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Din guide till värmen



 Lathund FjärrvärmepärVen 

Med Fjärrvärmepärmen vill vi ge dig som fjärrvärmekund en guide till 
hur din värme från Värmevärden fungerar. 

Du får veta vem du ska kontakta vid olika frågor och hur du ska bära dig 
åt vid eventuella driftstörningar. I Fjärrvärmepärmen finner du exempel 
på en faktura, en förklaring till Mina sidor samt svar på de vanligaste frå-
gorna. I pärmen ingår även en skötselanvisning över hur du ska sköta din 
fjärrvärmecentral.

Vi reserverar oss för att vissa delar i denna pärm kan komma att ändras 
i framtiden och hänvisar till vår hemsida som vi uppdaterar kontinuerligt, 
www.varmevarden.se. 

ENKELHET
Vi finns med dig under installationen av din fjärrvärme och säkerställer 
att du får ett fullt fungerande värmesystem med oss som värmeleverantör. 
Efter installation är fjärrvärmecentralen mycket enkel att sköta och  
underhålla, läs vidare under flik 5. 

TRYGGHET
Att investera i fjärrvärme är att investera i trygghet. Vi ser till att du har det 
varmt både hemma och på jobbet genom att dygnet runt, året runt, pumpa  
varmt vatten via fjärrvärmenätet till din fastighet. Du kan även vara trygg 
med att fjärrvärmen från Värmevärden är till 95 % framställd med förny- 
bara eller återvunna energikällor (såsom biobränslen och spillvärme), 
vilket minskar vårt avtryck på klimatet. Läs mer om hur du bidrar till en 
bättre miljö under flik 9.

SÄKERHET
Vi vill att du som kund ska känna dig säker med ditt val av värmekälla. 
Förutom tryggheten som de Allmänna avtalsvillkoren ger dig, finns under 
flik 10, garanterar vi även att priset inte ändras under innevarande år. De 
Allmänna avtalsvillkoren är framtagna av branschföreningen Energiföretagen 
Sverige i samarbete med Konsumentverket och reglerar bland annat vill-
koren för leveransen, mätning och debitering.

PRISVÄRDHET
Stora miljövinster p.g.a hög andel av förnybara bränslen och tillvaratagande 
av spillvärme från lokal industri samt hög service- och leveransgrad gör fjärr-
värmen från Värmevärden mycket prisvärd. Läs mer om pris under flik 4.

TILLFÖRLITLIGHET
Leverans av fjärrvärme är mycket tillförlitligt, men ibland behöver vi 
stänga av leveransen i våra nät p.g.a. underhållsarbete eller för att ansluta 
nya kunder. De planerade avbrotten aviseras på vår hemsida och via en 
lapp i din brevlåda cirka 7 dagar i förväg. Vid oplanerade avbrott jobbar 
vi så fort vi kan för att du ska få tillbaka fjärrvärmen. För att du snabbt ska 
få information om avbrott, eller andra störningar i fjärrvärmeleveransen, 
kan du anmäla dig för tjänsten avbrottsavisering. Läs mer om det under 
flik 2.
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Fjärrvärmepärmen
Inledning

TILLGÄNGLIGHET
Vår kundservice finns tillgänglig större delen av 
året för att svara på just dina frågor kring fjärrvärme. 
Om du däremot vill sköta dina energiärenden själv, 
och när det passar dig bäst, finns Värmevärdens 
Mina sidor. På Mina sidor kan du bl.a. ladda hem 
statistik, starta en prenumeration för avbrotts- 
avisering eller se om din faktura är betald.

Om ett fel uppstår med din fjärrvärme och det 
skulle bli kallt, är vår jourtelefon öppen dygnet runt 
alla dagar på året. De undersöker om ett aktuellt av-
brott föreligger och kan hjälpa dig med felsökning.

Telefonnummer till kundservice respektive jour-
telefon hittar du under flik 8.

FÖRDELAR MED FJÄRRVÄRME
Fjärrvärmen har en viktig roll i Sveriges energisys-
tem och är den viktigaste förklaringen till att Sverige 
lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Genom bran-
schens omställning till förnybara bränslen, effekti-
vare energianvändning, kraftvärme, återvinning av 
spillvärme och värme från avfallsförbränning har 
Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på 
två decennier.

ENKEL OCH BEKYMMERSFRI
Fjärrvärmecentralen är enkel att installera och 
kräver minimalt med underhåll. Värme och varm-
vatten levereras till dig – klar att användas utan 
bekymmer.

Fjärrvärmecentralen tar liten plats och är tyst, 
vilket också är positivt för inomhusmiljön.

EN SKORSTEN ISTÄLLET FÖR FLERA 
= MILJÖVINSTER
När man förändrar sättet att värma husen i en stad, 
genom att gå från att var och en sköter sin uppvärm-
ning med en egen panna, till att låta en enda stor 
panna värma många, inverkar detta förstås positivt 
på miljön. I stället för att många skorstenar släpper 
ut rök från okontrollerade och inte speciellt effekti-
va pannor, får man en skorsten och en kontrollerad 
process i ett värmeverk eller kraftvärmeverk. Det 
innebär effektivare förbränning och effektiv samt 
kontrollerad rökgasrening med bättre utnyttjande 
av naturresurser och bättre luft som följd. Den här 
förändringen har vi gjort i Sverige och det är vad vi 
kallar fjärrvärmeeffekten.

TAR TILLVARA PÅ SÅDANT SOM  
ANNARS SKULLE GÅ TILL SPILLO
På många av Värmevärdens orter har vi ett nära 
samarbete med den lokala industrin. Samarbeten 
där vi återvinner spillvärme till att värma bostäder 
och lokaler. Industriell spillvärme är en viktig resurs 
och att utnyttja den är ett led i att använda resurser 
som annars går förlorade.

För fjärrvärmen i Sverige uppgår spillvärme- 
användandet till cirka 7 % av produktionen medan 
det för Värmevärden uppgår till hela 15 % av vår 
totala fjärrvärmeproduktion.

KRAFTVÄRME
På tre av våra orter (Hudiksvall, Hofors och Nynäs-
hamn) producerar vi både fjärrvärme och el. Prin-
cipen är lika enkel som genialisk. Ångan från det 
kokande fjärrvärmevattnet driver turbiner som i sin 
tur driver generatorer som alstrar elström. Istället 
för att bara kyla bort den kvarvarande ångan har 
den istället kunnat användas till något bra.
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Fjärrvärmepärmen
Vanliga frågor

OM FJÄRRVÄRME
Hur fungerar fjärrvärme?

Svar: Fjärrvärmen kommer till din fastighet i form 
av vatten som värmts upp i vårt värmeverk. Det 
heta vattnet transporteras i välisolerade rör under  
mark till fjärrvärmecentralen i din fastighet. I den 
finns två värmeväxlare där värmen (men inte vattnet)  
överförs till fastighetens egna värmesystem för 
element och varmvatten i kranarna. Det avkylda 
vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket, där det 
värms upp igen och transporteras ut på nytt.

Vad är det för fördelar med fjärrvärme mot annan 
uppvärmning?

Svar: Fjärrvärmen brukar beskrivas som den enskilt 
största miljöförbättraren i svenska städer. Genom 
att använda modern teknik i fjärrvärmeanlägg-
ningarna och välja rätt bränsle minskar utsläppen 
av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Detta 
bidrar starkt till:

• minskad påverkan på växthuseffekten
• mindre risk för övergödning och försurning
• hälsosammare närmiljö i tätorterna.

Tack vare fjärrvärme tillvaratas energi som annars 
hade gått till spillo. Företrädesvis använder vi 
spillvärme, återvunnen energi och förnyelsebara 
bränslen, huvudsakligen biobränslen. Även inom-
husmiljön blir bättre med fjärrvärme:

• den är bullerfri
• den är ren och luktfri
• den tar liten plats.

Dessutom så är fjärrvärmen prismässigt konkur-
renskraftig och du får plats över då fjärrvärmecen-
tralen tar liten plats. Kort sagt, fjärrvärme gör både 
människor och miljö till vinnare.

NY KUND
När återställs mark efter inkoppling av fjärrvärme 
till fastigheten?

Svar: Marken återställs så snart yttre förhållanden 
som t.ex. klimat medger.

När påbörjas debiteringen efter det att fjärrvär-
men kopplas in?

Svar: I samband med att leveransen av fjärrvärmen 
påbörjas till din fastighet.

Vanliga frågor



Fjärrvärmepärmen
Vanliga frågor

Kan jag följa min energianvändning på något sätt?

Svar: På fakturan varje månad finns den energi 
du använt specificerad. Är du intresserad av mer 
statistik så är Mina sidor ett utmärkt sätt att ta del av 
detta. Mina sidor är vår kundsida som enkelt nås via 
vår hemsida, www.varmevarden.se. Du kan regist-
rera dig och logga in på Mina sidor i samband med 
att du får din första faktura. Om du vill få ut statistik 
men ej har tillgång till en dator, kontakta kund- 
service så hjälper de dig.

Jag har köpt ett hus med fjärrvärme och jag 
undrar hur fjärrvärmecentralen fungerar?

Svar: Kontakta kundservice  eller din 
kundansvarig så hjälper de dig på bästa sätt.

AVBROTT OCH DRIFTSTÖRNINGAR
Hur får jag information om ett avbrott eller 
störning i leveransen av fjärrvärme?

Svar: På vår hemsida finner du aktuell information 
om avbrott/störningar i fjärrvärmeleveransen. Om 
du vill, kan du enkelt få en avisering via sms till 
din mobiltelefon eller via e-post när vi har under-
hållsarbeten eller driftstörningar som påverkar din 
fjärrvärmeleverans. Prenumerationen på avise-
ringstjänsten startas och avslutas via Mina sidor, 
eller kontakta kundservice så hjälper de dig.

Kan fjärrvärmeleveransen avbrytas 
hur som helst?

Svar: En fjärrvärmeleverantör har rätt att avbryta  
leveransen av fjärrvärme. Bland annat för att und-
vika personskada, eller sakskada, för att bygga ut 
fjärrvärmenätet eller för att uppnå en god leve-
ranssäkerhet. Vår målsättning är att informera om 
avbrott eller driftstörningar i så god tid som möjligt. 
Inträffar emellertid t.ex. ett läckage är det inte möj-
ligt att informera i förväg.

Vad bör man tänka på vid ett avbrott 
i fjärrvärmeleveransen?

Svar: Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns 
fortfarande kallvatten i fastigheten/huset. Tempe-
raturen i fastigheten påverkas inte nämnvärt under 
ett kortare avbrott, vad man kan tänka på är att inte 
öppna fönster och dörrar i onödan. Vid extrem kyla 

genomförs inte ett planerat avbrott av fjärrvärmen. 
Om du vid extrem kyla inte har någon fjärrvärme 
kan det ha hänt något oförutsett och i första hand 
hänvisar vi till information om avbrott och drift-
störningar på vår hemsida. I annat fall ber vi dig att 
anmäla felet på tel, 0200-75 16 66.

Mina element är kalla. Vad gör jag?

Svar: Kontrollera om du har varmvatten. Om du har 
varmvatten fungerar fjärrvärmen. Är elementen 
kalla kan det vara fel på fjärrvärmecentralen som 
levererar värme till dina element. Det kan även 
vara för dåligt tryck i värmesystemet. Kontrollera 
att cirkulationspumpen fungerar. Det gör du genom 
att sätta din hand, eller ditt öra, mot pumpen för att 
höra om den roterar.  Ta fram din bruksanvisning på 
din fjärrvärmecentral. Där finner du mer informa-
tion hur du felsöker och vilka åtgärder du kan vidta.
Besök vår hemsida för att se så att inga aktuella av-
brott eller driftstörningar pågår. Om ett avbrott finns 
registrerat så kan du vara trygg med att vi har perso-
nal som jobbar för att du ska få värmen tillbaka.
Har du fortfarande problem? Kontakta vår jourser-
vice på tel. 0200-75 16 66.

Varför är fjärrvärmevattnet grönt?

Svar: Att färga fjärrvärmevatten grönt med Pyranin 
är en välbeprövad och effektiv metod för att hitta 
läckor i fjärrvärmeväxlare och på fjärrvärmenätet. 
På så sätt blir fjärrvärmeleveranserna ännu säkrare. 
Som kund märker man i regel inte av att fjärrvärme- 
vattnet är grönt. Det är först om det uppstår ett fel 
på värmeväxlaren i fastigheten som fjärrvärme-
vattnet i vissa fall kan passera in i stadsvattnet och 
varmvattnet i kranen kan bli grönt. Det är ingen fara 
om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen. 
Pyranin är inte farligt. Det är godkänt av Livsmedels-
verket och används ofta i såväl hygienartiklar som 
grönt godis. Någon risk för färgpåverkan på exem-
pelvis tvätt, hår eller hud finns inte. Skulle vattnet 
bli grönt och du bor i lägenhet kontaktar du i första 
hand din hyresvärd/fastighetsägare. Är du själv 
fastighetsägare ringer du din VVS-firma eller hör av 
dig till kundservice för hjälp och råd.

Vad gör jag om mätaren stannat?

Svar: Kontakta kundservice, de ser till att en mätar-
montör besöker er inom kort.

www.varmevarden.se


Fjärrvärmepärmen
Vanliga frågor

Varför har jag ingen värme i huset?

Svar: Kontrollera i första hand temperaturen på 
inkommande fjärrvärmevatten. Den ska vara minst 
60 grader. Kontrollera sedan att du har el fram 
till reglercentralen. Du kan också undersöka om 
cirkulationspumpen är igång. Gör detta genom att 
sätta din hand eller ditt öra mot pumpen för att höra 
om den roterar Titta också på vår hemsida om det 
finns några aktuella driftstörningar i nätet. Har du 
fortfarande problem? Kontakta vår jourservice på 
tel.nr. 0200-75 16 66.

FJÄRRVÄRMECENTRAL
Vilken tillsyn kräver en fjärrvärmecentral?

Svar: Fjärrvärmecentralen behöver väldigt lite un-
derhåll, det är dock ändå bra att med jämna mellan-
rum titta till centralen. Kontrollera bland annat att 
pumpar och ventiler fungerar som de ska samt att 
inget eventuellt läckage uppstått.

Hur justerar jag värmen i vår fastighet?

