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SAMMANFATTNING 

Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under 

perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet 

av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i reglerings-

teknik med utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet 

är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. 

Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsyns-

myndigheten genom sin tillsynsfunktion kan tänkas påverka avtalsrelationen mellan 

näringsidkande fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund, dels var syftet att 

identifiera och strukturera frågeställningar inför de kommande etapperna två och tre. 

Vad gäller frågan hur tillsynsmyndighetens tillsynsfunktion kan tänkas påverka 

avtalsrelationen mellan fjärrvärmeleverantör och näringsidkande fjärrvärmekund har 

(1) tillsynsmyndighetens befogenheter enligt fjärrvärmelagen analyserats och (2) en 

undersökning genomförts avseende vilka typer av avtal mot vilka tillsynsmyndig-

heten lagligen kan och ska rikta sin tillsyn.  

Svaret på den första frågan har konstaterats vara att tillsynsmyndigheten har i 

uppgift att kontrollera att informationsinnehållet i fjärrvärmeavtalet såsom det 

framgår av 6 § fjärrvärmelagen och att det är möjligt, men inte säkert, att tillsyns-

myndigheten också har befogenhet att kontrollera de materiella reglerna i fjärrvärme-

avtalet i den utsträckning som de materiella reglerna i fjärrvärmelagen korresponderar 

mot informationskraven i 6 § fjärrvärmelagen. Vad gäller den andra frågan har 

konstaterats att tillsynsmyndigheten torde rikta sin tillsynsverksamhet mot de så 

kallade standardavtalen men inte mot de individuellt utformade avtalen. 

Vad gäller uppgiften att identifiera och strukturera frågeställningar inför 

kommande forskning har arbetet varit fokuserat på att (1) identifiera och beskriva 

lagstiftarens problembeskrivning av fjärrvärmebranschen och (2) presentera 

alternativa och kompletterande perspektiv på lagstiftarens problembeskrivning. 

Lagstiftarens problembeskrivning har summerats till att lagstiftaren vill att fler ska 

välja fjärrvärme som säljs under marknadsmässiga former trots att fjärrvärme-

leverantörerna anses ha en monopolliknande ställning. Denna lagstiftarens 

problembeskrivning har sedermera kontrasterats och diskuterats utifrån fem 

alternativa perspektiv. Det första perspektivet innebär att fjärrvärmeverksamhet 

betraktas som en verksamhet beroende av ett infrastrukturellt nätverk, det andra 

innebär att fjärrvärme betraktas som ett primärbehov, det tredje att den juridiskt-

tekniska definitionen av en ”konsument” kritiskt granskas mot bakgrund av 

fjärrvärmebranschens reella leverantör-kund-förhållande, det fjärde att fjärrvärme-

leverantörernas förmenta monopolliknande ställningen kritiskt granskas och den 

femte att fjärrvärmeverksamhet som fenomen betraktas i sin juridiskt-historiska 

kontext.  
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FÖRORD 

Efter att fjärrvärmelagen trädde i kraft 2008 stod det snart klart att lagen är ett nytt 
och i många avseenden främmande element i de institutionella sammanhang som 
fjärrvärmeföretagen tidigare verkat i och förhållit sig till. Många i branschen undrade 
över hur lagen förhåller sig till etablerade institutioner och hur den påverkar den 
institutionella miljön. Svensk Fjärrvärmes Marknadsråd beslutade därför att initiera 
ett projekt som problematiserar och så långt det är möjligt tydliggör lagens juridiska 
status.  
 
Projektet genomförs i två etapper i avsikt att mynna ut i en juridisk avhandling. Här 
presenteras den första etappen. Den har syftat till att reda ut fjärrvärmebranschens 
juridiska förutsättningar som är väldigt speciella på grund av distributionssystemets 
förmodade monopolsituation och branschens marknadsmässiga situation. 
 
Studien har genomförts av Daniel Hult, doktorand vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. En referensgrupp har följt arbetet och lämnat 
synpunkter. Gruppen har bestått av Ann-Cathrin Eklund, Neova, och Peter Dahl, 
Svensk Fjärrvärme. 
 
