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Prisbildning på Svenska 
fjärrvärmemarknaden 

En ekonometrisk analys baserad på drift 
och affärsförhållanden 2009–2019 

Inledning 

Fjärrvärme är den dominerande formen för uppvärmning av bostäder och 
fastigheter med en marknadsandel på närmare 50 procent av 
uppvärmningsmarknaden för små- och flerbostadshus (Energimyndigheten, 2020; 
Werner, 2017).1 Kostnader för, och prissättning av, fjärrvärme är därför av centralt 
intresse för samhället i stort. Allt sedan elmarknaden i Sverige avreglerades 1996 
har marknaden för fjärrvärme haft fri prissättning, dvs. avregleringen innebar att 
fjärrvärmebolagen tilläts frångå kostnadsbaserad prissättning till att bedriva 
verksamheter i syfte att göra vinst.2 Under åren efter elmarknadsreformerna sålde 
ett antal kommuner sina fjärrvärmebolag som därmed övergick antingen till privat, 
statligt (Vattenfall) eller gemensamt (samägt mellan kommun och antingen privat 
eller statlig aktör) ägande. Oavsett ägarstruktur anses fjärrvärmeverksamhet sedan 
reformerna bedrivas med huvudsakligt syfte att göra vinst. Fri prissättning har 
sedan avregleringen lett till ökad spridning i fjärrvärmepriser mellan olika 
geografiska områden. Priset på fjärrvärme år 2019 per månad för en lägenhet i ett 
standardflerbostadshus (årligt uppvärmningsbehov på 193 MWh) är till exempel 
18 procent högre i Stockholm jämfört med Göteborg och nästan 70 procent högre 
jämfört med motsvarande lägenhet i Luleå.3  

Produktionsprocessen för fjärrvärme inkluderar produktion och distribution av 
hetvatten i ett nätverk av rör. Även om konkurrensutsättning i produktionsled är 
möjligt och har diskuterats (t.ex. Wårell och Sundqvist, 2009), så kan 
distributionen, i ett fast nätverk med höga investeringskostnader, ses som ett 
naturligt monopol. På den svenska fjärrvärmemarknaden är därför produktion och 
distribution av fjärrvärme begränsad till ett bolag per prisområde. 
Fjärrvärmebolagen är därför i en monopolliknande situation och fungerar i stort 

                                                           
1 I kontrast så är marknadsandelen för värmepumpar ca 25 procent (Energimyndigheten, 2020; 
Werner, 2017). 
2 Avregleringen av fjärrvärmemarknaden innebar att tidigare direktiv, om att fjärrvärmeföretag inte 
skulle göra vinst utan endast bedriva kostnadstäckande verksamhet, togs bort. Utöver detta så 
öppnades fjärrvärmemarknaden så att även andra bolag (inte bara kommunala) kunde verka på 
marknaden. 
3 Stockholm 983 kr per lägenhet på månadsbasis, Göteborg 834 kr per lägenhet på månadsbasis och 
Luleå 579 kr per lägenhet på månadsbasis. Se http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-
2019/fjarrvarme-2019/. 



. . . . . . .. . . 

 

   
 4

som prissättare, dvs. de är aktörer i en situation där de kan nyttja sin 
marknadsposition till att sätta priser potentiellt högre än vad som kan förväntas på 
en konkurrensutsatt marknad. Fjärrvärmebolagens monopolsituation avviker dock 
från den klassiska läroboksformen då bolagen samtidigt är en del i en större 
marknad för uppvärmning. Alternativa uppvärmningsformer som direktverkande 
el, värmepumpar, olja, etc. är på uppvärmningsmarknaden konkurrerande 
alternativ.4 Detta innebär att om fjärrvärmebolagen utnyttjar sin marknadsmakt 
fullt ut, dvs. relativt andra uppvärmningsformer tar ut för höga priser, finns en 
potentiell risk att kunder byter till andra uppvärmningsformer. Rent teoretiskt är 
det därför troligt att detta begränsar fjärrvärmeföretagens möjligheter att ta ut ett 
vinstmaximerande monopolpris.  

Givet fjärrvärmemarknadens struktur och variationen i priser så har reglering och 
konkurrensutsättning av marknaden debatterats genom åren. Wårell och Sundqvist 
(2009), till exempel, analyserar möjligheter för tredjeparts konkurrensutsättning i 
produktionsled medan Holm (2013) analyserar möjligheter och förutsättningar för 
införande av reglering på fjärrvärmemarknaden. Kanske som en möjlig respons till 
dessa diskussioner introducerades år 2013 plattformen Prisdialogen. Plattformen, 
introducerad av Riksbyggen, SABO (sedermera Sveriges Allmännytta) och Svensk 
fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), är tänkt att fungera som en brygga 
mellan fjärrvärmebolag och kunder och har som uttalat syfte att stärka kundens 
ställning och åstadkomma en stabil och förutsägbar utveckling av 
fjärrvärmepriser.  

Då Sverige idag är ett av få länder som inte reglerar fjärrvärmemarknaden finns det 
från myndighets- och konsumentperspektiv ett stort intresse att förstå 
prisbildningen av fjärrvärme och hur den utvecklas över tid.5 Kunskap om hur 
priser sätts och vad som förklarar skillnader i priser mellan olika geografiska 
prisområden är centralt i en framtida diskussion av möjlig reglering och 
konkurrensutsättning av fjärrvärmemarknaden. Syftet med denna studie är att bidra 
till att öka kunskapen om prisutvecklingen på den svenska fjärrvärmemarknaden 
under åren 2009–2019 samt peka på vilka prisskillnader som finns mellan olika 
prisområden. Studien ämnar vidare belysa vilka faktorer som ligger bakom 
prisbildningen på marknaden, vilken roll prisutveckling för konkurrerande 
uppvärmningsalternativ har, samt analysera huruvida den marknadsbaserade 
plattformen Prisdialogen har påverkat prisbildningen.  

Bakgrund 

Innan avregleringen av elmarknaden år 1996 bedrevs fjärrvärmeverksamhet 
huvudsakligen i kommunal regi. Prissättningen var kostnadsbaserad och 
                                                           
4 Konkurrensen på uppvärmningsmarknaden är dock begränsad på grund av betydande 
omställningskostnader mellan olika uppvärmningsformer. 
5 Fjärrvärmemarknader är reglerad i till exempel Danmark och Litauen medan marknaderna i Sverige 
och Finland är oreglerade (Aronsson och Hellmer, 2009). 
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verksamheter tilläts inte drivas med syfte att göra vinst. Avregleringen av 
fjärrvärmemarknaden ändrade dessa förutsättningar och innebar att verksamheter 
tilläts bedrivas av andra (än kommunala) ägare och med syfte att göra vinst. Dessa 
förändringar ledde till en våg av kommunala utförsäljningar av 
fjärrvärmeverksamheter. Under åren 1995–2005 såldes 56 kommunala 
fjärrvärmerörelser (Magnusson, 2015). Efter denna aktiva period konsoliderades 
marknaden ur ett ägarperspektiv och under de efterföljande åren har endast ett fåtal 
fjärrvärmebolag bytt ägare.  

Fjärrvärme är en typisk nätverksbransch, där produktionen och distributionen av 
värme sker via ett fast nätverk och där investeringen i byggandet av nätverket är 
kostsamt. I denna typ av bransch kommer företaget som kontrollerar nätverket att 
ha en stark marknadsposition, dvs. en monopolliknande ställning. 
Fjärrvärmeföretagen möter dock viss konkurrens vad gäller marknaden för 
uppvärmning som helhet då ett allt för högt pris på fjärrvärme kan leda till 
svårigheter att attrahera nya kunder samt till att kunder väljer andra typer av 
uppvärmning, t.ex. direktverkande el, värmepump, olja, etc.  Detta begränsar i viss 
mån dess möjlighet till fri prissättning.  

I Figur 1 illustreras en vanligt förekommande figur som tänks representera ett 
monopolistiskt fjärrvärmebolags situation.6  

 
Figur 1: Prissättning för monopol 

                                                           
6 Givet efterfrågekurvan i Figur 1 så representeras marginalintäktskurvan av den inre streckade 
negativt lutande linjen.  
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Ur teoretisk synvinkel representerar en situation där monopolisten maximerar sin 
vinst, dvs den produktionsvolym 𝑄  i Figur 1 då marginalkostnaden (kostnaden 
för att producera ytterligare en enhet) är lika med marginalintäkten (intäkten från 
att producera ytterligare en enhet), det högsta priset 𝑃  som vi kan förvänta oss på 
marknaden. I kontrast till detta kan ställas en marknadsform med högsta möjliga 
grad av konkurrens där företagens vinstmaximering och konkurrenssituation 
kommer att leda till ett marknadspris där priset är lika med marginalkostnaden, 
𝑃 . Givet kostnadsstrukturen som illustreras i figuren, med fallande långsiktig 

styckkostnad (stordriftsfördelar), så kommer den effektiva marknadslösningen 
𝑄  inte vara långsiktig hållbar då priset per styck är lägre än långsiktiga 

styckkostnaden. På denna typ av marknad är då den ekonomiskt långsiktigt hållbara 
lösningen produktionen 𝑄  med priset 𝑃 . Detta kan tänkas representera hur 
fjärrvärme var prissatt före avregleringen då priset 𝑃  ger kostnadstäckning och 
en skälig avkastning på kapital. 

Vilket pris är då rimligt att tro att ett fjärrvärmeföretag väljer? Om de agerar som 
renodlade monopolister kommer de att välja 𝑃 , men mer troligt är att de väljer ett 
pris mellan 𝑃  och 𝑃 .  Detta kan motiveras av att fjärrvärmebolagen möter 
konkurrens på uppvärmningsmarknaden som helhet vilket kan begränsa 
möjligheterna att agera som en renodlad monopolist. Hot om framtida reglering 
kan även påverka bolag till att begränsa användandet av sin marknadsmakt.  Det 
lokala fjärrvärmeföretaget möter en negativt lutande efterfrågekurva vilket ger 
lutningen på marginalintäktskurvan. Lutningen på efterfrågekurvan speglar 
konkurrenssituationen samt kundernas priskänslighet för fjärrvärme för 
uppvärmning på respektive ort. En brant lutande efterfrågekurva speglar en 
situation där prisförändringar ger små förändringar på efterfrågan på fjärrvärme, 
dvs. fjärrvärmekunderna har en relativt låg benägenhet att sluta konsumera 
fjärrvärme trots höjda priser. Detta kan bero på en låg priskänslighet hos kunder, 
t.ex. kunder med relativt höga inkomster och/eller låg prismedvetenhet, eller på att 
priserna på alternativa uppvärmningsformer är relativt fjärrvärmepriserna höga. En 
flack efterfrågekurva och andra sidan speglar en situation där prisförändringar ger 
relativt större förändringar i efterfrågan på fjärrvärme, dvs. fjärrvärmekunderna har 
en relativt högre benägenhet att sluta konsumera fjärrvärme vid höjda 
fjärrvärmepriser. Detta kan bero på en hög priskänslighet hos kunder, t.ex. kunder 
med relativt låga inkomster och/eller hög prismedvetenhet, eller på att priserna på 
alternativa uppvärmningsformer är relativt fjärrvärmepriserna låga.  

Lutningen på efterfrågekurvan och därmed marginalintäktskurvan samt 
marginalkostnadskurvan bestämmer teoretiskt monopolistens val av 
produktionsvolym och pris. Detta implicerar i analysen av fjärrvärmeföretagens 
prissättning att faktorer som påverkar den lokala efterfrågan på uppvärmning samt 
företagets produktions och kostnadsstruktur bestämmer vilket pris företaget 
kommer att välja. Då företag i en monopolsituation är prissättare så kommer utöver 
dessa faktorer även företagets prisstrategi att påverka den slutliga prissättningen. 
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En monopolist kan av strategiska skäl välja ett pris som är lägre än det teoretiska, 
𝑃 , om de av olika skäl finner detta lämpligt. Prisstrategiska faktorer kan därför 
även spela en central roll i prisbildningen på fjärrvärmemarknaden. 

Utifrån ovanstående teoretiska resonemang bör en ekonometrisk modell för att 
förklara skillnader i olika fjärrvärmepriser mellan olika prisområden inkludera 
faktorer som speglar skillnader i kostnadsstruktur, efterfrågeförhållande, samt 
skillnader i prisstrategiskt agerande mellan olika bolag och prisområden. 

Ett fåtal tidigare empiriska studier har tidigare beaktat prisbildning på 
fjärrvärmemarknader. Linden & Peltola-Ojala (2010) modellerar finska 
fjärrvärmepriser med fokus på att studera effekten av avregleringen av den finska 
fjärrvärmemarknaden år 1999. Studien använder finska data under åren 1996 till 
2002 och finner att lokala produktions- och försäljningsstrukturer är av betydelse 
för prisbildningen samt att avregleringen av marknaden har lett till ett långsiktigt 
lägre pris på fjärrvärme. Studien påvisar bland annat att fjärrvärmepriser under 
perioden är signifikant lägre i offentligt (jämfört med privat) ägda bolag samt att 
skillnader i bränslekostnader är en av förklaringarna till heterogenitet i 
fjärrvärmepriser mellan olika geografiska områden.   

Colnerud Granström (2011) analyserar prisbildning på den svenska 
fjärrvärmemarknaden utifrån tvärsnittsdata från år 2009. I studien konstaterades att 
skillnader i fjärrvärmepriser mellan olika prisområden kunde förklaras av 
skillnader i fjärrvärmebolagens kostnadsstruktur (styckkostnader), bolagens 
övergripande prisstrategi, samt av skillnader i efterfrågan på olika orter. 

