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Hushåll förlorare 
när värmebolag 
maxar vinsten

I 
augusti lät dåvarande energiminister 
Ibrahim Baylan meddela att vinsterna 
som elnätsbolagen tagit ut de senaste 
åren har varit omotiverat stora. Genom 
en justering av elnätsregleringen kom-

mer priserna därför att sänkas med upp till 
21  procent under de närmaste åren. Mot-
svarande åtgärd är inte möjlig på marknaden 
för fjärrvärme, eftersom marknaden är oreg-
lerad. Liksom marknaden för eldistribution, 
är marknaden för distribution av fjärrvärme 
ett naturligt monopol. Det innebär att det  
är mer kostnadseffektivt för samhället att 
 endast ett företag sköter distributionen inom 
ett visst geografiskt område. Men därav följer 
även skyldigheter att inte missbruka sin 
domi nerande ställning för att driva upp pri-
set, eftersom kunderna inte har möjlighet att 
byta till en billigare leverantör.

I flera länder, exempelvis Danmark, är 
fjärrvärmemarknaden reglerad. Syftet är att 
producenterna inte ska kunna göra högre 
vinster än vad som hade varit möjligt på en 
konkurrensutsatt marknad där priset be-
stäms av produktionskostnader, samtidigt 
som de ges incitament att uppnå kostnads-
effektivitet. Om priset på alternativa upp-
värmningsformer som exempelvis el eller 
olja går upp, kan i dagsläget de svenska fjärr-
värmeproducenterna höja sina priser även 
om kostnaderna inte har ökat, utan att förlora 
sina kunder. Detta är samhällsekonomiskt in-
effektivt, eftersom det hade varit bättre om 
priset hade legat kvar på samma nivå så att 
flera hushåll kunde byta till fjärrvärme.

Det är anmärkningsvärt att exempelvis 
Stockholm Exergi (som tidigare hette Fortum 
Värme) tillämpar så kallad ”alternativprissätt-
ning”. Detta innebär att priset på fjärr värme 
sätts efter priset på alternativ uppvärmning, 
exempelvis bergvärme eller oljepanna. 
I Stockholm Exergis prissättnings policyn står 
det att ”över tid ska fjärrvärmepriset vara 
konkurrens kraftigt mot kundernas bästa alter-
nativ, med beaktande av det mervärde som 
fjärrvärmen skapar. Stockholm Exergis pro-
duktfördelar – enkelt, säkert, hållbart – innebär 
sammantaget ett mervärde i förhållande till 
alter nativen och ska således beaktas i prissätt-
ningen”. Med andra ord, sätts priset bara så 
lågt som är nödvändigt för att kunderna inte 

ska byta uppvärmningsform. Ingenstans 
nämns något om att priset ska reflektera pro-
duktionskostnaden. I klartext betyder detta 
att priset sätts för att maximera vinsten, vilket 
missgynnar konsumenterna. Nu hävdar kan-
ske fjärrvärmeföretagen att de inte verkar på 
någon monopolmarknad, eftersom det finns 
andra uppvärmningsalternativ. Detta synsätt 
är dock fel, eftersom alternativen bygger på 
tekniker med kostnadsstrukturer som inte är 
jämförbara med fjärrvärmen, och som inte 
heller har tillgång till fjärrvärmedistributö-
rernas infrastruktur.

Risken med att tillåta alternativprissättning 
kan illustreras med marknaden för eldistri-
bution: Om elnätsföretagen skulle använda 
samma strategi, skulle det vara ungefär lika 
dyrt med el från nätet som om hushållen 
själva  fick installera solceller eller vindkraft-
verk med tillhörande batterier och på så sätt 
bli oberoende av den kringliggande infra-
strukturen. Naturligtvis är denna jämförelse 
inte helt rättvis mot fjärrvärmeföretagen, 
efter som det skulle vara oproportionerligt 

mycket dyrare för kunderna att bli oberoende 
av elnätet än fjärrvärmenätet. Principiellt sett 
är dock jämförelsen relevant, och när elpriset 
stiger i takt med omställningen till en fossil- 
och kärnkraftsfri elproduktion, ökar även 
vinsterna för fjärrvärmeföretagen per auto-
matik. Troligtvis är redan nu kostnaden för 
fjärrvärmeproduktion väsentligt lägre än in-
täkterna, eftersom Stockholm Exergi under 
2017 redovisade en vinst efter skatt på över 
1 miljard kronor.