Projektet ingår i forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Energi-
myndigheten och fjärrvärmebranschen. Fjärrsyn ska stärka möjligheterna för 
fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet 
och för det hållbara samhället till exempel genom att bana väg för affärsmässiga 
lösningar och framtidens teknik. 
 
Henrik Rosengren 
Ordförande i svensk Fjärrvärmes Marknadsråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Fjärrsyns styrelse eller svensk Fjärrvärme har tagit ställning till innehållet.   
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SAMMANFATTNING 

Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under 
perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet 
av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i reglerings-
teknik med utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet 
är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. 

Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsyns-
myndigheten genom sin tillsynsfunktion kan tänkas påverka avtalsrelationen mellan 
näringsidkande fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund, dels var syftet att 
identifiera och strukturera frågeställningar inför de kommande etapperna två och tre. 

Vad gäller frågan hur tillsynsmyndighetens tillsynsfunktion kan tänkas påverka 
avtalsrelationen mellan fjärrvärmeleverantör och näringsidkande fjärrvärmekund har 
(1) tillsynsmyndighetens befogenheter enligt fjärrvärmelagen analyserats och (2) en 
undersökning genomförts avseende vilka typer av avtal mot vilka tillsynsmyndig-
heten lagligen kan och ska rikta sin tillsyn.  

Svaret på den första frågan har konstaterats vara att tillsynsmyndigheten har i 
uppgift att kontrollera att informationsinnehållet i fjärrvärmeavtalet såsom det 
framgår av 6 § fjärrvärmelagen och att det är möjligt, men inte säkert, att tillsyns-
myndigheten också har befogenhet att kontrollera de materiella reglerna i fjärrvärme-
avtalet i den utsträckning som de materiella reglerna i fjärrvärmelagen korresponderar 
mot informationskraven i 6 § fjärrvärmelagen. Vad gäller den andra frågan har 
konstaterats att tillsynsmyndigheten torde rikta sin tillsynsverksamhet mot de så 
kallade standardavtalen men inte mot de individuellt utformade avtalen. 

Vad gäller uppgiften att identifiera och strukturera frågeställningar inför 
kommande forskning har arbetet varit fokuserat på att (1) identifiera och beskriva 
lagstiftarens problembeskrivning av fjärrvärmebranschen och (2) presentera 
alternativa och kompletterande perspektiv på lagstiftarens problembeskrivning. 
Lagstiftarens problembeskrivning har summerats till att lagstiftaren vill att fler ska 
välja fjärrvärme som säljs under marknadsmässiga former trots att fjärrvärme-
leverantörerna anses ha en monopolliknande ställning. Denna lagstiftarens 
problembeskrivning har sedermera kontrasterats och diskuterats utifrån fem 
alternativa perspektiv. Det första perspektivet innebär att fjärrvärmeverksamhet 
betraktas som en verksamhet beroende av ett infrastrukturellt nätverk, det andra 
innebär att fjärrvärme betraktas som ett primärbehov, det tredje att den juridiskt-
tekniska definitionen av en ”konsument” kritiskt granskas mot bakgrund av 
fjärrvärmebranschens reella leverantör-kund-förhållande, det fjärde att fjärrvärme-
leverantörernas förmenta monopolliknande ställningen kritiskt granskas och den 
femte att fjärrvärmeverksamhet som fenomen betraktas i sin juridiskt-historiska 
kontext.  
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Vad avser kommunikation av forskningsresultaten har dessa kommunicerats genom 
mitt deltagande i två juridiskt-akademiska konferenser, en konferens arrangerad av 
Svensk Fjärrvärme, en akademisk publicering i form av ett antologibidrag och ett 
offentligt genomfört Research Proposal avseende den fortsatta forskningen.  
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SUMMARY 

This report summarises the results of the research I have conducted during the time 
from the 1th of March 2010 until 28th of February 2011. The research project has been 
financed by granting of the application no. 164: Det reglerade fjärrvärmeavtalet  
– En studie i regleringsteknik med utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga 
förutsättningar. The project is divided into three stages; this report concerns the first 
stage. 

