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Förord 
Denna rapport är producerad vid Linköpings universitet som en del av forskningsprogrammet 
Fjärrsyn, finansierat av Svensk Fjärrvärme AB och Energimyndigheten.  

Rapporten finns också publicerad via Svensk Fjärrvärme med rapportnummer 2009:10 och 
ISBN 978-91-7381-025-8. Innehållet i de båda rapporterna är detsamma.   
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Summary 
This report presents a pre-study with the aim to map today’s practice when it comes to the 
connection between district heating expansion and municipal spatial planning. The project 
was financed by the Swedish District Heating Association and the Swedish Energy Agency 
and was part of the research programme Fjärrsyn. A reference group consisting of three 
representatives from the district heating industry followed the progress of the project. 

The empirical studies were performed in two parts: one brief study and one deeper study. In 
the first part representatives from 55 Swedish local authorities were interviewed with the aim 
to map whether they had planned for new development areas in the last five years and, if so, 
whether the areas were connected to district heating. Based on the results from the first part 
six of the municipalities were chosen for a deeper study. The aim of the deeper study was to 
map the process from spatial planning to connection of new areas to district heating, and to 
identify barriers and drivers for such district heating expansion. Three respondents were 
interviewed from each municipality; a planner, an energy advisor and a representative from 
the district heating company. 

Results from the first part showed that most municipalities (90%) that had planned for new 
developments in the last five years also possessed at least one area that was connected to 
district heating. The main reason for not connecting new areas was low profitability because 
of large distances and low heat demand. Also the deeper study indicated low profitability as 
the main reason for not connecting newly developed areas to district heating.  

Two other observations were made in the deeper study:  

 Dialogue between district heating companies and local authorities is often sparse 

 There are probably knowledge gaps and lack of understanding between spatial 
planners and district heating companies 

Empirical evidence from this study shows that the role of the district heating company in the 
planning process is often limited to calculating whether district heating expansion is 
economically feasible. There was however one exception to this general observation: in one 
municipality there is an ongoing dialogue with frequent meetings between representatives 
from the district heating company and the local authority.  

One reason for the sparse dialogue between planners and the district heating company can be 
the different professional cultures and different goals for the organisations. Another reason 
could be lack of knowledge about how spatial planning affects the conditions for district 
heating.  

More frequent dialogue between local authorities and district heating companies could 
improve the conditions for district heating in new developments. This dialogue should ideally 
start at the strategic level within municipal energy planning and overall planning. The 
dialogue should thereafter continue throughout the municipal planning process.   

Also broader cooperation between district hearing companies and local authorities could 
facilitate district heating expansion. Cooperation helps building common visions for the future 
local energy system, which in turn may also reduce vulnerability of joint projects.  

Based on the results from this pre-study, four new research projects were developed. One 
proposed project builds on the observation of the sparse dialogue between district heating 
companies and local authorities. Issues to be explored could be: What potential gains are there 
in broad cooperation between district heating companies and local authorities?  
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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en förstudie med syfte att kartlägga dagens praktik när det gäller 
kopplingen mellan fjärrvärmeexpansion och fysisk planering. Projektet är en del av 
forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Svensk Fjärrvärme och 
Energimyndigheten. Projektet har haft en referensgrupp bestående av tre representanter från 
branschen. Referensgruppen har under projekttiden tagit del av, och gett synpunkter på, 
innehållet i rapporten. Den sista delen av rapporten, som presenterar idéer till fortsatt 
forskning, har till stor del tagits fram i dialog med referensgruppen.  

Förstudien genomfördes i två steg: en orienterande studie och en fördjupad studie. Syftet med 
att först göra en orienterande studie var dels att samla in ett mer generellt empiriskt material 
och dels att identifiera intressanta frågor och studieobjekt för en djupare studie. Den djupare 
studien syftade till att ge en bredare förståelse för hur fjärrvärmeexpansion och fysisk 
planering i praktiken hänger ihop. 

Till det första steget valdes 55 kommuner med syfte att ge en så god spridning geografiskt och 
storleksmässigt som möjligt. Från varje kommun intervjuades en representant. 
Representanterna tillfrågades om det fanns nyexploaterade områden i kommunen och om 
dessa områden anslutits till fjärrvärme. 

Utifrån intervjuresultaten i det första steget valdes sex kommuner som uppgett att de hade 
flera nyexploaterade områden där vissa anslutits till fjärrvärme och andra inte. Syftet med 
urvalet var att få information om både drivkrafter och hinder för anslutning av fjärrvärme till 
nyexploaterade områden. Från varje kommun kontaktades minst tre respondenter: en 
representant från kommunernas planeringsverksamhet, en energi- och klimatrådgivare och en 
från fjärrvärmebolaget. I två fall kompletterades materialet med ytterligare en intervju. 
Respondenterna fick svara på frågor om hur processen från kommunens fysiska planering till 
beslut om anslutning till fjärrvärme går till.  

Resultaten från det första steget visar att de flesta (90%) av de kommuner som nyexploaterat 
senaste fem åren hade något område som anslutits till fjärrvärme. Anledningen till att vissa 
områden inte anslutits till fjärrvärme uppgavs vara dålig lönsamhet på grund av långa avstånd 
eller lågt värmeunderlag.  

Resultaten från det andra steget visade på samma resultat: huvudargumentet för att inte 
ansluta nya områden till fjärrvärme är dålig lönsamhet. Studiens andra steg ledde också till 
två andra iakttagelser om processen från kommunens fysiska planering till beslut om 
fjärrvärmeanslutning:  

 Dialogen mellan kommuner och fjärrvärmebolag är ofta sparsam  

 Det finns antagligen brister i kunskap och förståelse mellan fysiska planerare och 
fjärrvärmebolag  

Det empiriska materialet från denna förstudie visar att dialogen mellan kommuner och 
fjärrvärmebolag ofta är sporadisk. Resultaten visar också att fjärrvärmebolagens roll i den 
fysiska planeringen ofta inskränker sig till att räkna på lönsamhet för fjärrvärme i sin roll som 
remissinstans för detaljplaner.  

En av de studerade kommunerna från det andra steget skiljer sig dock från de övriga. I denna 
kommun förs idag en kontinuerlig dialog mellan kommunens planerare och 
fjärrvärmebolaget. Redan från början av planeringsprocesserna bjuds fjärrvärmebolaget in till 
dialog. På så sätt kan fjärrvärmebolaget vara med och påverka planeringen så att 
förutsättningarna för fjärrvärme blir bättre. Förutom dialogen i samband med 
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planeringsprocessen finns också andra arenor där representanter för kommun och 
fjärrvärmebolag möts. Ett av resultaten av dialogen mellan kommunen och fjärrvärmebolaget 
är gemensamma erbjudanden om anslutning till vatten/avlopp, fjärrvärme och bredband till 
dem som köper tomter i nyexploaterade områden. Erbjudandet har blivit populärt och har 
bidragit till fjärrvärmeexpansionen i kommunen. 

I de övriga fem kommunerna är dialog och samverkan mellan kommun och fjärrvärmebolaget 
mer begränsade. En av orsakerna till den sparsamma dialogen mellan kommunens planerare 
och fjärrvärmebolagen kan vara att man verkar inom olika yrkeskulturer som strävar mot 
olika mål. Samhällsplanering är långsiktig och ska ta hänsyn till många olika aspekter på 
samhällsutvecklingen – till skillnad från vinstdrivande företag som ofta har tydliga krav på 
kortsiktig avkastning. De olika yrkeskulturerna kan leda till både svårighet att kommunicera 
och brist på förståelse för respektive organisations värderingar och prioriteringar. 

En annan orsak till bristande dialog kan vara otillräcklig kunskap om hur fysisk planering kan 
påverka möjligheterna för fjärrvärmeexpansion. Denna studie indikerar att fysiska planerare 
inte lägger stor vikt vid hur planens utformning påverkar val av energitillförsel. 
Representanterna från fjärrvärmebolagen kopplar i första hand fysisk planering till 
lokalisering av bebyggelse, inte till övrig utformning som också i hög grad påverkar 
förutsättningar för fjärrvärme.  

Mer dialog mellan kommuner och fjärrvärmebolag i den fysiska planeringen skulle kunna 
förbättra förutsättningarna för fjärrvärme till nyexploaterade områden. En dialog skulle idealt 
föras redan på strategisk nivå i form av samarbete inom kommunal energiplanering och 
översiktlig planering. Därefter skulle dialogen leva vidare genom processen till utformande 
och fastställande av detaljplan till fjärrvärmeanslutning. 

Denna studie visade också på att dialogen mellan fjärrvärmebolag och kommunen i allmänhet 
kan vara sporadisk och beroende av personliga kontakter. Det finns alltså i vissa fall stora 
möjligheter att utveckla samverkan mellan fjärrvärmebolag och kommuner. Genom att bygga 
upp en bredare samverkan skapas bättre förutsättningar för att bygga upp gemensamma 
visioner om framtidens energisystem. Att ha gemensamma visioner minskar sårbarheten, då 
flera personer/aktörer känner att de äger frågan.  

Utifrån resultaten i denna förstudie har förslag på nya forskningsprojekt formulerats. Ett 
förslag bygger vidare på iakttagelsen om att dialogen mellan fjärrvärmebolag och kommun 
ofta är sparsam. Studien visade dels på en i princip obefintlig dialogen mellan kommunens 
fysiska planerare och fjärrvärmebolag inom ramen för fysisk planering och dels på en allmänt 
sporadisk och sparsam dialog mellan fjärrvärmebolag och kommuner. Som kontrast till detta 
finns ett antal andra exempel där fjärrvärmebolag och kommun har ett brett samarbete som 
kan sträcka sig från fjärrvärmeetablering i nya områden till hantering av delar av kommunens 
ansvarsområden i form av behandling av avfall och avloppsslam.  

Baserat på vetskapen om att samverkan mellan fjärrvärmebolag och kommun varierar från 
sporadiska och informella personliga kontakter till brett samarbete i många frågor kan man 
ställa sig frågan: hur mycket kan man vinna på att samarbeta? Är samverkan mellan kommun 
och fjärrvärmebolag något som borde vara en självklarhet och i så fall varför? Denna typ av 
frågor skulle vara lämpliga att studera i ett djupare forskningsprojekt. Resultaten från 
projektet skulle kunna leda till nya riktlinjer för branschen som i sin tur kan leda till mer och 
bättre affärer.  
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1 Introduktion 
Energianvändning står idag för en stor del av Sveriges miljöpåverkan och det skulle behövas 
förändringar av infrastruktur, anläggningar och vanor för att minska energianvändningen till 
en hållbar nivå. En stor del av energin som används i Sverige går till uppvärmning av 
bostäder och lokaler. När det gäller bostäder och lokaler ligger denna användning i 
storleksordningen 80-90 TWh, varav ungefär hälften används i småhus (Energimyndigheten, 
2009). Den vanligaste uppvärmningsformen idag är någon typ av kombination av elvärme och 
förbränning av biobränsle eller olja. Eluppvärmning, oljeeldning och biobränsleeldning är alla 
mer eller mindre förknippade med negativ miljöpåverkan. El för uppvärmningsändamål är ett 
ineffektivt sätt att använda el och småskalig förbränning är förknippat med både 
luftföroreningar och klimatpåverkan.  

Fjärrvärme som uppvärmningsform har många fördelar, både tekniskt och miljömässigt. 
Oavsett om fjärrvärmenätet drivs av ett konventionellt värmeverk eller om det drivs av 
industriell spillvärme eller kraftvärme leder fjärrvärme till systemfördelar jämfört med olika 
småskaliga lösningar för uppvärmning. Bland annat kan storskalig förbränning av biomassa 
ske effektivare och med mindre utsläpp. En utökad användning av fjärrvärme för 
uppvärmning av bostäder och lokaler skulle bidra till ett effektivare och miljövänligare 
energisystem. 

Den stora miljömässiga potentialen som finns i fjärrvärme har gjort att den lyfts fram som en 
strategiskt viktig del av Sveriges framtida energisystem ända sedan oljekriserna i början av 
1970-talet. För att styra mot utbyggd fjärrvärme har staten dels satsat på olika nationella 
styrmedel i form av subventioner och bidrag och dels lyft fram vikten av att ta med 
energifrågor i den kommunala planeringen. Genom att ta hänsyn till energifrågor i den 
kommunala planeringen kan fjärrvärmeleveranser underlättas genom lokalisering och 
utformning av bostadsområden. Historiskt har det dock visat sig svårt att integrera 
energifrågor i den kommunala planeringen. En av anledningarna till detta som lyfts fram är de 
skilda yrkeskulturer som finns mellan fysiska planerare och teknisk förvaltning (Engström, 
1988). 

Idag (år 2009) är frågan om att integrera energifrågor i fysisk planering fortfarande aktuell. 
Många kommuner anger i sina energiplaner att de har för avsikt att ta hänsyn till bland annat 
fjärrvärme i sin fysiska planering (Ivner, 2009). Andra studier visar dock att även om 
kommuner har både en aktuell energiplan och en aktuell översiktsplan är planerna framtagna i 
parallella processer och inte samordnade och integrerade, men att det finns en stor potential i 
att ta ett helhetsgrepp om energifrågan i den kommunala planeringen (Ranhagen, 2008). 
Genom att ta hänsyn till fjärrvärme i den kommunala fysiska planeringen skulle 
fjärrvärmeexpansion kunna underlättas och energisystemens miljöprestanda förbättras. 