Egüez (2020) studerar huruvida skillnader i ägarskap (privat eller kommunalt) 
påverkar priser på fjärrvärme på den svenska marknaden under perioden 2012–
2017. Studiens resultat indikerar att fjärrvärmepriser är signifikant högre i privat 
jämfört med kommunalt ägda fjärrvärmebolag. Utöver detta indikerar studien att 
skillnader i kostnadsstruktur mellan fjärrvärmebolag (dvs. skillnader i 
styckkostnader i produktion och distribution) inte förklarar variationer i priser men 
att priser är positivt korrelerat med kostnadsutvecklingen för värmepumpar.    

De teoretiska resonemangen ovan samlat med resultaten från tidigare empiriska 
studier utgör grunden för den ekonometriska analysen.  

Analys 

Data 

I detta kapitel redovisas datakällorna som använts i studien. Grunddata utgörs av 
fjärrvärmebolagens redovisning av drift- och affärsförhållanden (DoA) för åren 
2009–2019. I grundfilen från Energimarknadsinspektionen återfinns data från 224 
fjärrvärmebolag uppdelade på över 400 prisområden. Efter strukturering och 
genomgång av grundfilen och borttagande av prisområden som till stor del saknar 
relevant data för att genomföra studien återstod 175 fjärrvärmebolag med totalt 397 
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fjärrvärmeprisområden.7 För respektive prisområde finns fjärrvärmepriser 
redovisade i DoA för kategorierna småhus, flerbostadshus, lokaler och 
samfälligheter uppdelat efter olika uppvärmningsbehov. För småhus redovisas 
priser för uppvärmningsbehov 15,000kWh, 20,000kWh, 30,000kWh och 
40,000kWh medan för flerbostadshus, lokaler och samfälligheter för 
uppvärmningsbehov 80MWh, 193MWh, 500MWh och 1000MWh. För att minska 
inverkan från extrema värden i analysen så har prisdata trimmats, dvs. prisområden 
med priser som avviker signifikant från övriga prisområden har plockats bort från 
urvalet. I Appendix A redovisas de prisområden som plockats bort.  

Utöver prisdata innehåller DoA uppgifter om produktions och 
distributionsförhållanden för fjärrvärme som ligger till grund för beräkning av 
produktions- och distributionskostnader, distributionsnätets genomsnittsålder samt 
distributionsnätens längd. Data gällande ägarstruktur för fjärrvärmebolag har 
inhämtats från Magnusson (2015) samt kompletterats med information från 
bolagens hemsidor. 

Utöver data från DoA så har priser på konkurrerande uppvärmningsalternativ 
inhämtats och beaktats i studien. Priser på el har erhållits från 
Energimarknadsinspektionens jämförelseverktyg Elpriskollen.8 Priser på el finns 
redovisade för de fyra elprisområdena för småhus (20,000kWh) och för lägenhet 
(2,000kWh) samt separat för kommuner med reducerad skatt. Nätavgifter har 
erhållits på kommunalnivå för småhus (20,000kWh) och för lägenhet (2,000kWh) 
från Energimarknadsinspektionen.  Data för den totala installationskostnaden för 
värmepumpar (nyckelfärdigt) aggregerat för Sverige för åren 2010–2019 har 
inhämtats från Svenska Kyl och Värmepump Föreningen (SKVP). SKVP samlar 
in prisdata via PULSEN-enkäten (https://skvp.se/statistik/pulsen/2020). I enkäten 
utfrågas återförsäljare och installatörer om total installationskostnad för 
värmepump med uppvärmningskapacitet på 20,000kWh per år. För flerbostadshus, 
med uppvärmningsbehov på 193MWh per år har data justerats via SKVPs 
jämförelseverktyg (JFK: https://skvp.se/varmepumpar/jfk-online).  

Data för temperaturvariationer har inhämtats från Eurostat gällande 
uppvärmningsdagar, ”Heating degree days (HDD)”. Data har inhämtats för NUTS3 
regioner, dvs på länsnivå. Data har sedan länkats till respektive 
fjärrvärmeprisområde via den kommunen där fjärrvärmeområdet har sin 
huvudverksamhet. Eurostats HDD indikator beräknas genom att jämföra den 
genomsnittliga lufttemperaturen och ett tröskelvärde på 18°C när 
utomhustemperaturen är mindre än 15°C. 

                                                           
7 För att ingå i dataurvalet behövs fjärrvärmepriser observeras åtminstone för någon av 
priskategorierna.   
8 Data levererades från Energimarknadsinspektionen. Alla elhandelsföretag måste kontinuerligt 
rapportera fasta och rörliga prisavtal till Energimarknadsinspektionen. Dessa presenteras på 
Elpriskollen. 
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Socioekonomisk och demografisk data har inhämtats från Statistiska Centralbyrån 
(SCB). Genomsnittlig disponibel inkomst och sammansättningen på antalet hushåll 
boende i småhus relativt i lägenhet (flerbostadshus) har inhämtats för respektive 
kommun och sedan länkats till det fjärrvärmeprisområde som huvudsakligen 
verkar i respektive kommun.  

Information om fjärrvärmebolag som är medlem, och när de blev medlemmar, i 
Prisdialogen har inhämtats från Prisdialogens hemsida  
(https://www.prisdialogen.se/medlemmar/). 

Möjliga förklaringsfaktorer  
I detta kapitel diskuteras och presenteras data för möjliga förklaringsfaktorer för 
svenska fjärrvärmepriser. Dessa förklaringsfaktorer utgör grunden för den 
ekonometriska analysen för att förklara skillnader mellan prisområden i svenska 
fjärrvärmepriser under perioden 2009–2019. Faktorerna baseras på det teoretiska 
resonemanget i bakgrundskapitlet samt från resultat från tidigare empiriska studier 
av fjärrvärmepriser. Förklaringsfaktorerna härrör övergripande till grupperna 
bolagsrelaterade (dvs. typ av ägare, produktionsstorlek, totala kostnader för 
produktion och distribution, produktionsmix, nätålder och nätlängd), 
konkurrenssituationen på uppvärmningsmarknaden (elpris och installationskostnad 
för bergvärme9) och efterfrågerelaterade faktorer (disponibel inkomst, 
bostadssammansättning och uppvärmningsbehov). 

Bolagsrelaterade  

Ägarstruktur och ägarfördelning  
Skillnader i prissättning av fjärrvärme kan tänkas bero på skillnader mellan vem 
som äger bolagen. Detta kan motiveras med att olika ägare kan ha olika strategier 
för prissättning, t.ex. kostnadsbaserad, jämförelsebaserad (med andra i branschen) 
eller alternativbaserad (jämförelse med andra uppvärmningsalternativ), olika 
förmåga och incitament till att effektivt organisera produktion och distribution, 
men även tänkas bero på olika underliggande målsättningar med verksamheten. 
Till exempel, en vanligt nämnd orsak till att privatisera olika typer av offentliga 
verksamheter är att privata ägare oftast tänks ha en högre förmåga och incitament 
att bedriva verksamheter mer kostnadseffektivt. Det är därför av intresse att studera 
huruvida prissättning av fjärrvärme varierar mellan olika typer av ägare i den 
ekonometriska analysen. I Tabell 1 redovisas ägarstrukturen för de 
fjärrvärmeprisområden som ingår i studiens urval uppdelat på kategorierna 
kommunala, privata, samägda/statliga, samt medlemsägda. 

 

                                                           
9 Installationskostnaden för bergvärme samvarierar i hög grad med kostnadsutvecklingen för 
installation av andra typer av värmepumpar, till exempel jordvärme, luftvärme och grundvatten. 
Installationskostnaden för bergvärme betraktas därför i den ekonometriska analysen som 
representative för hela gruppen värmepumpar.       
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Tabell 1: Ägarstruktur 
 Medel Standardavvikelse Min Max 

Kommunala 0.64 0.48 0 1 
Privata 0.22 0.42 0 1 
Samägda/statliga 0.12 0.32 0 1 
Medlemsägda 0.02 0.15 0 1 

 
Ur tabellen kan man se att av de 397 prisområden som ingår i urvalet ägs 64 procent 
av kommuner, 22 procent av privata ägare, 12 procent är samägda eller statligt 
ägda, medan 2 procent är medlemsägda. I den ekonometriska analysen kommer så 
kallade dummy variabler att användas för att kontrollera för typ av ägare.10 Dummy 
variablerna, en för kommunala, en för privata, en för samägda/statligt ägda och en 
för medlemsägda prisområden, antar värdet 1 om ägarna till prisområdet faller i 
respektive kategori, annars noll.  

Magnusson (2015) redogör för den historiska ägarutvecklingen och förändringar 
av ägarskap inom fjärrvärmebranschen. Som tidigare nämnts så var den mest aktiva 
perioden för ägarbyte under perioden 1995–2005 då 56 kommunala 
fjärrvärmerörelser såldes (Magnusson, 2015). Efter denna aktiva period 
konsoliderades marknaden och under de efterföljande åren har endast ett fåtal 
fjärrvärmebolag bytt ägare. Generellt så är ägarstrukturen relativt stabil över den 
studerade tidsperioden. Vid bearbetning av DoA-filerna noteras att ett mindre antal 
prisområden bytt ägare under perioden 2009–2019. I Tabell B1 i Appendix B 
redovisas en tabell med prisområden som identifierats med ägarbyten. 

Då typ av ägare i tidigare studier, till exempel Colnerud Granström (2011) och 
Egüez (2020), visat sig ha en påverkan på fjärrvärmepriset så kan det vara av 
intresse att studera fördelningen av ägarskap över olika geografiska regioner. I 
Tabell 2 redovisas procentuella fördelningen av respektive ägarkategori fördelade 
på Sveriges fyra elprisområden11. 

Tabell 2: Geografisk fördelning av ägarskap av fjärrvärmebolag. 

  Elprisområde 1 Elprisområde 2 Elprisområde 3 Elprisområde 4 

Kommunalt 0,86 0,71 0,65 0,59 

Privata 0,05 0,27 0,16 0,27 

Samägda 0,09 0,02 0,17 0,10 

Medlemsägda 0,00 0,00 0,01 0,04 
 

Det mest tydlig geografiska mönstret gällande ägarskap av fjärrvärmebolag är 
fördelningen av kommunalt ägande. Andelen kommunalt ägda bolag verksamma i 

                                                           
10 En dummyvariabel är en variabel som konstrueras att antingen ta värdet noll eller ett. Variablerna 
används för att mäta effekten av kategoriska (icke-numeriska) variabler i en regressionsanalys. Till 
exempel, om man vill studera effekten på fjärrvärmepris av att ha privata ägare så kan en dummy 
variabel konstrueras som tar värdet ett för de fjärrvärmeprisområden som har privata ägare, annars 
värdet noll för fjärrvärmeprisområden med andra typer av ägare.   
11 Se Appendix C för illustration av elprisområden i Sverige.  
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prisområden stiger stadigt från syd (elprisområde 4) till norr (elprisområde 1). 
Andelen privat ägda fjärrvärmebolag är minst i norra Sverige (elprisområde 1) 
medan antalet medlemsägda bolag är störst i södra Sverige (elprisområde 4). 

Volym av fjärrvärmeförsäljning 
För att kontrollera för skaleffekter i priset, dvs. om priset ändras för olika 
produktionsvolymer, kommer försäljningsvolym inkluderas i den ekonometriska 
analysen. Generellt skiljer sig totalt såld värme och totalt producerad värme då 
distributionen av hetvatten genererar värmeförluster. I analysen av priser kommer 
mängden såld värme att användas som mått på volym samt för att beräkna 
genomsnittliga priser. I Tabell 3 redovisas fördelningen av försäljningen av 
fjärrvärme (GWh) för ett genomsnittligt prisområde över perioden 2009–2019 
mellan olika typer av kundkategorier. Försäljningen redovisas i DoA uppdelat 
mellan småhus, flerbostadshus, lokaler, samfälligheter, övrigt, samt för den totala 
försäljningen.12 
  

Tabell 3: Såld kvantitet för genomsnittligt prisområde (GWh), 2009–2019 
 Medel Standardavvikelse Min Max 

Småhus 12.34 30.84 0 401 
Flerbostadshus 62.78 291.45 0 5706 
Lokaler 32.46 121.18 0 2379 
Samfälligheter 1.28 8.05 0 116 
Övrigt 21.63 81.73 0 1595 
Totalt 130.45 500.00 0 8908 

 
Tabell 3 visar att totala försäljningen för det genomsnittliga prisområdet (130.45 
GWh) över perioden 2009–2019 främst har gått till flerbostadshus (48%), lokaler 
(25%), övrigt (17%), småhus (9%) samt samfälligheter (1%) i fallande 
storleksordning.  

I Figur 2 illustreras genomsnittlig totalt såld värme per prisområde samt 
genomsnittligt total såld värme uppdelat på olika ägarkategorier under perioden 
2009–2019.  

                                                           
12 Noterbart är att minimumvärdet på såld volym är noll. Detta beror på att vissa fjärrvärmeområden 
redovisat noll såld värme för vissa kundtyper men har positiv försäljning till andra kundtyper under 
samma år.  



. . . . . . .. . . 

 

   
 12

 
  Figur 2: Såld värme för ett genomsnittligt prisområde (GWh) 2009–2019. 
 
Noterbart är att volymen såld värme är relativt stabil över tidsperioden för alla 
ägarkategorier samt totalt för ett genomsnittligt prisområde (oavsett ägare). 
Genomsnittliga försäljningen per prisområde är störst för samägda/statliga 
prisområden (271.85 GWh), följt av kommunägda (126.07 GWh) och privata 
(80.71 GWh), medan den är minst för medlemsägda prisområden (7.81 GWh). 