The first stage has had two objectives The first objective was to investigate how 
the supervisory authority, by executing its supervisory function, may affect the 
contractual relationship between a district heating supplier and a commercial district 
heating customer The second objective was to identify and structure problems for the 
next two stages of the project. 

On the question of how the supervisory function of the supervisory authority  
may affect the contractual relationship between the district heating supplier and 
commercial district heating customer, first, the legal competence of the supervisory 
authority was analysed and, secondly, an investigation was conducted regarding the 
types of contracts to which the supervisory authority may and shall direct its 
supervision. 

It was concluded that the answer to the first question is that the supervisory 
authority shall supervise the informational content of the district heating contract as 
stated in sec. 6 of the Swedish District Heating Act. Further, it was concluded that the 
supervisory authority may possibly have the competence to supervise also the 
substantive content of the district heating contract with a view to ensuring that the 
substantive rules of the District Heating Act are followed which embody the 
informational requirements sec. 6 of the District Heating Act. Regarding the second 
question above, it has been concluded that the supervisory authority probably is 
bound to direct its supervision toward so-called standard forms of contracts, but not 
toward individually negotiated contracts. 

As concerns the task of identifying and structuring problems for the next two 
stages of the project, work has been focused on (1) identifying and describing the 
legislator’s manner of problematising the district heating industry and (2) presenting 
alternative and complementing perspectives to the legislator’s view. The legislator’s 
view on the district heating industry is that it is desireable that more people choose 
district heating sold in a market, although the district heating suppliers are deemed to 
enjoy an almost monopolistic position. This view of the legislator has been contrasted 
to, and discussed from, five alternative perspectives. From the first perspective, the 
district heating industry is understood as an industry dependent of an infrastructural 
network. From the second perspective, district heating is understood as a primary 
need. The third perspective assumes a critical standpoint on the legal definition of a 
“consumer” in the light of the reality of the contractual relations between supplier and 
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customer in the district heating industry. The fifth, and last, perspective examines the 
legal historical context of the district heating industry. 

As regards the communication of the research results, this has been effected by my 
participation in two legal academic conferences, one conference arranged by Svensk 
Fjärrvärme, one publication of an academic article as a chapter of a book, and through 
a research proposal seminar open to the public. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund till forskningsprojektet 
I juli 2008 infördes fjärrvärmelag (2008:263) (här efter endast fjärrvärmelagen). 
Lagens införande ledde genast till att många frågor avseende lagens innehåll och 
tolkning uppstod. En av de frågor som inte kunde ges ett entydigt svar var huruvida 
fjärrvärmelagen var dispositiv (avtal går före lag) eller tvingande (lag går före avtal) i 
avtalsrelationen mellan fjärrvärmeföretag och näringsidkande fjärrvärmekund.1 Det 
kan tyckas att svaret på denna fråga borde framgå med tydlighet redan av lagstift-
ningen men så var inte fallet. I stället krävdes tolkningsoperationer baserade på 
fjärrvärmelagens ändamål och noggranna studier av fjärrvärmelagens förarbeten. 
Resultatet av studien pekade på att fjärrvärmelagen formellt sett är civilrättsligt 
dispositiv avseende avtalsrelationen mellan fjärrvärmeföretag och näringsidkande 
fjärrvärmekund men att den reella effekten är tvingande till följd av tillsynsmyndig-
hetens tillsynsfunktion.2 

Bortsett från att den smala och väl definierade frågeställning som studien 
behandlade blev besvarad fick studien också ett mer oväntat utfall. Studien medförde 
nämligen att ett stort antal frågetecken avseende fjärrvärmelagen uppstod. På sätt och 
vis kan man säga att det ursprungliga frågetecknet visserligen förvandlades till ett 
utropstecken men med sidoeffekten att ett flertal nya frågetecken identifierades. De 
nya frågetecken som identifierades blev till sist så många att en diskussion inleddes 
huruvida det var värdefullt för fjärrvärmebranschen att på både djup och bredd utreda 
fjärrvärmelagens implikationer för fjärrvärmebranschen. Diskussionerna ledde fram 
till att ett projekt med namnet Det reglerade fjärrvärmeavtalet presenterades.3  

Projektet är omfattande och spänner över drygt fem års tid: projektet utgör min 
avhandling i rättsvetenskap. Till följd av projektets omfattning har projektet delats 
upp i tre etapper. Denna resultatrapport avser den första etappen. 

