 
säkerställa en kostnadseffektiv drift av fjärrvärmenätet och dess interaktion med elpro-
duktionen. Vi har dock inte inom ramen för denna begränsade studie empiriskt studerat 
hur tungt vägande dessa faktorer är i praktiken och hur dessa resultat skiljer sig åt mel-
lan olika system. Detta måste dock vara av högsta prioritet för kommande studier och 
utredningar. 



50

brännhett om fjärrvärmen i sverige

51

Ahnland, R. (2008). ”Mer spillvärme om fjärrvärme utsätts för konkurrens,” Energi-
magasinet, Vol. 29, Nr. 6, s. 24-27. 

Andersen, F., L. Bernhardsen, B. Johansson, och J. Peltomäki (2001). TPA: Öppna 
fjärrvärmenät, Nordvärme, Stockholm.

Andersson, S., och S. Werner (2003). Fjärrvärme i Sverige 2001 – En analys av ägande, 
jämställdhet, priser och lönsamhet i svenska fjärrvärmeföretag med vissa internatio-
nella utblickar, Rapport från energikonsult företaget FVB. 

Amundsen, E., och L. Bergman (2006). ”Why Has the Nordic Electricity Market 
Worked so Well?,” Utilities Policy, Vol. 14, s. 148-157.

Aronsson, B, och S. Hellmer (2009). An International Comparison of District Heating 
Markets: The Case of Sweden, Denmark, Finland, Lithuania and Austria. Fjärrsyn 
rapport, Svensk Fjärrvärme, Stockholm. 

Bengtsson, S. (2009). “Strid om rörig prissättning på fjärrvärme,” Energimagasinet, 
Vol. 30, Nr. 3, s. 36-37. 

Bier, C. (2001). ”Network Access in the Deregulated European Electricity Market: 
 Negotiated Third-Party Access vs. Single-Buyer,” German Working Papers in Law 

and Economics, Vol. 2001, No. 17, www.bepress.com.
Biggar, D. (2000). Promoting Competition in the Natural Gas Industry, Best Practice 

Round-tables in Competition Policy No. 30, OECD, Paris. 
Bohm B., och P. O. Danning (2004). “Monitoring the Energy Consumption in a District 

Heated Apartment Building in Copenhagen, with Specific Interest in the Thermody-
namic Performance,” Energy and Buildings, Vol. 36, s. 229–236. 

DBDH (2009). Danish District Heating History and The Development in Den-
mark, Danish Board of District Heating. Internet: www.dbdh.dk/artikel.
asp?id=464&mid=24.

Danish Energy Authority (2005). Heat Supply in Denmark - Who What Where and 
Why, Inetrnet: www.ens.dk, Köpenhamn. 

Danish Energy Authority (2009). Basic Facts on Heat Supply in Denmark, Internet: 
www.ens.kd/sw20278.asp, Köpenhamn. 

Ek, K., och P. Söderholm (2008). “Households’ Switching Behaviour between Electricity 
Suppliers in Sweden,” Utilities Policy, Vol. 16, Nr. 4, December, s. 254-261. 

Energimarknadsinspektionen (2008). Uppvärmning i Sverige 2008, Eskilstuna. 
Energimyndigheten (2008). Styrmedel för industriell spillvärme: en förstudie, ER 

2008:15, Eskilstuna.
Europeiska Kommissionen (2007). Utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 

nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna (Slutrapport). KOM(2006) 851.
Finsk Energiindustri (2009). Energiåret 2008 – Fjärrvärme, Internet: www.energia.fi/se/-

fjarrvarme/fjarrvarme/statistik, Helsingfors. 
Fridolfsson, S., och T. Tangerås (2009). ”Market power in the Nordic Electricity 

Wholesale Market: A Survey of the Empirical Evidence,” Energy Policy, Vol. 37, s. 
3681-3692. 