Kostnads- och produktionsstruktur  
En potentiellt central faktor för att förklara skillnader i fjärrvärmepriser mellan 
prisområden är skillnader i totala (produktion och distribution) styckkostnader 
(kr/kWh) för fjärrvärme. I DoA redovisas följande kostnadsposter: drift- och 
underhållskostnader för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle 
(hädanefter förkortat produktionskostnader) samt drift- och underhållskostnader 
för fjärrvärmenätet (hädanefter förkortat distributionskostnader). Baserat på dessa 
poster har produktionskostnader, distributionskostnader samt totala kostnader 
beräknats och sedan relaterats till prisområdens produktionsvolym för att få 
produktions-, distributions-, och totala kostnader per kWh såld värme.   

I Tabell 4 nedan redovisas styckkostnader (kr/kWh) fördelade på produktion och 
distribution samt totalt (både nät och produktion) för ett genomsnittligt prisområde 
över perioden 2009–2019.  
 

Tabell 4: Genomsnittliga kostnader och investeringar (kr/kWh) per prisområde. 
 Medel (kr/kWh) Standardavvikelse Min Max 

Kostnader:     
- Produktion 0.42 0.25 0 4.68 
- Distribution 0.03 0.07 0 0.75 
- Total styckkostnad 0.45 0.25 0 4.68 

 
Notera att genomsnitten för kostnadsposterna inkluderar ett mindre antal 
prisområden som vissa år redovisat noll i kostnader för produktion och distribution, 
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dvs inte haft produktion av fjärrvärme vissa perioder. I Figur 3 illustreras 
genomsnittlig styckkostnad för alla prisområden över perioden 2009–2019. 
 

 
Figur 3: Styckkostnad (kr/kWh) för genomsnittligt prisområde 2009–2019. 
 
Genomsnittliga styckkostnaden över alla prisområden i urvalet faller över 
perioden. Detta kan ses av den prickade trendlinjen. En enkel regression med 
styckkostnad som beroende variabel mot en trendvariabel indikerar en negativ 
signifikant trend där styckkostnaden faller i genomsnitt med 0.005 kr per år, dvs 5 
öre över en tioårsperiod. I Figur 4 illustreras styckkostnaden i genomsnitt över olika 
ägarkategorier. 
 

 
Figur 4: Genomsnittlig styckkostnad över olika ägarkategorier 2009–2019. 
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Mest noterbart är fallet i genomsnittlig styckkostnad för prisområden med privata 
ägare. En enkel regression med styckkostnad som beroende variabel mot en 
trendvariabel för urvalet av prisområden med privata ägare indikerar en negativ 
signifikant trend där styckkostnaden faller i genomsnitt med 0.018 kr per år, dvs 
18 öre över en tioårsperiod. Här bör noteras att genomsnittliga styckkostnaden över 
ägarkategorier var näst högst för privatägda prisområden år 2009 (0.46 kr/kWh) 
medan den är lägst bland ägarkategorierna år 2019 (0.38 kr/kWh). För kommunalt 
ägda prisområden erhålls en svag negativ trend i genomsnittlig styckkostnad (ett 
fall i styckkostnad med 0.2 öre per år), för samägda och statligt ägda prisområden 
erhålls en svagt positiv trend i styckkostnader (en ökning med 0.4 öre per år), 
medan för medlemsägda prisområden (ej visade i figuren) ingen signifikant trend, 
alla över perioden 2009–2019.   

Produktionsmix 
I DoA anges inriktningen för produktionsanläggningen i termer av om 
produktionen skett i kraftvärmeverk, hetvattenpanna eller kombinerat. Utöver detta 
anges om produktionen inkluderar produktion av elektricitet utöver 
varmvattenproduktionen.13 Utav dessa argumenterar Linden & Peltola-Ojala 
(2010) för att kombinerad produktion av hetvatten och elektricitet utgör en 
konkurrensfördel som teoretiskt borde avspegla sig i ett lägre fjärrvärmepris. 

I Tabell 5 redovisas andelen produktionsanläggningar (fjärrvärmeprisområden) i 
dataurvalet som använder kraftvärmeverk, hetvattenpanna, kombination av båda, 
samt som kombinerar produktion/försäljning av hetvatten med elektricitet (s.k. 
combined heat and power, CHP).  
 

Tabell 5: Produktionsmix 
 Proportion Standardavvikelse Min Max 

Produktionsmix:     
- Hetvattenpanna  0.89 0.32 0 1 
- Kraftvärmeverk 0.18 0.39 0 1 
- Kombinerat 0.18 0.39 0 1 
- CHP 0.18 0.39 0 1 

  
Det dominerande produktionssättet av varmvatten är i hetvattenpanna vilket sker i 
89 procent av prisområdena i urvalet, medan 18 procent sker i kraftvärmeverk. 
Kombinerad produktion av hetvatten och elektricitet (CHP) sker i 18 procent av 
prisområdena. Noterbart här är att för 11 procent av prisområdena i urvalet så 
saknas uppgifter om produktion skett med hetvattenpanna eller kraftvärmeverk.     

Nätegenskaper i termer av längd och ålder 
Hur stora underhållskostnader ett fjärrvärmebolag har för sina distributionsnät 
beror till stor del på nätets storlek (längd) och ålder. I DoA ingår uppgifter om 

                                                           
13 DoA innehåller även uppgifter om användningen av olika bränslen i produktionsprocessen. Då 
andelar av olika inputbränslen främst förklarar skillnader i kostnadsstruktur mellan olika prisområden 
är dessa mest lämplig att använda i analys av kostnadsfunktioner. I analysen av fjärrvärmepriser så 
fångas skillnader i användning av olika bränslen genom skillnader i kostnader för bränsle.   
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distributionsnätets ledningslängd (km) för respektive prisområde samt uppgifter 
om när i tid tidigare investeringar har gjorts. Notera här att nätets ledningslängd är 
för hela prisområdet och i praktiken kan bestå av ett antal mindre fjärrvärmenät. 
Informationen om när investeringar gjorts historiskt anges i hur många procent av 
nätet som byggdes före 1950, under 60-talet, under 70-talet, under 80-talet, under 
90-talet, under 2000-talet, samt under det senaste decenniet. Utifrån dessa data har 
distributionsnätets viktade ”ålder” beräknats för varje år under perioden 2009–
2019. Genom att ta antalet år från när investeringarna gjordes fram till aktuellt år 
och sedan summera dessa med respektive nätandelar som vikter erhålls ett viktat 
åldersmått för distributionsnätet. Till exempel, för att beräkna genomsnittliga ålder 
nätet hade år 2012, givet en situation där 50 procent av investeringar i nätet gjordes 
under 70-talet och resterande 50 procent under 90-talet, så beräknas nätets ålder 
som: 0.5 × (2012 − 1975) + 0.5 × (2012 − 1995) = 27 å𝑟.  

Nätets ålder kan, utöver att fånga kostnadsaspekter, även tänkas spegla bolagets 
kapitalkostnader. Då uppgifter om dessa inte ingår i DoA kan nätets ålder användas 
som en proxyvariabel för bolagets kapitalkostnader. Ett bolag med ett äldre nät, där 
lån betalats bort, kan då tänkas fånga ett bolag med relativt mindre 
kapitalkostnader. I Tabell 6 redovisas genomsnittlig ålder på distributionsnäten 
samt dess genomsnittliga längd som totalt genomsnitt i hela urvalet.  
 

Tabell 6: Genomsnittligt distributionsnätsegenskaper (per prisområde): 
 Medel Standardavvikelse Min Max 
Distributionsnätets ålder (år) 15.42 7.21 0 57 
Distributionsnätets längd (km) 78.71 176.94 1 2130 

 
Noterbart är att för de olika ägarkategorierna så har samägda prisområden i 
genomsnitt de äldsta näten (17.19 år), följt av privat ägda prisområden (16.75 år), 
medan medlemsägda prisområden har lägst genomsnittlig ålder (11.52). I 
genomsnitt längst nät har kommunalt ägda prisområden (84.26 km), följt av 
samägda prisområden (78.53 km), medan medlemsägda prisområden i genomsnitt 
har de kortaste distributionsnäten (8.20 km).  

Konkurrenssituation på uppvärmningsmarknaden 
Hur stor del av uppvärmningsmarknaden som tillfaller fjärrvärme beror till del på 
relativpriser gentemot alternativa uppvärmningsalternativ. För att kontrollera för 
detta i den ekonometriska analysen så inkluderas priset på el i den kommun där 
prisområdet huvudsakligen har sin verksamhet samt totala installationskostnaden 
för bergvärmepump. I Figur 5 illustreras utvecklingen av genomsnittliga priset för 
el uppdelat på småhus (uppvärmningsbehov 20,000 kWh) och flerbostadshus 
(lägenhet 2,000 kWh) samt installationskostnaden för bergvärmepump normerad 
till 2009 års installationskostnad14. 

                                                           
14 Installationskostnaderna för bergvärme (observerade på årlig basis) har dividerats med 
installationskostnaden för år 2009. Detta innebär att observationen år 2009 blir ett och att 
kostnadsutvecklingen därefter mäts relativt detta värde.  
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Figur 5: Genomsnittliga elpriser och kostnader för bergvärme 2009–2019. 
 
Genomsnittliga elpriset för småhus över hela perioden 2009–2019 är 1.17 kr per 
kWh medan motsvarande elpris för flerbostadshus (lägenheter) är 1.68 kr per kWh. 
Genomsnittliga installationskostnaden för bergvärme är 144,172 kr. Elpriset för 
småhus har en signifikant fallande trend över perioden medan 
installationskostnaden för bergvärmepumpar har en signifikant stigande trend. 
Genomsnittliga elpriset för flerbostadshus uppvisar däremot ingen tydlig 
(signifikant) trend.   

Efterrågerelaterade faktorer 
En potentiell viktig efterfrågefaktor som kan förklara skillnader i fjärrvärmepriser 
mellan olika prisområden är skillnader i hushållsinkomster mellan olika 
geografiska prisområden. För att kontrollera för detta har uppgifter om 
genomsnittliga disponibla inkomster för hushåll i olika kommuner inhämtats från 
SCB. I linje med ekonomisk teori kan vi förvänta oss att efterfrågan på 
uppvärmning ökar med ökande inkomst alternativt att hushåll med högre inkomst 
är mindre priskänsliga än hushåll med lägre inkomster.  

Skillnader i sammansättningen av fastigheter inom prisområden är en annan faktor 
som kan påverka efterfrågan gällande uppvärmning och därmed fjärrvärmepriser. 
För att kontrollera för detta har uppgifter om antalet hushåll som bor i småhus 
respektive lägenheter i flerbostadshus i olika kommuner inhämtats från SCB. 
Utifrån denna data används antalet småhus i relation till lägenheter i flerbostadshus 
som mått på kommunens (prisområdets) boendesammansättning. En högre andel 
småhus relativt lägenheter i flerbostadshus i ett prisområde (kommun) kan generellt 
förväntas vara positivt relaterat till fjärrvärmepriser. Detta kan motiveras utifrån att 
ägare till flerbostadshus dels har en starkare förhandlingsposition (köper större 
kvantiteter) och dels att distributionskostnader till flerbostadshus (fler hushåll) i 
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genomsnitt är mindre per kund (stordriftsfördel). Detta borde förväntas ge lägre 
fjärrvärmepriser i prisområden (kommuner) med relativt fler flerbostadshus 
(lägenheter) i relation till småhus.  

Geografiska skillnader i temperatur ger upphov till skillnader i 
uppvärmningsbehov mellan olika delar av landet. Då detta påverkar efterfrågan på 
uppvärmning och potentiellt fjärrvärmepriser så har data på ”Heating degree days” 
(HDD) per år hämtats på länsnivå från Eurostat. HDD är ett mått utformat för att 
kvantifiera uppvärmningsbehov och efterfrågan på energi för att värma en 
byggnad. Kortfattat mäter måttet hur mycket (i grader) och hur länge (i dagar) som 
utomhustemperaturen understiger en referenstemperatur. Högre värde indikerar då 
generellt ett större uppvärmningsbehov.  

I Tabell 7 redovisas genomsnittliga disponibla inkomster, genomsnittliga 
boendesammansättningen (antalet småhus relativt lägenheter) samt genomsnittligt 
antal uppvärmningsdagar (Heating degree days) fördelade geografiskt i enlighet 
med Sveriges fyra elprisområden samt totala genomsnitt för hela urvalet.15  
 

 
Mest noterbart är skillnaden i antalet uppvärmningsdagar (HDD) som tydligt stiger 
för prisområden ju längre norr de ligger, alltså från elprisområde 4 till elprisområde 
1. Boendesammansättningen indikerar i genomsnitt flest småhus relativt lägenheter 

                                                           
15 I Appendix C illustreras Sveriges nuvarande fyra elprisområden. Information om vilka kommuner 
som hör till respektive prisområde återges av Svenska Kraftnät (https://www.natomraden.se). 

