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Låga prisökningar på fjärrvärme 
Det har varit låga prisökningar på fjärrvärme mellan 2014 och 2015. 
Genomsnittspriset har ökat med 1,1 procent för mindre flerfamiljshus, det så 
kallade Nils Holgerssonhuset. Det är den lägsta ökningen för fjärrvärmens 
genomsnittpris de senaste 10 åren.  

- Vi ser att prisförändringstakten har stagnerat de senaste fem åren. Det finns flera 
förklaringar till det; lägre kostnader för bränsle, en hårdare konkurrenssituation på 
värmemarknaden och, inte minst, de prisdialoger som genomförts mellan 
fjärrvärmeföretag och kunder inom ramen för Prisdialogen. Omarbetade prismodeller 
gör också att intäkterna bättre speglar kostnaden för att producera fjärrvärmen över 
året, säger Sonya Trad, områdesansvarig statistik och marknad på Svensk Fjärrvärme. 

Medelpriset för mindre flerbostadshus var 834 kr/MWh, för större flerbostadshus 
811kr/MWh och för småhus 889 kr /MWh. 

Fjärrvärmekunder som vill veta sin faktiska värmekostnad måste kontakta sin 
fjärrvärmeleverantör, eftersom de här priserna är medelpriser. 

Priset varierar mellan olika fjärrvärmenät. Skillnader i pris beror på att fjärrvärme-
verksamhet bedrivs utifrån lokala förutsättningar och kan ha olika orsaker, som 
bränslepriser, storlek på nätet, om det finns kraftvärmeproduktion, om fjärrvärme-
centralen ägs av fjärrvärmeföretaget, om anslutningsavgift ingår i avgiften, hur 
tätbebyggd orten är etc. Dock ligger 74 procent av företagen inom 
normalfördelningen.  

Nytt för i år är att Svensk Fjärrvärme, i samarbete med Nils Holgerssongruppen, 
reviderat beräkningsmetoden för fjärrvärmepriset. En viktig förändring är att den nya 
metoden innehåller en definition av Nils Holgersson-husets effektbehov. Svensk 
Fjärrvärme avser att fortsätta att utveckla beräkningsmetoden för att ytterligare öka 
precisionen i statistiken.  

 

Pressmeddelande om den nya beräkningsmetoden kan du läsa här.  

Årets prisstatistik finns att läsa på Svensk Fjärrvärmes hemsida. 
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