Svar: Till fjärrvärmecentralen hör en reglercentral. 
Där kan du ställa in den reglerkurva som styr tem-
peraturen i fastigheten. Framledningstemperaturen 
till elementen är beroende av utomhustempera-
turen, ju kallare utomhustemperatur desto högre 
är temperaturen på det vatten som skickas ut till 
fastighetens element. En sänkning av reglerkurvan 
med 3-4 grader motsvarar en sänkning av inomhus-
temperaturen med ca 1 grad, vilket i sin tur ger en 
energibesparing på 5-6 %. I reglercentralen kan du 
även ställa in temperaturen på tappvarmvattnet. 
Om dina element är utrustade med termostatventi-
ler, kan du ytterligare anpassa temperaturen i varje 
rum individuellt.

ENERGIBESPARING
Vad kan jag göra för att spara energi?

Svar: Beroende på vilken temperatur du vill ha 
inomhus så ställs temperaturkurvan i centralen 
in därefter. Se därför till att temperaturkurvor och 
pumpflöden i fastigheten är rätt inställda. Ta fram 
din bruksanvisning på din fjärrvärmecentral för att 
läsa dig till vilka inställningar som är optimala för 
din fastighet.

Hur varmt ska varmvattnet vara?

Svar: Rekommenderad temperatur på varmvattnet 
är 53–55 grader. Har du högre temperatur är det risk 
att du bränner dig. Testa vattentemperaturen genom 
att vrida på högsta läge på varmvattenkranen. När 
vattentemperaturen är 53–55 grader kan du hålla 
fingret i vattnet några sekunder utan att besväras.
 Legionellabakterier förökar sig framförallt  
mellan 18 och 45 grader men trivs bäst kring  
ca 38 grader. Stillastående eller långsamt ström-
mande vatten ger goda förutsättningar för tillväxt.

Hur kommer jag i kontakt med en oberoende 
energirådgivare?

Svar: Du kan få oberoende och kostnadsfri hjälp 
av kommunens energi- och klimatrådgivare. 
Energi- och klimatrådgivningen ger dig opartisk, 
lokalt anpassad kunskap om energieffektivisering, 
energianvändning och klimatpåverkan samt om 
förutsättningarna att förändra energianvändningen 
i lokaler och bostäder. Rådgivningen riktar sig till 
hushåll, företag och lokala organisationer. Kontakta 
energi- och klimatrådgivningen i din kommun eller 
besök www.energiradgivningen.se.

FAKTURA
Jag har inte fått någon faktura denna månad, vad 
gör jag?

Svar: Vi skapar fakturor de tre första dagarna i måna- 
den. Därefter har PostNord cirka 2–4 dagars hante-
ring innan posten når dig. Har det dröjt längre än så? 
På Mina sidor hittar du alltid den senaste fakturan. 
Den går att spara ner eller skriva ut direkt därifrån. 
Har du inte tillgång till en dator är du varmt välkom-
men att kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Varför är min räkning högre denna månad än 
tidigare?

Svar: Din räkning baseras på hur mycket energi du 
har använt för uppvärmning av vatten till element 
och tappvarmvatten under den gångna månaden. 
Under sommarmånaderna används mindre energi 
då man inte värmer huset. Jämför man energian-
vändningen mellan olika år så spelar även utetem-
peraturen roll.



Fjärrvärmepärmen

Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

Svar: I dagsläget kan du välja mellan pappersfaktura, 
mejlfaktura, E-faktura och/eller Autogiro. E-faktura 
ansöker du om via din bank. För att få Autogiro så 
behöver du fylla i en blankett och skicka till oss. 
Kontakta kundservice om du vill ta del av 
autogiroblanketten, anmäla e-faktura eller om du 
har frågor kring respektive betalningsalternativ.

Vad händer vid försenad betalning?

Svar: Sker inte betalning i rätt tid har vi som fjärrvär-
meleverantör rätt att kräva dröjsmålsränta enligt 
räntelagen, samt ersättning för inkassokostnader. 
Kostnaden för kravbrevet är 180 kr. Går ärendet 
vidare till kronofogde tillkommer även en kostnad 
för den hanteringen på 680 kr.

Vad händer vid utebliven betalning?

Svar: Finns det skälig anledning, t.ex. tidigare 
upprepade förseningar med betalning, betalnings-
anmärkningar, et c, att befara att du inte kommer att 
fullgöra dina betalningsförpliktelser har vi rätt att 
begära godtagbar säkerhet. Om du inte fullgör dina 
betalningsförpliktelser kan det även leda till att vi 
tvingas stänga av fjärrvärmeleveransen.

MINA SIDOR
Jag har problem med att logga in på Mina sidor. 
Vad gör jag?

Svar: Börja med att kontrollera att du har skrivit  
rätt användarnamn (e-postadress) och lösenord. 
Om du är osäker kan du använda funktionen  
”Glömt lösenord”. Ibland uppstår det tillfälliga  
tekniska problem, testa därför att logga in igen  
om en stund och se om det hjälper. Om problemet 
kvarstår ber vi dig kontakta vår kundservice via 
e-post till kundservice@varmevarden.se, eller ringa 
tel. 0200-75 16 60. Beskriv ditt problem så tydligt 
som möjligt och ange den e-postadress eller tele-
fonnummer vi kan nå dig på. Ange gärna även ditt 
kundnummer, användarnamn (e-postadress) samt 
tidpunkt då felet inträffade.

ÄNDRA KUND/AVTAL
Vad gör jag om fastigheten ska byta ägare?

Svar: Vid ägarbyte ska en ägarbytesblankett fyllas 
i och skickas till kundservice. Blanketten ska vara 
kundservice tillhanda senast 15 dagar innan ägar- 
bytet sker. Blanketten finns på www.varmevarden.se. 
Det går även bra att kontakta kundservice så skickar 
de blanketten till dig.

Hur gör jag för att säga upp mitt fjärrvärmeavtal?

Svar: Om inte annat avtalats upphör leverans av 
fjärrvärme tre månader efter uppsägning från kun-
den. Om du avser att säga upp ditt fjärrvärmeavtal 
ber vi dig kontakta kundservice senast tre månader 
innan leveransen skall upphöra.

Vanliga frågor
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Fjärrvärmepärmen
Mina sidor

Tjänsten där du enkelt sköter dina energiärenden 
när det passar dig bäst.

INLOGGNING
Via knappen Mina sidor längst upp till höger på  
vår hemsida www.varmevarden.se eller via
minasidor.varmevarden.se når du våra Mina sidor.
Första gången behöver du registrera dig men det
tar bara några minuter. Är du osäker på hur du ska 
göra, kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

VÄRMELEVERANSER
I branschen är vi kända för vår tjänst, Mina sidor, 
och den detaljrika statistik som erbjuds dig som 
kund kostnadsfritt. Energianvändningen presenteras 
antingen per år eller ner på månad och timme, 
beroende på vilken mätare du har installerad i din 
fastighet. Vi håller statistik tillgänglig för dig minst 
tre år tillbaka i tiden och all statistik går att exportera 
till Excel.

MÄTARSTÄLLNINGAR
Vi utgår från den mätarställning som din mätare 
registrerar varje månad när vi räknar ut din energi-
förbrukning. Här kan du själv följa vilka mätarställ-
ningar som använts samt du kan se om ett mätar- 
byte har skett.

KUNDUPPGIFTER
För att vi ska få ett så komplett kundregister som 
möjligt och kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig 
att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

AVBROTTSPRENUMERATION
Vill du ha information om eventuella driftstörningar 
eller kommande underhållsarbeten som kan på-
verka din fjärrvärmeleverans? Här kan du starta en 
prenumeration via e-post och/eller via sms. Är du 
osäker på hur du ska göra, kontakta vår kundservice 
så hjälper de dig.

FAKTUROR
Via menyvalet Mina fakturor kan du enkelt och 
snabbt se om dina fakturor är betalda. Här kan du 
även ladda hem fakturan i pdf-format om den skulle 
komma på villovägar.

Mina sidor uppdateras kontinuerligt för att till- 
godose våra kunders behov och önskningar. Har du 
ett förbättringsförslag för Mina sidor, tveka inte att 
skicka ett mail till oss via info@varmevarden.se.

minasidor.varmevarden.se

Mina sidor

minasidor.varmevarden.se
minasidor.varmevarden.se
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Fjärrvärmepärmen
Vår prismodell för företag

Din energianvändning registreras i mätaren timvis.  
Du betalar ett pris för energin upp till en vald bas- 
kapacitetsnivå (Basenergi). För energi som tas ut 
utöver den valda nivån (Spetsenergi), betalas ett 
högre pris. Som kund väljer du själv din kapacitets- 
nivå, alltså vid vilken effektnivå (kWh/h) som spets- 
energipriset skall börja betalas. Du betalar för bas- 
kapaciteten i kr/kW, där priset stegvis blir lägre vid 
högre vald nivå. Kapacitetsnivån väljs i oktober– 
december för kommande kalenderår och gäller  
12 månader i taget.

Du har i fortsättningen mycket goda möjligheter 
att, genom förändrat uttagsmönster, påverka kostna-
den för energiinköpen.

KONTAKTA OSS
För att få en närmare förklaring kan vi med fördel 
träffa dig och beskriva modellen samt ge tips och 
råd om hur du som kund kan påverka dina kost-
nader. Vänligen kontakta din kundansvarig för att 
boka in ett möte, detta gör du enklast genom att 
kontakta vår växel på tel.nr. 0200-75 16 50.

ORDLISTA

Basenergi
Energi som tas ut upp till vald kapacitetsnivå.

Basenergipris
Pris för basenergi i kr/MWh.

Spetsenergi
Energi som tas ut utöver/ovanför 
vald kapacitetsnivå.

Spetsenergipris 
Pris för Spetsenergi i kr/MWh.

Kapacitetsnivå
Även kallad baskapacitetsnivå. Kapacitets- 
nivån skiljer Basenergi från Spetsenergi.  
Kapacitetsnivån mäts i kW.

Kapacitetspris
Pris för kapacitetsnivå i kr/kW.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
jan mar maj jul sep nov 

FASTIGHETENS ÅRSENERGIBEHOV

Fastighetens 
e�ektbehov

Basenergi

Spetsenergi

Vald baskapacitetsnivå

Hur fungerar prismodellen?



Fjärrvärmepärmen

HSB har en omfattande konsult- och entreprenad- 
verksamhet med inriktning på utveckling av 
tekniska system och driftoptimering av fastigheter. 
Lars Nordgren är energikonsult och hjälper bostads- 
rättsföreningar, fastighetsägare och kommuner med 
energiutredningar, åtgärdsförslag och energiavtal.

– Det är svårt för föreningarna och fastighetsägarna
att på egen hand upprätthålla en hög kompetens i 
energiteknikfrågorna och då är vi ett bollplank som 
bidrar med kunskap och erfarenhet, berättar Lars 
Nordgren.

BRA REDSKAP
Lars berömmer Värmevärdens kundsida ”Mina 
sidor” där kunden kan följa fastighetens energiför- 
brukning ända ned till timnivå tillsammans med 
den prismodell som Värmevärden använder:

– Mina sidor är ett enormt bra verktyg och en av 
de bättre sidorna i branschen. Prismodellen med 
grundpriser på ett visst förutbestämt effektuttag 
skapar ett incitament för driftoptimering och  
energibesparing. Det gäller att förbruka så lite energi 
som möjligt när den är som dyrast. Priset hänger 
ihop med hur och när energin produceras. Det är 
dyrare att producera varmvatten när det är stora 
uttag, som vid köldtoppar. Då bör man vara extra 
vaksam och inte slösa med energi och varmvatten. 

Med ett effektivt och modernt styrsystem som 
kontinuerligt övervakar och styr efter aktuellt 
effektuttag och temperatur i lägenheter och lokaler 
kan man anpassa uttaget till kundens avtalstaxa. 
Styrsystemet kan till exempel känna av och dra ner 
på värmen under någon timma när det duschas 
och förbrukas mycket varmvatten i fastigheten. 
Det påverkar inte komfortvärmen eftersom det 
finns ackumulerad energi i husets stomme. Sådana 
åtgärder får stort genomslag och sparar mycket 
kostnader.

Lars liknar principen vid Eco driving – att anpassa 
körningen smart så man minimerar bränsleförbruk-
ningen.

– Cirka 30 procent av den energi vi köper till
fastigheterna är varmvatten och här finns en stor 
besparingspotential genom att undvika höga topp- 
uttag. Att byta till en modern styrutrustning kan 
vara återbetalt inom ett år. Det går också att koppla 
till automatisk övervakning med larm, både på kall- 
och varmvatten, om det uppstår något onormalt i 
systemen, t. ex. ett läckage. Det är en trygghet som 
givetvis kan innebära enorma besparingar om ett 
fel upptäcks tidigt.

Vår prismodell – Ett kundcase

LARS TIPS FÖR ENERGIEFFEKTIV 
UPPVÄRMNING

• Sätt in ett modernt styrsystem för värme 
och ventilation.

• Kontrollera att isoleringen är tillräcklig.

• Se till att ha rätt temperatur i rätt ut- 
 rymme. 21 – 22 grader i bostaden, cirka 

15 grader i trapphuset är lagom.

• Installera individuella mätare och ta
betalt för varmvatten i hushållen. 

• Följ upp, övervaka och optimera.

• Beteenden varierar beroende på kunskap. 
Informera de boende om hur man vädrar 
effektivt och att inte ställa tunga möbler 
framför elementen samt att hushålla med 
(varm)vatten.

Vår prismodell för företag
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Fjärrvärmepärmen
Faktura- och betalnings- 

information

Fjärrvärmefakturan ser i grunden likadan ut.  
Värmevärdens logotyp återfinns alltid längst upp  
till vänster, oberoende av vilket av våra bolag som 
är fakturautställare. Du finner information om 
prisparametrar och förbrukning, till vilket konto du 
ska betala samt ett inbetalningskort längst ner för 
den som vill använda sig av det. Obs! Om du inte 
använder dig av inbetalningskortet, vänligen skriv 
det referensnummer specificerat längst ner på  
inbetalningskortet vid betalning. Dubbelkolla gärna 
en extra gång att du angivit rätt referensnummer.

Fakturans utformning
Det som skiljer olika fakturor åt är priskomponenterna 
som är olika beroende på vilket avtal vi har tillsam-
mans med dig och din fastighet. Under denna flik 
presenterar vi två exempel på hur en fjärrvärme- 
faktura kan se ut beroende på vilket avtal du har 
med oss. Vi har även bifogat en sida med begrepps-
förklaringar samt en sida med olika betalningsalter-
nativ som vi erbjuder i dagsläget.