Tabell 7: Geografisk skillnad i efterfrågefaktorer 

Disponibel inkomst 

  Medel (tkr) Standardavvikelse Min Max 

Elprisområde 1 189.33 21.95 135 244 

Elprisområde 2 183.74 19.19 133 247 

Elprisområde 3 190.00 22.69 142 287 

Elprisområde 4 188.16 19.93 146 254 

Genomsnitt 188.49 21.66 133 287 

Boendesammansättning 

Elprisområde 1 2.09 1.19 0.78 5.17 

Elprisområde 2 2.83 2.03 0.64 13.37 

Elprisområde 3 2.21 1.54 0.01 13.81 

Elprisområde 4 2.64 1.37 0.22 7.01 

Genomsnitt 2.39 1.61 0.01 13.81 

Heating Degree Days (HDD) 

Elprisområde 1 6359.37 583.78 3799.63 7160.53 

Elprisområde 2 5184.41 660.02 3412.34 6743.93 

Elprisområde 3 4099.07 582.62 2975.52 6913.37 

Elprisområde 4 3600.02 504.35 2975.52 6108.68 

Genomsnitt 4343.19 930.26 2975.52 7160.53 
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i elprisområde 2, följt av elprisområde 4. Minst antal småhus relativt lägenheter 
uppvisas i genomsnitt för prisområden som ligger i elprisområde 1. Genomsnittliga 
disponibla inkomsten i prisområden (kommuner) uppvisar ingen tydlig geografisk 
spridning. 

Deskriptiv analys av fjärrvärmepriser  
I denna sektion studeras priserna på svenska fjärrvärmemarknaden under 2009–
2019. Inledningsvis presenteras prisdata för fjärrvärme därefter obetingade 
samband med potentiella förklaringsfaktorer.16  

Data från Energimarknadsinspektionen i form av DoA-rapporter från åren 2009–
2019, på årlig basis, innehåller prisinformation redovisade för respektive 
fjärrvärmeområde för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter uppdelat 
efter uppvärmningsbehov. Priser finns redovisat för värmebehov 15,000 KWh, 
20,000 KWh, 30,000 KWh och 40,000 KWh för småhus medan 80 MWh, 193 
MWh, 500 MWh och 1000 MWh för flerbostadshus, lokaler och samfälligheter. I 
grunddata existerar prisdata i enlighet med respektive fjärrvärmebolags verksamhet 
inom olika områden, dvs. om bolaget inte har flerbostadshus som kundgrupp så 
anges inga priser.17 För att begränsa studiematerialet och för att göra nuvarande 
studie jämförbar med redan existerande studier, t.ex. Hellström (2010), så har 
genomsnittspriser beräknats för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter 
baserat på priserna för respektive uppvärmningsbehov. Utifrån dessa har sedan 
också ett totalt genomsnittspris för respektive prisområde beräknats (genomsnittet 
av priserna för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter). Egüez (2020) 
studerar fjärrvärmepriser för en standardvilla (20,000kWh) och ett 
standardflerbostadshus (193MWh). För jämförbarhet kommer därför även dessa 
priser initialt att beaktas. 

I Tabell 8 redovisas priser (kr/kWh) för ett genomsnittligt prisområde baserat på 
data för hela perioden 2009–2019. Priserna redovisas uppdelat på småhus, 
flerbostadshus, lokaler, samfälligheter, totalt genomsnitt, samt för standardvilla 
(20,000kWh, SH20) och standardflerbostadshus (193MWh, FBH193)  

Tabell 8: Genomsnittligt pris (kr/kWh) för genomsnittligt prisområde: 
 Medel (kr/kWh) Standardavvikelse Min Max 

Småhus  0.86 0.11 0.32 1.80 
Flerbostadshus  0.83 0.12 0.30 1.66 
Lokaler  0.85 0.13 0.30 1.77 
Samfälligheter 0.83 0.11 0.30 1.66 
SH20 0.88 0.11 0.32 1.78 
FBH193 0.83 0.12 0.31 1.68 
Totalt  0.85 0.12 0.30 1.80 

                                                           
16 Med obetingade samband menas här sambandet mellan fjärrvärmepris och en faktor i taget, dvs. 
utan att kontrollera för andra faktorer. 
17 I prisdata förkommer avvikande (extrema) värden, dvs priser som avviker betydande från övriga 
redovisade priser från andra fjärrvärmeområden. Då extrema observationer kan ha en stor inverkan 
på studiens resultat så har prisdata trimmats innan analysen. I Appendix A så redogörs för vilka 
observationer (prisområden) som har exkluderats i huvudanalysen. 
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I genomsnitt så har fjärrvärmepriset varit högst för kundgruppen småhus medan 
något lägre för flerbostadshus och samfälligheter. Genomsnittspriset på fjärrvärme 
över alla kundgrupper var 0.85 kr/kWh under perioden 2009-2019. Som referens 
kan noteras att Egüez (2020) finner i sitt dataurval att genomsnittliga 
fjärrvärmepriset för en standardvilla under perioden 2012–2017 var 0.90 kr/kWh 
och för standardflerbostadshus 0.85 kr/kWh.  

I Tabell 9 redovisas samvariationen (korrelationen) mellan de olika prisserierna 
under åren 2009–2019. Noterbart är att prisserien för standardvilla (SH20) är 
nästan perfekt korrelerad (korrelation: 0.98) med prisserien för småhus och att 
prisserien för standardflerbostadshus (FBH193) är nästan perfekt korrelerad 
(korrelation: 0.99) med prisserien för flerbostadshus. Generellt så är prisserien för 
totala genomsnittspriset högt korrelerad med prisserierna för flerbostadshus, 
lokaler och samfälligheter (korrelation: 0.98, 0.95 0.97, respektive) medan något 
lägre med kategorin småhus (korrelation: 0.83). Sammantaget innebär detta att 
prisserierna till stor del rör sig på samma sätt (samvarierar) under den studerade 
perioden, dvs de tenderar att öka och minska samtidigt.    

Baserat på detta kommer huvudanalysen i studien framledes att huvudsakligen 
fokusera på totala genomsnittspriset på fjärrvärme samt priser för småhus och 
flerbostadshus. Notera här att på grund av den höga korrelationen mellan 
prisserierna så kommer resultaten för småhus och flerbostadshus att vara 
representativa även för standardvilla (20,000kWh) och ett standardflerbostadshus 
(193MWh).      

Tabell 9: Korrelation mellan prisserier för fjärrvärme under perioden 2009–2019 

  Småhus Flerbostadshus Lokaler Samfällig. Totalt SH20 FBH193 

Småhus 1       
Flerbost. 0.72 1      
Lokaler 0.68 0.93 1     
Samfällig. 0.69 0.97 0.92 1    
Totalt  0.83 0.98 0.95 0.97 1   
SH20 0.98 0.70 0.66 0.68 0.81 1  
FBH193 0.71 0.99 0.93 0.96 0.97 0.69 1 

 

I Figur 6 illustreras totala genomsnittliga fjärrvärmepriset för varje prisområde 
årligen under perioden 2009–2019.  
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Figur 6: Totala genomsnittliga fjärrvärmepriset 2009–2019. 

En enkel regression (pris mot trendvariabel) indikerar en positiv signifikant (med 
95 procents säkerhet) trend där totala genomsnittspriset stiger med i snitt 1.3 öre 
per år eller 13 öre totalt över perioden 2009–2019. Noterbart är att genomsnittliga 
totala priset år 2009 var 0.75 kr/kWh medan 0.90 kr/kWh år 2019. För att studera 
hur variationen i totala genomsnittspriset per prisområde, mellan olika 
prisområden, förändras över tid, illustreras i Figur 7 hur standardavvikelsen för 
totala genomsnittspriset har utvecklats under perioden 2009–2019.     

  

 
Figur 7: Standardavvikelsen för totala genomsnittliga fjärrvärmepriset 2009–2019. 

Trendlinjen har en svag negativ lutning som dock inte är signifikant på 
konventionella nivåer. Detta indikerar att spridningen i totala genomsnittspriset 
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mellan olika prisområden är relativt stabil över tidsperioden. I Tabell 10 redovisas 
genomsnittliga priser för småhus, flerbostadshus, lokaler, samfälligheter och totala 
genomsnittspriset uppdelade geografiskt efter elprisområden.  

Tabell 10: Geografisk skillnad i fjärrvärmepriser 

Pris för småhus  

  Medel (kr/kWh) Standardavvikelse Min Max 

Elprisområde 1 0,80 0,13 0,46 1,03 

Elprisområde 2 0,86 0,07 0,58 1,02 

Elprisområde 3 0,87 0,11 0,33 1,40 

Elprisområde 4 0,87 0,10 0,53 1,80 

     
Pris för flerbostadshus 

Elprisområde 1 0,75 0,14 0,40 1,00 

Elprisområde 2 0,82 0,11 0,30 1,09 

Elprisområde 3 0,83 0,11 0,41 1,45 

Elprisområde 4 0,84 0,12 0,48 1,66 

     
Pris för lokaler 

Elprisområde 1 0,79 0,16 0,34 1,31 

Elprisområde 2 0,86 0,12 0,30 1,31 

Elprisområde 3 0,86 0,12 0,45 1,74 

Elprisområde 4 0,85 0,12 0,50 1,77 

     
Pris för samfälligheter 

Elprisområde 1 0,76 0,13 0,34 0,97 

Elprisområde 2 0,81 0,11 0,30 1,10 

Elprisområde 3 0,83 0,10 0,41 1,26 

Elprisområde 4 0,85 0,11 0,48 1,66 

     
Totalt genomsnittligt pris 

Elprisområde 1 0,79 0,16 0,44 1,31 

Elprisområde 2 0,84 0,10 0,41 1,15 

Elprisområde 3 0,85 0,11 0,30 1,71 

Elprisområde 4 0,85 0,12 0,48 1,79 
 
För alla prisserier så är genomsnittligt pris inom respektive område lägst för 
fjärrvärmeprisområden i norr (elprisområde 1) för att sedan stiga för de andra 
prisområdena.   

Fjärrvärmepriser och möjliga förklaringsfaktorer 
I denna sektion studeras möjliga samband mellan fjärrvärmepris och potentiellt 
förklarande faktorer. Analysen är obetingad då den endast beaktar en faktor i taget 
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och inte kontrollerar för andra potentiella förklarande variabler. 
Förklaringsfaktorerna härrör till grupperna bolagsrelaterade (dvs. typ av ägare, 
produktionsstorlek, totala kostnader (produktion och distribution), 
produktionsmix, nätålder och nätlängd), konkurrenssituationen på 
uppvärmningsmarknaden (elpriser och installationskostnad för bergvärme) och 
efterfrågerelaterade faktorer (disponibel inkomst, bostadssammansättning och 
uppvärmningsbehov).  

Fjärrvärmepriser och bolagskarakteristika 
Vem som äger fjärrvärmebolaget är potentiellt av central betydelse för att förstå 
prissättning på fjärrvärmemarknaden. Olika ägare kan ha olika strategier för 
prissättning, olika förmåga och incitament till att effektivt organisera produktion 
och distribution samt även ha olika underliggande målsättningar med 
verksamheten. I Tabell 11 redovisas genomsnittliga totala priset per prisområde 
över hela perioden 2009–2019 uppdelade på de olika ägarkategorierna. Notera här 
att dessa erhålls genom att ta det genomsnittliga totala priset för prisområden 
separat för respektive ägarkategori, dvs. genomsnittet av priser för alla 
kommunalägda prisområden osv. 

Tabell 11: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriset per ägarkategori 

 Medel (kr/kWh) Standardavvikelse Min Max 

Kommunala 0.83 0.12 0.30 1.72 
Privata 0.88 0.11 0.59 1.42 
Samägda/Statliga 0.87 0.08 0.50 1.79 
Medlemsägda 0.89 0.16 0.48 1.11 

I genomsnitt var fjärrvärmepriset lägst i prisområden med kommunala ägare (0.83 
kr/kWh) medan priserna för privata, samägda/statliga och medlemsägda 
prisområden var något högre. Spridningen i priser inom respektive ägarkategori är 
störst bland medlemsägda prisområden och lägst bland samägda/statligt ägda 
prisområden. 

Skillnader i produktionsstorlek kan tänkas förklara skillnader i fjärrvärmepris 
mellan olika prisområden. I Figur 8 visas hur genomsnittliga totala priset varierar 
över olika försäljningsvolymer inom branschen över perioden 2009–2019.  
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Figur 8: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) för olika 
produktionsvolymer (GWh). 
 
I figuren indikerar trendlinjen ett negativt samband mellan fjärrvärmepris och 
försäljningsstorlek. En enkel regression (pris mot kvantitet) visar en negativ 
signifikant korrelation (med 95 procents säkerhet). Notera här att ett möjligt så 
kallat endogenitetsproblem kan föreligga då den omvända kausaliteten mellan 
produktion och pris kan föreligga, dvs. en högre försäljning på grund av ett lägre 
pris. Sambandet indikerar dock en tendens till att fjärrvärmepriset verkar vara lägre 
för bolag med större försäljning. 

En potentiellt central faktor för att förklara skillnader i fjärrvärmepriser mellan 
olika prisområden är skillnader i kostnadsstruktur för produktion och distribution. 
I Figur 9 visas relationen mellan genomsnittliga totala priset per prisområde och 
totala styckkostnad för de olika prisområdena. 
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Figur 9: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och totala styckkostnader 
(kr/kWh). 

Trendlinjen i Figur 9 indikerar ett positivt samband mellan bolagens genomsnittliga 
totala priser och totala styckkostnader över perioden 2009–2019, dvs. bolag med 
högre total styckkostnad har i genomsnitt ett högre pris. En enkel regression (pris 
mot styckkostnad) visar en positiv signifikant korrelation (med 95 procents 
säkerhet). 