1.2 Syftet med forskningsprojektet 
Syftet med hela projektet, alltså samtliga tre etapper tillsammans, är att ur ett juridiskt 
perspektiv utreda den i fjärrvärmelagen valda regleringsteknikens effekter på 
förhållandet stat-fjärrvärmeföretag-kund. Studien syftar vidare till att identifiera och 
förklara fjärrvärmebranschens särpräglade juridiska förutsättningar. 

Syftet specifikt för etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur 
tillsynsmyndigheten genom sin tillsynsfunktion kan tänkas påverka avtalsrelationen 
mellan näringsidkande fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund, dels var syftet att 
identifiera och strukturera frågeställningar inför de kommande etapperna två och tre. 

                                                        
1
 Se ansökan Fjärrvärmelagens disposivitet i förhållande till näringsidkare, 2009:68. 

2
 Se Fjärrsyns resultatrapport 2009/23. 

3
 Se ansökan Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknik med utgångspunkt i 

fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar, Fjärrsyns projektnummer 4217, Projektansökan nummer 

164.  
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2 RESULTAT 

2.1 Fjärrvärmeavtalet och tillsynsmyndigheten4 

2.1.1 Inledning 
Den första delen av etapp ett avsåg en djuplodande undersökning av hur införandet  
av 52 § fjärrvärmelagen kan tänkas påverka avtalsrelationen mellan näringsidkande 
fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund. I fokus för undersökning stod framför allt 
52 § och 6 § fjärrvärmelagen eftersom det är dessa bestämmelsers koppling till 
varandra som gör att tillsynsmyndigheten kan kontrollera fjärrvärmeavtalets innehåll. 
Det är nämligen så att 52 § fjärrvärmelagen stadgar att tillsynsmyndigheten har i 
uppgift att se till att fjärrvärmeföretagen följer (blanda annat) bestämmelserna i 6 § 
fjärrvärmelagen. 6 § fjärrvärmelagen stadgar i sin tur vad ett fjärrvärmeavtal ska 
innehålla. Lagstiftaren har på detta sätt skapat en länk mellan den offentliga rätten 
(den del av juridiken som reglerar förhållandet mellan staten och enskild) och den 
civila rätten (den del av juridiken som reglerar förhållandet mellan enskilda). Denna 
regleringsteknik är anmärkningsvärd; inte för att ett offentligt organ har fått uppgiften 
att kontrollera en viss bransch utan för hur kontrollen går till. 

2.1.2 Den regleringstekniska utformningen 
Exempel där ena parten till ett avtalsförhållande mellan säljare och köpare under-
kastas statlig kontroll återfinns på flera rättsliga områden men det handlar då om krav 
som till exempel gäller hur en viss typ av näring ska drivas för att uppfylla vissa 
miljö- eller hälsoföreskrifter eller hur någon är skyldig att informera om vissa 
sakförhållanden.5 Typiskt för denna form av reglering är att reglerna antingen tar 
sikte på att någon ska uppfylla vissa krav i förhållande till en viss myndighet eller att 
någon ska agera på visst sätt gentemot kunderna i det prekontraktuella stadiet och att 
det agerandet kontrolleras. Förhållandet mellan myndighet och företag kan därför 
beskrivas som ett vertikalt förhållande. Myndigheten ska se till att företaget följer de 
bestämmelser över vilka myndigheten har att utöva tillsyn men kan inte påverka den 
horisontella relationen mellan företaget och kunden. Kontrollen är med andra ord en 
angelägenhet för myndigheten och det företag som myndigheten kontrollerar, medan 
den civilrättsliga avtalsrelationen som företaget har till sin kund inte påverkas av 
myndighetens kontroll. Låt vara att myndighetens kontroll påverkar företagets 
förutsättningar att ingå avtalsrelationer med sina kunder, men avtalet som sådant, 