Det är dags att utreda en reglering av fjärrvärmemarknaden, 
skriver Erik Lundin vid Institutet för Näringslivsforskning.

Det döljer sig även ytterligare samhälls-
ekonomiska ineffektiviteter bakom fjärr-
värmeföretagens prissättningsstrategier: 
höga fasta avgifter försvårar för att fjärr-
värme ska kunna användas som komplement 
till bergvärme. Dessutom är omställnings-
kostnaden stor för att byta uppvärmnings-
form, vilket skapar inlåsningseffekter som 
kan utnyttjas av producenterna.

Med detta sagt, är det inte säkert att en regle-
ring bara är av godo, eftersom det är svårt att 
säkerställa att regleringen efterlevs. Där emot 
är det inte troligt att priset på en reglerad 
marknad skulle överstiga det pris som 
alternativ prissättningen resulterat i. Om det 
reglerade pristaket skulle vara högre, skulle 
fjärrvärmeföretagen i stället frivilligt sänka 
priset för att på så sätt öka antalet kunder och 
därmed sin vinst.

På senare år har fjärrvärmebranschen 
självmant blivit bättre i dialogen med kun-
derna, antagligen för att därmed minska 
risken  för en framtida reglering. Detta har 
exempel vis skett i form av den så kallade 
”prisdialogen” (www.prisdialogen.se). Det är 
en plattform där kunder och producenter kan 
mötas för att diskutera både prissättning och 
andra frågor. Dock visar alternativpris-
sättningen med all önskvärd tydlighet att 
vinstintresset är överordnat viljan att förse 
kunderna med prisvärd fjärrvärme. Det är 
anmärkningsvärt att detta inte har tagits på 
större allvar av  varken Energimarknads-
inspektionen eller Konkurrensverket, trots 
att Konkurrensverket har behandlat de gene-
rella möjligheterna till en prisreglering i upp-
dragsforskningsrapport 2013:1.

En genomgripande översyn av fjärrvärme-
marknaden är därför av största vikt. Den 
senas te statliga utredningen om fjärrvärmen 
ifrån 2011 (SOU 2011:44) behandlar främst 
möjligheten att tillåta tredjepartstillträde till 
distributionsnätet. Det är nu hög tid att göra 
en utredning om möjligheterna – såväl som 
riskerna – med en prisreglering av fjärr-
värmen.

Erik Lundin
ekonomie doktor och forskare vid Institutet för  

Näringslivs forskning

Fördelar och nackdelar med en 
prisreglering av fjärrvärmen bör 
utredas, skriver Erik Lundin.  
Foto: Johan Nilsson/TT, Karl  Gabor
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Tyska byggregler 
bör bli förebild

Löneökning gröper 
ur konkurrenskraft

I Tyskland kan en bostadsutvecklare påbör-
ja byggstart endast 1–1,5 år efter ett mark-
förvärv, jämfört med efter 5–7 år i Sverige. 
Svenska lagstiftningen på området behöver 
moderniseras, skriver Joachim Hallengren, 
vd och koncernchef på bostadsutvecklaren 
Bonava. SvD.se/naringsliv/debatt

Sedan 2012 har vår internationella konkur-
renskraft räddats av den svaga kronan. 
 Detta är en bräcklig grund för näringslivets 
möjlighet att konkurrera med företag  
i andra länder, skriver Bo Enegren och 
 Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv.
SvD.se/naringsliv/debatt
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Prova nu

”Reglering av fjärrvärme 
fortfarande en dålig idé” 
Prisreglering av fjärrvärmen har både föreslagits och förkastats, och även 
prövats, utan att resultatet blivit det önskvärda. Det skriver företrädare för 
Energiföretagen Sverige, SABO och Riksbyggen i en replik.

� 27 sep, 2018

Fjärrvärmeledningar. Foto: Fredrik Sandberg/TT 

REPLIK | FJÄRRVÄRME
Erik Lundin skriver i en debattartikel den 24 september att det är 
dags att utreda en reglering av fjärrvärmemarknaden. Det är dock få 
som skulle vara villiga att hålla med honom. Prisökningarna på 
fjärrvärme har generellt varit låga de senaste åren och 
branschinitiativet Prisdialogen har enligt 
Energimarknadsinspektionen fungerat bra för båda parter.