Författarna till denna rapport har inte lyckats identifiera några studier över om, och i så fall 
hur, fjärrvärme i praktiken beaktas vid kommunal planering. Det finns alltså en 
kunskapslucka om hur fjärrvärmefrågor hanteras i kommunernas fysiska planering. En 
kartläggning av hur dagens praktik ser ut skulle kunna visa på potential för mer och bättre 
samarbete mellan fjärrvärmebolag och svenska kommuner i den fysiska planeringen. Sådana 
samarbeten skulle kunna leda till både fjärrvärmeexpansion och bättre miljöprestanda.   

1.1 Studiens syfte och mål 

Denna förstudies syfte är att börja kartlägga dagens praktik när det gäller hänsyn till 
fjärrvärmefrågor vid kommunal fysisk planering. Målet är att identifiera om, och i så fall hur, 
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kommuner tar hänsyn till fjärrvärmefrågor i den fysiska planeringen. Utifrån dessa nya 
kunskaper kan nya forskningsfrågor om hur man kan skapa bättre förutsättningar för 
fjärrvärme vid fysisk planering formuleras.  

Under arbetet med studien har en referensgrupp bestående av tre olika representanter från 
fjärrvärmebranschen varit involverade. Representanterna har delvis påverkat rapportens 
inriktning, men i huvudsak har referensgruppens roll varit att ge branschens syn på studiens 
olika frågeställningar och förslag på fortsatt forskning. 

2.1 Läsanvisning 

Rapporten är indelad i sju kapitel. Det inledande kapitlet beskriver studiens syfte och mål. 
Kapitel 2 beskriver en kort bakgrund till fysisk planering och fjärrvärme. Huvudsyftet med 
bakgrundskapitlet är att kort introducera olika begrepp som återkommer senare i rapporten. 
Exempelvis görs en kort beskrivning av kommunernas fysiska planering enligt Plan- och 
bygglagen. Kapitel 3 beskriver de metoder som använts för att ta fram och bearbeta studiens 
empiriska data. Här beskrivs exempelvis hur studien är uppdelad i två delar: en orienterande 
del och en fördjupande del. Resultaten från förstudiens två delar presenteras därefter i de två 
nästföljande kapitlen, kapitel 4 och 5. I kapitel 6 görs först en sammanfattning av generella 
resultat från förstudiens två delar. Därefter följer en ansats till att förklara de generella 
resultaten och en diskussion kring hur samarbete mellan fjärrvärmebolag och kommuner kan 
utvecklas. Diskussionen tar upp samarbete både inom ramen för fysisk planering och bredare 
samverkan. Slutligen presenteras studiens slutsatser tillsammans med förslag till fortsatt 
forskning inom området.     
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2 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till fysisk planering, fjärrvärme och hur fysisk 
planering kan underlätta för fjärrvärmeetablering. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av 
vare sig kommunal fysisk planering eller fjärrvärme, utan att ge en orientering i de begrepp 
som kommer upp i rapportens resultatdel. Först beskrivs hur kommunal fysisk planering 
idealt går till enligt Plan- och byggplagen, PBL (SFS 1987:10). Begrepp som berörs är 
exempelvis översiktsplan, detaljplan och exploateringsavtal. Därefter ges en kort introduktion 
till fjärrvärme i svensk bebyggelse och tidigare försök att koppla samman kommunens fysiska 
planering och fjärrvärme. Dessa båda avsnitt står för viktig bakgrundskunskap som författarna 
haft med sig in i förstudien och som har påverkat studiens utformning.     

2.1 Från kommunens fysiska planering till nyexploatering 

Sveriges kommuner har en central roll i att ställa om energisystemen mot hållbarhet. Genom 
det kommunala planmonopolet har kommunerna stora möjligheter att påverka den framtida 
utvecklingen av såväl stad som energisystem. Genom en framsynt fysisk planering och 
stadsutveckling kan kommunen aktivt främja hållbara energisystem och infrastruktur 
(Ranhagen, 2008). Kommunernas planering och byggande regleras av Plan och bygglagen, 
PBL. De viktigaste planformerna enligt PBL är översiktsplan, detaljplaner och 
områdesbestämmelser (SFS 1987:10). Syftet med översiktsplanen är att i stora drag ange 
kommunens användning av mark och vatten. Detaljplaner innehåller rättsligt bindande 
reglering av markanvändning och bebyggelse inom begränsade områden i kommunen. 
Områdesbestämmelser används för begränsade områden som inte omfattas av någon 
detaljplan (Gustavsson, 1999). Figur 1 visar en schematisk bild över vilka steg som kan ingå i 
en kommuns fysiska planering.  

När det gäller planering för nyexploatering av bebyggelse är det första steget översiktsplanen, 
ÖP. I ÖP anges var det bör finnas bostadsområden, vägar och arbetsplaster och så vidare. 
Översiktsplanen är på en övergripande nivå och inte juridiskt bindande. Exakt var och hur 
bebyggelse ska lokaliseras och utformas anges därefter i en detaljplan. Planprocessen ska 
utarbetas under offentlig insyn och medborgare, organisationer och företag ska beredas 
tillfälle till samråd om planen (SFS 1987:10). 

Detaljplanen ska enligt PBL grunda sig på ett program om det inte anses onödigt. Programmet 
syftar till att skapa en dialog mellan kommunen, berörda kommuninvånare och andra 
intressenter och ska stärka medborgares och intressenters inflytande i planeringen (Jersenius 
och Smideman, 1995). Efter programmets fastläggande kommer vanligtvis ett politiskt 
uppdrag till kommunens planeringsenhet att ta fram en detaljplan. 

Detaljplanen består i princip av en detaljerad plankarta kompletterad med olika bestämmelser 
och beskrivningar. Detaljplanen innebär en prövning av markens lämplighet för bebyggelse, 
men också en reglering av bebyggelsens utformning (Gustavsson, 1999). Detaljplanen är 
också ett juridiskt bindande dokument. Vanligtvis skickas detaljplanen ut på remiss och/eller 
ställs ut offentligt innan den antas av kommunfullmäktige (Jersenius och Smideman, 1995). 
Detaljplanen utgör det huvudsakliga underlaget för kommunens bygglovsprövning.  

Utöver detaljplanen kan kommunerna också använda sig av andra typer av styrmedel för att 
påverka bebyggelsens utformning, exempelvis exploateringsavtal och markanvändningsavtal. 
Dessa två avtalsformer kan dock bara göras i de fall som kommunen äger marken i fråga. I 
exploaterings- och markanvändningsavtal kan kommunen ställa villkor för exempelvis 
uppvärmningsform för den nya bebyggelsen. Risken är dock att byggherrarna då drar sig ur 
och väljer andra orter för sin exploatering – där kraven är lägre (Ranhagen, 2008).  
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För områden som inte omfattas av en detaljplan kan kommunen ta fram en fördjupad 
översiktsplan eller områdesbestämmelser. Den fördjupande översiktsplanen kan ange mer 
detaljerade planeringsförutsättningar inför kommande detaljplaner. Områdesbestämmelser är 
rättsligt bindande och kan antas för begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan. 
Syftet med områdesbestämmelser är att säkerställa sådant som står i den inte rättsligt 
bindande översiktsplanen.  

 

Ändrad eller fördjupad 
översiktsplan 

Översiktsplan 

 

Figur 1. Processchema över kommunens planförfarande från översiktlig 
planering till exploatering. Bilden är baserad på Jersenius och Smideman (1995) 
och visar en idealiserad bild av kommunens fysiska planering enligt Plan- och 
bygglagen. 

Exploatering 

Planprogram 

Programförslag 

Planuppdrag 

Arbete med 
detaljplan 

Samråd 

Remiss 

Antagande 

Områdesbestämmelser 
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2.2 Uppvärmning med Fjärrvärme  

Mellan 1975 och 1985 skedde en kraftig expansion av fjärrvärmenäten i Sverige, men ända 
långt in på 1990-talet har systemen till stor del varit baserade på fossila bränslen och 
centrerade till större orters centrala delar. Under 1990-talet och i början av 2000-talet har 
fjärrvärmenäten byggts ut ytterligare och många fjärrvärmenät har kompletterats med 
kraftvärme. En starkt bidragande orsak till denna utbyggnad är de statliga 
investeringsprogrammen LIP och Klimp, då en stor andel av medlen använts till just 
investeringar i fjärrvärmeexpansion och kraftvärmeteknik. Som exempel för det starka statliga 
stödet för fjärrvärme kan nämnas att det i början av 2009 fanns 334  fjärrvärmerelaterade 
projekt från LIP och Klimp slutrapporterade hos Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2009). 

En annan utveckling som skett under 2000-talet är att allt fler fjärrvärmeanläggningar drivs 
helt eller delvis med avfall och restprodukter. Efter förbudet mot deponering av brännbart 
avfall (SFS 2001:1063) har avfallsförbränningen ökat kraftigt. 2008 kom ca 20% av 
fjärrvärmen från avfall (Avfall Sverige, 2008). Om man räknar även restprodukter från 
skogsindustrin och spillvärme baseras nästan 75% av Svensk fjärrvärme på någon typ av 
avfall, resurser som annars skulle gå till spillo (Claesson, 2003). Detta gör att fjärrvärme kan 
ses som en mycket resurseffektiv uppvärmningsform.  

Ungefär tio procent av Sveriges småhus är anslutna till fjärrvärme och resten använder el, olja 
eller småskalig vedeldning till uppvärmning och tappvarmvatten (Energimyndigheten, 2009). 
Många småhus ligger idag långt ifrån fjärrvärmeområden och en anslutning till fjärrvärmenät 
är i många fall inte aktuell, vare sig av tekniska eller ekonomiska skäl. I dessa fall behövs 
kanske andra tekniska lösningar för att få en resurseffektiv uppvärmning, exempelvis 
närvärme. Men när det gäller nya områden finns det å andra sidan stora möjligheter att 
påverka utformning och lokalisering så att utnyttjande av fjärrvärme underlättas.  

2.3 Fjärrvärme i fysisk planering 

Det har gjorts ett antal försök att lyfta den fysiska planeringens roll när det gäller kommunala 
energisystem. I 1985-års energipolitik lyftes energifrågor fram som något som borde finnas 
med i kommunernas översiktliga planering (Regeringens proposition 1984/85:120). 
Exempelvis skulle kommunal energiplanering ske som en del av kommunens fysiska 
planering (Lindquist, 2000). Det visade sig dock vara svårt att få till samarbeten mellan 
planerarna och de som arbetade med teknisk utveckling och energifrågor på grund av olika 
yrkeskulturer (Engström, 1988). Man arbetade med olika tidsperspektiv och mot olika mål.  

Trots dessa svårigheter har det gjorts ett antal försök att hitta metoder och modeller för att 
integrera energifrågor i fysisk planering. I en avhandling från Lunds universitet beskrivs den 
kommunala fysiska planeringens möjligheter att påverka energianvändningen (Lamm, 1990). 
Avhandlingen presenterar en metod där kommunen beräknar ”miljökostnader” (baserat på 
bland annat avstånd till olika typer av infrastruktur) för olika områden. Detta skulle kunna 
vara till hjälp när kommunen ska bedöma vilka områden som är mer eller mindre lämpade för 
exploatering ur energi- och miljösynpunkt.  

I Energimyndighetens forskningsprogram Utsläpp och Luftkvalitet togs ett annat 
beslutsverktyg fram av konsultföretaget Inregia (Carlstedt et al., 2001). Modellen byggde på 
hur man kan använda GIS-verktyg för att beräkna värmeunderlag i befintliga och tänkta 
bostadsområden. I energimyndighetens senare satsning Uthållig Kommun har ett bredare 
angreppssätt använts för att lyfta energifrågor i fysisk planering: dels har man försökt belysa 
översiktliga planeringens viktiga roll när det gäller att främja en effektiv energianvändning 
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(Ranhagen, 2008) och dels belysa hur utformning av bebyggelse påverkar förutsättningarna 
för fjärrvärme (Henning och Danestig, 2008).  

Beräkningsmodeller som beslutsunderlag i planering 

Sedan 1990-talets mitt har ett antal olika beräknings- och optimeringsmodeller tänkta att 
optimera kommunala fjärrvärmesystem utvecklats. Dessa modeller är främst inriktade på att 
beräkna den mest lönsamma produktionsmixen för fjärrvärmen, men också för att göra 
ekonomiska bedömningar om anslutning till bebyggelse är lönsam. Bland dessa modeller 
finns exempelvis KRAM och REAM utvecklade av bland andra konsultföretaget Profu. 
REAM är en vidareutveckling av KRAM-modellen och har som huvudsyfte att simulera 
framtida energisystem utifrån en ekonomisk optimering. Modellerna används också för att 
göra nulägesbeskrivningar av lokala energisystem, där fjärrvärmesystemet ofta har en central 
roll. Hur KRAM-modellen har använts i svenska kommuner finns beskrivet i exempelvis 
Rydén (2001, 2006) och Stridsman (2000). REAM-modellen är fortfarande relativt 
nyutvecklad, men kommer att användas i andra etappen av Energimyndighetens program 
Uthållig kommun. Modellen kan användas till att identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att 
minska klimatpåverkan från lokala energisystem. REAM-modellen beskrivs i exempelvis 
Mydske och Espegren (2007).  