Har du tappat bort din faktura? Besök minasidor. 
varmevarden.se och skriv ut en ny.

minasidor.varmevarden.se


Fjärrvärmepärmen
Faktura- och betalnings- 

information

FÖR DIG MED PRISLISTA SMÅHUS

3. Normalprislista Småhus
Det avtal som du debiteras utefter samt det nät 
fastigheten tillhör.

4. Mätarnummer
Din mätares mätarnummer som levererar 
mätvärden till oss.

5. Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten 
betalas ett pris per energienhet. Priset på fakturan
är i kr/kWh.

6. Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) delas
upp i delar utifrån hur många dagar månaden har.

7. Moms
Alla summor fram till denna punkt är angivna 
exklusive mervärdesskatt.

Begreppsförklaring
FÖR DIG MED PRISLISTA FÖRETAG

3. Normalprislista Företag
Det avtal som du debiteras utefter samt det nät 
fastigheten tillhör.

4. Mätarnummer
Din mätares mätarnummer som levererar 
mätvärden till oss.

5. Basenergi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten 
och per timme understiger baskapacitetsnivån 
betalas ett lägre pris per energienhet (kr/MWh).

6. Baskapacitet
Först på denna rad finner du den avtalade bas- 

 kapacitetsnivå du valt. Vid nyanslutning bestäms 
en preliminär baskapacitetsnivå som används i  
ett år. Därefter har du möjlighet att byta. Priset för  
baskapacitet (kr/kW, år) delas upp i delar utifrån  
hur många dagar månaden har.

7. Fast del
Priset på den fasta priskomponenten (kr/år) delas 
upp i delar utifrån hur många dagar månaden 
har. Storleken på den fasta delen baseras på
storleken på den valda baskapaciteten.

8. Flöde
Under vintermånaderna tar vi i de flesta nät ut 
ett flödespris (kr/m3) per m3 fjärrvärmevatten 
som passerat genom fastighetens fjärrvärme- 

 central.

9. Spetsenergi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten, 
och per timme överstiger baskapacitetsnivån, 
betalas ett högre pris per energienhet (kr/MWh). 
Beroende på hur baskapacitetsnivån är satt, åter-  

 finns denna post på fakturan bara vissa månader  
på året.

10. Moms
Alla summor fram till denna punkt är angivna 
exklusive mervärdesskatt.

1. Beräknad årsförbrukning
Ett preliminärt värde uträknat utifrån
fastighetens energianvändning de senaste 12
månaderna.

2. Avläsningar
Mätarställningarna som fakturan är
baserad på.

1. Beräknad årsförbrukning
Ett preliminärt värde uträknat utifrån
fastighetens energianvändning de senaste 12
månaderna.

2. Avläsningar
Mätarställningarna som fakturan är
baserad på.



EXEMPEL

Faktura

Postadress Besöksadress Telefon

Styrelsens säte Registreringsnr moms

kundservice@varmevarden.sewww.varmevarden.se

Bolagsnamn AB 0200-75 16 50Exempelgatan 2 

Ort
Exempelgatan 2 

0200-75 16 66
Felanmälan

XXXXXX-XXXX

SEXXXXXXXXXX

Org.nr/F-skattesedel

X XXX,XX

Normalprislista Företag - Nät
Fabrikantnummer: XXXXXXX
Basenergi 20160101-20160201 (XX.XXX MWh, XXX,XX kr/MWh) 
Baskapacitet (XX.000kW) 20160101-20160201 (XX XXX,XX kr/år) X XXX,XX

XXX,XX
X XXX,XX

Fast del 20160101-20160201 (X XXX,XX kr/år)
Flöde 20160101-20160201 (XXX.XXX m3, X,XX kr/m3) 
Spetsenergi 20160101-20160201 (X.XXX MWh, X XXX,XX kr/MWh) X XXX,XX

Fjärrvärmeanläggning: XXXXXXX Exempelgatan 1

X XXX,XXMoms 25% av X XXX,XX kr 
Öresavrundning 0,XX

Postnummer Postadress

Bankgirokonto

Mottagare

Kundnamn
Exempelgatan 1
Postnummer  Postort

Fastighetsbeteckning 
Exempel 1:1 
Anläggningsadress 
Exempelgatan 1

Via Mina sidor får du tillgång till förbrukningsstatistik per timme, dag och/eller månad. Vår hemsida hänvisar dig även till oberoende energirådgivare.

INBETALNING / GIRERING    AVI
Inbet avgift (fylls i av banken)När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots 

Leverantörsbetalningstjänst (LB) ange nedanstående referensnummer

Kronor öre

B
G

 1
30

 O
C

R
 s

pe
c 

27
75

1 
se

p 
04

Kundnamn
Exempelgatan 1 
Postnummer  Postort

Bolagsnamn AB

OCR

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

Betalningsavsändare

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Till bankgironr Betalningsmottagare

XXX-XXXX

XXXXX# XXXXXXXXXX # XX XXXXXXX#XX#X >

2016-03-02
Oss tillhanda senast: Summa:

XX XXX,XX
Kundservice, 0200-75 16 60

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med X,XX %Betalning:

Handläggare:

XXX-XXXX

Väståstrand 5, 702 32 Örebro

Fakturanummer Fakturadatum Kundnummer Anläggning Fkod

XXXXXXXX 2016-02-01 KIXXXXX XXXXXXX

3

6
7
8
9

10

Beräknad årsförbrukning: XX XXX MWh1

2 Senaste avläsning: 2016-01-01 XXX,XXX MWh  XXXX,XXX m3
Föregående avläsning: 2015-12-01 XXX,XXX MWh  XXXX,XXX m3

4
5



Fjärrvärmepärmen

PAPPERSFAKTURA
Pappersfaktura är det traditionella sättet att få sin 
faktura varje månad. Allt fler företag väljer att ta 
bort detta alternativ då det belastar miljön men då 
många av våra kunder fortfarande önskar pappers- 
faktura så finns det som alternativ – vi ser dock 
helst att du väljer e-faktura eller Autogiro.

På pappersfakturan finns uppgifter om din energi-
förbrukning samt vad du ska betala. Det finns även 
en medföljande avi för den som vill använda det.

Pappersfaktura är standard så länge du inte väljer 
något annat alternativ.

SAMLINGSFAKTURA
Fungerar på samma sätt som pappersfaktura men 
detta alternativ är framförallt användbart för dig 
med flera fastigheter och som får flera fakturor 
varje månad. Istället för att du betalar fakturorna en 
och en, summerar vi alla fakturor och dess belopp 
till en samlingsfaktura. På så vis betalar du ett be-
lopp på ett fakturanummer istället.

E-FAKTURA
E-faktura är ett sätt att betala din fjärrvärmefaktura 
elektroniskt via din internetbank. E-faktura är 
enkelt, säkert och belastar inte miljön med pappers- 
hantering. Genom att betala med e-faktura slipper du 
att fylla i uppgifter såsom OCR-nummer, förfallodatum 
och mottagarens pg/bg-nummer. Det enda du behö-
ver göra är att kontrollera uppgifterna på fakturan 
och godkänna med ett klick. Vi ser till att fakturan blir 
betald på förfallodagen.

Du ansöker om e-faktura via din internetbank.

Betalningsinformation
AUTOGIRO
Autogiro är ett enkelt sätt att få din faktura betald 
varje månad. Efter att ansökan är inskickad och 
godkänd kommer vi varje månad se till att rätt faktura- 
belopp blir draget på förfallodagen. Du kommer fort-
farande att få en fakturaspecifikation varje månad 
via post som informerar dig om vad fakturan är 
baserad på.

Blanketten för att anmäla sig för Autogiro finns på 
vår hemsida.

KOMBINATION AV E-FAKTURA OCH AUTOGIRO
Detta betalningsalternativ förespråkar vi. Förutom 
att det minskar risken för dig att missa att betala 
en faktura så är detta sätt det bästa för miljön. Inga 
pappersavier går ut utan du kan enkelt se din e-faktura 
i din internetbank. Skulle du vara på semester och 
inte kan logga in på din bank för att godkänna din 
e-faktura, kan du vara trygg med att vi ser till att 
fakturan blir betald på förfallodagen.

Blanketten för att anmäla sig för Autogiro finns på 
vår hemsida och ansöker om e-faktura gör du via 
din internetbank.

Faktura- och betalnings- 
information

MEJLFAKTURA
Ett alternativ till pappersfakturan är att ta emot den 
digitalt istället. Fakturan skickas till din angivna 
mejladress som en pdf i ett mejl. Därefter väljer du 
själv hur du vill betala fakturan.

Logga in på Mina sidor och registrera dig för 
mejlfaktura under menyvalet Kontaktuppgifter. Du 
kan också kontakta vår kundservice.
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Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB • 101 53 Stockholm • Telefon 08-677 25 00 • Fax 08-677 25 06
Besöksadress Olof Palmes gata 31, 6 tr. • E-post info@energiforetagen.se • www.energiforetagen.se

fjärrvärme
på djupet

Fjärrvärme lägger grunden för ett hållbart samhälle.
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BRA ATT KUNNA

FJÄRRVÄRMEVERK 
En anläggning som gör fjärrvärme.

KRAFTVÄRMEVERK 
En anläggning som gör både el och värme.

RÖKGASKONDENSERING 
En metod för att återvinna värmen ur rök- 
gaserna från förbränningen och samtidigt  
rena dem.  

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR 
Energikällor som återproducerar sig; som 
vatten, sol, vind och skog. Kan även kallas 
förnyelsebara. 

ICKE FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR 
Energikällor som kräver miljoner år för att 
nybildas. De är alltså inte förnybara.

FOSSILA BRÄNSLEN 
Kol, olja och naturgas är fossila energikällor 
som bidrar till den globala uppvärmningen när 
de förbränns. 

SPILLVÄRME 
Värme som blir över, i exempelvis en industri 
en datahall eller en butik, som kan användas i 
fjärrvärmenäten.

KRAFTVÄRME 
Samtidig produktion av el och värme, som 
använder bränslet effektivt.

FJÄRRVÄRME 
Ett smart sätt att värma många samtidigt. Värmen 
produceras någon annanstans ”i fjärran” och  förs 
sedan till husen via ledningar under marken.

FJÄRRKYLA 
Ungefär samma sak som fjärrvärme, men 
vattnet i ledningarna är kallt och kyler byggna-
derna istället.

FRIKYLA 
Kyla som tas exempelvis från en sjö eller å, för 
att användas i fjärrkylesystemet.

ABSORPTIONSKYLA 
En kylteknik som använder fjärrvärmenätets 
värme för att driva den kylmaskin som produ-
cerar fjärrkyla. 

SORPTIV KYLA 
En metod som torkar luft med hjälp av 
fjärrvärme, som sedan kan kylas ned på ett 
effektivt sätt, för att kyla byggnader. 

VÄRMENÄT
Ledningar med hett vatten som går under 
gatorna för att värma husen i staden.

FJÄRRVÄRMEVÄXLARE 
En värmeväxlare överför värme från en vätska 
eller gas, till en annan. I de värmeväxlare som 
överför fjärrvärme till värme och varmvatten 
i en fastighet cirkulerar fjärrvärmevattnet i 
ett kanalsystem med väggar med väldigt god 
värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa 
väggar finns ett annat kanalsystem där vattnet 
som ska värmas cirkulerar. 

BIOBRÄNSLE 
Bränsle från skogen. I fjärrvärmen används 
ofta spill, som grenar och toppar eller det som 
blir över i trä- eller pappersindustrier, som 
ingen annan vill ha.

GEOTERMI 
Geotermisk energi är värme som hämtas 
från jordens inre. Den bildas vid radioaktivt 
sönderfall av vissa tyngre grundämnen. Den 
största geotermianläggningen i Sverige finns i 
Lund. 30 procent av fjärrvärmebehovet i Lund 
får man från varmt vatten som finns på cirka 
700 meters djup.
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Fjärrvärme  
på djupet
Här får du veta mer om fjärrvärme. Om rören som finns  
under dina fötter som varje dag, året om, förser bostäder och 
kontor med värme och varmvatten. Du ser dem inte. Men efter 
att ha läst den här broschyren kommer du att veta att de finns.  
Då vet du också hur fjärrvärmenätet kan ta hand om energi 
som blir över och omvandla den till värme. Eller kyla. 

Vad är energi?
Energi är förmodligen det viktigaste begreppet i både natur- 
och teknikvetenskap. Men det är inte lätt att förklara vad 
energi egentligen är. Om man förenklar det kan energi 
beskrivas som en kraft som sätter något i rörelse. Det är när 
energi frigörs och omvandlas som bilen börjar rulla, potatis-
vattnet börjar koka och du orkar tänka och springa. Du 
kan inte se energin, eller ta på den – men du kan på olika 
sätt uppfatta de olika former som energi kan anta, som 
massa, temperatur och hastighet. Energin finns överallt om-
kring oss – i apelsinen du äter, i vinden som blåser, i ved och 
flis som går att elda och i vattnet som brusar fram i älven. 

Nästan all energi på jorden har sitt ursprung i solen 
och processer som styrs och påverkas av solen. Olja och 
naturgas som finns lagrad djupt inne i jorden har bildats av 
döda rester från djur och växter som alla fått sin energi från 
solen. Kraften i det forsande vattnet kommer sig av vattnets 
kretslopp i naturen. Det drivs av energi från solen som vär-
mer upp vattnet i hav och sjöar och får det att dunsta och 
föras tillbaka till vattendragen. Vinden blåser på grund av 
att energi från solen värmer luft som i sin tur stiger och  
skapar rörelse. Solen i sig ger dessutom både ljus och värme. 

