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Potential industriell restvärme
• Fjärrvärmeutredningen pekade på en potential på 5 

TWh industriell restvärme som inte tas tillvara. Detta 
motsvarar ungefär 10 procent av dagens totala 
fjärrvärmeproduktion. 

• Utöver detta tillkommer spillvärme från fastigheter som 
inte heller tas tillvara.







Återvunnen energi från Pilkington Floatglas
Levererad till Halmstads Energi och Miljö AB fjärrvärme-
nät 2006-09-01 till 2007-01-18. Medeleffekt per dygn.



Betydande miljövinster med restvärme

• Industriell restvärme ger inga CO2emissioner.

• 5 TWh återvunnen energi kan t ex räcka till att värma 
upp 500 000 småhus vilket skulle ge ungefär 2 
miljoner ton lägre utsläpp av CO2.



Öppna fjärrvärmenäten för konkurrens
• Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar för ökad 

återvinning och användning av industriell restvärme.
• Vår uppfattning är att det behövs konkreta åtgärder för 

att fjärrvärmeföretagen bättre ska ta tillvara den värme 
som återvinns från bland annat industrin.



Bara fjärrvärmenäten kvar att öppna upp!
• Järnvägsnätet – öppnades 1988
• Elnätet – öppnades 1996
• Fasta telenätet – öppnades 1999
• Naturgasnätet – öppnas 2007



Ökad konkurrens med öppna värmenät
• Det finns ett intresse både från leverantörer och 

kunder till värmenäten för öppnade nät.
• Erfarenhet från andra öppnade marknader som el och 

tele är att leverantörerna går från tariffer till produkter.
• Erfarenhet från andra öppnade marknader är att pris 

till kund före skatt sjunker. Förutsättningarna för detta 
är särskilt stora på värmemarknaden eftersom det 
finns stor potentiell produktionskapacitet som kan 
tillföras.



Inga tekniska hinder att öppna värmenäten
• Det är enklare att öppna fjärrvärmenäten för 

konkurrens än det var att öppna elnäten.
• Värmenäten ställer inga krav på leveranser i realtid. 

Näten utgör ett lager för värme som utjämnar för 
tillfälliga produktions- och belastningsförändringar.

• Värmenäten ställer inga exakta krav på kvalité.
• Rapporter till Fjärrvärmeutredningen (ÅF) bekräftade 

att det är tekniskt möjligt att öppna nät för konkurrens.



Det är inte kostsamt att öppna näten
• Fjärrvärmen har i förhållande till andra uppvärmnings-

källor blivit dyrare. Ökat konkurrenstryck kan göra 
fjärrvärmen till en attraktivare uppvärmningsform.

• Prissättningen idag är inte transparent. Öppna nät 
skulle öka transparensen.

• Vid införande av lagstiftning om TPA är det til syvende 
og sidst ändå de lokala marknadsförutsättningarna 
som kommer att avgöra om det blir TPA-lösningar.



Ny svensk exportprodukt
• Det finns en stor potentiell global marknad för 

fjärrvärme och fjärrkyla.
• Öppna nät ger möjlighet för nya affärsmodeller och 

tekniska lösningar.
• På samma sätt som tidigare skett inom telekom-

marknaden kan en avreglering leda till nya svenska 
exportprodukter, både varor och tjänster.



*) Behov av vidare utredning:

Hur stimulera till utbyggnad av nät?

Hur ska tillsyn av nättaxan ske?

Hur ska balansansvaret utformas?

Villkoren för marknadsplatsen?





  

SKOP-undersökning
Konkurrensutsatt fjärrvärme april/maj 2008

Fastighetsägarna Stockholm och Industrigruppen Återvunnen Energi



  

Undersökningen 

● Mellan den 15 april och 7 maj 2008 intervjuades 
drygt 1100 personer av SKOP

● Frågeställningarna gällde svenska folkets 
inställning till att fritt få välja leverantör av 
fjärrvärme 



  

Stor oro för höjda uppvärmningskostnader

”Boendet är en stor utgift för de flesta hushåll. Vad av följande kommer ha störst påverkan 
på boendekostnaderna i framtiden?” (Fyra alternativ)



  

Viljan att välja är stark

”Skulle det vara bra eller dåligt om hushåll med fjärrvärme fritt kunde välja leverantör av 
fjärrvärmen?”



  

Miljöpåverkan

”Skulle det vara bra eller dåligt för miljön om de hushåll som har fjärrvärme själva kunde 
välja leverantör av fjärrvärmen? Eller skulle det inte bli någon skillnad?”



  

Prispåverkan

”Skulle det bli billigare eller dyrare för de hushåll som har fjärrvärme om de själva kunde 
välja leverantör av fjärrvärmen? Eller skulle det inte bli någon skillnad?”



• Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi
• Fd expert i fjärrvärmutredningen
• anders@atervunnenenergi.se 

• Läs mer på 
• www.atervunnenenergi.se