En annan modell som har använts för att knyta energiförsörjningsfrågor till fysisk planering är 
MODEST, utvecklad vid Linköpings universitet. MODEST är i första hand utvecklat för att 
optimera energitillförsel utifrån ett givet värmebehov (Henning, 2002). I Energimyndighetens 
första etapp av Uthållig kommun användes MODEST för att bygga upp scenarier kring 
kostnadseffektiv värmetillförsel i ett nyexploaterat område baserat på olika alternativa 
utformningar av ett tänkt nytt bostadsområde (Henning och Danestig, 2008).  

Fjärrvärmebranschen använder idag olika verktyg för att beräkna kostnader vid etablering av 
fjärrvärme. En modell som används kallas LAVA-kalkylen. LAVA används för att beräkna 
besparingar genom optimering av drift av fjärrvärmenät. Svensk Fjärvärme finansierar nu en 
utveckling av modellen för att även kunna väga in eventuella miljövinster som görs vid en 
optimering av fjärrvärmesystem. Författarna har inte uppmärksammat några fall där LAVA-
kalkylen använts i samband med fysisk planering.  
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3 Metod 
Denna förstudie har genomförts i två steg, först en orienterande studie och därefter en 
fördjupande studie. Steg 1 omfattande totalt 55 kommuner som valdes ut efter storlek och 
geografisk placering för att spegla landet i stort. Steg 2 var en fördjupad studie av sex av 
dessa 55 kommuner.  

Vid tre tillfällen under projekttiden har projektets referensgrupp tagit del av det material som 
producerats. Vid första tillfället tog referensgruppen del av det empiriska materialet innan det 
var analyserat och helt sammanställt. I samband med detta fick referensgruppen också 
diskutera sina erfarenheter av fysisk planering och fjärrvärmeexpansion. Referensgruppen har 
därefter fått ta del av en tidig version av rapporten och innehållet diskuterades vid ett 
referensgruppsmöte. Rapporten bearbetades därefter och skickades till referensgruppen för 
ytterligare kommentarer innan rapporten färdigställdes.   

Referensgruppens erfarenheter och kommentarer har inte direkt påverkat det empiriska 
materialets framställning eller analyserna av materialet. Däremot har referensgruppen bidragit 
med idéer och erfarenheter till rapportens diskussionsavsnitt och avsnittet om framtida 
forskning.  

3.1 Steg 1 – orienterande studie 

Förstudiens första del var en orienterande studie. Syftet med den första delen var att kartlägga 
om och i vilken omfattning nyexploaterade områden ansluts till fjärrvärme. Målet var att 
kontakta minst 50 kommuner, eller så många intervjuaren hann intervjua under två veckor. 

Det första urvalet till den orienterande studien bestod av kommuner från samtliga 
kommungrupper utom gruppen ”Storstäder” i Sveriges Kommuner och Landstings 
kommungruppsindelning (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2006). Storstäderna 
valdes bort då de verkar under helt andra förutsättningar än Sveriges övriga kommuner och 
därför inte ansågs representativa för Sveriges kommuner i stort. Kommunerna från de åtta 
kommungrupperna delades in efter geografisk lokalisering i norr, syd, öst och väst. Därefter 
kontaktades kommuner för att få en jämn fördelning mellan storlek och lokalisering. Om det 
var svårt att komma i kontakt med rätt person i en kommun, kontaktades nästa kommun på 
listan. Urvalet av kommuner har därför på grund av det metodologiska valet till viss del 
påverkats av tillgänglighet på respondenter. Då 50 kommuner var kontaktade och det 
fortfarande fanns tid kvar för intervjuer kontaktades ytterligare fem kommuner. Sammanlagt 
kontaktades 55 kommuner, Tabell 1.  

Tabell 1. Antal utvalda kommuner i Steg 1 uppdelade enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings kommungruppsindelning (2006) och geografisk lokalisering, 
totalt 55 kommuner 

 

Förorts- 
kommuner 

Större 
städer 

Pendlings- 
kommuner 

Glesbygds- 
kommuner 

Varu- 
producerande 
kommuner 

Övriga 
kommuner  
(>25 000 
invånare) 

Övriga 
kommuner 
(12 500- 
25 000 
invånare) 

Övriga 
kommuner 
(<12 500 
invånare) 

Norr - 4 1 3 - 1 1 - 

Syd 2 3 2 1 2 1 1 1 

Öst 3 2 3 1 1 2 3 1 

Väst 2 3 3 2 1 1 2 2 

Tot. 7 12 9 7 4 5 7 4 
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Samtliga intervjuer genomfördes via telefon och i semistrukturerad form, vilket innebär att 
samma frågeguide användes till samtliga intervjuer men intervjuaren hade möjlighet att ställa 
följdfrågor. Intervjumallen återfinns i Bilaga 1.  

Materialet sammanställdes i en databas där samtliga svar lagrades. För att underlaget lättare 
skulle kunna analyseras gavs svar på ja- och nej-frågor numeriska värden. De kvantitativa 
resultaten sammanställdes i diagramform. Svar från följdfrågor sammanställdes i tabellform 
för att lättare avslöja generella drag i respondenternas svar.   

3.2 Steg 2 – fördjupad studie 

Till det andra steget reducerades materialet till att omfatta sex kommuner. Antalet kommuner 
valdes utifrån en avvägning mellan generaliserbarhet och hanterbarhet. Syftet var att få ett 
tillräckligt stort urval för att kunna dra övergripande generella slutsatser men utan att 
materialet skulle blir för stort för en förstudie som genomförs under en begränsad tid.  

De sex kommunerna som valdes hade nyexploaterade områden både med och utan fjärrvärme, 
vilket var det vanligaste förekommande fallet (32 av 55 kommuner hade både nyexploaterade 
områden som anslutits till fjärrvärme och områden som inte anslutits till fjärrvärme). Att välja 
kommuner som både anslutit och inte anslutit nya områden syftade till att kunna få 
information om drivkrafter både för och emot fjärrvärmeexpansion vid nyexploatering. 

De sex kommunerna valdes också utifrån ägarförhållande till fjärrvärmebolaget: två 
kommuner med helägda kommunala fjärrvärmebolag, två med delvis kommunägda och två 
kommuner med privatägda. Tanken med urvalet till steg 2 var också att försöka få ett material 
som var så representativt för landet som möjligt, därför valdes kommuner som 
storleksmässigt ligger nära en svensk medelkommun, Tabell 2.  

 
Tabell 2. Antal utvalda kommuner i Steg 2 uppdelade enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings kommungruppsindelning (2006) och geografisk lokalisering, 
totalt sex kommuner. 

 

Förorts- 
kommuner 

Större 
städer 

Pendlings- 
kommuner 

Glesbygds- 
kommuner 

Varu- 
producerande 
kommuner 

Övriga 
kommuner 
(mer än 25 
000 inv.) 

Övriga 
kommuner 
(12 500-
25000 inv.) 

Övriga 
kommuner 
(mindre än 
12 500 
inv.) 

Nord - - 1 - - - - - 

Syd - - - - 1 - - - 

Öst - - 1 - - 2 - - 

Väst - - - - - 1 - - 

Tot. - - 2 - 1 3 - - 

För att få en bredare bild av de sex kommunerna kontaktades minst tre respondenter från varje 
kommun. Tanken var att försöka fånga upp både kommunens planeringsprocess och 
fjärrvärmebolagets beslutsprocess fram till beslut om fjärrvärmeexpansion till ett 
nyexploaterat område. I samtliga fall kontaktades en fysisk planerare, kommunens Energi- 
och klimatrådgivare och en representant från fjärrvärmebolaget inom kommunen. Två av 
kommunerna kompletterades med ytterligare en intervju, Tabell 3. Samtliga intervjuer 
genomförda i steg 2 spelades in och transkriberades. De uppgifter som framkommit under 
intervjuerna har inte faktakontrollerats mot andra källor. Resultaten som presenteras i 
rapportern bygger således helt på respondenternas åsikter och uppfattningar.    
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Tabell 3. Respondenter i de sex studerade kommunerna. 

Kommun Kommunalt bolag Kommun
Delvis kommunägt 
bolag 

Kommun Privat bolag  

Fysisk planerare  1 Fysisk planerare  2 Fysisk planerare  1 

Energi- och 
klimatrådgivare  

1 
Energi- och 
klimatrådgivare 

1 
Energi- och 
klimatrådgivare 

1 

Fjärrvärme- bolag 1 Fjärrvärme- bolag 1 Fjärrvärme- bolag 1 

1 

Exploatör - 

3 

Exploatör - 

5 

Exploatör - 

 Totalt 3  Totalt 4  Totalt 3 

Fysisk planerare  1 Fysisk planerare  1 Fysisk planerare  1 

Energi- och 
klimatrådgivare  

1 
Energi- och 
klimatrådgivare 

1 
Energi- och 
klimatrådgivare 

1 

Fjärrvärme- bolag 1 Fjärrvärme- bolag 1 Fjärrvärme- bolag 1 

2 

Exploatör - 

4 

Exploatör - 

6 

Exploatör 1 

 Totalt 3  Totalt  3  Totalt 4 

Det empiriska materialet från steg 2 sammanställdes utifrån på liknande sätt för alla sex 
kommuner: först sammanfattades processen utifrån intervjumaterialet från fysiska planeraren, 
energi- och klimatrådgivaren och slutligen fjärrvärmebolagets representant. Därefter tillades 
eventuell information om det funnits några andra drivkrafter som påverkat 
fjärrvärmeexpansionen i kommunen, samt om respondenterna uttryckt att de tror att 
ägarförhållandena till fjärrvärmebolaget påverkar om det blir fjärrvärme vid nyexploatering.  

Utifrån intervjumaterialet sammanställdes enklare bilder, eller scheman, över 
planeringsprocesserna från översiktplan fram till exploatering och eventuell 
fjärrvärmeexpansion för varje kommun. Processbilderna togs fram med hjälp av nyckelord 
från intervjuerna. Nyckelorden skrevs ner på gula lappar och organiserades därefter in i 
processchemat för kommunens fysiska planering som beskrivs i avsnitt 2.1.  

3.3 Analys och förslag på utveckling av planeringsprocessen  

För att sammanfatta resultaten från det andra steget konstruerades en generell processbild för 
processen från översiktsplan till beslut om fjärrvärmeexpansion. Bilden baserade sig på 
processbilderna från de sex studerade kommunerna och utgör stommen sammanställningen av 
resultaten från den fördjupade studien. Det är här viktigt påpeka att sex kommuner innebär ett 
relativt litet empiriskt underlag, vilket givetvis påverkar generaliserbarheten av resultaten. För 
vissa delar har de generella resultaten därför kompletterats med resultat från den orienterande 
studien. Tillsammans ger de två studierna en bättre generaliserbarhet. 

Sammanställningen av den fördjupade studien och den orienterande studien användes därefter 
för att göra övergripande analyser av det empiriska materialet. Gemensamma drag som 
iakttagits i studierna lyftes fram och relaterades till relevant litteratur. Litteratur har också 
använts för att försöka förklara resultaten.  

Utifrån iakttagelserna från det empiriska materialet och de förklaringar som identifierades 
gjordes ett förslag på en ny planeringsprocess. Denna process fokuserar på dialog och 
samverkan mellan fjärrvärmebolag och kommun. Även den föreslagna processen är uppbyggd 
utifrån processchemat som presenteras i avsnitt 2.1 fast med vissa kompletteringar.  
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3.4 Förslag på fortsatt forskning 

Rapportens sista del innehåller förslag på fortsatt forskning. Förslagen är dels baserade på de 
iakttagelser som gjordes utifrån resultaten i denna studie och dels på en fråga som inte 
kommit upp i studien. Förslagen diskuterades fram under ett möte med referensgruppen där 
resultaten från förstudien diskuterades utifrån referensgruppens erfarenheter. Under en 
gemensam diskussion formulerades nya frågeställningar som författarna bearbetade och 
sammanställde i tre mer konkreta projektidéer. Efter att referensgruppen tagit del 
projektförslagen framkom en ny idé som författarna bearbetat och sammanställt till ett fjärde 
projektförslag.  
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4 Resultat steg 1 – orienterande studie 
Detta kapitel presenterar resultaten från förstudiens första steg. Först sammanfattas resultaten 
på en övergripande, kvantitativ, nivå. Därefter ges en kort sammanfattning av övriga resultat 
från intervjuerna i form av de anledningar som respondenterna uppgett till att vissa områden 
ansluts till fjärrvärme och andra inte.  

Rundringningen till kommunerna visade att det finns fjärrvärme i 54 av de 55 kommunerna. 
Av dessa kommuner äger 45% fjärrvärmebolaget helt, 35% är privatägda och 20% är delvis 
kommunägda, Figur 2.  
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Figur 2. Ägarförhållanden av lokalt fjärrvärmebolag i de 54 kommunerna i 
studien som har fjärrvärme. 