Energi
års livslängd

kan inte skapas 
eller förintas 

– bara omvandlas

3



 90
procent

av den svenska fjärrvärmen 
kommer från förnybara 
och återvunna energi-

källor*

Energi kan varken skapas eller förintas – den kan bara om-
vandlas från en form till en annan. I en brasa omvandlas till 
exempel den energi som finns bunden i veden till värmeenergi. 
I naturen överförs och omvandlas energi stegvis när solens 
energi driver upp grödor som vi människor äter och som i 
våra kroppar blir till rörelseenergi och värme. Vi har också 
lärt oss att omvandla energin som finns i ljus, rörelsekraft, 
värme och kyla för att utnyttja den i olika tekniska processer.  

ta vara på energin
Under den tid på 1800-talet då industrierna växte sig starka 
ökade användningen av energi. Det var till och med så att 
man ansåg att en hög energiförbrukning var ett mått på hur 
civiliserat samhället var. Idag har vi förstått att det istället 
handlar om att hushålla med den energi som finns, framför 
allt den som påverkar klimat och miljö. Vi strävar efter att 
få ut så mycket energi som möjligt varje gång vi omvandlar 
den. Dessutom vill vi att energin ska vara producerad på ett 
miljövänligt och hållbart sätt.

Helst ska energikällorna vi använder vara förnybara. 
Eftersom de förnybara energikällorna hela tiden återprodu-
cerar sig innebär det att vi inte tär på jordens tillgångar eller 
rubbar balansen om vi använder dem på ett förnuftigt/klokt 
sätt. Eftersom träden binder koldioxid när de växer så kan 
utsläpp från förbränningen ”kvittas” mot den koldioxid 
som fångas i växtligheten. 

Exempel på förnybara energikällor är vattenkraft, vind-
kraft, solenergi och biobränsle. Fossila energikällor räknas 
som ”icke förnybara” och finns i begränsad omfattning.  
De behöver många miljoner år på sig att bildas. Det innebär 
att de faktiskt kan ta slut. Exempel på fossila energikällor 
är olja, naturgas och stenkol. Cirka en tredjedel av elen vi 
använder i Sverige kommer från kärnkraft. Den görs av 
uran. Kärnkraften räknas inte som fossilt men är inte  
heller förnybar.

Den svenska fjärrvärmen kommer idag framför allt från 
förnybara och återvunna energikällor. 2014 var endast 6 
procent av bränslet fossilt, dvs olja, kol eller naturgas. Olja 
används i första hand för att täcka de toppar där värme- 

På 1800-talet 
när industrierna 
växte sig starka 
ansåg man att en 
hög energiförbruk-
ning var ett mått 
på hur civiliserat 
samhället var.

4

*Källa: Svensk Fjärrvärme 2014
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verkets huvudbränslen inte räcker till, som under de allra 
kallaste dagarna på vintern eller vid pannstart och drift-
stopp i den vanliga anläggningen.

alternativ till fjärrvärme
De bostäder och lokaler som inte är anslutna till fjärrvärme 
har oftast direktverkande el, en värmepump eller egen  
värmepanna. Medan flerfamiljshus oftast värms med fjärr-
värme värms villor och andra småhus främst av el. 

Direktverkande el och elpannor är uppvärmningsformer 
där el omvandlas till värme. Allt fler väljer att komplettera 
direktverkande elvärme med antingen biobränsle eller 
någon form av värmepumpslösning. En värmepump kan 
utnyttja den värme som finns i omgivningen, till exempel  
i marken eller luften, vilket gör att elförbrukningen blir  
väsentligt mindre än med direktverkande el. Tekniken 
utvecklas och värmepumparna har blivit betydligt mer 
effektiva under senare år. 

Det går också att värma sitt hus genom att elda olika 
bränslen i en egen värmepanna. I småhus kan detta vara 
biobränsle, som ved, pellets, flis, spån eller briketter, men 
även olje- och gaspannor förekommer fortfarande.

Bioenergi
Solenergi
Vindkraft
Geotermi
Vattenkraft

Förnybara
energikällor

Olja
Naturgas
Kol

Fossila
energikällor

HUR VÄRMER MAN 
EN FASTIGHET?
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Värmeenergi kallas den typ av energi som 
finns i allt som är varmt. Den kan uppstå 
vid olika typer av förbränning – till exempel 
när vi eldar eller när föda förbränns i våra 
kroppar.

 Människan har alltid varit beroende av 
värme för att leva och överleva. Den dagen 
människan slutade vara rädd för elden bör-
jade hon istället använda den för att utnyttja 

värmen – till att laga mat, värma tvättvatten 
och för att värma sig själv och andra.

Fjärrvärme är idag det vanligaste sättet att 
värma byggnader i Sverige. Över hälften av 
alla bostäder och lokaler i vårt land är idag 
anslutna till ett fjärrvärmesystem. Fjärrvärmen 
är en unik tillgång för Sverige och Norden 
–  i de flesta andra europeiska länder är fjärr-
värme inte alls lika vanligt



Är fjärrvärmen verkligen så fjärran?
Fjärrvärme är ett pålitligt sätt att förse många människor 
med värme och varmvatten samtidigt som den har låg  
påverkan på klimatet. Enkelt uttryckt kan man säga att 
istället för att varje fastighet ska ha en egen värmekälla så 
har man en gemensam värmeanläggning, på en plats fjärran 
från huset. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom 
värmen alltid produceras lokalt på orten.

hur fungerar det?
I marken under dina fötter ligger fjärrvärmenätet. Det är 
som ett blodomlopp i våra städer. Tusentals kilometer av 
rörledningar som transporterar energi i form av hett vatten.

Det varma vattnet kommer oftast från ett värmeverk där det 
hettas upp till temperaturer mellan 70 och 120 grader, beroen-
de på årstid och väder. När vattnet hettats upp pumpas det ut 
i fjärrvärmenätet under högt tryck. I varje fastighet där vattnet 
ska ge värme finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare 
som omvandlar energin i det varma vattnet till värme i 
huset och varmvatten i kranarna. 

En värmeväxlare är en smart uppfinning som hjälper till att 
överföra värme från en vätska eller gas, till en annan. Man kan 
säga att den omvandlar energin till den form vi vill ha. Värme-
växlare finns i princip överallt där man vill omvandla energi – i 
bilens kylare, i motorvärmare, i kylskåp och i kraftverk. I de 
värmeväxlare som överför fjärrvärme till värme och varmvat-
ten i en fastighet cirkulerar fjärrvärmevattnet i ett kanalsystem 
med väggar med väldigt god värmeledningsförmåga. På andra 
sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem där vattnet som 
ska värmas cirkulerar. De olika vätskorna möts alltså aldrig 
men värmen överförs effektivt från den ena till den andra. 

I takt med att energin i det varma vattnet förs över till fastig-
heterna den ska värma, svalnar vattnet. När det är tillräckligt 
svalt leds det tillbaka till värmeverket – i ett eget system av rör. 
Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel 
genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så att de blir 
isfria. När vattnet väl är tillbaka i värmeverket hettas det 
upp igen, för att ännu en gång kunna pumpas ut i ledning-
arna och värma upp lokaler och bostäder.

personer arbetar i den  

svenska fjärrvärmebranschen.

5000
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Ett värmeverk hettar upp vattnet till temperaturer mellan 70° och 120°, 
beroende på årstid och väder. Det pumpas sedan, under högt tryck, ut  
i fjärrvärmenätet. Varje fastighet som ska värmas har en fjärrvärme- 
central med värmeväxlare som omvandlar energin i det varma vattnet 
till värme i huset och varmvatten i kranarna. När vattnet svalnat leds 
det tillbaka till värmeverket.

I Sverige finns det ca 24 000 

km fjärrvärmeledningar.

24 000

miljarder omsätter branschen 

per år. Den investerar cirka  

7 miljarder årligen. 

33



Fjärrvärmenätet är som ett  
blodomlopp i våra städer.  
Tusentals kilometer ledningar 
under marken transporterar  
energi i form av hett vatten.

Drygt
hälften

av uppvärmningen i 
Sverige kommer från

fjärrvärme

OLJA 0,4%
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Värmemarknaden i Sverige, olika uppvärmningsformer, andel energi

FJÄRRVÄRME

VÄRMEPUMPAR
EL

OLJA & GAS

BIOBRÄNSLE

FLERFAMILJSHUS

FJÄRRVÄRME 91,3%

EL  
5,8%

BIOBRÄNSLE 1,2%
GAS 0,8%

OLJA 0,4%

SMÅHUS

FJÄRRVÄRME 
18,6%

EL 45%

BIOBRÄNSLE  
33%

GAS 0,6%OLJA 2,3%

LOKALER

FJÄRRVÄRME 80%

EL 14%

BIOBRÄNSLE 2,4%
OLJA 1,9% GAS 1,4%

Värm
em

arkanden i Sverige: Profu. 
Fördelning fastighetstyp:  Energiläget 2015
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Den totala värmemarknaden i Sverige är uppdelad i enskilda uppvärmningsformer som finns i varje hus,  
som värmepumpar, el, biobränsle, olja och gas, och fjärrvärme, som är en gemensam uppvärmningsform.

Fjärrvärme svarar för ungefär hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov. Direktverkande el och värmepumpar (el) svarar 
tillsammans för en tredjedel. Resterande värme kommer från enskilda pannor, med bioenergi, olja eller gas som bränsle.



1940-TALET
I slutet av 1940-talet såg ingenjörerna på de 
kommunala elverken, dåtidens energiverk, en 
möjlighet att utnyttja den spillvärme som upp-
stod när man producerade el. Kanske kunde den 
användas till att värma hus istället för att leda 
bort och kyla ner den? De etablerade parterna 
på värmemarknaden stretade emot; Oljebolagen 
befarade ökad konkurrens, sotarna protesterade 
och VVS-konsulterna kände oro för att antalet 
pannrum skulle minska.

SLUTET AV 1800-TALET
De första systemen för fjärrvärme testades i 
USA och Tyskland redan i slutet på 1800-talet. 
I Sverige sneglade man på dessa länder. Några 
försök till svenska motsvarigheter testades men 
inget ledde någon vart. Dels var motståndet 
från de etablerade aktörerna benhårt – dels var 
det svårt att hitta finansiering till de omfattande 
investeringar som ett fjärrvärmenät kräver.

Kalla fakta om fjärrkyla
Ibland är det inte bara värme vi behöver i våra lokaler och 
hus, utan även kyla. Kontor behöver kylas för att kompensera 
för alla datorer, kopiatorer och annan teknisk utrustning 
som alstrar värme. Sjukhus behöver hålla en jämn inomhus-
temperatur året runt. Serverhallar behöver kylas ner för att 
överhuvudtaget fungera. Och ganska ofta behöver vi även i 
Sverige kunna kyla våra arbetsplatser. 

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten cirkulerar i ett 
ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Det vanli-
gaste sättet är att kylan hämtas från till exempel en sjö, det 
kallas även frikyla. Kallt vatten pumpas upp från sjön till en 
produktionsanläggning där kylan i sjövattnet förs över till 
vattnet i fjärrkylenätet.  Det kalla vattnet pumpas sedan ut 
i separata rör under stadens gator och leds till kontor, sjuk-
hus eller industrier. I fastigheterna där kylan ska användas 
finns en värmeväxlare som överför kylan i vattnet till fastig- 
hetens slutna kylsystem. När det kalla vattnet inte längre är 
så kallt leds det tillbaka till produktionsanläggningen och 
kyls ner på nytt, för att åter pumpas ut. FJÄRRVÄRME I 

BACKSPEGELN

10



Även om Sverige har ett nordiskt  
klimat så finns det ibland behov av 
kyla. Sjukhus till exempel behöver en 
jämn inomhustemperatur året runt.

1948
Utvecklingen gick inte att stoppa och 1948 
startade Sveriges första kommunala fjärrvärme-
system i Karlstad. Syftet var inledningsvis att 
försörja ett nybyggt gjuteri med ångkraft – två 
år senare anslöts sju nybyggda bostadshus med 
120 lägenheter. 

EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET
Efter andra världskriget sökte sig människor till 
städerna och behovet av värme och el ökade. 
Sakta, sakta växte fjärrvärmenät fram i de större 
städerna. Gemensamt för dem alla var att man 
samtidigt producerade både el och värme – det 
vi idag kallar för kraftvärme. Den stora drivkraften 
för fjärrvärmens utbyggnad – och så småning-
om omställning av bränslen – var behovet av  
att förbättra luften i städerna och senare att 
minska klimatpåverkan från uppvärmningen.

KARLSTAD
först ut
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Vad görs fjärrvärme av?
Själva värmen i fjärrvärmenätet kan lite förenklat produceras på 
två sätt: Antingen genom eldning i ett värme- eller kraftvärmeverk, 
eller genom att man tillför restvärme från till exempel en industri.

eldning i värmeverk
I framtiden kommer nog mer av värmen i fjärrvärmenäten komma 
från värme som blivit över någon annanstans, men än så länge är 
det vanligast att den kommer från eldning i ett värmeverk. Elden 
värmer vatten i pannan. Det värmer i sin tur via värmeväxlare 
vatten, som sedan pumpas ut i systemet av rör som förbinder 
bostäder, kontor och andra byggnader runt staden. 

I Sverige finns det hundratals värmeverk som producerar 
fjärrvärme. Varje verk är unikt, till storlek och till funktion. En 
del av dem försörjer en eller flera kommuner med värme och är 
sammankopplade i nät med många mil av nedgrävda rör. En del 
av dem levererar fjärrvärme till ett par mindre bostadsområden 
och kanske till någon stor industri. En del av dem levererar också 
el, då kallas de kraftvärmeverk. Men alla eldas de med något. 

I fjärrvärmens barndom var fossila bränslen, olja och kol, de 
vanligaste bränslena i värmeverken. Oljan var effektiv eftersom 
det behövdes relativt lite olja för att få ut mycket värme. All 
förbränning ger växthusgaser men idag vet vi att förbränning av 
fossila bränslen frigör växthusgaser som är dåliga för klimatet 
och påverkar naturens balans. De senaste årtiondena har fjärr-
värmebranschen därför genomgått en stor omställning till att 
istället använda förnybara och återvunna energikällor. 

Idag eldas de flesta värmeverk med bränsle som ingen annars 
skulle ta hand om; grenar och stubbar från skogsavverkning, 
avfall från byggarbetsplatser, kasserade mediciner eller den 
rest som blir kvar när du har sorterat dina sopor. I vårt moderna 
samhälle uppstår mycket avfall, som skulle bli enorma soptip-
par om det lades på hög. När vi istället gör el och värme av det 
avfall som vi inte kan materialåtervinna skapar vi dubbel nytta i 
samhället. Det som tidigare var ett problem har blivit en resurs. 
Eftersom det gemensamma värmeverket har avancerad teknik för 
att rena rökgaserna som uppstår vid förbränningen, minskar 
den negativa klimatpåverkan kraftigt jämfört med andra, in-
dividuella uppvärmningsalternativ med motsvarande bränsle.

