
Enkät energipolitiska talespersoner 2014-2018
Industrigruppen Återvunnen Energi/IÅE företräder industrier med stora volymer restvärme. Även om det 
redan idag finns avtal om leveranser av restvärme till fjärrvärmeföretag är potentialen väsentligt större.  
Fjärrvärmen är ett monopol och frågan om att öppna upp detta för konkurrens har utretts flera gånger. I den 
nu gällande fjärrvärmelagen har en paragraf införts om så kallat ”reglerat tillträde” med avsikten att göra det 
möjligt för externa värmeleverantörer att koppla in sig på fjärrvärmenät men i praktiken är det fortfarande 
monopolet som avgör användningen av restvärme.

Syftet med denna enkät är att få Ditt partis synpunkter och ställningstaganden till fjärrvärmen och dess 
reglering och till restvärmens utnyttjande i fjärrvärmesystemen. 

Enkätfrågorna har tre svarsalternativ ja/nej/ingen åsikt och en öppen möjlighet att kommentera frågorna om 
fjärr-/restvärme.

IÅE:s syn på den 2014 reviderade fjärrvärmelagen

•	 Det fortsatta monopolet i fjärrvärmen är skadligt eftersom det hämmar utveckling, förtroende och 
möjligheten att ta till vara restvärme 

•	 Det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten har mycket starka restriktioner, den viktigaste är att  
fjärrvärmeföretag ska hållas skadeslösa vid tillträde, vilket kan ses som en generalklausul för att 
skydda fjärrvärmeföretagen 

•	 Samtliga investeringskostnader ska tas av den som vill få tillträde till ett fjärrvärmenät oavsett om 
dessa uppstår inom eller utanför fjärrvärmeföretaget och utan att den som investerar får tillgodo-
räkna sig avkastningen fullt ut 

•	 Fjärrvärmeföretag kan neka ett tillträde även om det är lönsamt och de kan själva bestämma vilka 
volymer som momentant ska få tillträde till näten, vilket innebär att det inte går att seriöst räkna på 
en investerings lönsamhet



Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?

Är kraftvärmen ett altenativ till kärnkraft för elproduktion?

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till  
fjärrvärmenät?

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?

 

Fråga 3 allmänna synpunkter på fjärr/restvärme