Övriga produktions- och distributionskarakteristika som potentiellt kan förklara 
skillnader i fjärrvärmepris mellan olika prisområden är produktionsmix, nätålder 
och nätlängd. Linden och Peltola-Ojala (2010) argumenterar för att bolag med 
kombinerad hetvatten- och elproduktion har en konkurrensfördel vilket teoretiskt 
skulle leda till en negativ relation med fjärrvärmepriset. I dataurvalet är 
genomsnittliga totala fjärrvärmepriset 0.91 (standardavvikelse 1.74) för bolag med 
endast värmeproduktion (dvs ingen elproduktion) medan 0.82 (standardavvikelse 
0.11) för bolag med kombinerad värme och elproduktion. Även om 
fjärrvärmepriset är lägre för bolag med kombinerad värme och elproduktion (i linje 
med hypotesen ovan) så indikerar ett enkelt t-test att skillnaden inte är statistiskt 
säkerställt.18   

Distributionsnätets ålder kan tänkas spegla skillnader i fjärrvärmebolags 
kapitalkostnader. Fjärrvärmebolag med relativt äldre nät kan tänkas att i större grad 
ha hunnit betala av investeringskostnader och därmed ha en lägre nuvarande 
kapitalkostnad. Detta skulle då implicera ett negativt samband med 
fjärrvärmepriset, dvs. prisområden med äldre nät skulle då vara associerade med i 

                                                           
18 Ett t-test är en statistisk hypotesprövning som i detta fallet testar om medelvärdet för 
fjärrvärmepriset i gruppen bolag med endast värmeproduktion (dvs ingen elproduktion) är lika med 
medelvärdet för fjärrvärmepriset i gruppen av bolag med kombinerad värme och elproduktion. 
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genomsnitt lägre kapitalkostnader och priser.19 Då DoA inte innehåller uppgifter 
om kapitalkostnader används distributionsnätets ålder huvudsakligen som en 
proxy-variabel för kapitalkostnader.20 I Figur 10 visas det obetingade sambandet 
mellan genomsnittligt totala priset per prisområde och distributionsnätets ålder. 

 
Figur 10: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och ålder på nätet. 

Trendlinjen i figuren visar, i motsats till hypotesen om att nätålder speglar fallande 
kapitalkostnader och i genomsnitt lägre fjärrvärmepriser, ett svagt positivt 
signifikant (med 95% säkerhet i en enkel regression) samband mellan 
fjärrvärmenätets ålder och fjärrvärmepriset. Även om detta är ett obetingat resultat 
så skulle det kunna indikera att nätålder i lägre grad speglar kapitalkostnader och 
istället fångar stigande underhållskostnader förknippade med äldre nät. Detta skulle 
i så fall kunna förklara den potentiella positiva relationen mellan fjärrvärmepris 
och distributionsnätets ålder.  

Distributionsnätets längd speglar storleken på verksamheten alternativt densiteten 
bland kunder. Om man antar att nätets längd främst speglar storleken på 
verksamheten kan en negativ relation förväntas med fjärrvärmepris givet ett 
stordriftsfördelsargument. I Figur 11 visas det obetingade sambandet mellan 
fjärrvärmepris och längden på distributionsnätet. 

                                                           
19 Omvänt kan man dock argumentera för att äldre nät potentiellt är förknippade med högre 
underhållskostnader. I och med att kostnad för arbete inte är rapporterat i DoA så skulle detta 
resonemang kunna användas för att argumentera för en positiv relation mellan distributionsnätets 
ålder och fjärrvärmepriser. 
20 En proxy-variabel är en variabel som är korrelerad med det man egentligen vill mäta men för vilken 
man saknar data. I detta fallet saknas information i data om kapitalkostnader. Nätets ålder tänks då 
vara korrelerad med kapitalkostnader, dvs. äldre nät tänks representera lägre kapitalkostnader i 
genomsnitt.    
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Figur 11: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och nätets längd (km). 

Trendlinjen i figuren illustrerar ett negativt signifikant samband (med 95% säkerhet 
i en enkel regression) mellan fjärrvärmepriser och distributionsnätets längd. Detta 
skulle kunna tolkas som stöd för att distributionsnätets längd potentiellt speglar 
fallande styckkostnader (stordriftsfördelar) och därmed i genomsnitt lägre 
fjärrvärmepriser. 

Konkurrenssituation på uppvärmningsmarknaden  
Skillnader i konkurrenssituation på uppvärmningsmarknaden mellan olika 
prisområden kan potentiellt bidra med att förklara skillnader i priser på fjärrvärme. 
För att fånga detta i den ekonometriska analysen används data på priset på el för 
småhus (standardvilla 20,000kWh) och för flerbostadshus (lägenhet 2,000kWh). 
Elprisdata varierar mellan prisområden (kommuner) över de fyra olika 
elprisområdena samt med anledning av skattereduktion för vissa kommuner.21 I 
huvudanalysen av det genomsnittliga totala fjärrvärmepriset, som är ett genomsnitt 
av både fjärrvärmepriset för småhus och flerbostadshus, så används det 
genomsnittliga priset på el för småhus och flerbostadshus i respektive kommun 
som kontrollvariabel. I Figur 12 illustreras den obetingade relationen mellan 
genomsnittliga totala fjärrvärmepriset per prisområde och det genomsnittliga 
elpriset i kommunen där prisområdet har sin huvudsakliga verksamhet. 

                                                           
21 Skattereduktionen gäller främst kommuner lokaliserade inom elprisområde 1 samt några inom 
elprisområde 2. 
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Figur 12: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och priset på el (kr/kWh). 

Trendlinjen i figuren visar på ett (obetingat) negativt signifikant (med 95% säkerhet 
i en enkel regression) samband mellan fjärrvärmepriser och priset på el i 
kommunen där prisområdet har sin huvudsakliga verksamhet. 

Utöver kostnaden för el så beaktas även kostnadsbilden för nyckelfärdig 
installation av bergvärme. Installationskostnaden varierar inte mellan prisområden 
men över tid. I Figur 13 illustreras den obetingade relationen mellan genomsnittliga 
totala fjärrvärmepriset per prisområde och installationskostnaden för bergvärme. 
Installationskostnaden har normaliserats genom att den uttrycks i relation till 
installationskostnaden år 2009. 

 
Figur 13: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och installationskostnad 
för bergvärme (normerad). 
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Trendlinjen i figuren visar på ett (obetingat) positivt signifikant (med 95% säkerhet 
i en enkel regression) samband mellan fjärrvärmepriser och installationskostnaden 
för bergvärme. 

Efterfrågerelaterade faktorer 
Skillnader i efterfrågan på uppvärmning mellan olika prisområden kan potentiellt 
förklara skillnader i fjärrvärmepriser. Efterfrågan beror dels på i vilken grad kunder 
har råd men även på behovet av att värma upp fastigheter. För att fånga detta i den 
ekonometriska analysen används data på hushållens disponibla inkomster i den 
kommun där prisområdet huvudsakligen har sin verksamt som proxy för köpkraft 
medan temperaturmåttet uppvärmningsdagar (”Heating Degree Days”, HDD) och 
andelen hushåll som bor i småhus relativt lägenhet (flerbostadshus) används som 
mått på uppvärmningsbehov. I Figur 14 illustreras det obetingade sambandet 
mellan genomsnittliga totala fjärrvärmepriset per prisområde och disponibel 
inkomst i den kommun där prisområdet huvudsakligen är verksam.  

 
Figur 14: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och disponibel inkomst. 

Baserat på en enkel regression (trendlinje) så indikeras en positiv signifikant (med 
95% säkerhet) relation mellan fjärrvärmepriset och hushållens disponibla 
inkomster. I Figur 15 illustreras det obetingade sambandet mellan genomsnittliga 
totala fjärrvärmepriset per prisområde och temperaturmåttet HDD.  
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Figur 15: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och temperatur (HDD). 

Baserat på en enkel regression (trendlinje) så indikeras en negativ signifikant (med 
95% säkerhet) relation mellan fjärrvärmepriset och hushållens uppvärmningsbehov 
mätt som temperaturmåttet HDD. I Figur 16 visas det obetingade sambandet mellan 
genomsnittliga totala fjärrvärmepriset per prisområde och 
boendesammansättningen (kvoten mellan antalet hushåll i småhus relativt i 
lägenhet) i kommunen där prisområdet har sin huvudsakliga verksamhet.  

 
Figur 16: Genomsnittliga totala fjärrvärmepriser (kr/kWh) och 
boendesammansättning. 

Trendlinjen i figuren visar på ett (obetingat) positivt signifikant (med 95% säkerhet 
i en enkel regression) samband mellan fjärrvärmepriser och boendesamansättning 
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i kommunen där prisområdet huvudsakligen är verksam. Detta indikerar att då 
antalet hushåll boende i småhus i relation till boende i lägenheter stiger i 
kommunen så har prisområdet i genomsnitt högre fjärrvärmepris. 

Ekonometrisk analys av fjärrvärmepriser 
För att kartlägga vilka faktorer som faktiskt är av betydelse för att förklara 
variationer i fjärrvärmepriser mellan olika prisområden så behövs en betingad 
analys genomföras. I denna så mäts respektive förklaringsfaktors marginella effekt 
på fjärrvärmepris när effekter från andra faktorer tagits hänsyn till. I en analys av 
paneldata så skattar man vanligen tre olika typer av modeller: Poolad regression, 
regression med fixa effekter (fixed effects) och regression med slumpmässiga 
effekter (random effects). I Poolad regression så utnyttjas inte fördelarna med 
paneldatastrukturen medan de två andra inkluderar kontroll för icke-observerbar 
heterogenitet, dvs modellen inkluderar kontroll även för icke-observerade faktorer 
(som inte varierar över tid) som kan förklara skillnader i priset på fjärrvärme. 
Vilken modell som slutligen passar data bäst kan statistiskt avgöras.  

Utifrån den teoretiska bakgrunden, tidigare studier, samt tillgänglig data, har 
följande grundmodell med totala genomsnittliga priset, priset för småhus och priset 
för flerbostadshus per prisområde som beroende variabel studerats i analysen:22  
 

𝑃 = 𝛼 + 𝛽 𝑑Ä𝑔𝑎𝑟𝑒 + 𝛽 𝑄 + 𝛽 𝐴𝑈𝐶 + 𝛽 𝑑𝐶𝐻𝑃 + 𝛽 𝑁ä𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟

+ 𝛽 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝛽 𝐵𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝛽 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
+ 𝛽 𝐵𝑜𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 𝐻𝐷𝐷 + 𝜖  

 
Som förklarande variabler för priset i prisområde i vid tidpunkt t används: 
dÄgare , dummyvariabler för typ av ägare (kommunalt ägande är referenspunkt – 
värdet noll, dvs. dummy variabler för privata, samägda/statliga och medlemsägda 
prisområden inkluderas i modellen och effekten mäts relativt kommunalt ägande), 
𝑄  försäljningsvolym, iAUC , den totala styckkostnaden, idCHP , en dummy-variabel 

för kombinerad produktion av hetvatten och elektricitet, Nätålder , 
distributionsnätets ålder, Elpris , priset på el i kommunen där prisområdet 

huvudsakligen är verksamt, Bergvärme , installationskostnaden för 
bergvärmepump, Inkomst , hushållens disponibla inkomster i kommunen där 
prisområdet huvudsakligen är verksamt, Bosammansättning , 
bostadssammansättningen (andel småhus i relation till antalet lägenheter) i 
kommunen där prisområdet huvudsakligen är verksamt, samt  HDD , 
uppvärmningsdagar ”Heating Degree Days” (temperaturmått för att fånga 
uppvärmningsbehov). Notera här att distributionsnätets längd exkluderats ur 

                                                           
22 All analys har även genomförts med genomsnittliga priset på småhus, genomsnittliga priset på 
flerbostadshus, priset för en standardvilla (20,000kWh) samt priset för standardflerbostadshus (193 
MWh) som beroende variabler.  
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modellen då den är starkt korrelerad med försäljningsvolymen och orsakar 
multikolinjaritetsproblem23, samt att i  en konventionell slumpterm.  

I Tabell 12 redovisas estimationsresultat för grundmodellen i en Poolad 
regression.24 
 

Tabell 12: Estimationsresultat för fjärrvärmepriser – Poolad regression 
 Genomsnittligt 

totalt pris  
Småhus Flerbostadshus 

Variabel Parameter Parameter Parameter 
Konstant -0.20 -0.18 -0.12 
 (0.12) (0.12) (0.12) 
Ägardummy:    

Privata 0.04** 0.04** 0.05** 
 (0.01) (0.01) (0.01) 
Samägda/Statliga 0.03** 0.03** 0.03** 
 (0.01) (0.01) (0.01) 
Medlems 0.01 0.01 0.02 
 (0.06) (0.04) (0.06) 

Qit -0.01 -0.22 -0.02 
 (0.02) (0.16) (0.02) 

iAUC  0.06** 0.02 0.06** 

 (0.02) (0.14) (0.02) 

idCHP  -0.01 -0.01 -0.00 

 (0.01) (0.01) (0.01) 
Nätålder -0.00 -0.00 -0.00 
 (0.00) (0.00) (0.00) 
Elpris 0.07** 0.06** 0.08** 
 (0.03) (0.02) (0.02) 
Bergvärme 0.69** 0.76** 0.63** 
 (0.14) (0.15) (0.14) 
Inkomst 1.02** 0.62* 0.82** 
 (0.31) (0.34) (0.30) 
Boendesammansättning 0.01** 0.01** 0.01** 
 (0.00) (0.00) (0.00) 
HDD -0.01 -0.01** -0.02** 
 (0.01) (0.00) (0.01) 

2
R  0.22 0.25 0.26 

F-test 43.83 45.08 49.19 
N (observationer) 3,589 3,491 3,474 
Notera: standardfel i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Klustrade standardfel, klustrade på prisområdesnivå.25 

                                                           
23 Multikolinjaritetsproblem uppstår om samvariationen i de förklarande variabler är ”för hög”, dvs 
variablerna mäter nästan samma sak vilket orsakar identifikationsproblem. 
24 Årsspecifika fixa effekter har testats att inkluderas i alla modeller. Då dessa korrelerar starkt med, 
till exempel, disponibel inkomst och priset på bergvärme uppstod problem med multikolinjaritet. De 
årsspecifika fixa effekterna har därför utelämnats i analysen.  
25 Vid initial analys av modellerna konstateras att standardfelen i regressionerna har olika varians 
(heteroskedastisitet), dvs grundantagandet i linjär regression om lika varians (homoskedastisitet) är 
inte uppfyllt. Då detta skapar problem med tolkning av regressionsresultat så används genomgående 
klustrade standardfel (klustrade på prisområdesnivå) i analysen.  
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I Tabell 13 redovisas motsvarande modellspecifikation men nu inkluderande 
slumpmässiga effekter (random effects). 
 