KYLA FRÅN 
VÄRME

Av värme kan man även göra 
kyla. Det finns två olika metoder 
för detta:

ABSORPTIONSKYLA är en 
teknik som innebär att man an-
vänder fjärrvärmenätets värme 
för att driva den kylmaskin som 
producerar fjärrkylan. I kylmaski-
nen utsätts vatten för ett kraftigt 
undertryck. Undertrycket gör att 
vattnet kokar – och förångas – 
redan vid en temperatur på cirka 
tre grader. Det tregradiga vattnet 
kan därefter kyla vattnet som 
används i fjärrkylenätet.

SORPTIV KYLA går ut på att luft 
torkas med hjälp av fjärrvärme. 
Den torra luften kan sedan kylas 
ned på ett effektivt sätt. Hela 
kylanläggningen drivs av fjärr-
värme istället för med el och går 
med lite justeringar att koppla 
på och ta i bruk hos alla som har 
fjärrvärme installerat – om det 
finns plats. Denna kylmetod är 
nämligen ganska utrymmeskrä-
vande. Med sorptiv kyla slipper 
man använda kompressorer och 
miljöfarliga köldmedier, som 
finns i eldrivna kylaggregat.

Det finns olika sätt att framställa 
fjärrkyla, men en sak har de 
gemensamt: De belastar miljön i 
väldigt låg utsträckning. Fjärrkyla 
minskar också elanvändningen 
inom kylning. Dessutom är det 
en fördel att det är en central, mil-
jöanpassad anläggning, i stället 
för många små kylanläggningar.

Idag framställer ett 30-tal 
fjärrvärmeföretag över hela landet 
fjärrkyla, främst till industrier, 
sjukhus och kontorslokaler.
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restvärme 
Det andra sättet att tillföra värme till fjärrvärmenätet är att 
ta vara på överskottsvärme, främst från pappersmasse- och 
stålindustrin, men även från andra industrier, kyldiskar eller 
datahallar. Istället för att värmen leds undan och kyls förs den in 
i fjärrvärmenätet och kan värma alla som är anslutna till nätet. 

Att använda restvärme i fjärrvärmesystemet är dubbelt 
resurseffektivt. Dels för att det sparar andra energikällor 
som fjärrvärmeföretagen annars hade behövt tillföra för att 
få ut lika mycket värme. Dels för att det tar hand om värme 
som annars hade behövt kylas bort – ofta med tillsatt energi 
i form av kylanläggningar.

Sverige är bland de bästa i världen på att använda rest- 
värme. Restvärme från industrin ingår i energitillförseln för 
ett 70-tal fjärrvärmenät och står för 8 procent av den till-
förda energin till fjärrvärmeproduktionen i Sverige (2014). 
Och användningen av restvärme väntas öka. 

För att bli ännu mer klimatsmart är hela fjärrvärmebran-
schen inriktad på att successivt skifta fokus från den egna 
produktionen, till att istället ta vara på värme som redan 
finns – och ibland kan även konsumenten vara producent.

Istället för att överskottsvärmen från stora industrier, 
främst pappers- och stålindustrin, går till spillo kan man 
ta vara på värmen och leda in den i fjärrvärmenätet.

Sverige
bäst i 

världen?
Vi är en av de bästa i 

världen på att använda
restvärme

13



användes nästan 

uteslutande fossilt bränsle  

i värmeverken.

1980

återstår bara  

6% fossila bränslen.

Nu

Ångturbinen är den äldsta och vanligaste 
tekniken för att producera kraftvärme.

14

När värme och el produceras samtidigt
När man producerar el uppstår alltid värme som en  
restprodukt. Det vanligaste i en stor del av världen är att 
värmen kyls och leds undan. Men i Sverige tar vi oftast vara 
på värmen som uppstår och använder den i fjärrvärme- 
systemet. Det kallas för kraftvärme.

Den äldsta och mest använda tekniken för att göra detta 
är med hjälp av ångturbinen. Enkelt förklarat fungerar den 
som en jättelik ångkokare. Elden i kraftvärmeverket kokar 
upp vatten som ger ifrån sig ånga. Ångan driver ångturbi-
nen, som i sin tur driver en generator som skapar elektrisk 
ström som leds ut i elnätet. Värmen som uppstår i processen 
leds ut i fjärrvärmesystemet. Eftersom kraftvärmeverket tar 
vara på både den el och värme som går att få ur ett bränsle, 
är det ett av de mest energieffektiva sätten att framställa 
el – och värme. Det kräver förstås ett fjärrvärmesystem där 
värmen kommer till nytta.
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STENA LINE
– VÄRLDENS FÖRSTA 
FJÄRRVÄRMEFÄRJA

Kraftvärme – effektivare än det mesta
Varje gång vi omvandlar energi till en annan form är målet 
att förlora så lite energi som möjligt.  Om man räknar ut 
skillnaden mellan energimängden i bränslet som används 
och den mängd energi man får ut i andra änden – el och 
värme - får man veta hur mycket av energin som kommit 
till nytta. I ett kraftvärmeverk tas mellan 90 och 93 procent 
av energin i bränslet tillvara i form av ny energi. Det är 
mycket. Men det kan bli mer, till och med mer än 100 pro-
cent. Låt oss försöka förklara hur det går till:

Effektiviteten i ett kraftvärmeverk får vi fram genom 
att beräkna skillnaden mellan mängden tillförd energi och 
mängden utvunnen energi.  Men i processen finns det mer 
energi att ta hänsyn till. I de rökgaser som bildas när vattnet 
kokar finns det nämligen en viss mängd vattenånga lagrad. 
Vattenångan i sig innehåller energi som inte utnyttjas i 
någon av de tidigare beskrivna processerna. Genom att kyla 
ner rökgaserna – med avkylt vatten som kommit tillbaka 
från fjärrvärmesystemet – omvandlas de till flytande form. 
I den processen frigörs energi i form av värme, samtidigt 
som rökgaserna renas. Värmen tas om hand för att värma 
vattnet i fjärrvärmesystemet. På så sätt kan ett kraftvär-
meverk som redan utvunnit mellan 90 och 93 procent av 
energiinnehållet i ett bränsle, få ut ytterligare mellan 10 och 
ända upp till 35 procent värmeenergi. Den här processen 
kallas för att man kondenserar rökgasen.

De kraftvärmeverk som använder sig av rökgaskonden-
sering är de i särklass mest effektiva verk som finns. Sverige 
och Danmark anses vara ledande i utvecklingen. Intresset 
från andra länder är dock stort, bland annat som en följd av 
EU:s ökade krav på energieffektiv avfallsförbränning. 

Fjärrvärmens fördelar
Att bygga fjärrvärmenät är en omfattande process som kos-
tar en hel del pengar. Ändå byggs fjärrvärmenäten ut runt 
om i landet hela tiden. Varför?
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Under många år har Stena 
Danica legat vid kaj mitt i 
Göteborg med dieseldrivna 
oljepannor igång för att hålla 
färjan varm. Det har i onödan 
skapat både höga utsläpp 
och högt buller. Lösningen på 
problemet blev ett unikt fjärr-
värmeprojekt där Stena Danica 
blev världens första färja i 
linjetrafik som anslöts till ett 
fjärrvärmenät. Målsättningen 
är att reducera utsläppen med 
500 ton CO2 årligen, vilket 
motsvarar 256 bilars årliga 
utsläpp.

Investeringen för Stena 
Line ligger på cirka en miljon 
kronor. Dessutom får man ett 
visst EU-stöd. På Stena Line 
räknar man med att inves-
teringen kommer att betala 
sig inom ett par år genom 
minskade energikostnader.

Intresset för projektet har 
varit stort och Stena Line har 
fått många positiva  
reaktioner från olika håll, 
från andra städer i Sverige 
samt Danmark och Norge.
Stena Danicas fjärrvärme är 
ett pilotprojekt som just nu 
utvärderas. Men det finns 
potential för större satsning-
ar och det kan fungera som 
förebild för liknande projekt 
runt om i Europa.



”Fjärrvärme- 
branschens byte  
av bränslen är den 
största förklaringen 
till att Sverige  
lyckats nå de  
klimatmål som  
världens länder  
satt upp i det  
gemensamma  
Kyoto-avtalet.”
/Naturvårdsverket

klimatsmart
Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska 
fjärrvärmenäten kommer från spillvärme och restprodukter, 
energi som annars inte hade kommit till nytta. Bara det gör 
fjärrvärme till ett energieffektivt och klimatsmart val. 

Men det stannar inte där. 
Tack vare utbyggnaden av fjärrvärme är Sveriges städer 

idag bland de renaste i världen. När gemensamma fjärrvärme- 
anläggningar har ersatt myllret av mindre eldningspannor 
har halterna av giftiga utsläpp som svavel, kväve och stoft 
minskat. Effektiva och moderna värmeverk som försörjer hela 
samhällen har både effektiv förbränning och effektiv rening av 
röken. De har därmed lägre miljöpåverkan än pannor i enskilda 
fastigheter och hushåll, som inte är lika effektiva.  

Fjärrvärme har också bidragit till att Sveriges koldioxid-  
utsläpp har minskat. När fjärrvärme var nytt eldades 
värmeverk ofta med olja och kol. Vartefter branschen har 
bytt ut olja och kol till förnybar och återvunnen energi har 
koldioxidutsläppen minskat radikalt. Enligt Naturvårds-  
verket är fjärrvärmebranschens utbyggnad och byte av  
bränslen, tillsammans med övergången från direktverkande 
el till värmepumpar, den största förklaringen till att Sverige 
lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet från 1992.
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Numera kommer nästan all fjärrvärme 
från förnybar eller återvunnen energi. 
Det har haft en stor, positiv effekt på 
klimatet och miljön i Sverige.



pålitligt och smidigt
Man kan säga att fjärrvärme verkar utan att synas. Näten leve-
rerar värme tryggt och säkert året runt, utan att kunderna behö-
ver bekymra sig. Slitaget på ledningarna under marken är litet 
och driftsäkerheten är mycket hög. Faktum är att fjärrvärme är 
ett av de mest driftsäkra uppvärmningssystem som finns. Blir 
det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner 
ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten.

Fjärrvärmenäten kan också användas för att lagra energi. 
Där kan överskott från elproducenter lagras som värme, och 
solvärme kan flyttas från dagen för att användas på natten. 
Det gör att tillgången på el och värme kan fördelas jämnare 
och finnas i tillräcklig mängd när vi behöver den som mest.

fjärrvärme är flexibelt
Ett fjärrvärmesystem är inte beroende av en viss energikälla. 
Det går att byta till andra energikällor, om de visar sig vara 
bättre för miljön och klimatet. Att investera i fjärrvärme är 
därför att investera i framtidens förnybara energiförsörjning. 
Vilka energikällor framtiden erbjuder vet vi inte men tack 
vare att nätet finns, kan vi anpassa oss till det nya.

• Drygt 50 procent av all värme och allt varmvatten i Sverige kommer från fjärrvärme.
• 90 procent av flerbostadshusen, 80 procent av lokalerna och 18 procent av småhusen i Sverige
har fjärrvärme.

• Fjärrvärme finns i 285 av Sveriges 290 kommuner.
• Den svenska fjärrvärmebranschen sysselsätter omkring 5 000 personer och har cirka 24 000
kilometer ledningar.

• Merparten av fjärrvärmen kommer från förnybar och återvunnen värme. Biobränsle är
vanligast, 42 procent, därefter avfall, 22 procent, och industriell spillvärme, 8 procent.
Fossila bränslen står för mindre än 6 procent.
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FJÄRRVÄRME I 
SIFFROR

Siffrorna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes branschstatistik och Energiläget i Sverige, Energimyndigheten.

285
av 290 kommuner  

i Sverige 
har fjärrvärme

Vill du veta mer om fjärrvärme 
eller ta reda på hur utbyggna-
den ser ut där du bor?  
Information och kontaktupp-
gifter till ditt lokala fjärr- 
värmeföretag hittar du på  
www.energiforetagen.se

VILL DU
VETA MER
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Hur fungerar fjärrvärmecentralen
i min villa?

Fjärrvärme är bekymmersfritt och driftsäkert. Fjärrvärmecentralen 

bygger på enkel, beprövad teknik och behöver i stort sett inget 

underhåll. 

 Vi ”tillverkar” varmt fjärrvärmevatten vid vår produktionsan-

läggning. Fjärrvärmevattnet går via nedgrävda ledningar till din 

bostad och in i fjärrvärmecentralen, lämnar värme och går tillbaka 

till vår anläggning i en sluten krets. 

 I din fjärrvärmecentrals två värmeväxlare sker överföringen av 

värme till ditt radiatorsystem och till ditt tappvarmvatten. Det är 

alltså inte vårt fjärrvärmevatten som cirkulerar i dina element  

eller kommer ur din tappkran.

 Vi mäter hur mycket och hur varmt fjärrvärmevatten som går  

in i din bostad och som lämnar den. Mellanskillnaden är den fjärr-

värme du köper av oss. Mätningen pågår i realtid och det är den 

faktiska förbrukningen som faktureras tillsammans med en fast 

avgift. 

Värmevärden AB 
Väståstrand 5, 702 32 Örebro

Kundservice telefon: 0200-75 16 60 

E-post: kundservice@varmevarden.se 

www.varmevarden.se Reviderad 2017 02 13.

www.varmevarden.se
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Fjärrvärmecentral

Under åren har det installerats ett flertal olika fabrikat av fjärrvärmecentraler och styrutrustning. 
Det gör att din central kan se annorlunda ut än på dessa bilder (sid 3 – 6), men funktionerna är 
likvärdiga.

Fjärrvärmecentralens olika delar 
Bilden visar hur det ser ut under kåpan på en fjärrvärmecentral.

1. Tryckgivare
2. Expansionskärl
3. Cirkulationspump
4. Värmereglering
5. Framlednings-tempgivare för fjärrvärme
6. Filter elementvatten
7. Filter inkommande fjärrvärme

8. Reglering varmvatten
9. Ställdon värmekrets
10. Fjärrvärmemätare 
1 1. Returlednings-tempgivare för fjärrvärme
12. Säkerhetsventil kallvatten
13. Påfyllning element 

ALLMÄN TILLSYN

Titta till din fjärrvärme-
anläggning regelbun-
det för att upptäcka 
eventuellt läckage. Ett 
tips är att då och då 
också göra mätarav-
läsning och kontrollera 
systemets tryck.

