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Till svenska ledamöter i Europaparlamentet 
 
Stöd förslaget att öppna fjärrvärmenäten för leveranser från externa aktörer 
 
Vi har tagit del av det s k förnybarhetsdirektivet, COM (2016) 767 final/2, och vi noterar med glädje 
förslaget artikel 24 paragraf 4 sid 90:  
 
“Member States shall lay down the necessary measures to ensure non-discriminatory access to 
district heating or cooling systems for heat or cold produced from renewable energy sources and for 
waste heat or cold. This non-discriminatory access shall enable direct supply of heating or cooling 
from such sources to customers connected to the district heating or cooling system by suppliers other 
than the operator of the district heating or cooling system.“ 
 
Vi har också tyvärr noterat att en del svenska aktörer hävdar att den svenska lagstiftningen för 
anslutning av extern värmeproduktion, s k ”reglerat tillträde” är ett bättre alternativ. Detta stämmer 
inte alls. Dagens lagstiftning ger fjärrvärmeföretagen möjlighet till veto mot alla former av extern 
värmeleverans till näten.  
 
Det är olyckligt eftersom användning av restvärme innebär minskade utsläpp, eftersom restvärmen 
annars skulle gå till spillo. De fjärrvärmeföretag som använder restvärme har också en lägre 
värmetaxa. Användning av restvärme ger på marginalen också industrin något ökad konkurrenskraft. 
Sammantaget är det en god affär för miljö, kunder, industri och för fjärrvärmeföretag som får en 
attraktivare produkt utan behov av egna investeringar.  
 
Industrigruppen Återvunnen Energi samlar industri med möjlighet att leverera restvärme till 
fjärrvärmenäten. Gruppen bildades 2006 och har sedan dess samlat erfarenheter och kunskap om 
användningen av restvärme. På många platser finns det ett väl fungerande industriellt samarbete 
mellan fjärrvärmebolagen och industrin så att restvärmen tas tillvara. Men på andra ställen så väljer 
fjärrvärmeföretagen bort restvärmen. De statliga utredningar som gjorts antyder att det finns en 
möjlighet att fördubbla användningen av restvärme.  
 
I påföljande paragraf i förnyelsedirektivet (artikel 24 paragraf 5 sid 90) talas om att nätägare ska 
kunna begränsa tillflödet av extern värme. Enligt vår uppfattning bör detta inskränkas till att värmen 
ska uppfylla kvalitetskrav. I övrigt bör marknaden avgöra vilken värme som ska användas. I den 
statliga utredningen Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) föreslogs år 2011 att drift av 
fjärrvärmenäten skulle separeras från produktion på motsvarande sätt som för gas, el, tele m fl andra 
nät. Med en sådan reglering som överensstämmer med förslaget i paragraf 4 från kommissionen 
bortfaller behovet av paragraf 5. 
 
Öppna nät i enlighet med kommissionens förslag i paragraf 4 innebär också att restvärme från andra 
källor än industrin kan tas tillvara. Exempelvis skulle överskottsvärme från serverhallar i större 
utsträckning kunna tas tillvara men även från fastighetsnära solpaneler.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Ydstedt, talesman för Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE 
Läs mer om IÅE på www.atervunnenenergi.se 