 

Tabell 13: Estimationsresultat för fjärrvärmepriser – Random effects 
 Genomsnittligt 

totalt pris  
Småhus Flerbostadshus 

Variabel Parameter Parameter Parameter 
Konstant 0.12* 0.25** 0.16** 
 (0.07) (0.06) (0.07) 
Ägardummy:    

Privata 0.04** 0.03** 0.05** 
 (0.01) (0.01) (0.01) 
Samägda/Statliga 0.03** 0.02** 0.03** 
 (0.01) (0.01) (0.01) 

  Medlems 0.06 0.06 0.07 
 (0.05) (0.04) (0.05) 

 Qit -0.00 -0.24 -0.01 
 (0.02) (0.22) (0.04) 

iAUC  -0.01 -0.01 0.00 

 (0.01) (0.01) (0.01) 

idCHP  -0.03** -0.02* -0.02** 

 (0.01) (0.01) (0.01) 
Nätålder 0.00 0.00 0.00 
 (0.00) (0.00) (0.00) 
Elpris -0.01 -0.03** -0.01 
 (0.01) (0.01) (0.01) 
Bergvärme 0.46** 0.38** 0.43** 
 (0.08) (0.07) (0.08) 
Inkomst 1.16** 1.20** 1.12** 
 (0.17) (0.16) (0.19) 
Boendesammansättning 0.01** 0.01** 0.01** 
 (0.00) (0.00) (0.00) 
HDD -0.00 -0.01* -0.01** 
 (0.00) (0.00) (0.00) 

2
R (Overall) 0.19 0.22 0.23 

Wald-test 640.22 722.04 562.26 
N (observationer) 3,589 3,491 3,474 
Notera: standardfel i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Klustrade standardfel, klustrade på prisområdesnivå. 

 
I Tabell 14 redovisas resultaten för en liknande modellspecifikation men nu 
inkluderande fixa effekter (fixed effects). På grund av att tidsvariationen i 
ägarvariablerna är låg går dessa inte att identifiera i modellen med fixa effekter och 
har därmed utelämnats.  
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Tabell 14: Estimationsresultat för fjärrvärmepriser – Fixed effects 
 Genomsnittligt 

totalt pris  
Småhus Flerbostadshus 

Variabel Parameter Parameter Parameter 
Konstant 0.09 0.22** 0.16* 
 (0.08) (0.06) (0.08) 
Ägardummy:    

Privata - - - 
 (-) (-) (-) 
Samägda/Statliga - - - 
 (-) (-) (-) 
Medlems - - - 
 (-) (-) (-) 

Qit 0.02 -0.24 0.11 
 (0.07) (0.34) (0.21) 

iAUC  -0.01 -0.01 -0.01 

 (0.01) (0.01) (0.01) 

idCHP  -0.04** -0.02 -0.04** 

 (0.01) (0.01) (0.01) 
Nätålder 0.00 0.00 0.00 
 (0.00) (0.00) (0.00) 
Elpris -0.03* -0.04** -0.03** 
 (0.01) (0.01) (0.01) 
Bergvärme 0.47** 0.36** 0.44** 
 (0.09) (0.07) (0.09) 
Inkomst 1.12** 1.27** 1.14** 
 (0.21) (0.17) (0.23) 
Boendesammansättning 0.02** 0.03** 0.01 
 (0.01) (0.01) (0.01) 
HDD 0.00 0.00 -0.00 
 (0.00) (0.00) (0.00) 

2
R (Overall) 0.14 0.17 0.13 

F-test 59.36 78.88 47.96 
N (observationer) 3,589 3,491 3,474 
Notera: standardfel i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Klustrade standardfel, klustrade på prisområdesnivå. 

 
Övergripande kan noteras att förklaringsgraden (R2) varierar mellan 14 till 22 
procent mellan Poolade regressionsmodellen, regressionsmodellen med fixa 
effekter och regressionsmodellen med slumpmässiga effekter med genomsnittliga 
totala priset som beroende variabel. Motsvarande för priset för småhus som 
beroende variabel är en förklaringsgrad mellan 17 till 25 procent och med priser 
för flerbostadshus en förklaringsgrad mellan 13 till 26 procent. Alla modeller i 
Tabell 12–14 är signifikanta som helhet baserat på F- och Wald-testerna. Noterbart 
är att resultaten är relativt likartade gällande teckentill och signifikans på skattade 
parametrar i regressionsmodellerna med fixa och slumpmässiga effekter. I kontrast 
så skiljer sig resultaten från Poolade regressionen (Tabell 12) från resultaten från 
panel-modellerna (Tabell 13 och 14) främst gällande effekten av styckkostnader 
och elpriser. I de Poolade regressionsmodellerna påverkar styckkostnader och 



. . . . . . .. . . 

 

   
 34

elpriser fjärrvärmepriserna (genomsnittligt totala, småhus och flerbostadshus) 
positivt och signifikant medan dessa resultat försvinner för styckkostnader och 
byter tecken för elpriset i panel-modellerna.   

För att avgöra vilka resultat som föredras rent statistiskt mellan Poolad regression, 
regression med fixa och regression med slumpmässiga effekter har ett antal 
statistiska tester genomförts. För att modellerna skall vara jämförbara har den 
reducerade modellen utan ägarvariabler beaktats (modellen redovisad i Tabell 14). 
I ett test av Poolad regression mot fix-effekt-modellen så favoriserar ett F-test 
(testvärde F=18.09) modellen med fixa effekter. I ett Breusch_Pagan Lagrange 
multipler test jämförs Poolade regressionsmodellen med regression med 
slumpmässiga effekter (random effects). Testet favoriserar modellen med 
slumpmässiga effekter (testvärde Chi-2: 6102). Slutligen för att jämföra 
modellerna med fixa och slumpmässiga effekter så har ett Hausman-test 
genomförts. Chi-2 testvärdet för Hausman testet (Chi-2: 104.55) indikerar stöd för 
regressionsmodellen med fixa effekter.  

Även om de statistiska testerna favoriserar modeller med fixa effekter så är 
nackdelen med dessa modeller att identifikation av ägareffekter inte är möjlig. Då 
ägareffekterna är tydligt signifikanta i både Poolade regressionsmodellerna och i 
regressionsmodellerna med slumpmässiga effekter så är risken med att utesluta 
dessa när man modellerar att modellerna blir felspecificerad. Konsekvensen av 
detta är att parameterestimaten teoretiskt blir felaktiga (biased). Baserat på ovan 
tester och resonemang och givet att resultaten är relativt likartade i Poolade 
regressionerna och framförallt i regressionerna med slumpmässiga och 
regressioner med fixa effekter, blir valet slutligen att regressionsmodeller med 
slumpmässiga effekter är att föredra. Detta motiveras huvudsakligen av intresset i 
effekter av typ av ägare på fjärrvärmepriser. Noterbart är att detta val är i linje med 
Egüez (2020) som finner liknande resultat av tester mellan modeller med fixa och 
slumpmässiga effekter. Sammantaget innebär detta att resultaten huvudsakligen 
kommer att tolkas från Tabell 13.   

Resultaten i Tabell 13 indikerar att privata ägare i genomsnitt under perioden 2009–
2019 haft ett signifikant högre fjärrvärmepris än kommunala ägare, allt annat lika. 
För genomsnittliga totala priset har privata ägare ett pris som i genomsnitt är 4 öre 
per kWh högre, för småhus 3 öre per kWh högre och för flerbostadshus 5 öre per 
kWh högre. I relation till genomsnittspriserna för respektive prisserie 
(genomsnittliga totala priset: 0.85 kr/kWh; priset för småhus: 0.86 kr/kWh; priset 
för flerbostadshus: 0.83 kr/kWh) så innebär detta ett totalt genomsnittligt pris som 
är 4.71 procent högre för ett genomsnittligt privatägt prisområde jämfört med 
kommunalt ägda. För priserna för småhus och flerbostadshus är motsvarande 
skillnad 3.49 och 6.02 procent, respektive. För samägda eller statliga ägda 
prisområden är resultaten liknande. För genomsnittliga totala priset har 
samägda/statliga ägare ett pris som i genomsnitt är 3 öre per kWh högre, för småhus 
2 öre per kWh högre och för flerbostadshus 3 öre per kWh högre. För medlemsägda 
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prisområden erhölls ingen statistisk skillnad i genomsnittliga priser jämfört med 
kommunalt ägda prisområden. Noteras kan att resultaten är liknande för typ av 
ägare i Poolade regressionsmodellerna i Tabell 12 (dock något större effekter).  

För de bolagsrelaterade förklaringsfaktorerna försäljningsstorlek, styckkostnad, 
och distributionsnätets genomsnittliga ålder erhålls inget statistiskt säkerställt 
samband med vare sig genomsnittligt totalt pris, priset för småhus eller priset för 
flerbostadshus. Den enda bolagskarakteristika som signifikant påverkar 
fjärrvärmepriset är om bolaget i ett prisområde har kombinerad produktion av 
hetvatten och elektricitet. Allt annat lika så har bolag i ett prisområde i genomsnitt 
3 öre lägre genomsnittligt totalt pris per kWh, 2 öre lägre pris per kWh för småhus 
och 3 öre lägre pris per kWh för flerbostadshus om de har kombinerad produktion 
av hetvatten och elektricitet. Noterbart är att dessa resultat gällande 
bolagskarakteristika är liknande som i modellen inkluderande fixa effekter. 

För variablerna tänkt att fånga konkurrenssituationen på uppvärmningsmarknaden 
(dvs. elpriser och installationskostnaden för bergvärme) erhålls ett negativt 
statistiskt signifikant samband mellan priser på el och fjärrvärmepriset för småhus 
medan ingen effekt på genomsnittliga totala fjärrvärmepriset och fjärrvärmepriset 
för flerbostadshus. Då det existerar betydande omställningskostnader, både 
monetärt och tidsmässigt, för en kund att byta uppvärmningsalternativ, t.ex. från 
direktverkande el till fjärrvärme eller bergvärme, så har modeller med laggade 
elprisvariabler också estimerats. I dessa modeller har elpriset i kommunen där 
prisområdet huvudsakligen har sin verksamhet året innan använts för att förklara 
fjärrvärmepriset i nuvarande år. Resultat från denna analys (ej rapporterade) 
indikerar likartade samband mellan det laggade elpriset och de beaktade 
fjärrvärmepriserna. Sammantaget indikeras alltså endast ett samband mellan 
fjärrvärmepriset för småhus och priset på el för småhus.    

För installationskostnaden för bergvärme erhålls ett positivt signifikant samband 
till de studerade fjärrvärmepriserna. Resultaten är detsamma både i Poolade 
regressionsmodellerna och modellerna med fixa effekter. Även för 
installationskostnaden av bergvärme så har modeller med laggade 
installationskostnader estimerats. Resultat från denna analys (ej rapporterade) 
finner likartade resultat med statistiskt signifikanta samband mellan de laggade 
installationskostnaderna för bergvärmepumpar och de beaktade 
fjärrvärmepriserna.    

För de efterfrågerelaterade faktorerna disponibel inkomst och den kommunala 
sammansättningen av småhus och lägenheter erhålls positiva signifikanta samband 
med alla de beaktade fjärrvärmepriserna. Detta innebär, allt annat lika, att i 
kommuner med högre genomsnittlig disponibel inkomst, alternativt större 
proportion småhus relativt lägenheter, så är fjärrvärmepriserna i genomsnitt 
signifikant högre. Liknande resultat erhålls i Poolade regressionsmodellerna och 
för regressionsmodellerna med fixa effekter (utom för flerbostadshus). För 
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temperaturvariabel HDD erhålls ett negativt signifikant samband med priset för 
flerbostadshus medan inget samband med det genomsnittliga totala priset och priset 
för småhus. 

Fjärrvärmepriser och Prisdialogen  
Även om syftet med plattformen Prisdialogen inte primärt uttrycks vara att påverka 
priser så är det av intresse att studera om dess introduktion påverkat utvecklingen 
av fjärrvärmepriser. Syftet med plattformen uttrycks främst vara att stärka kundens 
ställning på marknaden. Detta ska ske genom att åstadkomma en rimlig, 
förutsägbar och stabil prisutveckling över tid, inkluderande ökad transparensen 
gällande prisbildningen och dialog mellan fjärrvärmebolag och kunder.26 På 
Prisdialogens hemsida kan man följa vilket år olika bolag har blivit medlem. För 
att studera om Prisdialogen har haft en inverkan på fjärrvärmepriser så har en 
dummyvariabel konstruerats som tar värdet ett från och med när ett bolag gått med 
i Prisdialogen. Variabeln tar värdet ett de år bolaget är med i Prisdialogen, annars 
värdet noll. För bolag som ej deltar i Prisdialogen så antar variabeln värdet noll 
under hela perioden.  