Vid akut läckage,  
ring vår felanmälan  
tel. 0200-75 16 66.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

11

10
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1. Tryck i systemet
Trycket bör ligga mellan 0,5 – 0,7 bar. Om trycket är under 0,5 bar kan det orsaka oljud eller 
problem med värmen. 

Så här gör du:
• Du läser av trycket med den svarta pilen.
• Så länge den svarta pilen är ovanför 0,5 bar behöver du inte fylla på systemet.

2. Luftning
Om element är kalla i övre kanten och varma i nedre delen så är det troligt att man  
har luft i systemet, vilket är vanligt när systemet är nytt.

Så här gör du:
• Slå av cirkulationspumpen med huvudströmbrytaren eller dra ur kontakten.
• Vänta 30 – 45 min.
• Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
• Använd luftningsnyckel för att öppna skruven på elementets övre hörn. Håll ett  

papper eller burk under och öppna försiktigt. Vänta tills det börjar komma vatten.
• Stäng luftningsskruven på elementet.
• Starta pumpen igen och återställ läget för termostatventilerna på elementen. När  

systemet har luftats kommer trycket att sjunka. Återställ trycket till 0,5 – 0,7 bar.

3. Påfyllning av systemet
Normalt behöver du inte fylla på vatten i systemet om inte trycket i systemet är  
mindre än 0,5 – 0,7 bar.

Så här gör du:
• Öppna försiktigt påfyllnadskranen. Om du är osäker på var den sitter, se växlar- 

informationen du fick vid installation eller se den schematiska bilden i denna manual
• Håll ögonen på tryckmätaren.
• Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar mer än 0,8 bar. Om du behöver fylla  

på systemet ofta kan det tyda på att du har ett läckage.

4. Varmvattentemperatur
Du kan själv ställa hur varmt ditt varmvatten till kranarna i huset ska vara, s.k tappvarmvatten. 
Har du för varmt tappvarmvatten finns risk för skållning (normal temperatur 53–55 °C). 

Så här gör du:
• Skruva den svarta ratten inåt om du vill ha varmare vatten.
• Skruva ratten utåt om du vill ha kallare vatten. Om temperaturen på varmvattnet varierar  

kan ventilen kärva. Då bör du motionera ventilen genom att skruva ratten fram och tillbaka, 
samtidigt som du spolar varmvatten.
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I reglerutrustningen ställer man en värmekurva. Den  
fungerar så att utegivaren mäter utetemperaturen och 
kurvan bestämmer då hur varmt vatten som ska gå ut  
till elementen.

Exempel: Är kurvan inställd på 1,2 och utetemperaturen 
är -15°C, då är vattnet som går ut till elementen +55°C. En 
brantare kurva gör att innetemperaturen justeras fortare 
vid kallt väder än en flack kurva.

5. Cirkulationspump
Cirkulationspumpen pumpar vatten till elementen i ditt hus.

Så här gör du:
• Hastigheten ändras med vredet/tryckknapp.
• Minska hastigheten om du hör höga brusljud från cirkulationspumpen,  

den ska stå på 1 eller 2. Högt brusljud kan även bero på luft i elementen.
• Har du en äldre pump kan det förekomma att den bara har en hastighet.

6. Styrning
Din central kan ställas in på en mängd olika sätt för att få en uppvärmning som  
passar dig och ditt hus.

Se mer om detta i broschyren som följde med din reglercentral eller på vår  
hemsida www.varmevarden.se
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Värmekurvans lutning kan ställas i området 0,2–2,2. Fabriksinställning är 1,2.
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Allmän information om reglercentralen

Reglercentralen i din fjärrvärmecentral kan ställas in på en 
mängd olika sätt för att få en önskvärd uppvärmning. Grund-
inställningen på reglercentralen är vanligtvis gjord så att du 
får en inomhustemperatur på ca 21°C. Vad temperaturen 
verkligen blir inomhus beror på vilken värmekurva du har 
valt samt hur kallt det är utomhus. Temperaturen mellan olika 
rum kan också skilja sig åt.

Fjärrvärmecentraler är i regel inställda så att ingen värme 
går ut på elementen om det är varmare än ca +17°C utomhus. 

Vill du till exempel ha en lägre inomhustemperatur ställer 
du vredet märkt –8/+8 på –8 (gäller centralen enligt bild,  
se mer om detta i broschyren som följde med din regler- 

central). Då har vattnet som går ut till elementen dragits ner 
med 8°C, vilket medför att temperaturen inomhus sjunker 
med cirka 3°C.

Ett tips är att inte slå av strömmen annat än vid luftning! 
Det kan ibland medföra problem när du ska starta upp cen-
tralen igen, då cirkulationspumpen kan fastna.

OBS! Kallställ aldrig en fastighet med vattenburet  
värmesystem på grund av risk för vattenskador vid minus-
grader.

Egna anteckningar

Aktuella inställningar

Datum Inställning Datum Inställning Datum Inställning Datum Inställning Datum Inställning

Tryck

Pumphastighet

Reglerkurva
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Fel Trolig orsak Åtgärd

Dålig värme och låg  
varmvattentemperatur  
i hela fastigheten

Elavbrott 1. Avvakta
2. Försök förhindra sönderfrysning

Dålig fjärrvärmeleverans 1. Kontrollera inkommande temperatur
2. Titta på vår hemsida www.varmevarden.se om ev  
    driftstörning eller kontakta kundservice 0200-75 16 60 

Dålig värme i hela
fastigheten

Fel i reglerutrustning 1. Kontrollera inställningen i reglercentralen
2. Kontrollera att styrventilen svarar på ändrad inställning  
    i reglercentralen
3. Kontakta kundservice

Cirkulationspumpen har  
stannat (sätt en skruvmejsel 
mot och lyssna mot skaftet)

1. Kontrollera säkringar och motorskydd
2. Försök starta pumpen
3. Kontakta kundservice

Igensättning i värmeväxlaren 1. Kontrollera in- och utgående temperatur
2. Kontakta kundservice

Dålig värme i delar  
av fastigheten

Felaktig injustering 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är öppna
2. Kontakta kundservice 

Luft i systemet 1. Följ anvisningarna för hur man luftar sitt system  
    i denna broschyr
2. Fyll på vatten i systemet

Elementtermostaten kärvar 1. Kontakta rörfirma

Låg varmvatten- 
temperatur

Felaktig injustering 1. Justera temperaturen enl anvisningarna i denna broschyr
2. Kontakta kundservice

Fel i reglerutrustning 1. Kontrollera inställningar
2. Kontakta kundservice 

Igensättning
i värmeväxlare

1. Kontrollera in- och utgående temperatur
2. Kontakta kundservice

Hög varmvatten- 
temperatur

Felaktig injustering 1. Justera temperaturen enl anvisningarna i denna broschyr
2. Kontakta kundservice

Fel i reglerutrustning 1. Kontrollera inställningar
2. Kontakta kundservice

Felsökningsschema

Skaffa dig en så klar bild som möjligt av felet, så att felavhjälpningen blir snabbare och effekti-
vare. I regel äger du din fjärrvärmecentral och ansvarar för den precis som om du skulle ha haft 
en villapanna.



Värmevärden AB 
Väståstrand 5, 702 32 Örebro
Kundservice telefon: 0200-75 16 60 
E-post: kundservice@varmevarden.se 
www.varmevarden.se
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Är du ny ägare till en fastighet med fjärrvärme? Har 
styrelsen i din bostadsrättsförening bytts ut? Eller 
har fastigheten en ny fastighetsskötare? Oavsett
vilket så ger vi dig grundläggande utbildning på
funktioner och skötsel av din fjärrvärmecentral – 
helt kostnadsfritt!

LÄR KÄNNA DITT VÄRMESYSTEM
Genom att lära känna ditt värmesystem kan du 
undvika onödiga kostnader eller akuta reparationer. 
Med vår snabbutbildning på fjärrvärmecentralens 
funktioner kan du känna dig tryggare.

Utbildning av din fjärrvärmecentral
PÅ PLATS HOS DIG
Vid utbildningstillfället kommer Värmevärdens 
kundansvarig för just din ort ut till dig och går 
igenom din fjärrvärmecentral och dess funktioner. 
Tillhör du en bostadsrättsförening eller större 
fastighetsägare? Utifrån dina önskemål kan vi även 
anpassa vår utbildning till att inkludera en presen-
tation av Värmevärden och hur fjärrvärme fungerar 
överlag. Är ni tillräckligt många kan vi på vissa av 
våra orter även erbjuda en guidad tur av vårt värme- 
verk i samband med utbildningen.

Ring vår växel för att komma i kontakt med kund- 
ansvarig på din ort, tel.nr. 0200-75 16 50.

Fjärrvärmepärmen
Tilläggstjänster



Fjärrvärmepärmen
Tilläggstjänster

För dig som är företagskund 

FUNKTIONSKONTROLL
– Ett enkelt sätt att spara pengar och energi
Med vår prismodell finns det stora möjligheter att 
minska kostnader genom ett smart beteende. Det 
förutsätter dock att fjärrvärmecentralen fungerar som 
den ska. Ventiler för värme och varmvatten måste 
fungera, likaså själva värmeregleringen.

Vill du försäkra dig om att centralen är okej och 
minska risken för akuta problem under värmesäsongen, 
är en funktionskontroll en bra åtgärd. Vi gör då en kon-
troll en eller två gånger per år beroende på ditt behov. 
Du får såklart en rapport på vad vi har kontrollerat. 
Upptäcker vi några fel, lämnar vi en rekommendation 
på åtgärder samt hur angeläget det är att få det 
reparerat.

Tilläggstjänster
MÄTSIGNAL
– Följ din energianvändning i realtid
Genom att koppla en mätsignalenhet till energi- 
mätaren för fjärrvärmen har du möjlighet att följa 
energianvändningen i fastigheten – förutsatt att
fastighetens övervakningssystem är anpassat för att 
ta emot och presentera mätvärden för energi,
effekt, temperatur, flöde samt tidserier.

Installation
Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats. 
Installationen utförs av Värmevärdens partner för 
mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

För att få mer information eller beställa våra tilläggs-
tjänster, vänligen kontakta din lokala kundansvarige. 
Det gör du enklast genom att ringa vår växel,  
tel.nr. 0200-75 16 50.
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Fjärrvärmepärmen
Mer om Värmevärden

AFFÄRSIDÉ
Värmevärden ska erbjuda energilösningar som är 
uthålliga ur alla aspekter, ekonomiskt attraktivt, 
miljömässigt försvarbart och långsiktigt bra för alla 
berörda parter. Detta ska vi göra till en, för kunden, 
konkurrenskraftig kostnad.

VISION – LITE VARMARE, LITE VÄNLIGARE
Vi levererar värme till våra kunder, vi vill också ge 
kunderna ett varmt mottagande oavsett i vilken  
situation vi möter dem. Vi vill alltid vara vänliga 
mot våra kunder men också vänliga mot miljön, 
våra medarbetare och det samhälle vi verkar i.

OM OSS
Värmevärden (inklusive de delägda dotterbolagen 
Värmevärden i Hofors AB, och Kristinehamns 
värme AB) är ett energiföretag som levererar 
fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler, 
samt producerar och levererar ånga till industri-
processer. På några av våra orter sker samtidig 
produktion av el. Verksamheten finns i 10 
kommuner i Mellansverige och totalt har vi cirka 
90 anställda – alla engagerade för en trygg och 
säker leverans till dig.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsfor-
men i de orter där vi är verksamma. Mer än hälften 
av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. 

Värmevärdens verksamhet
Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 % 
medan den är något lägre för lokaler och lägst för 
småhus.

Värmevärden som bolag skapades 2010, och 
affären blev klar 2011, men våra verksamheter har 
en lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 
1960-talet och framåt.

Hudiksvall, Delsbo,  
Sörforsa

Iggesund

Hofors

Avesta

Kopparberg
Hällefors, Grythyttan

Nynäshamn,  
Stora Vika, Ösmo

Torsby, Stöllet

Grums Kristinehamn

Säffle

Örebro

Fjärrvärme

Kraftvärme

Industrisamarbete

Huvudkontor



Fjärrvärmepärmen

GÄLLANDE PRIS
Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med valet 
av fjärrvärme och med Värmevärden som leverantör. 
Vi förespråkar därför en öppenhet i vår prissättning. 
Prisändringar sker, om inget annat avtalats, vid års- 
skiftet. Som kund får du besked om det nya priset 
senast tre månader i förväg. Vår prissättning vilar på 
tre grunder:

Priset skall vara konkurrenskraftig
Priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med andra 
alternativ på den lokala värmemarknaden.

Priset skall vara långsiktigt
Fjärrvärmepriset är alltid säkrat i ett år, vilket inne- 
bär att du slipper överraskningar i form av tillfälliga 

Vår prispolicy
prisökningar. Vi strävar efter att prisutvecklingen
skall vara stabil och förutsägbar över tid med lång- 
samma fluktuationer.

Priset skall ge möjligheter till rimlig avkastning på 
verksamheten
Fjärrvärme är en bransch med stora investeringar och 
lönsamheten behöver vara god för att vi skall kunna 
investera och säkra våra leveranser långsiktigt. Både 
avseende driftsäkerheten och med minsta möjliga 
miljöpåverkan.

För mer information om priser, besök vår hemsida 
www.varmevarden.se

Mer om Värmevärden
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KUNDSERVICE
På kundservice i Örebro finns vi tillgäng liga för att 
hjälpa dig med alla de frågor som kan tänkas dyka 
upp rörande din fjärrvärme. Har du frågor kring din 
faktura, osäker på hur du genomför ett ägarbyte, 
eller vill bli guidad på Mina sidor - tveka inte att 
kontakta oss. Det som är viktigt för  dig är viktgt för 
oss!