                                                        
4
 Detta avsnitt utgörs av ett sammandrag av det antologibidrag som publicerats inom ramen för etapp ett, 

se bilaga 1 för ett särtryck av publiceringen. I antologibidraget är resonemanget både mer utförligt och 

mer juridiskt-tekniskt. 
5
 Som exempel på den första typen av statlig kontroll kan nämnas att företag som handhar livsmedel 

måste följa livsmedelslagen (2006:804) och visa för Livsmedelsverket att de lever upp till alla de krav 

som ställs i lagen. Vidare kan som exempel på prekontraktuell informationsskyldighet nämnas att 
företag som säljer tobak måste informera om tobakens skadliga effekter enligt tobakslagen (1993:581), 

vilket kontrolleras av Statens folkhälsoinstitut. 
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vilka villkor som ska tas in i avtalet och vilket innehåll de villkoren ska ha, kan 
myndigheten inte påverka. 

Så är dock inte fallet med 6 § fjärrvärmelagen. Det som gör integrationen mellan 
52 § och 6 § fjärrvärmelagen intressant är att tillsynsmyndighetens kontroll innebär 
att inte bara kring avtalet liggande omständigheter och förutsättningar ska 
kontrolleras utan att själva avtalsinnehållet som sådant underkastas statlig kontroll. 
Tillsynsmyndighetens uppgift är i den här frågan klar: tillsynsmyndigheten ska tvinga 
fjärrvärmeföretagen att följa lagen.6 I praktiken har tillsynsmyndigheten befogenhet 
att med vite straffa det fjärrvärmeföretag som väljer att inte följa den civilrättsligt 
dispositiva regeln om fjärrvärmeavtalets innehåll. Således är det inte fråga om en 
traditionell förvaltningsrättslig angelägenhet mellan en myndighet och det 
kontrollerade företaget. Någon skulle kanske här vilja invända att det visst är fråga 
om förvaltningsrättslig kontroll av enskild eftersom den lagtekniska formuleringen 
säger att det som ska kontrolleras är att det enskilda fjärrvärmeföretaget följer 
fjärrvärmelagen. Ett sådant synsätt vore dock att prioritera form över innehåll på ett 
sätt som leder tanken fel. För att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att 
fjärrvärmeföretagen följer 6 § fjärrvärmelagen kan tillsynsmyndigheten nämligen inte 
bara kontrollera själva fjärrvärmeföretaget: det som måste kontrolleras är avtalet 
mellan avtalsparterna. Det är alltså i själva verket inte fjärrvärmeföretaget som sådant 
som kontrolleras utan det juridiska instrument som binder samman avtalsparterna 
med varandra. För att få en mer konkret bild av denna teoretiska gränsdragning kan 
man tänka sig två öar. Öarna symboliserar avtalsparterna. Mellan öarna finns en bro 
som binder ihop öarna. Bron symboliserar avtalet. Normalt kontrollerar tillsyns-
myndigheten att det som händer på öarna följer gällande lagstiftning; till exempel att 
vissa hälsoföreskrifter följs eller att korrekt information ges till omvärlden. Men vid 
kontroll av 6 § fjärrvärmelagen är det i stället bron mellan öarna som kontrolleras; 
den länk som förbinder öarna med varandra och som är förutsättningen för att de ska 
kunna prestera gentemot varandra. Den förvaltningsrättsliga kontrollen som sker i det 
vertikala planet är därför i strikt mening inte en kontroll av fjärrvärmeföretaget utan 
av den horisontella relationen mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden.  