I 48 av de 55 kommunerna hade någon typ av nyexploatering ägt rum senaste fem åren (2004 
eller senare). I tio kommuner av dessa (21%) försågs samtliga nyexploaterade områdena med 
fjärrvärme. I de flesta fallen, 67%, försågs vissa av nyexploateringarna med fjärrvärme, andra 
inte. I de resterande sex kommunerna (12%) anslöts inget av de nyexploaterade områdena till 
fjärrvärme, Figur 3.  
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Figur 3. Andel kommuner som anslutit nyexploaterade områden till fjärrvärme. 

De flesta av respondenterna uppgav liknande orsaker till varför vissa nya områden anslutits 
till fjärrvärme och andra inte. De områden som anslutits till fjärrvärme har planlagts inom 
kommunernas centrala tätorter eller inom det befintliga fjärrvärmenätet. I de större 
kommunerna är fjärrvärmenäten generellt mer utbyggda och därför hamnar också en större 
andel av de nya områdena i anslutning till fjärrvärmenätet. I de mindre kommunerna finns 
generellt mer glesbyggd och mindre utbyggda fjärrvärmenät, där är också 
fjärrvärmeanslutning av nyexploaterade områden ovanligare, Figur 4 
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Figur 4. Andel av nyexploaterade områden som anslutits till fjärrvärme i större 
städer (12 st) och i glesbygdskommuner (5 st – de tre övriga kommuner från 
denna grupp hade inte nyexploaterat alls senaste fem åren).  

Representanterna från ett flertal kommuner uppger att det ofta förekommer andra 
uppvärmningsformer än fjärrvärme i nyexploaterade områden, även om området ligger i 
anslutning till fjärrvärmenätet. Anledningen till detta är enligt respondenterna att nybyggda 
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småhus ofta levereras med frånluftsvärmepump som standardalternativ. Många privatpersoner 
föredrar dessa uppvärmningslösningar före fjärrvärme av främst ekonomiska skäl. En del av 
respondenterna uppger också att även byggherrar som stått för exploatering valt bort 
fjärrvärme som uppvärmningsform av ekonomiska skäl, även om fjärrvärme funnits 
tillgängligt.  

Som nämndes tidigare är det oftast områden som ligger utanför kommunens centrala orter 
som inte ansluts till fjärrvärme. Det finns dock några exempel på nyexploaterade områden 
utanför det befintliga nätet som ändå anslutits till fjärrvärme. I de fallen har områdena legat på 
”rimligt avstånd” från det befintliga nätet så att en expansion av fjärrvärmenätet varit 
ekonomiskt försvarbar. I andra fall har nyexploatering i ytterområden anslutits till mindre 
närvärmeanläggningar, en del baserade på industriell spillvärme.  

I kommuner med glesbyggd och/eller små tätorter är enskilda uppvärmningslösningar är mer 
vanligt förekommande än fjärrvärme. Enligt respondenterna beror detta på att en utbyggnad 
av fjärrvärmenätet innebär omfattande ekonomiska investeringar. Investeringskostnaderna i 
kombination med att den kringliggande bebyggelsen är gles och belägen långt ifrån tätorten 
leder till att intäkterna från abonnenterna inte svarar upp mot de kostnader som 
fjärrvärmeexpansionen innebär. En annan anledning till att nyexploaterade områden inte 
ansluts till fjärrvärme är att nya hus är så energieffektiva att fjärrvärme blir olönsamt. 
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5 Resultat från steg 2 - Fördjupad studie 
Som nämndes i kapitel 3, valdes sex kommuner från Steg 1 för en djupare studie. Urvalet 
baserade sig på att kommunerna skulle ha både nyexploaterade områden som anslutits till 
fjärrvärme och sådana som inte anslutits till fjärrvärme. Kommunerna valdes också för att 
spegla olika ägarformer av fjärrvärmebolag. Kommun 1 och 2 har helt kommunägda bolag, 
Kommun 3 och 4 har delvis kommunägda bolag och kommun 5 och 6 har privatägda bolag.  

5.1 Kommunala planeringsprocesser fram till exploaterat område 

I det följande kapitlet presenteras en sammanfattning av intervjumaterialet för de sex olika 
kommunerna. För alla kommuner presenteras respondenternas beskrivning av kommunens 
fysiska planeringsprocess med fokus på var beslut om anslutning om fjärrvärme tas. Varje 
beskrivning åtföljs av en förenklad bild över processen från översiktlig planering till 
nyexploatering och beslut om eventuell fjärrvärmeanslutning.   

Kommun 1, kommunalt fjärrvärmebolag 

Enligt respondenterna i Kommun 1 formuleras först ett politiskt uppdrag om att upprätta en 
detaljplan om ett område ska exploateras. Representanten från fjärrvärmebolaget uppger att de 
får information om planerad nyexploatering från planeringsenheten via regelbundna möten 
som hålls minst en gång per år. Enligt en fysisk planerare i Kommun 1 är ett flertal aktörer 
inblandade från arbetet med detaljplan fram till genomförande.  

Representanten för fjärrvärmebolaget deltar i planeringsprocessen för att undersöka om det är 
möjligt med fjärrvärme i området. Enligt representanten från fjärrvärmebolaget ser de då på 
de ekonomiska förutsättningarna för fjärrvärme. Lönsamheten beräknas efter vad, och i vilken 
omfattning, man tror att det kommer att byggas i området. Man ställer då värmeunderlaget 
mot investeringen. Mest lönsamt är att arbeta med förtätning i och kring stadskärnan. 
Representanten från fjärrvärmebolaget menar att expansion till planerade områden utanför 
stadskärnan och det befintliga nätet försvåras ytterligare genom att nya bostäder är så 
energisnåla. Vid ett tillfälle har fjärrvärmebolaget menat att fjärrvärmeexpansion till ett nytt 
område skulle bli för dyrt. Enligt energi- och klimatrådgivaren försökte man då få igång en 
dialog med fjärrvärmebolaget för att kunna hitta en ”bra lösning”. Vid tiden för intervjuerna 
var beslut i ärendet ännu inte fattat. 

Bland drivkrafterna för fjärrvärmeexpansion i Kommun 1 nämns ett stort LIP-bidrag. Enligt 
representanten från fjärrvärmebolaget möjliggjorde bidraget att fjärrvärme expanderades i 
huvudorten och etablerades i två mindre tätorter i kommunen. Fysiska planeraren i Kommun 
1 berättar också om att de provat ge ett samlat erbjudande för tomt, el, fjärrvärme och 
bredband till köpare av tomter i ett område. Detta uppges ha varit populärt och många antog 
erbjudandet och anslöt sig till fjärrvärmenätet. 

Energirådgivaren i Kommun 1 tror att kommunen har bättre möjlighet att påverka bolaget nu 
än vad den skulle ha haft om bolaget inte varit kommunalt. Respondenten från 
fjärrvärmebolaget däremot tror inte att det är något större skillnad på hur bolaget styrs idag 
och hur privata bolag styrs. Däremot tror personen att de nog har längre återbetalningstider än 
privata bolag. Bolaget tar efter ett politiskt beslut i frågan inte heller ut några fasta 
anslutningsavgifter från kunderna. Representanten från fjärrvärmebolaget tycker att detta 
känns bra: då kan kunderna direkt se besparingarna som fjärrvärmeanslutningen ger i sin 
plånbok. 
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Sammanfattningsvis ger respondenterna intrycket att samarbetet och informationsutbytet 
mellan kommun och fjärrvärmebolag fungerar bra. Fjärrvärmebolaget bjuds in att vara med 
redan i början av planeringsprocessen och tycks kunna påverka planens utformning så att 
förutsättningarna för fjärrvärme blir bättre. Man har också försökt hitta affärslösningar för att 
göra fjärrvärmen attraktiv för dem som köper tomter i nya områden. En sammanfattad 
översikt av processen från planering till exploatering i Kommun 1 återges i Figur 5. 
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Figur 5. Sammanfattad bild av planeringsprocessen fram till nyexploatering i 
kommun 1.  
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Kommun 2, kommunalt fjärrvärmebolag 
Enligt den fysiska planeraren i Kommun 2 innehåller den kommunala översiktsplanen 
riktlinjer om att förnyelsebar energi bör prioriteras. Kommunens fysiska planerare och energi- 
och klimatrådgivare uppger att det oftast är privata exploatörers initiativ som leder fram till 
upprättande av en detaljplan för ett specifikt område. I samband med upprättandet av planen 
stämmer man av om det finns fjärrvärme eller inte och oftast rekommenderas fjärrvärme i 
planen. Fysiska planeraren påpekar dock att rekommendationen i planen inte är styrande. 
Energi- och klimatrådgivaren menar att kommunen kan ställa högre krav på 
uppvärmningsform för sina egna tomter. 

Enligt fysiska planeraren och energi- och klimatrådgivaren kommer fjärrvärmebolaget in som 
remissinstans först när områdets lokalisering och utformning är bestämt. Fjärrvärmebolagets 
roll är då att avgöra om det skulle vara lönsamt att ansluta området till fjärrvärme. Enligt den 
fysiska planeraren träffar en representant från fjärrvärmebolaget kommunen en gång i 
månaden för att ”titta på” planerna och bedöma om det är någon ekonomi i att satsa på 
fjärrvärme i områdena. 

Enligt representanten från fjärrvärmebolaget finns sedan cirka ett år tillbaka en 
detaljplanegrupp där de finns representerade tillsammans med andra bolag i kommunen. Via 
den gruppen får man ganska tidigt reda på vilka planeringsprojekt som är på gång. Bolaget 
har även varit med i arbetet med en kommunal översiktsplan och bedömt möjligheterna att 
bygga fjärrvärme i nya områden. Enligt respondenten från fjärrvärmebolaget är det styrelsen i 
bolaget som räknar på lönsamheten för ett specifikt område. Om det visar sig ekonomiskt 
fördelaktigt är det också styrelsen som fattar beslutet om fjärrvärmeexpansion. 

Nybyggda villaområden beskrivs inte vara någon ”höjdare alls” eftersom de ofta ligger en bit 
från stadskärnan och anses ha lågt energibehov. Fjärrvärmebolaget har ingen särskild gräns 
minimum för hur mycket värmeunderlag per kulvertlängd som behövs, utan lönsamhet 
beräknas utifrån hur området är utformat, var det är lokaliserat och fjärrvärmebolagets 
kostnad för att producera värme till det specifika området (om värmen kommer från ett 
värmeverk eller kraftvärme). Respondenten från fjärrvärmebolaget uttrycker också att det är 
riskabelt att dra ledningar till ett område innan man med säkerhet vet hur många som 
verkligen kommer att ansluta sig. Personen menar också att i och med att bolaget är ganska 
ungt har det inte så bra förutsättningar för att göra mindre lönsamma investeringar, 
exempelvis att ansluta villaområden till fjärrvärmenätet. Dock menar personen från 
fjärrvärmebolaget att det skulle vara lättare att ansluta nybyggda villaområden om det var en 
och samma exploatör som byggde alla villor. Då kunde man ge exploatören ett ”bra 
erbjudande” eller hitta ”någon bra lösning”. På så sätt skulle man kunna få hög 
anslutningsgrad och därmed bra lönsamhet i att ansluta området till fjärrvärmenätet.   

Bland drivkrafterna för fjärrvärmeexpansion i Kommun 2 finns ett stort LIP- bidrag som 
ledde till etablering av det första värmeverket och fjärrvärmeexpansion.  

Energi- och klimatrådgivaren tror att en fördel med kommunägt bolag är att man politiskt kan 
styra prissättning och på så sätt göra fjärrvärmen attraktiv. Personen menar att de privata 
aktörerna höjer priset då oljepriset går upp, helt omotiverat.  

Sammanfattningsvis kommer fjärrvärmebolaget in som remissinstans först när ett nytt område 
är planlagt. Då görs kalkyler för att avgöra möjligheterna för fjärrvärme. Någon direkt dialog 
mellan planerare och fjärrvärmebolag om hur områden bör utformas för att underlätta för 
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fjärrvärmeexpansion hålls inte. Däremot uttrycker respondenten från fjärrvärmebolaget att 
man är öppna för en dialog med exploatörer. En sammanfattad översikt av processen från 
fysisk planering till nyexploatering återges i Figur 6. 

Fjärrvärmebolagets 
process 

Kommunal process 

Regelbundna möten mellan kommun och fjärrvärmebolag 

 

Figur 6. Sammanfattad bild av planeringsprocessen fram till nyexploatering i 
kommun 2.    
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Kommun 3, delvis kommunägt fjärrvärmebolag 

I Kommun 3 intervjuades 2 fysiska planerare. Enligt planerare 1 innebär kommunens 
planmonopool att de först utformar en översiktsplan med strategiska visioner för hela 
kommunen. Därefter görs fördjupade översiktsplan för en del områden. I detaljplanen kan 
man från kommunens sida säga att ett område ska anslutas till fjärrvärme, men det är 
samtidigt ingenting som kan följas upp juridiskt eftersom planen inte kan vara tvingande. 
Planerare 1 menar att kommunen har ett antal olika dokument och policys, men har problem 
med att matcha dessa med det praktiska genomförandet.  