Erik Lundin inleder med att helt korrekt påpeka 
fjärrvärmedistribution är ett naturligt monopol. Det har sin förklaring 
i att infrastrukturen för fjärrvärme är så dyr och krävande att det vore 
samhällsekonomiskt fel att ha parallella ledningar i marken. Däremot 
finns fjärrvärmeföretagen tvärtemot vad Erik Lundin hävdar, på en 
konkurrensutsatt värmemarknad. Byte av värmelösning är inte 
ovanligt i dag och det råder en sund och stundom hård konkurrens 
mellan olika värmelösningar.

När Erik Lundin propagerar för en reglering av fjärrvärmen, är det 
intressant att han hänvisar till den reglerade fjärrvärmen i Danmark. 
Regeringen i Danmark har nämligen just fattat ett inriktningsbeslut 
om att avreglera fjärrvärmen. Danmark har dessutom i snitt mellan 15 
och 30 procent högre fjärrvärmepriser än vi har i Sverige och vissa 
kunder har fått se prisökningar på över 50 procent de senaste åren. I 
Sverige däremot låg prisutvecklingen för fjärrvärmen under 1 procent 
2017 (enligt Nils Holgersson-rapporten). Olika fjärrvärmeföretag har 
olika prismodeller. För den som är intresserad finns 
samrådsprotokoll och prisändringsmodell för alla medlemmar i 
Prisdialogen publicerade på prisdialogen.se. Årsserier med 
prisstatistik för fjärrvärme finns också att läsa på energiforetagen.se.

Prisdialogen är ett exempel på ett lyckat initiativ som, precis som Erik 
Lundin skriver, har lett till en bättre dialog mellan energiföretag och 
kunder. Det är ett initiativ från Riksbyggen, SABO och 
Energiföretagen Sverige för att stärka kundernas ställning på 
marknaden, genom större transparens och delaktighet vid 
prisförändringar. Prisdialogen bygger på att leverantörerna av 
fjärrvärme har samrådsprocesser med sina kunder och tidigt under 
året diskuterar prisförändringar för kommande år, samt lämnar en 
prognos för priserna för de två nästföljande åren. 
Fjärrvärmeleverantören måste presentera en prisändringsmodell för 
kunderna och varje år genomföra lokal prisdialog samt ansöka om 
förnyat medlemskap i Prisdialogen.

Energimarknadsinspektionen genomförde en utvärdering av 
Prisdialogen som lämnades till regeringen i mars 2016. I rapporten (Ei 
R2016:05) kan man läsa:

Fjärrvärmekunderna som deltar i Prisdialogen anser att deras ställning 

har stärkts genom Prisdialogen. Prisdialogen är något positivt och bra 
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för fjärrvärmemarknaden enligt både leverantörer och kunder. Det 

finns en samstämmighet om att en reglering bör undvikas eftersom 
dialogen då flyttas från kunderna på marknaden till reglermyndigheten.

Vi som står bakom Prisdialogen ser att både kunder och företag är 
nöjda med hur den är utformad i dag och vi är givetvis öppna för att 
möta ytterligare behov om sådana finns.

Erik Lundin hävdar slutligen att en genomgripande översyn av 
fjärrvärmemarknaden är av största vikt eftersom den senaste statliga 
utredningen om fjärrvärmen genomfördes 2011 och då främst 
behandlade möjligheten att tillåta tredjepartstillträde till 
distributionsnätet. Han nämner inte det uppdrag regeringen gav 
Energimarknadsinspektionen, att utreda och föreslå utformning av en 
modell för prisförändringsprövning av fjärrvärmen, som resulterade i 
rapporten Ei R2013:07 från april 2013. Energimarknadsinspektionen 
konstaterade att konkurrensen med andra alternativ är knivskarp i 
många kommuner och att en fullskalig prisreglering riskerar att 
hämma utvecklingen av fjärrvärmen och avstyrkte därmed detta. 
Tidigare utredningar har också pekat på risken för betydligt dyrare 
fjärrvärme med prisreglering.

Prisreglering av fjärrvärmen har alltså både föreslagits och förkastats, 
och även prövats, utan att resultatet blivit det önskvärda. En 
prisreglering av fjärrvärmen är med andra ord fortfarande en dålig 
idé för både kunder och fjärrvärmeföretag.