Det ter sig som om lagstiftaren hamnat i ett dilemma mellan den grundläggande 
principen om avtalsfrihet å ena sidan och ett förment behov att styra fjärrvärme-
branschens avtalsskrivning i en viss riktning å andra sidan. För att lösa problemet har 
reglerna utformats på så vis att avtalsparterna fått behålla rätten att ingå bindande och 
giltiga avtal med varandra enligt sedvanliga civilrättsliga regler men att tillsyns-
myndigheten ändå kan – och ska – ingripa när denna grundläggande rättighet nyttjas 
på ett enligt lagstiftaren felaktigt sätt. Slutsatsen som kan dras, är att den från ett 
civilrättsligt perspektiv för parterna dispositiva bestämmelsen från ett förvaltnings-
rättsligt perspektiv är tvingande för fjärrvärmeföretagen: för avtalsparterna är 
bestämmelsen en dispositiv norm men för tillsynsmyndigheten utgör den ett absolut 
rättesnöre som medför att fjärrvärmeföretagen måste följa bestämmelsen för att inte 
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riskera vitesförelägganden. Den logiska följden är att 6 § fjärrvärmelagen från ett 
förvaltningsrättsligt perspektiv faktiskt stadgar vad ett avtal om fjärrvärme ska 
innehålla. Detta för med sig att den civilrättsligt mer eller mindre betydelselösa 
bestämmelsen får en klar förvaltningsrättslig funktion. Genom att tillsynsmyndig-
heten kan kräva att fjärrvärmeföretagen skriver sina avtal i enlighet med 
bestämmelsen och kan bestraffa de företag som inte gör så, kan tillsynsmyndigheten 
driva branschen i den riktning som lagstiftaren ansett vara den bästa. 

2.1.3 Ovissheten kring tillsynsmyndighetens befogenheter 
Hittills i denna framställning har 52 § och 6 § fjärrvärmelagen betraktats i sin 
enskildhet utan att beakta övriga bestämmelser som inryms i fjärrvärmelagen. I sin 
enskildhet framgår av dessa två paragrafer att tillsynsmyndigheten ska kontrollera att 
fjärrvärmeföretagen skriver avtal som innehåller viss i lagtexten angiven information;  
6 § paragrafen stadgar inget materiellt innehåll, bara vilken information som avtalet 
ska innehålla. I lagtexten uttrycks det som att ”…[e]tt avtal om fjärrvärme ska 
innehålla uppgifter om…”, 6 § fjärrvärmelagen. Härvid ska särskilt noteras den sista 
delen av texten: innehålla uppgifter om. Det sägs ingenting om vad uppgifterna ska 
innehålla rent materiellt, endast att uppgifterna ska finnas med i avtalet. Man kan se 
det som att 52 § och 6 § fjärrvärmelagen har till effekt att tillsynsmyndigheten kan 
kontrollera att fjärrvärmeföretagen skriver avtal som ger svar på vissa frågor men 
tillsynsmyndigheten kan inte kontrollera vilka svar som ges. Exempelvis ska 
tillsynsmyndigheten se till att fjärrvärmeavtalet innehåller uppgifter om priser för 
fjärrvärme och hur priset bestäms, 6 § 2 p. fjärrvärmelagen. Om ett fjärrvärmeföretag 
då använder ett avtal som inte anger priset och hur det beräknas kan tillsynsmyndig-
heten ingripa. Bestämmelsen stadgar dock ingenting om vad priset ska vara eller hur 
det ska beräknas och tillsynsmyndigheten kan således inte ingripa för att ändra priset 
eller hur det beräknas. 

Tillämpningen av bestämmelserna synes så här långt enkel. Tar man ett steg 
tillbaka och betraktar hela fjärrvärmelagen som ett sammanhängande helt förändras 
emellertid bilden. Det är nämligen så att flera andra bestämmelser i fjärrvärmelagen 
korresponderar mot innehållet i 6 § fjärrvärmelagen. Till exempel framgår det av 6 § 
7 p. fjärrvärmelagen att ett fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om villkoren för 
uppsägning av avtalet. Att denna uppgift finns med i avtalet ska tillsynsmyndigheten 
utöva tillsyn över, 52 § fjärrvärmelagen. Samtidigt stadgas det i 18 § fjärrvärmelagen 
att fjärrvärmekunden har rätt att säga upp avtalet om fjärrvärmeföretaget gör ensidiga 
ändringar i avtalet. Även denna bestämmelse ska tillsynsmyndigheten kontrollera att 
fjärrvärmeföretagen följer, 52 § fjärrvärmelagen. Alltså: 6 § 7 p. fjärrvärmelagen 
stadgar att ett fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om villkoren för uppsägning 
och 18 § fjärrvärmelagen stadgar en materiell regel avseende uppsägning av ett 
fjärrvärmeavtal och härtill vet vi att båda bestämmelsernas efterlevnad ska 
kontrolleras av tillsynsmyndigheten. Frågan är om det finns en koppling mellan 
bestämmelserna; är det så att tillsynsmyndigheten trots allt ska kontrollera att ett 
fjärrvärmeavtal har visst materiellt innehåll? Ett sådant samband framgår inte explicit 
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av fjärrvärmelagen eller dess förarbeten och jag finner det därför inte tillbörligt att 
uttala mig med säkerhet i frågan. Det finns emellertid tecken på att sambandet 
existerar, att det underförstått var menat att existera.  