Planerare 2 beskriver att planeringsprocessen startar med att en exploatör kommer med ett 
önskemål om nyexploatering. Kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden avgör om ett 
planprogram är nödvändigt. Planprogrammet går sedan ut på samråd för att ta in synpunkter 
från allmänheten. Efter att synpunkterna sammanställts och programmet reviderats går frågan 
vidare till byggnadsnämnden för godkännande. Baserat på planprogrammet upprättas en 
detaljplan. Enligt planerare 2 kommer fjärrvärmebolaget in i samband med samråd om 
detaljplanen som remissinstans. Fjärrvärmebolaget är alltså inte med i planeringsprocessen 
från början och har egentligen ingen möjlighet att påverka planens utformning. Planerare 2 
har försökt trycka på att det ska finnas en vision om utbyggt fjärrvärmenät i fördjupade 
översiktsplaner. Personen tycker också att man skulle testa sätta fjärrvärme som 
planbestämmelseförutsättning och sedan se om det håller juridiskt.  

Energi- och klimatrådgivaren vet inte om, eller i så fall hur, fjärrvärmebolaget är delaktigt i 
kommunens fysiska planering. När personen kommer in i processen är det redan bestämt om 
området kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Energi- och klimatrådgivaren påpekar dock 
att dennes roll inte är att aktivt delta i planeringen, utan att vägleda konsumenter i valet av 
uppvärmningsform. Personen beskriver beslutet om eventuell fjärrvärmeanslutning som ett 
samspel mellan kommunen, fjärrvärmeleverantören och exploatören. 

Enligt respondenten från fjärrvärmebolaget i Kommun 3 skickar kommunen vanligtvis ut en 
plan för el- och värmeförsörjning till nya objekt. Fjärrvärmebolaget tar då ett affärsmässigt 
beslut om man vill ansluta utifrån varje enskilt fall. Respondenten tror att kommunen inte bryr 
sig om hur fjärrvärmebolaget ser på olika saker, men menar att kommunen har möjlighet att 
påverka lönsamheten genom att skapa bättre förutsättningar för fjärrvärme i den fysiska 
planeringen. Representanten från fjärrvärmebolaget menar exempelvis att om man kan 
samarbeta vid grävarbeten skulle det bli bättre lönsamhet för fjärrvärmeutbyggnad. 

Det slutgiltiga avgörandet om det blir fjärrvärme i ett område eller inte beskrivs som en 
överenskommelse med kunderna och om kommunen upplåter rättigheter att lägga ledningar i 
marken. Den största osäkerheten ligger, enligt respondenten från fjärrvärmebolaget, i man inte 
säkert kan veta om man får alla kunder i ett område som man ansluter till fjärrvärmenätet.  

Bland drivkrafterna för fjärrvärmeexpansion i Kommun 3 finns ett LIP-bidrag som ledde till 
utbyggnad av fjärrvärme i innerstaden av huvudorten. LIP-bidraget söktes av kommunen och 
slussades vidare till fjärrvärmebolaget som genomförde utbyggnaden. 

Energi- och klimatrådgivaren tror att det är en fördel att fjärrvärmebolaget är delvis ägt av 
kommunen, att kommunen kan styra mot mer förnyelsebar energi. Respondenten från 
fjärrvärmebolaget å andra sidan tror att det är stor skillnad på kommunägda och (delvis) 
privata fjärrvärmebolag när det gäller fjärrvärmeexpansion. Om kommunen äger bolaget kan 
utbyggnaden till vissa områden vara ett politiskt beslut. Respondenten menar att kommunägda 
bolag inte behöver vara lönsamma alls, utan det är upp till kommunen om man vill föra om 
pengar för att finansiera fjärrvärme. Som privatägt bolag ska man konkurrera med andra 
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energislag och har ägare som kräver avkastning. Då kan man inte göra olönsamma 
investeringar.  

Planerare 1 uttrycker en önskan om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet och att fjärrvärme 
borde vara en planbestämmelseförutsättning. Personen tror att detta skulle vara lättare om 
flera leverantörer som konkurrerade om värmeleveranserna. Personen tycker också att 
fjärrvärme kommer in för sent i planeringsprocessen och upplever att dialogen med 
fjärrvärmebolaget är bristfällig: fjärrvärmebolaget är inte intresserade om de inte tror att de 
kan få en viss avkastning. Planerare 1 tycker också att fjärrvärmebolaget saknar 
framförhållning.  

Sammanfattningsvis visar resultaten från intervjuerna i Kommun 3 att dialogen både inom 
kommunen och mellan kommunen och fjärrvärmebolaget är sparsam. Korrespondensen kring 
remissutlåtanden verkar exempelvis endast ske skriftligt. Enligt respondenterna deltar 
fjärrvärmebolaget inte i planeringsprocessen förrän de kommer in och avgör om de är villiga 
att ansluta ett område till fjärrvärmenätet. En sammanfattad översikt av processen i Kommun 
3 återges i Figur 7. 
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Figur 7. Sammanfattad bild av planeringsprocessen fram till nyexploatering i 
Kommun 3. 
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Kommun 4, delvis kommunägt fjärrvärmebolag 

Enligt den fysiska planeraren i Kommun 4 fungerar den kommunala översiktsplanen som det 
första steget i planeringsprocessen. Där finns områden tänkbara för tätortsbebyggelse angivna. 
Därefter tas fördjupade översiktsplaner fram utifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
I de fördjupade översiktsplanerna identifieras områden tänkbara för tätortsutbyggnad. För de 
mest intressanta områdena upprättas en detaljplan, ofta baserad på om det finns efterfrågan på 
bostäder i området. Den fysiska planeraren beskriver samarbetet med fjärrvärmebolaget som 
att man har en bra dialog. Från planeringskontorets sida tycker man att fjärrvärmefrågan är 
viktig att ta hänsyn till i planeringen, samtidigt som man menar att det är många olika andra 
frågor man måste ta hänsyn till. Exempel på aspekter som vägs in är, förutom möjligheten till 
fjärrvärmeförsörjning i området, möjliga kollektivtrafiklösningar, närhet till vatten och avlopp 
och närhet till övrig service. Den fysiska planeraren menar att det främst är ekonomiska 
aspekter som avgör om ett nytt bostadsområde ansluts till fjärrvärme. Dessutom gör den 
rådande lagstiftningen att kommunen inte kan ställa några krav på exploatörerna när det gäller 
uppvärmning i småhus. Planeraren menar att det är upp till fjärrvärmebolaget att besluta om 
de vill bygga ut fjärrvärmenätet eller inte.  

Enligt energi- och klimatrådgivaren i Kommun 4 är energifrågan en viktig del av kommunens 
planering. Dock har personen svårt att beskriva planeringsprocessen eftersom personen i fråga 
inte är direkt involverad i denna. Energi- och klimatrådgivaren menar att samarbetet med 
fjärrvärmebolaget fungerar väl, dels genom att bolaget finns representerat i kommunens 
arbete med energi- och klimatstrategi och dels genom att kommunen har två representanter i 
bolagets styrelse. Rådgivaren upplever dock att frågan om fjärrvärmeexpansion till största 
delen styrs av ekonomiska aspekter snarare än hur planer ser ut. Personen påpekar också att 
det är upp till varje fastighetsägare om den vill ansluta sig till fjärrvärmenätet eller inte.  

Enligt respondenten från fjärrvärmebolaget informeras bolaget om övergripande kommunala 
planer på strategisk nivå vid styrelsemöten minst två gånger per år. Fjärrvärmebolaget deltar 
också vid samrådsmöten med tjänstemän från kommunens planverksamhet där man har 
möjlighet att komma med synpunkter på förutsättningarna för fjärrvärme. Man är dock inte 
med från allra första början vid själva upprättandet av planen och trots samråd och diskussion 
med kommunen upplever bolaget att deras möjlighet att påverka kommunens planer är 
begränsade.  

Bolagets beslut om expansion av fjärrvärmenätet baseras på en investeringskalkyl. 
Beräkningarna baseras på grova generaliseringar över vilken energimängd som är möjlig att 
leverera till området, områdets värmetäthet. Ytterligare en viktig faktor som vägs in i 
kalkyleringarna är hur området i fråga ser ut och hur kostsamt det är att dra fram 
fjärrvärmekulvert. Slutligen beror investeringsbeslut också på kostnadsläget för den 
spillvärme som levereras till fjärrvärmenätet och bolagets eget produktionspris. Kostnaderna 
för spillvärme varierar från år till år.  

Bland drivkrafterna för fjärrvärmeexpansion fanns från början ett LIP-bidrag med ett flertal 
åtgärder som rörde fjärrvärme, bland annat ett för att ta tillvara industriell spillvärme. En hel 
del utbyggnad av fjärrvärmenätet har skett utan investeringsbidrag, men enligt energi- och 
klimatrådgivaren gör bidragen att man kan fortsätta expandera även när ”godbitarna” redan är 
tagna. Den fysiska planeraren känner inte till att kommuner sökt och fått investeringsbidrag, 
men beskriver att statliga stöd i olika former väger tungt när det handlar om hur attraktivt ett 
visst energisystem blir.  

 34



Ingen av respondenterna uttalar sig rakt ut om de tror att ägandeformen för bolaget påverkar 
relationen mellan kommun och bolag, utan överlag uttrycker respondenterna att samarbetet 
fungerar väl. Planerarna tycker att energi är en viktig fråga i fysisk planering, men 
fjärrvärmebolaget kommer in i planeringsarbetet som remissinstans först efter att planen är 
utformad. Representanten från fjärrvärmebolaget anser också att de i realiteten inte har några 
möjligheter att påverka de fysiska planernas utformning. En sammanfattad översikt av 
processen från översiktlig planering till nyexploatering återges i Figur 8. 
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Figur 8. Sammanfattad bild av planeringsprocessen fram till nyexploatering i 
kommun 4. 
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Kommun 5, privatägt fjärrvärmebolag 

Den fysiska planeraren i Kommun 5 berättar att processen kring kommunens fysiska 
planering är styrd av plan- och bygglagen. Arbetet börjar med en översiktsplan för hela 
kommunen. Därefter upprättas juridiskt bindande detaljplaner inför nyexploatering. I 
detaljplanen specificeras vad som får byggas var. Sist i processen ansöker exploatören om 
bygglov. Enligt planeraren är det i första hand planeringen som styr om det blir fjärrvärme i 
ett nyexploaterat område: tankar om var fjärrvärme är lämpligt finns med i såväl 
översiktsplanen som i detaljplanen. 

Enligt den fysiska planeraren är fjärrvärmebolaget inblandat redan i arbetet 
översiktsplanarbetet. I detaljplanarbetet kommer bolaget in under samrådskedet då man är 
med som remissinstans för att avgöra om ett område är lämpligt för fjärrvärmeexpansion. Det 
som enligt planeraren är avgörande för om fjärrvärme är lämpligt ur ekonomisk synvinkel är 
kostnaden i förhållande till intäkter. Då man är medvetna om detta satsar man i planeringen 
hellre på förtätning av staden än nya bostadsområden lägre ut.  

Enligt energi- och klimatrådgivaren är energi ingen huvudfråga för den fysiska planeringen då 
uppvärmning ”går att lösa på annat sätt”. Dessutom kan man inte som kommun ställa några 
krav på exploatörerna på samma sätt som man kunde förr då man kunde kräva anslutning till 
fjärrvärme.  

Representanten från fjärrvärmebolaget uppger att bolagets roll i planeringsprocessen främst är 
som remissinstans där de yttrar sig om ett område är intressant ur fjärrvärmesynpunkt eller 
inte. För övrigt bjuder kommunen in alla ledningsdragande företag två gånger per år för att 
informera om vilka områden som ska utvecklas och var man planerar försäljning av tomter. 
När det finns köpare till tomterna meddelas fjärrvärmebolaget detta så att de kan kontakta 
dem för kostnadsförlag på fjärrvärmeanslutning. Representanten från fjärrvärmebolaget menar 
att det generellt sett är lätt att hålla reda på vad som händer i kommunen då det är en relativt 
liten kommun: om inte informationen kommer upp vid de regelbundna mötena med 
kommunen brukar det stå i tidningen om det ska ske någon nyetablering i kommunen.  

Energi- och klimatrådgivaren i Kommun 5 träffar fjärrvärmebolaget tre-fyra gånger per år för 
att diskutera bolagets planer och för att berätta om vilka signaler medborgarna i kommunen 
ger angående fjärrvärme. Om energi- och klimatrådgivaren fått signaler om att det finns 
intresse för fjärrvärme i ett område tipsar personen om detta. Dock uppfattar energi- och 
klimatrådgivaren att fjärrvärmebolaget är ovilliga att ansluta villaområden till fjärrvärmenätet. 
Energi- och klimatrådgivaren beskriver att det inte finns någon direkt dialog kring om ett 
område är för fjärrvärme intressant eller inte, utan avgörandet är helt och hållet på 
fjärrvärmebolagets sida. Personen menar också att politikerna sänder ut signaler om att nu när 
man sålt fjärrvärmebolaget ska man inte heller ägna sig åt värmeförsörjningsfrågor. Dock 
försöker man nu från kommunens sida undersöka närvärmelösningar där fjärrvärmebolaget 
inte anser att det är lönsamt med fjärrvärme. Energi- och klimatrådgivaren uttrycker ett visst 
hopp om att fjärrvärmebolaget skulle bli mer samarbetsvilliga i samband med eventuell 
konkurrens från andra aktörer.  