ÖPPETTIDER
Helgfria vardagar:
Måndag – torsdag kl. 9 – 16
Fredag kl. 10 – 15
Lunchstängt kl. 12 – 13

VÄRMEVÄRDEN, KUNDSERVICE
Tel.nr.: 0200-75 16 60
Ringer du från utlandet? Tel.nr.: +4610-15 01 621
E-post: kundservice@varmevarden.se

KUNDSERVICE, FELANMÄLAN
Dygnet runt till:
Tel.nr. 0200-75 16 66
Ringer du från utlandet? Tel.nr.: +4610-15 01 622 

Kontaktuppgifter till oss
KUNDSERVICE, POSTADRESS
Värmevärden AB
Att: Kundservice
Väståstrand 5
702 32 Örebro

VÄRMEVÄRDEN, VÄXEL
Tel.nr.: 0200-75 16 50
E-post: info@varmevarden.se
Ringer du från utlandet? Tel.nr.: +4610-15 01 620

VÄRMEVÄRDEN, POSTADRESS
Värmevärden AB
Väståstrand 5
702 32 Örebro

MINA SIDOR
Vill du sköta dina energiärenden när det passar dig 
bäst? Som kund hos Värmevärden har du tillgång 
till Mina sidor från och med det att du fått din första 
faktura. Logga in på minasidor.varmevarden.se.

HEMSIDA
www.varmevarden.se

Fjärrvärmepärmen
Kontaktuppgifter



Fjärrvärmepärmen
Kontaktuppgifter

KONTAKTPERSONER

Vid avtalsfrågor: 

Tel: E-post: 

Gatuadress: Postnr, Ort: 

Vid åtkomst till mätare och ventiler: 

Tel: E-post: 

Gatuadress: Postnr, Ort: 

Vid fakturafrågor: 

Tel: E-post: 

E-post för faktura: 

Förvaltare/Fastighetsskötare (för företag): 

Tel: E-post: 

Ordförande (för BRF:er): 

Tel: E-post:

För att vi ska få ett så komplett kundregister som möjligt och kunna hjälpa 
er på bästa sätt ber vi er att fylla i nedanstående formulär och skicka till oss. 
Det går också bra att maila uppgifterna till kundservice@varmevarden.se 
eller uppdatera dem på minasidor.varmevarden.se.

Kundnamn: 

Kundnummer: 

Postadress, postnr, ort: 

Debiteringsadress (om annan än postadress): 

Telefonnr. & e-post (växel/generell): 

SKICKA DINA UPPGIFTER TILL:
Värmevärden AB, Väståstrand 5, 702 32 Örebro. Märk kuvertet ”Svarspost” så behövs inget porto.

minasidor.varmevarden.se
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Visste du att ...

… Värmevärden utvinner mer än 108 000 000 kWh
värme ur rökgaserna per år, (energi som annars 
skulle gå upp i rök). Det räcker för att värma  
ca 5 500 villor årligen.

… mer än 85 % av fjärrvärmen från Värmevärden är
förnyelsebar via biobränslen, spillvärme och rök-
gaskondensering.

… cirka 50 % av Värmevärdens tillförda bränslen 
består av lokalt producerade biobränslen.

… industrisamarbeten gör att vi tar tillvara på ca 
114 000 000 kWh spillvärme årligen, vilket räcker 
till att värma hela Hudiksvall.

… i Grums värms orten till ca 90 % av spillvärme från 
Gruvöns bruk.

… mindre än 1,5 % av värmen från Värmevärden 
produceras med olja. (används endast de kallaste 
vinterdagarna)

… i Hofors och Stöllet är 100 % av värmen 
förnyelsebar.

…fjärrvärmesystemet och samarbetet med 
raffinaderiet i Nynäshamn innebär att vi minskar 
CO

2
-utsläppen med mer än 100 000 ton/år  

(Motsvarar utsläppen från en modern bil 
 (127 g CO

2
/km) som kör 14 000 varv runt jorden).

Så bidrar du till en bättre miljö

Fjärrvärmepärmen
Så bidrar du till en 

bättre miljö

Olja 1,49 %

Bioel 2,44 % 

Avfall 13,38 %

Rökgaskondensering 16,04 %

Spillvärme 16,89 %

Biobränsle 49,76 %

BRÄNSLEMIX ANDEL



 Lathund FjärrvärmepärVen 

Att energieffektivisera kan innebära besparingar på 
flera tusen kronor varje månad.

8 tips på hur du kan energieffektivisera:
1. Möblera smart – Se till att inga möbler, tyger eller 

andra föremål täcker elementen så att den varma
luften kan röra sig fritt ut i rummet.

2. Mät, täta och stäng – Mät temperaturen med 
termometrar på olika ställen i huset. Täta dragiga 
fönster och ytterdörrar. Stäng dörrar till kalla 
utrymmen.

3. Vädra snabbt och smart – Ett snabbt tvärdrag är
mycket effektivare än att låta fönster stå på glänt. 
Obs! Se bara till att radiatorerna vid fönstren är
avstängda en halvtimme efter vädringen.

4. Använd eldriven golvvärme sparsamt – Det är
lätt hänt att kostnaderna skenar under dina
fötter. Här finns det många sköna kronor att spara.

Energieffektivisering

Fjärrvärmepärmen
Så bidrar du till en 

bättre miljö

5. Ventilation– Ventilation som styrs av utetempe- 
 raturen är ett enkelt sätt att minska värmeför- 
 brukningen.

I genomsnitt använder en person 75–100 liter varm-
vatten per dygn. Det blir 3–5 kWh!

6. Duscha kort – Duschar du fem minuter i stället 
för en kvart minskar du årsförbrukningen med 
500 kWh.

7. Byt ut gamla kranar och duschmunstycken  –
Separata kall- och varmvattenkranar drar 
onödigt mycket energi. Moderna sparmunstyck- 

 en spolar 12 liter i minuten i stället för 35. 
 Installera termostatblandare i duschen.

8. Byt ut dåliga packningar direkt – Droppande 
varmvattenkranar kan läcka 500 kWh om året.

Normalförbrukning, 75–100 liter varmvatten/dygn/person 3–5 kWh
ex. Dusch 5 minuter (40°, 60 liter) 2,2 kWh
Dusch 15 minuter (40°, 180 liter) 6,7 kWh
Karbad (40°, 150 liter) 5,6 kWh
Droppande varmvattenkran under ett år (45°, 5–15 m3) 215–645 kWh

Visste du att du kan få kostnadsfri och oberoende hjälp med frågor om uppvärmning,  
energieffektivisering, energikostnader och mycket annat? Kontakta din kommunala  

energi- och klimatrådgivare så hjälper de dig.
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ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 
för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 

Dessa allmänna avtalsvillkor har den 29 september 2015 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan 

Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt 

SABO. 

Uppgifter om förbrukning enligt 4.14 och information om historisk användning enligt 4.15 ska dock tillhandahållas respektive 

göras tillgänglig senast den 1 januari 2017 liksom uppgifter om förbrukning enligt 4.13 och information om historisk användning 

enligt 4.15 ska tillhandahållas respektive göras tillgänglig senast den 1 januari 2018. 

Fjärde meningen i punkt 4.6 gäller till den 1 januari 2017. 

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor avser leverans av fjärrvärme som 

används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet 

(exempelvis bostadsrättsföreningar). För leverans av fjärrvärme 

som används för enskilt bruk liksom för leveranser av energi från 

kunder till fjärrvärmenätet, gäller andra villkor. 

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa 

allmänna avtalsvillkor tillämpas. Denna bestämmelse återkommer 

i ett antal villkor i dessa allmänna avtalsvillkor, men denna 

upprepning är inte avsedd att ha annan innebörd än en påminnelse 

om bestämmelsen i denna punkt. 

1.3. Om kunden innehar fastigheten eller del av fastigheten med 

annan rätt än äganderätt ska vad som föreskrivs i dessa villkor 

gälla i tillämpliga delar. Kunden ska tillse att leverantören 

gentemot fastighetsägaren tillförsäkras samma rättigheter som om 

kunden varit fastighetens ägare. 

1.4. Leverantören är enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna 

punkt. 

Personuppgifter som lämnas av kunden till leverantören kommer 

att behandlas för att kunna fullgöra ingångna leveransavtal eller 

skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.  

Vidare kan personuppgifterna komma att användas för 

marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om 

tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att 

behandlas för marknadsföringsändamål av såväl leverantören som 

koncernföretag samt dessa företags samarbetspartner. Vid 

marknadsföring av en samarbetspartners vara eller tjänst ska 

leverantören avtala med samarbetspartnern om att det ska framgå 

att marknadsföringen sker med anledning av ett samarbete med 

leverantören. 

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för 

marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan 

behandling, meddela leverantören detta. 

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till 

och inhämtas från företag i koncernen samt  

samarbetspartner. För uppdatering av personuppgifter kan 

uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. 

Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få 

information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne 

samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kunden kan 

även begära rättelse av felaktiga uppgifter om kunden.  

Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt 

undertecknad av kundens kontaktperson och ställas till 

leverantören. 

Definitioner 

1.5. I dessa avtalsvillkor avses med 

- fastighet: fastighet som kunden äger eller har nyttjanderätt till 

inklusive byggnader och andra anläggningar oavsett om 

byggnaderna eller anläggningarna utgör fast eller lös egendom. 

- fjärrvärmecentral: aggregat som överför värme från leverantörens 

anläggning till fastighetens värmesystem. 

- leveransgräns: gräns mellan leverantörens anläggning och 

kundens anläggning. 

- leverantörens anläggning: anläggning för produktion eller 

distribution av fjärrvärme, som leverantören äger eller har 

nyttjanderätt till, fram till leveransgräns eller till tredje man. I 

leverantörens anläggning ingår också värmemätare och sådan 

kommunikationsutrustning för mätvärden som leverantören äger. 

-kundens anläggning: anläggning för mottagande och distribution 

av värme, som kunden äger eller har nyttjanderätt till, inom 

fastigheten efter leveransgräns. 

- värmemätare: instrument som är utformat för mätning av värme 

enligt definition i vid var tid gällande föreskrift från 

Energimarknadsinspektionen. 

- skriftligen: med skriftligen avses i dessa allmänna avtalsvillkor 

meddelande skickat per ordinarie post, via e-post eller annat 

elektroniskt medel till av kunden uppgiven kontaktuppgift. 

2. Anläggning

Gemensamma bestämmelser 

2.1. Leverantören bestämmer tryck, temperatur, andra 

dimensioneringsdata för fjärrvärmeleverans samt tekniskt 

utförande för fjärrvärmecentral och leverantören har rätt att 

förändra dessa. Om sådana förändringar skulle medföra behov av 

åtgärder för att bibehålla fjärrvärmecentralens funktion ska 

kostnaderna ersättas av leverantören, med avdrag för den 

värdestegring som utbytet medför, beräknat på skillnaden i värde 

för den utbytta och nyanskaffade utrustningen. 
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2.2. Part får inte använda sin anläggning så att skada eller störning 

kan uppkomma på motpartens anläggning eller för andra kunder. 

2.3. Part ska utan dröjsmål till motparten anmäla driftstörningar, 

läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra 

motpartens anläggning samt sådana omständigheter som kan 

påverka de förhållanden som avtalats. 

Leverantörens anläggning 

2.4. Leverantören drar, efter samråd med kunden, fram 

erforderliga ledningar till en av leverantören vald leveransgräns 

och i förekommande fall även ledningar till tredje man. 

Om kunden önskar annan leveransgräns, annat läge eller ökad 

kapacitet kan leverantören ombesörja sådan åtgärd mot ersättning 

för de merkostnader som därvid uppkommer. 

2.5. Inkoppling till leverantörens anläggning får inte utföras utan 

leverantörens tillstånd. 

2.6. Leverantören har rätt att inom fastigheten installera och 

bibehålla värmemätare, reglerutrustning för effektbegränsning 

jämte annan för kontroll av förbrukningen erforderlig utrustning 

samt i förekommande fall fjärrvärmecentral och tillhörande 

utrustning. Kunden bekostar driftel för dessa anläggningar. Plats 

för utrustningen väljs av leverantören, efter samråd med kunden, 

och ska upplåtas utan kostnad för leverantören. Värmemätaren, 

som tillhandahålls av leverantören, förblir dennes egendom och får 

endast hanteras av denne. I en nödsituation har kunden rätt att 

stänga ventiler vid leveransgräns, även om de tillhör leverantören. 

Kunden ska se till att utrustning enligt ovan är lätt åtkomlig för 

leverantören. 

2.7. I de fall leverantören har installerat en värmemätare med 

signalutgång ska kunden ges möjlighet till egen registrering, 

förutsatt att det inte medför en säkerhetsrisk för leverantören eller 

andra olägenheter. Inkoppling ska ske enligt leverantörens 

anvisning. 

Kundens anläggning 

2.8. Kunden installerar, bekostar, äger samt svarar för underhållet 

av kundens anläggning. 

2.9. Alla förekommande arbeten på kundens anläggning som 

väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperatur och andra 

dimensioneringsdata, ska utföras enligt leverantörens 

bestämmelser. 

2.10. Den part som bekostat för värmemätaren erforderlig 

utrustning, såsom el- och rörinstallation för värmemätaren, 

mätartavla, mätarskåp och mätarledningar, bekostar även underhåll 

och utbyten av dessa. 

2.11. Leverantörens inkoppling eller kontroll befriar inte kunden 

från ansvar för installationen eller skyldighet att rätta till brister i 

denna. 

3. Upplåtelse av utrymme för leverantörens anläggningar samt

tillträde till dessa 

3.1. Kunden är skyldig att till leverantören upplåta det utrymme 

inom fastigheten som behövs för leverantörens anläggning. 

3.2. Kunden ska på begäran av leverantören utan särskild 

ersättning teckna servituts- eller nyttjanderättsavtal eller medverka 

till att leverantören erhåller ledningsrätt, för leverantörens 

anläggning på fastigheten. Kunden ska medverka till att tecknat 

servituts- eller nyttjanderättsavtal skrivs in i fastigheten. 

Kostnaden för inskrivning och ledningsförrättning betalas av 

leverantören. 

3.3. Vad som avses i punkterna 3.4-3.8 gäller inte för det fall 

parterna har träffat servitutsavtal, nyttjanderättsavtal eller om 

leverantören har erhållit ledningsrätt, med annan innebörd än vad 

som framgår av nämnda punkter. 

3.4. Leverantören har rätt att få tillträde till fastigheten för 

utförande av arbeten på leverantörens anläggning, såsom 

avläsning/mätning, installations-, reparations-, service- och 

underhållsarbeten, om inte annat särskilt har avtalats. Häri ingår 

även en rätt för leverantören att fälla träd och buskar, som utgör 

fara eller hinder för leverantörens anläggning. Nämnda arbeten ska 

om möjligt utföras under vardagar mellan kl. 08.00 och kl.18.00. 