I Tabell 15 redovisas estimationsresultat för effekten av att delta i Prisdialogen på 
de beaktade fjärrvärmepriserna. Övriga variabler i modellerna är samma som i 
Tabell 12–14 men oredovisade. Resultaten för dessa andra variabler är likartade 
som för modellerna redovisade i Tabell 12–14, även när Prisdialogen inkluderas 
som variabel.  
 

Tabell 15: Estimationsresultat för fjärrvärmepriser – Random effects 
 Genomsnittligt 

totalt pris  
Småhus Flerbostadshus 

Variabel Parameter Parameter Parameter 
Konstant 0.13* 0.26** 0.18** 
 (0.07) (0.06) (0.07) 
 . . . 

 . . . 
 . . . 
dPrisdialogen 0.01 0.01* 0.02* 

 (0.01) (0.00) (0.01) 
2

R (Overall) 0.19 0.22 0.23 

Wald-test 641.97 731.82 570.58 
N (observationer) 3,589 3,491 3,474 
Notera: standardfel i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Klustrade standardfel, klustrade på prisområdesnivå. 

 
Resultaten i tabellen indikerar, allt annat lika, ett signifikant (med 90% säkerhet) i 
genomsnitt högre fjärrvärmepris för småhus och flerbostadshus bland bolag som 
deltar i Prisdialogen. Inget signifikant samband hittas för genomsnittliga totala 
fjärrvärmepriset. Notera här att jämförelsen att delta i Prisdialogen både är 
gentemot bolaget själv innan de gick med i Prisdialogen och i jämförelse med bolag 

                                                           
26 https://www.prisdialogen.se/ 
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som inte är med i prisdialogen. Då Prisdialogen ibland framställs som ett 
marknadsbaserat självregleringsinitiativ (se till exempel Egüez, 2020) så verkar 
dessa resultat i omvänd riktning. Resultaten skall dock tolkas försiktigt då de delvis 
kan bero på en selektionseffekt. Selektionseffekten skulle då kunna vara, till 
exempel, om företag med mer aggressiv prispolicy (höjer priserna fortare till 
förändringar i sin omgivning) har en större benägenhet att gå med i Prisdialogen 
och modellen inte fullt kontrollerar för detta så fångar Prisdialogvariabeln snarare 
effekten av en selektion av bolag med aggressiv prispolicy snarare än effekter av 
aktiviteter i Prisdialogen.  

För att studera effekter av Prisdialogen närmare analyseras även prisförändringar i 
genomsnittliga totala fjärrvärmepriset för endast bolagen som ingår i Prisdialogen. 
Under perioden 2009–2019 så är genomsnittliga årliga prisförändringen 1.47 öre 
per kWh (standardavvikelse: 0.09). Om man beräknar prisförändringen åren då 
bolagen inte är med i Prisdialogen (innan de gick med) så är genomsnittliga 
prisförändringen 2.45 öre per kWh (standardavvikelse: 0.09) medan genomsnittliga 
prisförändringen är 0.22 öre per kWh (standardavvikelse: 0.08) under perioden 
bolagen är med i Prisdialogen. Detta implicerar att genomsnittliga prisförändringen 
är lägre de år bolagen är med i prisdialogen än åren innan de gick med. Detta kan 
även ses genom en enkel regression med prisförändring i genomsnittliga totala 
fjärrvärmepriset som beroende variabel och med prisdialogdummyn som 
förklarande variabel. Den estimerade ekvationen blir ∆𝑃 = 0.024 −

0.022 𝑑𝑃𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔. Den negativa effekten på prisförändringarna av 
prisdialogvariabeln är signifikant med 95% säkerhet.  

Även om resultaten är i linje med iden om att Prisdialogen skulle vara en 
marknadsbaserad självregleringsmekanism, som borde verka återhållsamt på 
prisutvecklingen, så kan andra faktorer ha påverkat att prisförändringar blir mindre 
under åren som bolagen var medlemmar i Prisdialogen. För att testa detta skattas 
därför en full betingad modell även inkluderande andra möjliga förklaringsfaktorer. 
Modellen specificeras i linje med tidigare modeller i Tabell 12–14, fast beaktandes 
förändringen i de förklarande variablerna. Modellen specificeras enligt:     

∆𝑃 = 𝛼 + ∑ 𝛽 𝑑Ä𝑔𝑎𝑟𝑒 + 𝛽 ∆𝑄 + 𝛽 ∆𝐴𝑈𝐶 + 𝛽 𝑑𝐶𝐻𝑃 + 𝛽 𝑁ä𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 +

𝛽 ∆𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝛽 ∆𝐵𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝛽 ∆𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽 ∆𝐵𝑜𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 +
𝛽 ∆𝐻𝐷𝐷 + 𝜖 , 
 
där ∆ indikerar förändring i variabeln mellan åren. I Tabell 16 redovisas 
estimationsresultaten.  
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Tabell 16: Estimationsresultat för förändringar i fjärrvärmepriser – Random effects 
 Genomsnittligt 

totalt pris  
Småhus Flerbostadshus 

Variabel Parameter Parameter Parameter 
Konstant 0.023** 0.025** 0.015 
 (0.007) (0.004) (0.014) 
dPrisdialogen -0.019** -0.009** -0.027** 
 (0.005) (0.003) (0.013) 
Ägardummy:    

Privata 0.004 0.009** 0.002 
 (0.003) (0.003) (0.003) 
Samägda/Statliga 0.006** 0.012** 0.003 
 (0.003) (0.003) (0.003) 
Medlems - - - 
 (-) (-) (-) 

∆ Qit -0.000 0.000 -0.000 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
∆𝐴𝑈𝐶   -0.001 0.000 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.002) 
𝑑𝐶𝐻𝑃  0.007* 0.005* 0.009 
 (0.003) (0.003) (0.006) 
∆Nätålder -0.000 -0.0011** -0.000 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
∆Elpris 0.005 -0.011 0.019 
 (0.026) (0.025) (0.033) 
∆Bergvärme -0.053 -0.185* -0.099 
 (0.118) (0.113) (0.139) 
∆Inkomst 0.001** 0.000 0.001** 
 (0.000) (0.000) (0.000) 
∆Boendesammansättning 0.001 0.003 0.000 
 (0.003) (0.002) (0.003) 
∆HDD 0.000* 0.000 0.000 
 (0.000) (0.000) (0.000) 

2
R (Overall) 0.03 0.02 0.01 

F-test - - - 
N (observationer) 740 717 710 
Notera: standardfel i parantes; ** Signifikant på 5 procent; * Signifikant på 10 procent. 
Klustrade standardfel, klustrade på prisområdesnivå. 

 
I alla modeller i Tabell 16 indikeras en negativt signifikant (med 95 procents 
säkerhet) effekt på prisförändringar av att bolag går med i Prisdialogen. Effekten 
är nu signifikant även när andra faktorer som kan tänkas påverka prisförändringar 
beaktas. Noterbart är att liknande resultat erhålls, dvs. en negativt signifikant effekt 
på prisförändringar av att bolag går med i Prisdialogen, även när regressionerna i 
Tabell 16 körs på hela urvalet.   
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med rapporten är att studera prisbildningen på svenska fjärrvärmemarknaden 
under perioden 2009–2019. Resultaten från analysen indikerar att 
fjärrvärmepriserna generellt har stigit under perioden för genomsnittliga totala 
fjärrvärmepriset (genomsnittet över alla kundgrupper), för småhus och för 
flerbostadshus. Skillnaden i totalt genomsnittligt pris mellan år 2009 till 2019 är, 
till exempel, 20 procent (genomsnittliga totala priset år 2009 var 0.75 kr/kWh 
medan 0.90 kr/kWh år 2019).  

Spridningen i fjärrvärmepriser mellan prisområden (dvs. standardavvikelsen) är 
relativt stabil över tid och indikerar att variationen i prisfördelningen varken har 
ökat eller minskat. Geografiskt skiljer priser främst mellan fjärrvärmeprisområden 
lokaliserade i norra Sverige (inom elprisområde 1). Detta är intressant då liknande 
prisskillnader har noterats och debatterats gällande elpriser. Samma tendens tycks 
alltså gälla för fjärrvärmepriser. En oredovisad analys av prisskillnaden mellan 
fjärrvärmepriser för prisområden inom elprisområde 1 gentemot övriga 
prisområden (de som ligger i elprisområde 2–4) indikerar dock att prisskillnaden 
huvudsakligen kan förklaras av ett större uppvärmningsbehov i norra Sverige 
(variabeln HDD) samt en relativt mindre andel privat ägda prisområden (högre 
andel kommunalt ägda).  

Gällande vilka faktorer som ligger bakom prisbildningen på fjärrvärmemarknaden 
noteras först att skillnader i kostnadsstruktur (dvs. styckkostnader) inte förklarar 
skillnader i prissättning mellan olika fjärrvärmeprisområden. Detta är intressant då 
det innebär att prissättning generellt har frikopplats från de prismodeller som gällde 
innan avregleringen av marknaden. Oredovisad analys indikerar vidare att 
styckkostnader inte har någon signifikant effekt även om analysen görs separat för 
de olika ägartyperna (kommunala, privata, samägda/statliga eller medlemsägda) 
eller om modellerna skattas separat för varje år.  

Skillnader i prisbildning mellan olika prisområden förklaras huvudsakligen av 
skillnader i typ av ägare, relationen till priser på andra uppvärmningsalternativ 
(elpriset och installationskostnaden för bergvärmepumpar), samt skillnader i 
efterfrågerelaterade faktorer. Privata ägare (jämfört med kommunala ägare) till 
prisområden betyder i genomsnitt 3–6 procent högre pris för genomsnittliga totala 
priset, priset för småhus, och för flerbostadshus. En möjlig förklaring är att 
kommunala ägare kan ha bredare motiv än att endast maximera vinsten.  

Gällande relationen till priser på andra uppvärmningsalternativ (elpriset och 
installationskostnaden för bergvärmepumpar) indikeras framförallt en signifikant 
positiv relation mellan fjärrvärmepriser och installationskostnaden för 
bergvärmepumpar. Detta kan tolkas antingen som en efterfrågeeffekt eller som en 
strategisk reaktion från fjärrvärmebolagen. Tolkat som en efterfrågeeffekt innebär 
detta att en relativt högre kostnad för installation av bergvärmepumpar, allt annat 
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lika, ger en ökad efterfrågan på fjärrvärme (substitut) och därmed en ökning i priset 
på fjärrvärme. Den positiva korrelationen mellan fjärrvärmepriser och 
installationskostnaden för bergvärme kan dock även tolkas som att när 
fjärrvärmebolag observerar ett högre pris/kostnad på en alternativ 
uppvärmningsform så ökar utrymmet för prisökningar på fjärrvärme utan att 
efterfrågan på fjärrvärme förloras. Utrymmet för att nyttja sin monopolsituation 
blir alltså större då konkurrerande uppvärmningsalternativ blir dyrare. Att volymen 
såld värme förändras relativt lite under perioden 2009–2019 (se Figur 2) talar för 
den senare förklaringen. 

Gällande efterfrågerelaterade faktorer noteras att fjärrvärmepriser i genomsnitt är 
signifikant högre i prisområden där den genomsnittliga disponibla inkomsten är 
högre. Detta kan tolkas som att högre köpkraft generellt ökar efterfråga och därmed 
priserna på fjärrvärme. Effekten kan alternativt tolkas som att kunder med högre 
disponibel inkomst generellt är mindre priskänsliga vilket bolag nyttjar genom ett 
högre pris. Sammansättningen av fastigheter (småhus relativt lägenheter) inom 
prisområden spelar även en signifikant roll i prisbildningen på fjärrvärme. En större 
andel småhus relativt lägenheter inom ett prisområde ökar i genomsnitt priset på 
fjärrvärme. Detta kan troligtvis förklaras av att ägare till flerbostadshus generellt 
är större kunder (köper större volymer) och därför har större möjligheter till att få 
förmånligare priser än småhusägare. Skillnader i uppvärmningsbehov mellan olika 
regioner spelar slutligen också en signifikant roll (för småhus och flerbostadshus) 
i att förklara skillnader mellan olika prisområden. 

Introduktionen av plattformen Prisdialogen är intressant ur ett regleringsperspektiv 
då det potentiellt representerar en frivillig marknadsbaserad reglering. Även om 
syftet med Prisdialogen främst är att styrka tilliten bland kunder gentemot 
fjärrvärmebolag och prisbildningsprocessen så indikerar analysen att bolagen som 
är medlemmar i Prisdialogen generellt, i genomsnitt, har genomfört mindre 
prisförändringar efter de blivit medlemmar än innan. Resultaten håller även då 
andra orsaker till prisförändringar kontrolleras för. Detta är ett intressant resultat, 
speciellt då den svenska fjärrvärmemarknaden är oreglerad. Då studieperioden att 
mäta effekter är relativt kort, speciellt för bolag som blivit medlemmar i 
plattformen under senare delen av den studerade perioden, bör resultaten tolkas 
med viss försiktighet.  