Enligt respondenten från fjärrvärmebolaget kalkylerar man byggkostnaderna för utbyggnad av 
fjärrvärmen till ett område baserat på antaganden om vilken typ av byggnader som ska 
uppföras. Kostnaderna för byggnationen vägs mot de intäkter området beräknas ge i form av 
värmeunderlag. Om bolaget anser att fjärrvärmen går att räkna hem ekonomiskt erbjuds 
exploatörerna att ansluta sig till fjärrvärmenätet mot en anslutningsavgift. Kommunen har 
ingen del i förhandlingarna om ett område ansluts till fjärrvärme, utan deras roll är att 
informera om vilken exploatör som ska bygga i området. 

 36



Energi- och klimatrådgivaren uppger att kommunen ville söka bidrag för att kunna utnyttja 
spillvärme från en industri. Enligt klimat- och energirådgivaren drog sig fjärrvärmebolaget ur 
samarbetet och istället söktes bidrag för ett eget värmeverk. Enligt respondenten från 
fjärrvärmebolaget har investeringsbidrag blivit beviljat för utnyttjande av spillvärme. Den 
fysiska planeraren känner inte till om kommunen sökt eller fått investeringsbidrag för 
fjärrvärmeexpansion.   

Den fysiska planeraren anser att försäljningen av fjärrvärmebolaget var ett stort misstag. Om 
fjärrvärmebolaget fortfarande varit kommunägt skulle det vara till fördel för möjligheterna till 
fjärrvärmeexpansion då man kunnat hålla ner priset och erbjuda fjärrvärme till fler områden. 
Planeraren tror att priset på fjärrvärme påverkats negativt av att bolaget är privatägt och att de 
höga priserna i sin tur har lett till att fastighetsägare valt andra uppvärmningslösningar trots 
att fjärrvärme funnits i närheten. Energi- och klimatrådgivaren lyfter fram att kommunen inte 
kan styra fjärrvärmebolaget då de är privatägda. Om kommunen hade ägt bolaget hade längre 
avskrivningstider kunnat användas. Nu anser personen att det mer är upp till bolagets goda 
vilja om de vill ansluta ett bostadsområde till fjärrvärmenätet eller inte. 

Sammanfattningsvis är fjärrvärmebolagets huvudsakliga roll i planeringsprocessen i Kommun 
5 att som remissinstans till detaljplaner komma med ett yttrande om ett redan planlagt område 
lämpar sig för fjärrvärme. Beslut om ett nyexploaterat område ansluts till fjärrvärmenätet 
beror helt och hållet på de kontakter fjärrvärmebolaget tar med exploatörerna och de kalkyler 
bolaget tar fram. En sammanfattad översikt av processen från planering till exploatering i 
kommun 5 återges i Figur 9. 
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Figur 9. Sammanfattad bild av planeringsprocessen fram till nyexploatering i 
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Kommun 6, privatägt fjärrvärmebolag 

Enligt den fysiska planeraren i Kommun 6 sker mycket av exploateringen i kommunen på 
exploatörernas villkor, trots kommunens planmonopol. Ofta börjar planprocessen med att en 
exploatör kommer med en förfrågan till kommunen (ofta direkt till politiker) där de 
presenterar ett mer eller mindre färdigt koncept över hur de vill att en exploatering ska se ut. 
Då en sådan förfrågan kommit in till kommunen begär planeringskontoret ett programuppdrag 
från kommunstyrelsen. Kommunen samråder sedan kring programmet och därefter kan 
politikerna gå ut med ett planuppdrag. I planuppdraget anges mål för planeringen. Sådana mål 
kan vara att förnybara energikällor ska prioriteras. Enligt kommunens energi- och 
klimatrådgivare är fjärrvärme också en fråga som ofta lyfts redan vid planuppdraget. 
Fjärrvärmebolaget är dock inte med i detta skede. 

Enligt fysiska planeraren finns det inget tvingande i målsättningarna i planuppdraget, utan 
man för en dialog med exploatören om vilka energislag som är lämpliga i området. Finns 
exempelvis fjärrvärme i ett område så försöker man få exploatörerna att ansluta sig. Man 
försöker också ”ligga i framkant” när det gäller energiaspekter på fysisk planering, 
exempelvis att ta hänsyn till geografiska förhållanden för att minimera energianvändningen i 
bebyggelsen. 

Att exploatörerna förekommer kommunens planering upplevs problematiskt från planerarnas 
sida. Exploatörernas förslag innehåller ofta detaljerade modeller på hur områden ska 
utformas, vilket gör att planeringsprocessen riskerar att bli låst till exploatörens önskemål 
istället för att spegla ”det allmännas bästa”. Planeraren menar att man hela tiden får ”tumma 
på reglerna” då exploatörerna går till politikerna och hotar med att dra sig ur om inte 
planeringskontoret anpassar planerna efter deras önskemål. Det hela slutar ofta med 
politikerna ställer sig på exploatörens sida. Enligt den fysiska planeraren försöker man från 
tjänstemannahåll få politikerna avslå förslag som ligger utanför planlagt område istället för att 
hela tiden komma med nya planuppdrag.  

Även energi- och klimatrådgivaren lyfter fram att planering ofta sker på exploatörernas 
villkor som ett problem. Personen menar att politikerna är så angelägna att få in exploatörer i 
kommunen att de bortser från andra riktlinjer och policys som finns. Ett sådant exempel kan 
vara beslut om exploatering utanför planlagt område trots att kommunen officiellt strävar mot 
förtätning.  

Respondenten från fjärrvärmebolaget uppger att deras del i planeringsprocessen till stor del 
baseras på informella samtal med olika kontakter i kommunen, samt som officiell 
remissinstans för planerna. Personen menar att bolaget har bra koll på vad som är på gång i 
kommunen och att om det dyker upp något som är intressant ur bolagets synvinkel när 
kommunen detaljplanerar tar man kontakt med kommunen. Enligt energi- och 
klimatrådgivaren kommer fjärrvärmebolaget in väldigt sent i planeringsprocessen då det i 
praktiken redan finns ett färdigt beslut i form av en planremiss. Respondenten från 
fjärrvärmebolaget tror inte att möjlighet till fjärrvärme påverkar planeringen i någon större 
utsträckning: personen tror inte att kommunen skulle vara villig att flytta ett planerat område 
bara för möjligheten att ansluta området till fjärrvärmenätet.  

Den fysiska planeraren uppger att det inte sker någon direkt dialog med fjärrvärmebolaget, 
utan det är exploatören som har en sådan dialog om det är relevant. På planerarens inrådan 
intervjuades även en representant från det kommunala bostadsbolaget i Kommun 6.  

Respondenten från det kommunala bostadsbolaget menar att de ingår affärsmässiga avtal med 
fjärrvärmebolaget samtidigt som de har ägardirektiv från kommunens sida att rätta sig efter. 
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Detta kan i vissa fall leda till en konflikt. Respondenten menar dock att detta inte är 
jättevanligt eftersom kommunen sällan ställer krav på fjärrvärme i nyexploaterade områden 
genom sina ägardirektiv.  

Fjärrvärmebolaget baserar sina beslut om anslutning till nya områden på ekonomiska 
kalkyler. Kalkylerna bygger på vad det skulle kosta att dra ut fjärrvärmenätet och vilken typ 
av lokaler och storlek på fastigheter som antas etableras i det planerade området. Om det 
verkar lönsamt försöker bolaget samordna ledningsdragning med kommunens VA för att få 
ner kostnaderna.  

Även Kommun 6 har fått investeringsbidrag för fjärrvärmeexpansion. Bidrag beviljades för 
att ta vara på spillvärme i fjärrvärmenätet, etablering av ett kraftvärmeverk och för utbyggnad 
av fjärrvärmenätet. Enligt kommunens energi- och klimatrådgivare gav investeringsbidraget 
en rejäl kick åt utbyggnaden av fjärrvärme i kommunen. Kommunens fysiska planerare menar 
att det är tack vare LIP-bidrag som kommunen har fjärrvärme idag.  

Energi- och klimatrådgivaren tror att det hade varit stor skillnad om fjärrvärmebolaget varit 
kommunalägt. Då hade bolaget kunnat vara del av samma mötesstruktur som exempelvis VA 
och det kommunala fastighetsbolaget och komma in i beredningsprocesser i ett tidigare skede. 
Respondenten för fjärrvärmebolaget menar att man som privat bolag har mer press på att 
ansluta så många som möjligt så snabbt som möjligt. Bolaget har resurser att snabbt 
expandera nätet då det är en del av en stor koncern som besitter både ekonomiska resurser och 
kunnande om fjärrvärme. Personen tror att skillnaden mellan hur bolag fungerar till stor del 
handlar om skillnaden mellan stora och små bolag än om ägandeform. Samtidigt misstänker 
respondenten från fjärrvärmebolaget att vissa kommuner subventionerar fjärrvärme i sina 
kommuner genom att expandera trots att det inte bär sig ekonomiskt.  

Sammanfattningsvis tyder resultaten från intervjuerna i Kommun 6 på att dialogen mellan 
kommunens fysiska planerare och fjärrvärmebolaget är sparsam. Det kommunala 
bostadsbolaget verkar i många fall vara den enda länken mellan kommunen och 
fjärrvärmebolaget. Fjärrvärmebolaget uttrycker ändå att kommunen är bra på att informera om 
sina planer. Informationen sker dock efter att planerna är mer eller mindre färdigutformade. 
En sammanfattad översikt av processen återges i Figur 10. 
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6 Analys och diskussion  
Detta kapitel innehåller en sammanfattande analys av resultaten från förstudiens två delar. 
Resultaten sammanfattas i en generell processbild och därefter följer en ansats att förklara de 
iakttagelser som gjorts. Utifrån analysen förs en diskussion om hur processen från fysisk 
planering till fjärrvärmeexpansion skulle kunna utvecklas mot mer dialog och samverkan 
mellan fjärrvärmebolag och kommun. Diskussionen tar även upp möjligheter till bredare 
samverkan än den som kan tänkas ske inom ramen för fysisk planering. 

6.1 En generell bild av processen från planering till fjärrvärme 

Generellt utgår den kommunala fysiska planeringen från en översiktsplan för hela kommunen. 
Översiktsplanen presenterar kommunens utveckling på en övergripande nivå, men kan ha 
varierande detaljeringsgrad för olika delar av kommunen. Översiktsplanen tas ofta fram med 
förtätning i fokus. Anledningen till att fokus ofta läggs på förtätning är för att man bättre ska 
kunna nyttja den redan befintliga infrastrukturen från de kringliggande områdena. 

När det kommer till nyexploatering kommer initiativet antingen från politiskt håll eller från 
exploatörer som vill bygga i ett visst område i kommunen. I de fall nyexploatering sker på 
exploatörens initiativ händer det att exploatören i princip presenterar ett färdigt förslag över 
områdets utförande. Nästa steg i processen är ett politiskt uppdrag om att upprätta en 
detaljplan.  

Ingen av respondenterna beskriver arbetet med utformning av detaljplanen, utan nästa steg 
som beskrivs är att detaljplanen skickas ut på remiss till olika intressenter. En av dessa 
intressenter är fjärrvärmebolaget. Det är alltså först i detta skede av planeringsprocessen som 
fjärrvärmebolagen vanligtvis involveras vid planering av nya områden. Som remissinstans har 
fjärrvärmebolaget som främsta uppgift att ta ställning till om det skulle kunna vara 
ekonomiskt lönsamt att ansluta det planerade området till fjärrvärmenätet. Beslutet grundas på 
en ekonomisk kalkyl utifrån områdets lokalisering, utformning och ett antagande om 
anslutningsgrad. Om fjärrvärmebolaget beslutar att det skulle kunna vara ekonomisk rimligt 
att ansluta området till fjärrvärmenätet påbörjas förhandlingar med exploatörer eller 
tomtköpare. Det som i slutänden avgör om ett område ansluts till fjärrvärmenätet är 
anslutningsgraden, det vill säga att tillräckligt många kunder är villiga att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet. En bild av den generaliserade processen från fysisk planering till 
nyexploatering presenteras i Figur 11.  

Enligt intervjupersonerna i studien finns det någon typ av dialog mellan fjärrvärmebolag och 
kommun i alla de sex studerade kommunerna. I fem av fallen verkar det finnas mer 
formaliserade möten för dialog och i ett av fallen tycks dialogen vara mer baserad på 
informella personliga kontakter. Samarbete och dialog mellan kommunens planerare och 
fjärrvärmebolag förefaller i många fall vara mer sparsam. De flesta av det intervjuade fysiska 
planerarna känner inte till ifall kommunen fått statligt bidrag för att bygga fjärrvärme och 
fjärrvärmebolagens roll i planeringen är snarast att vara remissinstans för färdiga planförslag. 
I ett fall verkar dialogen mellan planerarna och fjärrvärmebolag ske med det kommunala 
bostadsbolaget som mellanhand. 
 
Det finns dock ett par undantag från den generella bilden. I Kommun 1 förs en dialog mellan 
kommunens fysiska planerare och fjärrvärmebolaget i ett relativt tidigt skede av 
planeringsprocessen. Fjärrvärmebolaget kontaktas i samband med att detaljplaneringen 
startar. I kommun 3 hålls samråd om planprogram mellan kommunen och inblandade 
intressenter innan det bestäms att en detaljplan ska tas fram. Att fjärrvärmebolaget och andra 
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intressenter erbjuds att vara med tidigt i planeringsprocessen innebär också att de har större 
möjlighet att påverka planens utformning.  