Daniel Lundqvist
ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, Energiföretagen 
Sverige
Gabriella Castegren
expert energi, fastighet och boende, SABO
Mari-Louise Persson
energistrateg, Riksbyggen
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”Fjärrvärmen behöver starkare 
konkurrens” 
� 1 tim 

Slutreplik om fjärrvärmemarknaden från Erik Lundin, Institutet för 

Näringslivsforskning. Foto: TT, Karl Gabor 

SLUTREPLIK | FJÄRRVÄRME

I ett svar till min debattartikel i SvD den 24 september argumenteras 
det för att en prisreglering av fjärrvärmemarknaden riskerar att leda 
till högre priser. Eftersom även jag delar denna oro, blev jag – om än 
förvånad – något lugnare när det visade sig att avsändarna var 
producenterna själva. De är ju självklart fria att sätta priser som 
understiger ett eventuellt pristak.

Min insändare handlade dock i huvudsak om lämpligheten i den så 
kallade alternativprissättningen som tillämpas av ett flertal 
fjärrvärmeföretag, däribland Stockholm Exergi, och som leder till 
monopolpriser. Denna nämns dock inte av författarna. Huruvida en 
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reglering är en bra lösning låter jag vara osagt, däremot 
argumenterade jag för en genomgripande utredning. Nedan 
kommenterar jag i stället några av de punkter som författarna faktiskt 
tar upp.

• Prisökningen under 2017 har varit låg. Detta stämmer, och 
motsäger inte idén att fjärrvärmeföretagen redan 
vinstmaximerar, eftersom en prisökning (allt annat lika) skulle 
leda till lägre vinst på grund av minskade försäljningsvolymer. 
Däremot, vilket inte nämns, har realprisökningen de första två 
decennierna efter avregleringen varit runt 40 procent.

• Utredning Ei R2013:07 avstyrkte en fullskalig 

prisreglering av fjärrvärmemarknaden. Uppdraget 
handlade om att ”utreda och föreslå utformningen av en modell 
för prisförändringsprövning”. Tre modeller behandlades. Den 
som bedömdes vara mest ändamålsenlig är indexreglering där 
den tillåtna prisökningen bestäms av de genomsnittliga 
kostnaderna för fjärrvärmebranschen de senaste åren, alltså en 
typ av benchmarking. Begreppet fullskalig prisreglering 
användes för att beskriva en mer detaljerad form av 
prisreglering där varje företags kostnader bedöms individuellt.

• Regeringen i Danmark har fattat ett inriktningsbeslut 

om att avreglera fjärrvärmen. Eftersom ingen referens ges 
är det svårt att veta vilket beslut som avses. Vad som däremot 
står att läsa i den senaste danska överenskommelsen om 
fjärrvärmemarknaden (2017), är att regleringen de närmsta 
åren ska moderniseras till att omfatta ett effektiviseringskrav 
baserat på benchmarking. Alltså en mekanism som principiellt 
sett är lik den som förespråkades av den svenska utredningen. 
Då ska man även komma ihåg att i princip all dansk 
infrastruktur ägs kommunalt, och måste därmed (oberoende av 
eventuell reglering) följa en självkostnadsprincip som innebär 
att företagen inte får gå med vinst.

• Danska fjärrvärmepriser är högre än de svenska, enligt 

en rapport ifrån lobbyorganisationen Dansk Energi. 

Påståendet är missvisande, inte bara eftersom 
kostnadsstrukturerna i länderna troligtvis skiljer sig åt. Enligt 
en rapport ifrån den danska Energistyrelsen är priserna 
dessutom likvärdiga de svenska då man tar hänsyn till skatter. 
Tidigare har även danska fjärrvärmeföretag kunnat tvinga

hushållen att ansluta sig till det kommunala nätet, vilket drivit 
upp genomsnittspriset i vissa områden.

Slutligen vill jag understryka att alla rapporter och utredningar, från 
både Sverige och Danmark, poängterar att en förbättrad 
konkurrenssituation skulle vara att föredra framför statliga 



interventioner. Jag håller med. En sådan modell bygger dock först och 
främst på en saklig och korrekt prisdialog.

Erik Lundin

ekonomie doktor och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning
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