Growitsch, C., och T. Wein (2005). ”Negotiated Third Party Access – An Industrial 
Organisation Perspective,” European Journal of Law and Economics, Vol. 20, s. 
165-183

referenser



50 51

brännhett om fjärrvärmen i sverige

Gullev, L., och M. Poulsen (2006). “The Installation of Meters Lead to Permanent 
Changes in Consumer Behaviour,” News from DBDH, Nr. 3. 

Gummerus, P. (1989). Analys av Konventionella abonnentcentraler i fjärrvärmesystem. 
PhD thesis, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden. 

Gustafsson J. (2009). Distributed Wireless Control Strategies for District Heating Sub-
stations. Licentiate thesis, Luleå tekniska universitet, Sweden.

Hellmer, S. (2009). “Switching Costs, Switching Benefits and Lock-in Effects: The Un-
regulated Swedish Heat Market,” manuskript accepterat för publicering i Energy & 
Environment.

Klom, A. M. (1995). The Current Status of Third Party Access in Europe, Directorate-
General XVII Energy, Europeiska Kommissionen, Bryssel. 

Konkurrensverket (2009). Åtgärder för bättre konkurrens: förslag, Rapport 2009:4, 
Stockholm. 

Michanek, G., och P. Söderholm (2006). Medvind i uppförsbacke. En studie av den 
svenska vindkraftspolitiken, Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2006:1, 
Finansdepartementet, Stockholm. 

Näringsdepartementet (2009). Dir 2009:5. Utredning om tredjepartstillträde till fjärr-
värmenäten, Stockholm. 

Persson, T. (1990). En studie av en returtemperatursänknings inverkan på produktionen 
och distributionen i ett befintligt fjärrvärmenät, Examensarbete, ISRN/LUTMDN/
TMVK – 5319 – SE, Lunds Tekniska Högskola, Lund. 

Radetzki, M. (1999). “European Natural Gas: Market Forces Will Bring about Compe-
tition in Any Case,” Energy Policy, Vol. 27, s. 17-24.

Rutherford, J. (2008). “Unbundling Stockholm: The Networks, Planning and Social 
Welfare Nexus Beyond the Unitary City,” Geoforum, Vol. 39, Nr. 6, s. 1871-1883. 

Sharkey, W. W. (1982). The Theory of Natural Monopoly, Cambridge University Press, 
New York. 

SOU 2003:115. Tryggare fjärrvärmekunder – Ökad transparens och åtskillnad mellan 
el- och fjärrvärmeverksamhet, Fritzes, Stockholm. 

SOU 2004:136. Skäligt pris på fjärrvärme, Fritzes, Stockholm. 
SOU 2005:33. Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden, Fritzes, Stockholm. 
Spanjer, A. (2007). Do TPA Exemptions Solve the Hold-up Problem on European Gas 

Markets? Economics Department, Leiden University, The Netherlands. 
Sundqvist, T., och P. Söderholm (2002). “Valuing the Environmental Impacts of Electri-

city Generation: A Critical Survey,” Journal of Energy Literature, Vol. VIII, Nr. 2, s. 
3-41.

Söderholm, P. (1999). ”Power Generation in a Deregulated Market: Implications for 
Fuel Choice Behaviour in Europe,” I R. Jameson (Red.), The New Power Markets: 
Corporate Strategies for Risk and Reward, Risk Books, London, s. 185-201,

Tennbakk, B. (2000). ”Power Trade and Competition in Northern Europe,” Energy 
Policy, Vol. 28, s. 857-866.

Tinbergen, J. (1952). On the Theory of Economic Policy, North Holland, Amsterdam. 
Ueno T., R. Inada, O. Saeki, och K. Tsuji (2006). “Effectiveness of an Energy Consump-

tion Information System for Residential Buildings,” Applied Energy, s. 868–883. 



52

brännhett om fjärrvärmen i sverige

53

van Deventer J., J. Gustafsson, J. Delsing och J. Eliasson (2009). ”Wireless infrastruc-
ture in a district heating substation,” IEEE SysCon 2009: 3rd Annual IEEE Interna-
tional Systems Conference, Vancouver, Canada, March 23-26, 2009. 