Kunden ska underrättas om arbeten minst fem arbetsdagar i 

förväg. Detta gäller dock inte avhjälpande av fel och brister vars 

åtgärdande inte kan anstå. Leverantören ska på egen bekostnad 

vidta de åtgärder som behövs för att minimera störningar. 

Berör arbeten direkt bärande byggnadsdelar eller för fastighetens 

funktion viktiga installationer som tillhör kunden, får arbetet inte 

utföras utan kundens godkännande. Vid akut felavhjälpning får 

dock åtgärd vidtas utan godkännande. Leverantören ska i sådant 

fall utan dröjsmål underrätta kunden om åtgärden. 

3.5. Kunden ska på begäran mot kvitto överlämna de nycklar, 

koder och liknande som behövs för tillträde till fastigheten. 

Leverantören ska på ett betryggande sätt förvara och får inte till 

obehöriga utlämna vad som sålunda överlämnats. Försummar 

leverantören sina skyldigheter enligt denna punkt ska denne ersätta 

kunden för eventuell skada jämte kostnad för byte av lås eller 

liknande som är en följd av denna försummelse. 

3.6. Kunden får inte utan leverantörens samtycke uppföra 

byggnad, ändra marknivån eller vidta annan åtgärd inom 

fastigheten som hindrar eller försämrar funktionen eller driften av 

leverantörens anläggning eller försvårar tillträde till denna. 

3.7. Om kunden kräver flyttning eller annan ändring inom 

fastigheten av leverantörens anläggning, ska leverantören 

medverka till detta, om inte väsentligt hinder föreligger. Av 

flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av 

kunden. 

Om flyttningen eller ändringen föranleds av krav på åtgärd i 

fastigheten från myndighet eller kommunalt organ (t ex krav på 

hissanordning, nödutgång eller dylikt) och avser berörd del av 

leverantörens anläggning för distribution till tredje man, är 

leverantören skyldig att på egen bekostnad ombesörja sådan 

flyttning eller ändring inom fastigheten av denna del om inte 

väsentligt hinder föreligger mot flyttningen eller ändringen. Vad 

som nu anges beträffande leverantörens kostnadsansvar gäller inte 

om kravet på åtgärd från myndighet eller kommunalt organ är 

föranlett av kundens om- eller tillbyggnad av fastigheten eller av 

annan åtgärd vidtagen av kunden. Kunden ska i sådant fall bära 

kostnaden för flyttningen eller ändringen. 

3.8. Om leverantörens anläggning inte är i funktion och inte heller 

i framtiden ska användas, ska leverantören på egen bekostnad 

avlägsna anläggningen om kunden begär det och anläggningen 

innebär väsentligt men för kunden och det inte är oskäligt att 

avlägsna anläggningen. I första hand ska dock plombering av 

leverantörens anläggning övervägas. 
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4. Mätning, avläsning, rapportering och debitering

Mätning 

4.1. Av kunden använd värmeenergi registreras av leverantörens 

värmemätare.  

4.2. För de fall värmemätaren har en flödesmätare med ett eget 

räkneverk och ett integreringsverk och registreringarna i dessa inte 

överensstämmer ska flödesmätarens registrering gälla. 

4.3. Om part har skäl att ifrågasätta värmemätarens funktion ska 

denne utan oskäligt dröjsmål informera den andra parten om detta. 

4.4. Kunden har rätt att begära kontroll av värmemätaren. 

Leverantören ska då informera kunden om den beräknade 

kostnaden för kontrollen och princip för betalningsansvar. 

Kontrollen ska verkställas av leverantören, som ska intyga att 

kontrollen har utförs av opartisk sakkunnig. 

Om det vid kontrollen konstateras, att värmemätarens registrering 

avviker mer än vad som godtas enligt myndighetsföreskrifter, ska 

mätvärdena rättas och fjärrvärmeleveransen ska anses motsvara de 

rättade värdena. Kontrollen ska i sådant fall bekostas av 

leverantören. 

Om det vid kontrollen konstateras att mätarens registrering är 

godtagbar, ska kunden ersätta leverantören med högst de kostnader 

som denne har haft för kontrollen.  

Avläsning, rapportering och debitering 

4.5. Leverantören är skyldig att för varje mätpunkt avläsa 

mätvärden efter varje leveransperiods slut. Om inte leveransavtal 

om kortare tidsintervall har träffats med kunden ska avläsning ske 

en gång i månaden, samma datum varje månad eller sista dagen i 

varje månad. Inträffar dagen för avläsning på en dag som inte är en 

vardag kan avläsning ske närmaste vardag. Avläsning ska även ske 

den dag mätpunkten nyansluts, vid permanent frånkoppling, vid 

nytecknande av eller partsbyte i leveransavtal i samband med 

fastighetens ägarbyte, vid mätarbyte, samt på kundens begäran vid 

kundens avflyttning eller vid ny kunds inflyttning. Avläsning kan 

ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller mätsystem. 

4.6. Leverantören ska senast 15 dagar efter mätaravläsning enligt 

punkten 4.5 ovan rapportera för leveransperioden uppmätt 

levererad värmeenergi till kunden. Rapportering av mätvärden ska 

avse debiteringsgrundande mätvärden som har registrerats i 

mätpunkten vid leveransperiodens början och vid 

leveransperiodens slut. Tidpunkten för avläsning ska framgå. 

Förutom mätvärden ska förbrukningsstatistik för de senaste tretton 

månaderna rapporteras. Rapporteringen ska ske på sätt som 

leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk media, via 

faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt 

överenskommelse med kunden. 

4.7. Debitering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske i 

efterskott och ska baseras på avlästa och rapporterade mätvärden. 

Om inte annat har avtalats med kunden ska debitering ske minst 

fyra gånger per år. 

4.8. Vid prisförändring får det nya priset tillämpas från den 

beräknade mätarställningen, vid den tidpunkt då det nya priset 

träder i kraft. 

4.9. Om ett debiteringsgrundande värde från en värmemätare 

saknas eller har brister eller har fel skett vid avläsning, ska 

leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera debitering på 

beräknad förbrukning. Leverantören ska meddela kunden att 

debiteringen är grundad på beräknad förbrukning. Leverantören 

ska även till kunden lämna information om orsaken till att 

mätvärde från värmemätare inte kunnat erhållas vid normal 

avläsning.  

4.10. I de fall beräknad förbrukning utgör grund för debitering ska 

leverantören vid beräkningen utgå från kundens tidigare uppmätta 

förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända 

omständigheter. Leverantören ska redogöra för beräkningsgrunden 

på fakturan.  

4.11. Om det har skett fel vid mätning, beräkning av förbrukning 

eller debitering ska korrigering ske, dock inte för längre tid 

tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda avtalsparterna. 

Om någon part uppenbarligen har känt till omständigheter av 

betydelse för mätning, beräkning av förbrukning eller debitering, 

utan att underrätta den andra parten, får dock korrigering ske för 

längre tid. 

4.12. Kundens faktura ska utformas på ett tydligt sätt. Fakturan ska 

innehålla uppgifter om aktuellt pris, uppskattad årlig förbrukning 

innevarande kalenderår och hänvisning till kontaktuppgifter till 

oberoende energirådgivare. För det fall leverantören erbjuder 

kunden sådan individuell information via webbaserad tjänst 

behöver dock inte fakturan uppfylla dessa krav. 

Rapportering av historisk värmeanvändning 

4.13 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden 

tillhandahålla uppgifter om förbrukning som minst omfattar de 

senaste tre åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare. 

Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka 

faktureringsinformation har framställts.  

4.14 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden även 

tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och 

år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller 

leveransavtalets löptid, om denna är kortare. 

4.15 Information om historisk användning enligt 4.13 och 4.14 ska 

göras tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall 

minst två gånger per år. Informationen lämnas på sätt som 

leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk media, via 

faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt 

överenskommelse med kunden.  

5. Betalning och säkerhet

5.1. Betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i 

leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 

30 dagar efter det att leverantören har avsänt fakturan. 

5.2. Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av 

kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen 

och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. 

Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse och 

inkassokrav. 

5.3. Om leverantören har anledning att befara att kunden inte 

kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören 

rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för 

fortsatt leverans. 

6. Hinder för leveransavtalets fullgörande

Part är inte skyldig att fullgöra leveransavtalet om fullgörandet 

väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. 

Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande 

driftstörningar, arbetskonflikt, brand, störningar i allmänna 

transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som 



4(4) 

väsentligt inverkar på leveransavtalets fullgörande och som part 

inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part rimligen inte 

kunnat undanröja. 

7. Avstängning, avbrott och begränsning av leverans

7.1. Försummar kunden att betala förfallna avgifter eller att i annat 

hänseende fullgöra sina skyldigheter enligt leveransavtal och 

försummelsen inte är av ringa betydelse, får leverantören stänga av 

leveransen till kunden, om leverantören inte genom skriftlig 

anmaning har kunnat åstadkomma rättelse. Avstängning får dock 

inte ske om detta medför hälsorisk för tredje man. 

7.2. Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid, 

minst 15 dagar räknat från skriftlig anmaning, att betala innan 

avstängning får ske. 

7.3. Återinkoppling ska ske först när anledning till avstängning 

inte längre föreligger samt leverantörens kostnader för avstängning 

och återinkoppling ersatts av kunden. 

7.4. Leverantören har rätt att avbryta leverans av fjärrvärme för att 

genomföra en åtgärd som syftar till; att undvika personskada eller 

omfattande sakskada, eller för att säkerställa en god 

leveranssäkerhet. Leverantören har även rätt att tillfälligt avbryta 

leveransen för att bygga ut fjärrvärmeverksamheten. 

7.5. Om fjärrvärme endast kan levereras i begränsad omfattning 

ska tillgänglig fjärrvärme fördelas mellan kunder på objektiva 

grunder. Leverantören har rätt att i eller i anslutning till 

fjärrvärmecentralen montera utrustning för sådan fördelning. 

7.6. Om part kan förutse annat än kortvarigt avbrott i leveransen 

respektive leveransens mottagande ska motparten underrättas i god 

tid genom personligt meddelande eller e-post, via anslag eller på 

annat lämpligt sätt. 

8. Ersättning för skada

8.1. Leverantören är skyldig att ersätta skada som denne 

åstadkommer på kundens fastighet eller anläggning genom 

vårdslöshet vid utförande av arbete på leverantörens anläggning. 

Leverantören ansvarar även för skada som på grund av underlåten 

eller bristfällig vård av leverantörens anläggning uppstår på 

fastigheten eller kundens anläggning. 

8.2. Om skada uppkommer på kundens mark i samband med 

tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av leverantörens 

anläggning ska leverantören återställa marken i ursprungligt eller 

likvärdigt skick. Om marken inte kan återställas till ursprungligt 

eller likvärdigt skick och om detta innebär skada för kunden som 

inte är av ringa betydelse ska leverantören utge skälig ersättning 

för skadan. 

8.3. Kunden har rätt till ersättning för skada till följd av sådan 

störning eller inskränkning i leveransen, som inte beror på någon 

av i punkterna 7.1, 7.4 och 7.5 angivna omständigheter om skadan 

beror på leverantörens vårdslöshet. 

8.4. Leverantören utger endast ersättning för person- eller 

sakskada. Rätten till ersättning omfattar inte ren 

förmögenhetsskada eller följdskada vid person- eller sakskada, om 

inte sådan skada förorsakats genom grov vårdslöshet från 

leverantörens sida. 

8.5. Kunden ska utan dröjsmål och senast inom två år från det 

skadan inträffade underrätta leverantören om anspråk på 

ersättning. Om så inte sker har kunden förlorat sin rätt till 

ersättning för skadan. 

8.6. Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att 

begränsa sin skada. Försummar han det kan ersättningen reduceras 

i motsvarande mån. 

8.7. Om leverantören anlitar entreprenör för att helt eller delvis 

fullgöra sitt åtagande mot kund, inklusive installations-, 

reparations-, service- och underhållsarbeten, ska leverantören 

ansvara för entreprenörens arbete som för eget arbete. 

9. Giltighet och ändring av allmänna avtalsvillkor

9.1. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. 

9.2. Leverantören har rätt att ersätta dessa allmänna avtalsvillkor 

med ny version under förutsättning att ändringarna beslutats i 

samråd mellan ovan angivna branschorganisationer eller följer av 

lag. Underrättelse ska vid beslutad ändring av dessa allmänna 

avtalsvillkor ske minst två månader före ikraftträdandet. 

9.3. Om inte annat avtalats upphör leveransavtalet tidigast tre 

månader efter skriftlig uppsägning från kunden eller 12 månader 

efter skriftlig uppsägning från leverantören. Saklig grund ska 

föreligga vid uppsägning från leverantörens sida. Med saklig 

grund avses bland annat väsentligt avtalsbrott från kundens sida 

eller betydande försämring av leverantörens affärsmässiga 

förutsättningar för att tillhandahålla fjärrvärme enligt 

leveransavtal, som inte endast är tillfällig. 

10. Prisändringar

10.1. Om inte annat har avtalats ska prisändringar inte ske oftare 

än en gång per år. Prisändringar får inte ske retroaktivt. 

Leverantören har rätt att ensidigt ändra gällande prisvillkor. 

Leverantören ska skriftligen meddela kunden om ändringen senast 

två månader före den tidpunkt de ändrade villkoren ska börja gälla. 

10.2. Avsteg från i punkten 10.1 angivna prisändringsrutiner kan 

göras om det motiveras av externa faktorer - såsom skatte- och 

avgiftsförändringar, force majeure eller väsentliga förändringar 

orsakade av myndighetsbeslut som förändrar förutsättningarna för 

prissättningen. Sådan prisändring får ske utan föregående 

underrättelse och träda i kraft omedelbart. Information om 

prisändringen ska utan oskäligt uppehåll meddelas kunden 

skriftligen samt tillkännages allmänheten på lämpligt sätt. 

11. Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen (SFS

2008:263) 

Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och 

under vissa förutsättningar ansöka om medling angående priset för 

fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till 

fjärrvärmeverksamheten. 

12. Avtalsöverlåtelse

Kunden får inte överlåta detta avtal utan leverantörens skriftliga 

godkännande. 

13. Tvist

Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol. 
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