I två fall beskrivs också att kommunen efter planeringsskedet försöker underlätta för att nya 
områden ska anslutas till fjärrvärme. Kommun 1 har gått ut med ett samlat erbjudande för 
anslutning till vatten/avlopp, bredband och fjärrvärme i samband med försäljning av tomter i 
nyexploaterade områden. I kommun 2 finns en medvetenhet om att det är möjligt att ställa 
krav på fjärrvärmeanslutning för kommunala tomter.  

Kommunens process Fjärrvärmebolagets process 

Regelbundna/sporadiska möten mellan kommun och fjärrvärmebolag 

Figur 11. Sammanfattande figur över den generella planeringsprocessen för de 
studerade kommunerna baserad på intervjumaterialet från steg 2. 
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fjärrvärmeanslutning inte blir lönsamt. Ytterligare ett hinder för fjärrvärme som tas upp är att 
många villor levereras med värmepump som standardlösning för uppvärmning. 

I den orienterade studien framkom att nyexploateringar i ytterområden i vissa fall har anslutits 
till närvärmeanläggningar som alternativ till fjärrvärme. Även om närvärme inte verkar vara 
någon vanligt förekommande lösning för ytterområden nämns närvärme i ytterområden även i 
den fördjupade studien. Energi- och klimatrådgivaren i Kommun 5 berättade att kommunen 
funderar på att bjuda in andra aktörer att etablera närvärmelösningar för att sätta press på 
fjärrvärmebolaget som inte ansett vissa områden som tillräckligt lönsamma för fjärrvärme.  

6.2 Övergripande iakttagelser och analys 

Utifrån resultaten som framkommit i denna förstudie kan man göra tre övergripande 
iakttagelser:  

 Respondenterna tror att ny bebyggelse leder till dålig lönsamhet för fjärrvärme 

 Dialogen mellan kommunen fysiska planerare och fjärrvärmebolag är ofta sparsam 

 Det finns antagligen brister i kunskap och förståelse mellan fysiska planerare och 
fjärrvärmebolag 

Dessa tre iakttagelser kan alla vara förklaringar till varför inte fjärrvärmefrågor har en mer 
framträdande roll i den fysiska planeringsprocessen. 

Dålig lönsamhet 

Den vanligaste förklaringen till varför inte ett nyexploaterat område anslutits till fjärrvärme 
som lyfts fram av respondenterna i denna studie är att nya hus, särskilt småhus, ger ett alltför 
lågt värmeunderlag för att fjärrvärme ska vara lönsamt. Hur det egentligen ser ut i varje 
enskild kommun kan inte det empiriska underlaget till denna studie ge svar på, men det finns 
studier som visar på att nyexploaterade områden med stor andel småhus riskerar att få liten 
lönsamhet (Lygnerud, 2008). En av anledningarna till detta är att byggnormen anger det 
maximala energibehovet en fastighet får ha per kvadratmeter (110 kWh/m2 för hus med 
fjärrvärme). Det är dock inte säkert att energianvändningen blir låg bara för att huset lever 
upp till byggnormen. Det har visat sig i studier av lågenergihus att energianvändningen ofta 
överstiger den beräknade. Ett exempel i Sverige är Hammarby Sjöstad där den reella 
energianvändningen ligger långt över vad som var beräknat (Pandis och Brandt, 2009). Det 
finns också studier som visar att det inte nödvändigtvis måste finnas en motsättning mellan 
fjärrvärme och energisnål bebyggelse (Nyström et al., 2008).  

Något som kan vara intressant att notera i samband med detta är att respondenterna från 
fjärrvärmebolagen ofta anger att man räknar på schablonbelopp när man ska uppskatta om 
fjärrvärme är lönsamt till nyexploateringar. Man kan alltså misstänka att många beslut om 
fjärrvärmeexpansion grundar sig på ganska grova uppskattningar om antal kunder och 
värmeunderlag.  

En annan studie har visat på att det även finns risker med att vara alltför rädd för risker: om 
man avstår från att ansluta ett område på grund av risken för dålig lönsamhet finns också 
risken att man förlorar intäkter och miljöprestanda. Lygnerud (2008) har visat att det finns en 
omvänd risk med att inte ansluta nya områden till fjärrvärmenäten: i de fall fjärrvärmebolaget 
anser att antalet beräknade anslutningar ger för litet värmeunderlag och avstår från att erbjuda 
fjärrvärme kan det leda till förlorade möjligheter. Förutom de fastigheter man redan avstått 
från förlorar man även de efteranslutningar som ofta tillkommer och som i många fall skulle 
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ha gjort investeringen lönsam. Det finns också en risk att nätet blir underdimensionerat om 
man är för pessimistisk i beräkningarna av anslutningsgrad.  

Ytterligare en aspekt på fjärrvärme till småhus är miljöprestanda. Sett till den totala 
effektiviteten på det lokala energisystemet är det bättre ur hållbarhetssynpunkt att ansluta 
även mindre lönsamma områden till fjärrvärmenätet (Nyström et al., 2008). En av 
anledningarna till detta är att det går åt mer primärenergi att till att värma ett modernt hus med 
värmepump än att värma ett omodernt hus med fjärrvärme (Joelsson, 2008). 

En annan infallsvinkel på moderna småhus är att många är designade med stora glaspartier 
samtidigt som husen är välisolerade. Detta skulle kunna leda till nya affärsmöjligheter för 
fjärrvärmebolagen. På sikt är det inte omöjligt att behovet av komfortkyla kommer att öka i 
denna typ av fastigheter och detta skulle kunna ge nya möjligheter för fjärrvärmebolagen att 
leverera fjärrkyla.  

Sparsam dialog mellan planerare och fjärrvärmebolag 

I endast ett av fallen i denna studie har en mer utvecklad dialog mellan kommunens planerare 
och fjärrvärmebolaget observerats. I många fall verkar planerarna och fjärrvärmebolaget 
verka helt åtskilt och den enda kontakt som finns är genom den skriftliga remissrundan för 
kommunens detaljplaner. Ett exempel på att planerarna befinner sig långt från 
fjärrvärmefrågor är att de flesta av planerarna i studien inte kände till att kommunen sökt och 
fått investeringsbidrag till fjärrvärmeexpansion. 

En förklaring till att planerarna och fjärrvärmebolagen har bristfällig dialog kan vara att 
personerna befinner sig i olika yrkeskulturer. Håkansson (2001) beskriver hur yrkeskulturen 
påverkar hur enskilda professionella ser på problem och möjliga lösningar och ofta finns en 
”yrkesjargong” som utomstående kan ha svårt att förstå. När två olika yrkeskulturer möts och 
ska samarbeta kan detta leda till missförstånd och problem i kommunikationen. Anledningen 
till detta är att personer från olika yrkeskulturer har svårt att se utanför sina egna 
referensramar (ibid). Fysiska planerare och de personer som arbetar med marknadsutveckling 
på fjärrvärmebolag har antagligen oftast väldigt olika bakgrund och förkunskaper. En fysisk 
planerare har ofta en bakgrund som arkitekt och har en skolning där den estetiska 
utformningen är viktig. De som arbetar med utveckling av fjärrvärmenäten å andra sidan 
arbetar efter ekonomiska referensramar där lönsamhet är a och o för att projekt ska vara värda 
att driva vidare.  

Att planerare och fjärrvärmebolag kommer från olika yrkeskulturer behöver dock inte 
innebära att dialogen måste bli dålig. I Kommun 1 ges ett bra exempel på hur 
fjärrvärmebolaget har en dialog med planerarna för att kunna hitta lösningar som också 
gynnar fjärrvärme. Det går alltså att få en bra dialog mellan olika yrkesgrupper, men tröskeln 
kanske är något högre än när man ska samverka med personer i sin egen yrkeskultur. 

Brist på kunskap? 

En del av intervjumaterialet tyder på att det finns vissa kunskapsluckor om fysiska 
planeringens påverkan på fjärrvärmens möjligheter. Dels indikerar intervjumaterialet att 
planerarna inte värderar energifrågor som hållbarhetsaspekt särskilt högt, utan ser fjärrvärme 
som vilken annan teknisk försörjning som helst. Detta har antagligen sin förklaring i den 
yrkeskultur som råder och där energifrågor inte är en naturlig del: energifrågor har 
traditionellt behandlas separat från den övriga fysiska planeringen (Carlstedt et al., 2001; 
Ranhagen, 2008). 
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Tidigare forskning har visat att bebyggelsens utformning har stor betydelse för 
värmeunderlaget i nya områden (Henning och Danestig, 2008). Om fjärrvärmebolagen var 
med i utformningen av fysiska planer skulle de ha större chans att påverka värmeunderlaget i 
nyexploateringar. Resultaten från den här studien visar dock på att representanterna från 
fjärrvärmebolagen i första hand tolkar möjligheten att påverka kommunernas planer som att 
påverka lokalisering, inte bebyggelsens utformning. Utifrån detta kan man misstänka att det 
finns kunskapsluckor på fjärrvärmebolagen om vad som kan påverkas i den fysiska 
planeringen. 

Ytterligare en iakttagelse från intervjumaterialet är att det i två kommuner beskrivs att 
politikerna har svårt att i praktiken följa antagna planer och policys. När en exploatör vill 
etablera ny bebyggelse vill politikerna gärna gå exploatören till mötes, även om det innebär 
att man exploaterar områden som inte är planlagda eller att man frångår principen att 
fjärrvärme ska vara förstahandsval vid ny bebyggelse. Dessa resultat indikerar att det från 
politiskt håll finns en brist på kunskap om hur beslut om exploatering får konsekvenser långt 
in i framtiden.  

6.3 Hur kan samarbetet utvecklas? 

Som man kunde se i Kommun 1 finns det goda möjligheter för fjärrvärmebolag att samarbeta 
med kommunen i den fysiska planeringen och därmed underlätta för fjärrvärmeexpansion. 
Förutom att samarbeta kring den mer tekniska utformningen av planer finns även goda 
förutsättningar för samarbete på mer strategisk nivå. Dels finns den kommunala energiplanen 
som på strategisk nivå ska behandla utvecklingen av det lokala energisystemet. Ofta finns 
också även fjärrvärmebolagen med i framtagandet av energiplaner, dock inte alla (Ivner, 
2009). Idealt bör kommunala energiplaneringen och fysiska planeringen kopplas samman, 
vilket i historiskt varit ovanligt (Carlstedt et al., 2001; Ranhagen, 2008; Stenlund Nilsson och 
Tyskeng, 2003). Ett sätt att överbrygga motsättningarna skulle kunna vara att skapa arenor för 
dialog inom ramen för kommunens fysiska planering. I figur 12 presenteras ett förslag på hur 
en planeringsprocess präglad av dialog mellan kommun och fjärrvärmebolag kan se ut.  

Dialogen är viktig för att bygga kunskap. Bara genom att individerna möts och ges en 
möjlighet att diskutera och reflektera kring gemensamma intresseområden och konflikter 
förbättras förutsättningarna för lärande. En förutsättning för att det i praktiken ska vara 
möjligt att integrera energifrågor i fysisk planering är kunskap om sambanden mellan fysiska 
strukturen, energisystemets utformning och energirelaterad miljöpåverkan (Ranhagen, 2008). 
Det finns också en annan aspekt på lärandet, nämligen att det är endast genom lärande som 
man kan nå en varaktig förändring i hur personer och organisationer agerar (Senge, 2006). 
Och först genom beteendeförändrig kan man på sikt nå en förändring av praxis.  

Ett sätt att hitta en gemensam plattform för dialog i planeringsprocessen skulle kunna vara att 
översätta planeringens konsekvenser till siffror. Detta kan man göra med hjälp av en modell 
som kopplar samman den tänkta utvecklingen enligt planen med miljö och ekonomi. En 
modell kan till exempel användas för att visa på hur olika typer av bebyggelseutformning 
påverkar värmeunderlag och investeringskostnader för fjärrvärme (Henning och Danestig, 
2008). Modeller kan också beräkna miljöprestanda för olika uppvärmningsformer. Som 
nämndes tidigare i rapporten finns det ett antal modeller som används för att beräkna och 
simulera fjärrvärmeutbyggnad.  
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Figur 12. Förslag på hur en planeringsprocess präglad av dialog mellan kommun 
och fjärrvärmebolag kan se ut. 

Förutom att modellerna kan bidra till att planerare och fjärrvärmebolag får en gemensam 
referensram att föra diskussioner kring kan modellerna också bidra med ett bättre 
beslutsunderlag. Som har nämnts tidigare finns en utbredd övertygelse om att det är olönsamt 
med fjärrvärmeanslutning till småhusområden och ny energieffektiv bebyggelse. Det finns 
studier som har visat att så inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Simuleringsmodeller skulle 
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också kunna bidra med ett bättre beslutsunderlag så att fjärrvärmebolaget inte riskerar att gå 
miste om potentiellt lönsamma områden eller riskerar underdimensionering av nätet.  

Antagligen kan alla modeller som nämndes i avsnitt 2.3 (KRAM, REAM, MODEST och 
LAVA) användas för att simulera hur fjärrvärmeutbyggnad skulle bli i olika scenarier för 
bebyggelsestruktur. Alla modeller skulle troligen behöva vidareutveckling för att kunna väga 
in både ekonomiska och miljömässiga aspekter så att resultaten passar i en planeringskontext.  