Vanhanen, J., M. Syrjänen, och E. Vartiainen (2006). Kaukolämpötoiminnanen virano-
maisvalvonnan kehittäminen, Gaia. 

Varian, H. (1992). Microeconomic Analysis, Third Edition, W.W. Norton, New York.
Werner, S. (2009). Lägre intäkter från högre fjärrvärmepriser?, Rapport 2009:5, Fjärr-

syn, Svensk Fjärrvärme, Stockholm. 
Wernstedt F., C. Johansson, och J. Wollerstrand (2008). Sänkning av returtemperaturer 

genom laststyrning, Fjärrsyn rapport 2008:2, Svensk Fjärrvärme, ISBN 978-91-
7381-0007-4.

Wibe, S. (2001). Substitution och teknologisk förändring inom den svenska fjärrvärme-
sektorn, Rapport 124, Institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversi-
tet, Umeå. 

Westin, P. (2001). Tredjepartstillträde till fjärrvärmenät, Arbetsrapport för Svenska 
Fjärrvärmeföreningen, Stockholm. 

Westin, P., och F. Lagergren (2002). ”Reregulating District Heating in Sweden,” Energy 
Policy, Vol. 30, s. 583-596.

Wollerstrand, J. (1997). District Heating Substations Performance, Operation and 
 Design, Doktorsavhandling, Lunds Tekniska Högskola, Lund. 
Wollerstrand, J., Ljunggren, och C. Johansson (2007). Optimal reglering av radiatorsys-

tem, Fjärrsyn rapport 2007:6, Svensk Fjärrvärme, ISBN 978-91-7381-005-0.
Ydstedt, A. (2007). “Hur öppnar vi upp fjärrvärmenätet? Industrins syn på morgonda-

gens fjärrvärmenät,” Industrigruppen Återvunnen Energi, Presentation vid Skånes 
energiting, 19 juni. 

Yliniemi, K. (2007). “A Method and a Device for Measurement of Energy for Heating 
Tap Water Separated from the Buildings Heating Energy Usage,” World Intellectual 
Property Organization (WIPO), No. PCT/SE2006/001250, 2007. PCT patent appli-
cation.

Yliniemi K., J. Delsing och J. van Deventer (2009). ”Experimental Verification of a 
Method for Estimating Energy for Domestic Hot Water Production in a 2-stage 
District Heating Substation,” Energy and Buildings, Vol. 41, Nr. 2, s. 169-174.

ÅF Energi & Miljö AB (2005). ”Tekniska förutsättningar för tredjepartstillträde i fjärr-
värmenäten,” Bilaga 2 till SOU 2005:33. Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden, 
Fritzes, Stockholm. 



52 53

brännhett om fjärrvärmen i sverige



Vad är effekterna av att öppna för konkurrens på de separata fjärrvärme-
nätverken? Läs här om förutsättningarna för ett utökat så kallat tredje-
partstillträde på den svenska fjärrvärmemarknaden. Detta innebär att en 
tredje part, utöver fjärrvärmeleverantören och kunden, får tillträde till 
fjärrvärmenätet och på så sätt får avsättning för sin värme. 

Rapporten redovisar för och nackdelar med fyra möjliga utvecklings-
vägar för framtida tredjepartstillträde på den svenska fjärrvärmemark-
naden: reglerat tredjepartstillträde, förhandlat tredjepartstillträde, single-
buyer modellen samt utökat producentsamarbete. 

Rapporten ger också kunskap om en rad faktorer som är viktiga för 
att förstå de samhällsekonomiska effekterna, inte minst den trade-off som 
finns mellan ökad konkurrens genom ökat tillträde och att säkerställa en 
kostnadseffektiv drift av fjärrvärmenätet och interaktionen med elproduk-
tionen. 
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