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Bakgrund och syfte 
 
Behov av tydlig och transparent riktlinjer för anslutning till kommunens 
fjärrvärmenät har identifierats.  
 
Fjärrvärmelagen (2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008 och är den första 
fjärrvärmelag som har stiftats. Syftet med lagen är framförallt att stärka 
kundens ställning. Enligt lagen så måste all prisinformation om fjärrvärme 
finns lättillgängligt för kunder och allmänhet. Det ska också finnas en 
förklaring kring hur priset bestäms.  
 
Det är med syfte av att arbeta i den andan som anges ovan som förevarande 
dokument presenteras.  
 
Genom att välja fjärrvärme gör invånarna en investering i miljön och 
framtiden då verken, där fjärrvärmen produceras, avger mindre utsläpp av 
koldioxid och andra miljöförstörande ämnen än enskilda pannor. 
 
 
I Färgelanda kommun ägs fjärrvärmenätet av kommunen. Själva 
produktionsanläggningen ägs av Rör & Fjärrvärme i Uddevalla AB som i 
sin tur säljer fjärrvärme till kommunen som sedan säljer vidare fjärrvärmen 
till slutkund och har leveransavtalen med kunder.  
Kundens pris för fjärrvärmenätet ska innebära i enlighet med 
kommunallagens (2017:725, KL) självfinansiering (2 kap. 5 § KL) och 
likställighetsprincipen (2 kap. 3 KL) ska beaktas.  

Framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet  
 
Färgelanda kommun vill möjliggöra för att fler privata hushåll samt 
verksamheter ska kunna ansluta sig till fjärrvärme nätet. 
 

Avgifter 
 
Anslutningsavgift 
Innan arbetet med att ansluta ett nytt objekt påbörjas ska ett avtal med 
kunden om leverans tecknas. Avtalet ska tecknas på en tid som beaktar 
avbetalningstid av anslutningsavgiften. Uppsägningstiden är alltid 9 
månader.  
 
Anslutningsavgiften är beräknad på den planerade fjärrvärmeledningen som 
ska anläggas för att aktuell byggnad ska kunna anslutas. Beräkningen är 
utifrån en individuell kalkyl för varje dragning.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fjarrvarmelag-2008263_sfs-2008-263
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Projektkostnad Betalar vid projektstart Avbetalningsperiod  
Upp till 200 tkr Betalas direkt  
Mellan 200 tkr och 1 
miljon 

50 % Högst fem år 

Över 1 miljon 50 % Högst åtta år 
 
En projektkostnad under en miljon betalas 50 % direkt och resterande 
belopp på fem år med avbetalningsbelopp per månad. När projektkostnaden 
överskrider en miljon betalas 50 % direkt och resterande belopp på åtta år 
med avbetalningsbelopp per månad. Förbrukningskostnader i form av rörlig 
avgift tillkommer.  
 
Förbrukningskostnader 
Förbrukningskostnader faktureras kunder kvartalsvis efter avläsning. 
Avgiften är rörlig belopp/MWh, inga fasta avgifter aktualiseras.  
 
Det angivna priset regleras en gång per kvartal mot faktura för tre månader 
som betalas efter 30 dagar. Som medelindex av 75 % index för skogsflis till 
värmeverk, 5 % på SCB index prisindex för eldningsolja 1 (1990=100), 20 
% SCB index konsumentprisindex (KPI) (1980=100).  
 
Kostnaderna inkluderar kommunens kostnader gentemot 
fjärrvärmeproducenten samt en kostnad på 10 % för kommunens 
hanteringskostnader samt kostnad för underhåll av fjärrvärmenätet.  
 
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare och konsumenter framtagna av 
Energiföretagen Sverige och Konsumentverket för leverans av fjärrvärme 
ska vara en del av kundavtalen.1  
 

                                                 
1 Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom 
bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen 
Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med 
Konsumentverket. 
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