Man kan också tänka sig att det finns andra arenor där kommun och fjärrvärmebolag kan 
mötas för samverkan och dialog. Ranhagen (2008) har i arbetet i Energimyndighetens 
program Uthållig kommun arbetat med att just belysa den översiktliga fysiska planeringens 
roll för att bidra till effektiva lokala energisystem baserade på förnybar energi. Ranhagen 
lyfter fram samverkan mellan privat och offentlig sektor som en viktig faktor för att integrera 
energifrågor i fysisk planering. Sådana samarbeten kallas ofta för Public-Private Partnerships 
(Pierre, 1998).  

Många kommuner har börjat utveckla olika samarbetsformer med lokala företag för att främja 
näringslivsutvecklingen i kommunen för att gynna ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. På 
många håll har kommunerna börjat stötta olika typer av miljödrivet företagande (Hjelm et al., 
2008). I sådana samarbeten kan kommunerna bidra med sin kompetens som kunskapsförmedlare 
eller kunskapsbank och agera nav för olika aktörer i samhället (von Malmborg, 2004). Ofta är det 
kommunerna som tar initiativ till samarbete (von Malmborg, 2003) genom att antingen vara 
den som går in som huvudaktör eller genom att erbjuda en arena för företag att mötas och 
inleda samarbeten (Wolf, 2007).  

Genom att bygga upp samverkan, eller partnerskap, mellan fjärrvärmebolag och kommun kan 
man skapa bättre förutsättningar för bygga upp gemensamma visioner om framtidens 
samhälle och energisystem. Gemensamma visioner minskar sårbarheten, då många 
personer/aktörer känner att de äger frågan (Ling et al., 2002). På så sätt är det flera som drar 
mot att partnerskapet ska bli ekonomiskt fruktbart och att det leder till spin-off projekt.  

 

 

 49



 50



7 Slutsatser och idéer till fortsatt forskning 
Syftet med denna förstudie var att börja kartlägga dagens praktik när det gäller hänsyn till 
fjärrvärmefrågor vid kommunal fysisk planering: att identifiera om, och i så fall hur, 
kommuner tar hänsyn till fjärrvärmefrågor i den fysiska planeringen.  

Utifrån de två delstudierna som gjordes har en generell bild av beslutsprocessen från fysisk 
planering till fjärrvärmeexpansion tagits fram och analyserats. Utifrån detta material kan man 
säga att kommunerna mer eller mindre omedvetet påverkar möjligheterna för 
fjärrvärmeexpansion. Planerarna uppger att fjärrvärme finns med som en av många 
avvägningar i den fysiska planeringen, men planerarna överlåter eventuella beslut om 
fjärrvärme till fjärrvärmebolagen. Fjärrvärmebolagen bjuds dock inte in i 
planeringsprocesserna, utan kommer oftast in som remissinstans och kan då inte påverka 
planernas utformning. Genom att inte släppa in fjärrvärmebolaget i processen påverkar 
kommunen alltså indirekt möjligheterna till fjärrvärmeexpansion.  

Utifrån resultaten som framkommit i denna förstudie kan man göra tre övergripande 
iakttagelser. Dessa iakttagelser kan på olika sätt hjälpa till att förklara varför fjärrvärmefrågor 
inte har en framträdande roll i fysisk planering:  

 Aktörerna tror att ny bebyggelse leder till dålig lönsamhet för fjärrvärme 

 Dialogen mellan kommunen fysiska planerare och fjärrvärmebolag är ofta sparsam 

 Det finns antagligen brister i kunskap och förståelse mellan fysiska planerare och 
fjärrvärmebolag 

Utifrån detta kan man dra ett antal slutsatser:  

 Det är viktigt att ha ett bra beslutsunderlag för att inte gå miste om potentiellt 
lönsamma investeringar 

 Det finns goda förutsättningar för samarbete mellan fjärrvärmebolag och kommuner 
inom ramen för fysisk planering 

 Om fjärrvärmebolag och kommunens fysiska planerare börjar samarbeta mer har man 
bättre förutsättningar att öka förståelsen för varandra.  

o Ett verktyg att samlas kring för att skapa gemensamma referensramar skulle 
kunna vara en simuleringsmodell som kan visualisera kopplingen mellan 
planens utformning, värmeunderlag och investeringskostnader. Modellen kan 
också visa på hur miljöpåverkan förändras med val av uppvärmningsform 

 Det skulle kunna finnas en vinst i att bygga upp bredare samverkan mellan 
fjärrvärmebolag och kommun för att bygga upp gemensamma visioner för framtidens 
samhälle och energisystem. Samverkan i så kallade Public-Private Partnerships skulle 
i förlängningen kunna främja både fjärrvärmeetablering och andra affärssamarbeten. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån materialet som kommit fram i denna förstudie har idéer till framtida forskning 
framkommit. Det första förslaget som tas upp är samverkan mellan kommun och 
fjärrvärmebolag och vilka vinster som finns med att samarbeta. De två följande förslagen tar 
båda sin utgångspunkt i småhusområden och risken för bristande lönsamhet. Det sista 
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förslaget bygger en aspekt på nyexploatering som inte kommit upp i detta projekt, nämligen 
nyexploatering av områden med industri eller handel.  

Samverkan mellan fjärrvärmebolag och kommuner 

Som presenterades i kapitel 6.1 fanns det i alla studerade kommunerna någon typ av dialog 
mellan fjärrvärmebolag och kommun. Kommunikationen verkade dock vara både sporadisk 
och sparsam. Detta tillsammans med den i princip obefintliga dialogen inom ramen för fysisk 
planering leder till nya frågeställningar om vad ett förbättrat samarbete skulle kunna leda till. 
Det finns idag ett antal exempel där fjärrvärmebolag och kommun har en bred samverkan, 
från fjärrvärmeetablering i nya områden till hantering av delar av kommunala ansvarsområden 
i form av avfallshantering och rötning av avloppsslam till biogas.  

Utifrån vetskapen om att samarbete mellan fjärrvärmebolag och kommun varierar från 
sporadiska och informella personliga kontakter till bred samverkan i många frågor 
uppkommer frågan: hur mycket kan man vinna på samarbete? Är samverkan mellan kommun 
och fjärrvärmebolag något som borde vara en självklarhet? Varför?. Denna typ av frågor 
skulle vara lämpliga att studera i ett djupare forskningsprojekt. 

Projektet skulle kunna ta upp frågor som:  

 Vilken typ av samarbeten mellan fjärrvärmebolag finns det? 

o Vilka hinder och drivkrafter för samarbete finns? 

o Hur mycket påverkas samarbetet av bolagens ägandeform? 

 Vad leder samarbetena till i praktiken: bättre lönsamhet, högre anslutningsgrad av 
fjärrvärme eller bättre miljöprestanda för fjärrvärmen? 

o Kan man se en koppling mellan samverkansform och samarbetets effekter? 

 Vad kan man lära sig från de samarbeten som finns för att i framtiden kunna ha ett 
bättre samarbete mellan fjärrvärmebolag och kommuner och för att göra mer och 
bättre affärer?  

Lönsamhet för fjärrvärme till småhus 

Denna förstudie har också berört småhusområden som problematiska ur lönsamhetssynpunkt: 
småhusområden anses vara olönsamma. En av anledningarna till att områdena blir olönsamma 
är låg värmetäthet. Detta i sin tur kan bero på flera orsaker, exempelvis energieffektiva hus 
eller att husen är utbredda på ett stort område. Med hjälp av framsynt planering och rätt 
beslutsunderlag skulle kanske fler nya småhusområden kunna anslutas till fjärrvärme. Ett nytt 
forskningsprojekt skulle kunna handla om att vidareutveckla de kalkylverktyg som redan 
används av fjärrvärmebranschen idag. Verktygen skulle kunna utvecklas så att man i 
samarbete med kommunens fysiska planering kan simulera kostnader och miljöpåverkan från 
energianvändningen i nya områden. Med hjälp av sådana simuleringar skulle man kunna visa 
på hur olika bebyggelsestruktur påverkar förutsättningarna för fjärrvärme.   

Småhuskundernas val 

Att anslutning av småhusområden inte anses lönsamma beror inte bara på värmetäthet utan 
också på anslutningsgrad. En fråga som skulle kunna studeras vidare är: hur ska 
fjärrvärmebolagen kunna öka anslutningsgraden för småhus?  

Frågor ett sådant projekt kunde ta upp är exempelvis: 
 Vilka upplevda positiva och negativa aspekter har fjärrvärme?  
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 Vilka tjänster vill framtidens kunder ha? Miljövänlig värme? Kyla? 
 Vad är det som gör att småhusägare tvekar inför en fjärrvärmeanslutning? 

o Hur ska fjärrvärmebolagen närma sig kunderna?  
o Hur ska fjärrvärmebolagen behålla/bygga upp trovärdighet? 

 Vilka andra strukturella hinder mot fjärrvärme finns och hur ska branschen hantera 
dessa? (Ett sådan exempel är standardlösningar med värmepump). 

 

Nyexploatering av områden med industri eller handel 

Något som inte kommit upp i intervjuerna i denna studie är nyexploatering av områden med 
industri eller handel. Både industri och handel har helt andra behov än bostäder, ett exempel 
kan vara stort behov av kyla. Kanske är kylbehovet så stort att det skulle kunna leda till 
leveranser av spillvärme till fjärrvärmenätet. Industri kan också behöva tillförsel av värme 
eller processånga. Ett forskningsprojekt om fjärrvärme i samband med nyexploatering av 
industri- eller handelsområden skulle kunna ta upp vilka system- och miljövinster anslutning 
till fjärrvärmenätet skulle kunna ge. En annan, och kanske än viktigare, aspekt ett sådant 
projekt kunde ta upp är hur själva samarbetet ska organiseras och hur man formulerar 
affärslösningar som alla parter är nöjda med. 
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Bilaga 1 – Intervjumall Steg 1 
Intervjumallen till den orienterade studien byggde på två huvudfrågor med efterföljande 
följdfrågor:  

1. Finns det fjärrvärme i kommunen? (Ja=1, Nej=0 ) 
a. Om ja, hur ser ägarförhållandena ut? 

2. Har det skett någon nyexploatering under de senaste 5 åren? (Ja=1, Nej=0) 
a. Om ja, finns fjärrvärme i området/områdena? (Ja=1, Nej=0) 
b. Om Nej, varför inte? 

 
Visade det sig att kommunen hade fjärrvärme ställdes en fråga om ägarförhållanden till 
fjärrvärmebolaget. I de fall det skett nyexploatering under de senaste fem åren fick 
respondenten följdfrågan om dessa områden anslutits fjärrvärme. I de fall området/områdena 
inte anslutits till fjärrvärme tillfrågades respondenterna om orsakerna till detta. 
 
Svaren lagrades i en databas. För att underlätta sammanställning av resultaten kodades 
samtliga svarsalternativ med en siffra för att underlätta databearbetning, se intervjumallen 
ovan.  
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Bilaga 2 – Intervjumall steg 2 
Materialet bakom den fördjupade studien bygger på två olika intervjumallar; en för de fysiska 
planerarna samt energi- och klimatrådgivarna och en för respondenterna från 
fjärrvärmebolagen samt respondenten från bostadsbolaget i en av kommunerna. De 
övergripande frågeställningarna var: Tar kommunen hänsyn till fjärrvärmefrågor genom sin 
planering vid nyexploatering? respektive Hur går beslutet om huruvida man ska bygga 
fjärrvärme till ett nybyggt område till?  

Fysisk planerare/Energi- och klimatrådgivare  
Övergripande frågeställning: 
Tar kommunen hänsyn till fjärrvärmefrågor i sin planering för nyexploatering? 
Intervjufrågor: 

1. Hur går planeringen till, steg för steg, fram till att det är beslutat vem som ska bygga 
vad och var, samt vilken uppvärmningsform som ska användas? (Tänk praktiskt, hur 
går det egentligen till?) 

2. I vilket skede av planeringsprocessen kommer fjärrvärmebolaget in? 
3. Vad eller vem skulle du säga står för det avgörande beslutet för om det blir fjärrvärme 

i ett planerat nyexploaterat område eller ej? 
4. Har kommunen sökt och fått LIP- och/eller Klimp-bidrag för fjärrvärmeexpansion? 

a. Om Ja, har detta påverkat beslutet om fjärrvärme? 
b. Om nej, varför inte? 

Representant från fjärrvärmebolag/Representant från bostadsbolag  
Övergripande frågeställning: 
Hur går beslutet om huruvida man ska bygga fjärrvärme till ett nybyggt område till? 
Intervjufrågor: 

1. Hur får ni som bolag från första början reda på att det ska ske en nyexploatering inom 
kommunen? 

2. I vilket skede av planeringsprocessen kommer ni som fjärrvärmebolag in? 
3. Hur avgörs det om det blir fjärrvärme eller inte i det planerade området? 
4. Hur tar man reda på om det är lönsamt eller inte?  
5. Vad eller vem skulle du säga står för det avgörande beslutet för om det blir fjärrvärme 

i ett planerat nyexploaterat område eller ej? 
6. Har ni varit med på någon LIP- och/eller Klimp-ansökan för fjärrvärmeexpansion? 
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