Sammantaget är resultaten i rapporten i stort i linje med de som presenteras i Egüez 
(2020). Skillnaden mellan studierna är främst att studien i denna rapport omfattar 
en längre tidsperiod samt en djupare analys gällande effekten av plattformen 
Prisdialogen. I jämförelse med Colnerud Granström (2011) noteras likheter men 
även märkbara skillnader. I Colnerud Granström (2011) studeras prisbildningen på 
fjärrvärme i Sverige under året 2009 (tvärsnittsstudie). Resultaten från den 
analysen indikerar att skillnader i fjärrvärmepriser mellan olika prisområden 
förklaras av skillnader i fjärrvärmebolagens kostnadsstruktur, bolagens 
övergripande prisstrategi, samt av skillnader i efterfrågan på olika orter. I 
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jämförelse med paneldatastudien presenterad i denna rapport så försvinner 
förklaringen gällande skillnader i fjärrvärmebolagens kostnadsstruktur som 
förklaring till skillnader i fjärrvärmepriser. Detta kan främst förklaras av att 
paneldatastudien i denna rapport kontrollerar för icke-observerbar heterogenitet 
vilket inte görs i studien av Colnerud Granström (2011). Noterbart är att de Poolade 
regressionerna i Tabell 12, som inte heller kontrollerar för icke-observerbar 
heterogenitet, också visar på att styckkostnader är positivt signifikant relaterade till 
genomsnittliga totala priset på fjärrvärme samt till priset för flerbostadshus. Detta 
understryker vikten av att genomföra paneldatastudier för att få en rättvisande bild 
av prisbildningen på fjärrvärme.  

Sammanfattningsvis indikerar studien att skillnader i prissättning av fjärrvärme 
mellan geografiska områden under perioden 2009–2019:  

- Inte beror på skillnader i underliggande kostnadsstrukturer, dvs produktions- 
och distributionskostnader, mellan olika fjärrvärmeprisområden. 

- Skiljer sig beroende på typ av ägare. 

- Är relaterat till prisutveckling på konkurrerande uppvärmningsformer - 
framförallt kostnadsutvecklingen för värmepumpar. 

- Beror på skillnader i efterfrågerelaterade faktorer, så som disponibel inkomst 
och sammansättningen av fastighetsbestånd, mellan olika 
fjärrvärmeprisområden.  

Skillnader i prissättning tycks således huvudsakligen bero på skillnader i vilken 
grad bolagens marknadsmakt utnyttjas som i sin tur beror på bolagens villighet (typ 
av ägare) och möjlighet (begränsas av konkurrerande uppvärmningsslag och 
efterfrågerelaterade faktorer) till att utnyttja sin monopolsituation.  

Utöver dessa resultat indikerar studien att introduktionen av plattformen 
Prisdialogen tycks ha haft en dämpande effekt på prisutvecklingen under perioden 
2009–2019. Även om resultaten bör tolkas med viss försiktighet så är detta resultat 
intressant då plattformen, med syfte att stärka konsumenternas position på 
marknaden, kan betraktas som en marknadsbaserad självregleringsmekanism.   
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Appendix A: Data 
 
 
Huvuddata tillhandahållen från Energimarknadsinspektionen i form av drift- och 
affärsuppgifter (DoA) under åren 2009-2019 (på årlig basis) innehåller 
prisinformation redovisade för respektive fjärrvärmeområde för småhus, 
flerbostadshus, lokaler och samfälligheter uppdelat efter uppvärmningsbehov. 
Priser finns redovisat för värmebehov 15,000 KWh, 20,000 KWh, 30,000 KWh 
och 40,000 KWh för småhus medan 80MWh, 193MWh, 500MWh och 1000MWh 
för flerbostadshus, lokaler och samfälligheter. I grunddata existerar prisdata i 
enlighet med respektive fjärrvärmebolags verksamhet i olika områden. I prisdata 
förkommer avvikande (extrema) värden, dvs priser som avviker betydande från 
övriga redovisade priser från andra fjärrvärmeområden. Då extrema observationer 
kan ha en stor inverkan på studiens resultat så har prisdata trimmats innan analysen. 
Nedan följer en redovisning av vilka priser för olika prisområden som plockats bort 
innan analys för respektive prisserie. 
 
Prisserier för småhus 
För småhus så har följande priser (Tabell A1) plockats bort på grund av extrema 
(avvikande) värden:  
 

Tabell A1: Borttagna priser för småhus.  

Borttagna priser för småhus  
Företagsnamn Nätnamn År 15,000 

kWh 
20,000 
kWh 

30,000 
kWh 

40,000 
kWh 

Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2017 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2018 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2019 X X X  
Bengtsfors kommun PC Billingsfors 2017 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Billingsfors 2018 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Billingsfors 2019 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Buma 2017 X X X  
Bengtsfors kommun PC Buma 2018 X X   
Bengtsfors kommun PC Buma 2019 X X   
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2017 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2018 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2019 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Ängbäcksgården 2017  X X  
Bengtsfors kommun PC Ängbäcksgården 2018  X X  
Bengtsfors kommun PC Ängbäcksgården 2019  X X  
Degerfors Energi AB Svartå 2010    X 



. . . . . . .. . . 

 

   
 44

E.ON Mälarkraft Värme AB Bro-Bålsta-Kungsängen 2019 X X X X 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Charlottenberg 2011 X X  X 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Charlottenberg 2016 X X X  
Tekniska verken i Linköping AB Åtvidaberg 2011    X 

Torsnet AB Torsås 2011 X    
Torsnet AB Torsås 2013 X    
Torsnet AB Torsås 2014 X    
Vara Energi Värme AB Vara 2011    X 

Värnamo Energi AB Värnamo 2019 X       
 
För flerbostadshus så har följande priser (Tabell A2) plockats bort på grund av 
extrema (avvikande) värden: 
 

Tabell A2: Borttagna priser för flerbostadshus. 

Borttagna priser för flerbostadshus  
Företagsnamn Nätnamn År 80 

MWh 
193 

MWh 
500 

MWh 
1000 
MWh 

Ale Fjärrvärme AB Ale 2016    X 

Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2017 X X X  
Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2018 X X X  
Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2019 X X X  
Bengtsfors kommun PC Billingsfors 2017 X X X  
Bengtsfors kommun PC Billingsfors 2018  X X  
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2017  X   
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2018  X   
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2019 X X   
Borås Energi och Miljö AB Närvärme Fristad 2010 X    
Forshaga Energi AB Forshaga 2014 X X X X 

Jämtlands Värme AB Backe 2009  X   
Jämtlands Värme AB Hammerdal 2009  X   
Jämtlands Värme AB Hoting 2009  X   
Jämtlands Värme AB Kyrktåsjö 2009  X   
Jämtlands Värme AB Rossön 2009  X   
Jämtlands Värme AB Strömsund 2009  X   
Kalmar Energi Värme AB Kalmar 2018 X    
Nässjö Affärsverk AB Nässjö 2011  X   
Partille Energi AB Partille 2014 X X   
Skellefteå Kraft AB Skellefteå 2013   X X 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Charlottenberg 2011 X X X X 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Charlottenberg 2016 X X X X 

Torsnet AB Torsås 2011 X    
Torsnet AB Torsås 2013 X    
Torsnet AB Torsås 2014 X    



 

   
 

 

45

Umeå Energi AB Sävar 2010   X     
  
För lokaler så har följande priser (Tabell A3) plockats bort på grund av extrema 
(avvikande) värden: 
 

Tabell A3: Borttagna priser för lokaler. 

Borttagna priser för lokaler 
Företagsnamn Nätnamn År 80 

MWh 
193 

MWh 
500 

MWh 
1000 
MWh 

Adven Energilösningar AB Hede 2019   X  
Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2017 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2018 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Bengtsgården 2019 X X X X 

Bengtsfors kommun PC Billingsfors 2018 X X X  
Bengtsfors kommun PC Buma 2017   X  
Bengtsfors kommun PC Buma 2018 X  X  
Bengtsfors kommun PC Buma 2019 X  X  
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2017  X X  
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2018 X X X  
Bengtsfors kommun PC Bäckefors 2019 X  X  

Bengtsfors kommun 
PC 
Ängbäcksgården 2017  X   

Bengtsfors kommun 
PC 
Ängbäcksgården 2018  X   

Bengtsfors kommun 
PC 
Ängbäcksgården 2019  X   

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
Fjärrvärme 
Landeryd 2015   X  

Forshaga Energi AB Forshaga 2014 X X X X 

Gislaved Energi AB Reftele 2019 X    
Härnösand Energi &amp  Miljö AB 2010 X    
Jämtlands Värme AB Backe 2009   X X 

Jämtlands Värme AB Backe 2010    X 

Jämtlands Värme AB Hammerdal 2009   X X 

Jämtlands Värme AB Hammerdal 2010    X 

Jämtlands Värme AB Hoting 2009   X X 

Jämtlands Värme AB Hoting 2010    X 

Jämtlands Värme AB Kyrktåsjö 2009   X X 

Jämtlands Värme AB Kyrktåsjö 2010    X 

Jämtlands Värme AB Rossön 2009   X X 

Jämtlands Värme AB Rossön 2010    X 

Jämtlands Värme AB Strömsund 2009   X X 

Jämtlands Värme AB Strömsund 2010    X 

Jönköping Energi AB Jönköping 2014    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 2012   X  
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Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 2013    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 2015    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 2017    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 2018    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 2019    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrvärme 2016    X 

Luleå Energi AB Luleå fjärrvärme 2017  X   
Nässjö Affärsverk AB Nässjö 2011  X   
Partille Energi AB Partille 2014 X X X  
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Charlottenberg 2011 X X X X 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Charlottenberg 2016 X X X X 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Älvdalen 2014    X 

Torsnet AB Torsås 2011  X   
Torsnet AB Torsås 2013 X    
Torsnet AB Torsås 2014 X    
Vattenfall AB Motala 2010 X    
Värnamo Energi AB Rydaholm 2011   X     

 
För samfälligheter så har följande priser (Tabell A4) plockats bort på grund av 
extrema (avvikande) värden: 
 

Tabell A4: Borttagna priser för samfälligheter. 
Borttagna priser för samfälligheter 80,000MWh 

Företagsnamn Nätnamn År 80 
MWh 

193 
MWh 

500 
MWh 

1000 
MWh 

Forshaga Energi AB Forshaga 2014 X X X X 
Gotlands Närvärme AB Gotland 2013 X    
Gotlands Närvärme AB Gotland 2014    X 
Göteborg Energi AB Göteborg 2012  X   
Göteborg Energi AB Göteborg 2013  X   
Hammarö Energi AB Lilla nätet 2009    X 
Jämtlands Värme AB Backe 2009  X X X 
Jämtlands Värme AB Backe 2010    X 
Jämtlands Värme AB Hammerdal 2009  X X X 
Jämtlands Värme AB Hammerdal 2010    X 
Jämtlands Värme AB Hoting 2009  X X X 
Jämtlands Värme AB Hoting 2010    X 
Jämtlands Värme AB Kyrktåsjö 2009  X X X 
Jämtlands Värme AB Kyrktåsjö 2010    X 
Jämtlands Värme AB Rossön 2009  X X X 
Jämtlands Värme AB Rossön 2010    X 
Jämtlands Värme AB Strömsund 2009  X X X 
Jämtlands Värme AB Strömsund 2010    X 
Kalmar Energi Värme AB Kalmar 2018 X    
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Skara Energi AB Skara 2017    X 
Sorsele Värmeverk AB Sorsele 2017  X   
Tranemo kommun Tranemo kommun 2013 X    
Österlens Kraft AB Simrishamn 2015       X 
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Appendix B: Ägarförändringar  
Tabell B1 redovisar prisområden som identifierats med ägarbyten via DoA 2009-2019   
 

Tabell B1: Ägarförändringar 2009-2019 

Fjärrvärmenät Nya ägare Tidigare ägare 
Mora-Orsa Adven Energilösningar AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2016) Mora och Orsa 

Boxholm-
Älmhult 

Adven Energilösningar AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2016) Boxholm och 
Älmhult 

Lenhovda Adven Energilösningar AB Lenhovda Energi AB (2009-2013) 

Bräcke Kälarne Adven Energilösningar AB Bräcke kommun (2009-2014) 

Sösdala Adven Energilösningar AB Bio MegaWatt AB (2009-2018) 

Bollstabruk Adven Energilösningar AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2010) 

Svenljunga Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Solör Bioenergi Svenljunga AB (2009-2017) 

Charlottenberg Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Solör Bioenergi Charlottenberg AB (2009-2017) 

Broby Solör Bioenergi Syd AB Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (2014-2017) 

Torsby Värmevärden AB Stockholm Exergi AB (2009) 

Avesta Värmevärden AB Stockholm Exergi AB (2009) 

Hudiksvall Värmevärden AB Stockholm Exergi AB (2009) 

Iggesund Värmevärden AB Stockholm Exergi AB (2009) 

Ljusnarsberg Värmevärden AB Stockholm Exergi AB (2009) 

Grums Värmevärden AB Stockholm Exergi AB (2009) 

Hällefors Värmevärden AB Hällefors Värme AB (2009-2016) 

Dorotea Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Fliseryd Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2014) 

Kiruna och 
Vittangi 

Kiruna Kraft AB Tekniska verken i Kiruna AB (2009-2015) 

Landvetter Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Lidhult Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2014) 

Markaryd Solör Bioenergi Syd AB Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (2014-2017);  
  

E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Mölnlycke Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Nora Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Nordmaling Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Skinnskatteberg Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Strömsnäsbruk Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2014) 

Surahammar Mälarenergi AB Surahammars Kommunalteknik AB (2009-2013) 

Svalöv Solör Bioenergi Syd AB Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (2014-2017); 
  

E.ON Värme Sverige AB (2009-2013) 

Vilhelmina Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2014) 

Vännäs Solör Bioenergi Fjärrvärme AB E.ON Värme Sverige AB (2009-2014) 

Åre Jämtkraft AB Åre Fjärrvärme AB (2009-2016) 

Älvdalen Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Solör Bioenergi Värme AB (2017);  

  Rindi Älvdalen AB (2009-2014) 
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Appendix C: Elprisområden 

 
Källa: Energimarknadsinspektionen. 