Skulle det vara så att fjärrvärmelagens reglering av fjärrvärmeavtalet innebär att 
tillsynsmyndigheten inte bara ska kontrollera att fjärrvärmeavtalet innehåller vissa 
uppgifter utan också visst materiellt innehåll så bygger denna regleringsteknik på en 
kombination av bestämmelser i fjärrvärmelagen. Jag kommer därför nedan tala om en 
kombinationsteori med vilket jag avser den beskrivna regleringstekniken. Jag väljer 
att kalla det för en ”teori” i syfte att understryka den osäkerhet som präglar 
resonemanget. Till att börja med ska jag i korthet redogöra för de skäl som talar för 
kombinationsteorins existens för att därefter problematisera kombinationsteorins 
eventuella effekter. 

Det tydligaste argumentet för att kombinationsteorin stämmer bygger på en logisk, 
systematisk tolkning av fjärrvärmelagen. Argumentet baseras på att tillsynsmyndig-
heten har i uppgift att kontrollera både den bestämmelse som stadgar vilken 
information som ska ingå i avtalet och den bestämmelse som stadgar den materiella 
regeln som korresponderar mot informationskravet. Det kan med fog tyckas märkligt, 
om det vore så, att tillsynsmyndigheten ska kontrollera att fjärrvärmeföretagens avtal 
innehåller information om uppsägning av avtalet samtidigt som samma myndighet 
ska kontrollera att samma fjärrvärmeföretag följer exakt motsvarande materiella 
bestämmelse i lagen, utan att tillsynsmyndigheten kan föra samman kraven. 
Motsatsen framstår som mer trolig: nämligen att tillsynsmyndigheten vid kontroll av 
fjärrvärmeföretagens avtal i första steget kontrollerar att uppsägningsvillkoren över 
huvud taget finns intagna i avtalet för att sedan i andra steget kontrollera att villkoren 
stämmer överens med de i lagen uttryckta bestämmelserna. 

Det andra argumentet bygger på en språklig tolkning av fjärrvärmelagens 
förarbeten. Kombinationsteorin framgår visserligen inte explicit av förarbetena men 
det kan argumenteras att kombinationsteorin implicit framgår av samma rättskälla. 
När bestämmelsen om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla (alltså 6 § fjärrvärme-
lagen) diskuteras i propositionen, görs nämligen hänvisningar till de avsnitt i 
propositionen som diskuterar de korresponderande materiella bestämmelserna.7 Den 
tydligaste kopplingen är den som berör kundens möjligheter att begära förhandling 
och medling: 
 
”I syfte att stärka fjärrvärmekundernas ställning i förhållande till fjärrvärmeföretag 
föreslås i avsnitt 5.4.3 att ett fjärrvärmeföretag ska vara skyldigt att förhandla med en 
fjärrvärmekund om viktiga villkor för fjärrvärme. För det fall parterna inte lyckas 
med att nå en överenskommelse föreslås i avsnitt 5.4.4 en möjlighet till medling i 
frågan. Det är viktigt att fjärrvärmekunder får vetskap om möjligheten att begära 
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förhandling och ansöka om medling. Ett avtal bör därför innehålla uppgifter om dessa 
(min understrykning) möjligheter.”8 
 
Jag har i mitt exempel strukit under ordet ”dessa” därför att ordet torde markera att 
lagstiftaren syftar till de i fjärrvärmelagen stadgade bestämmelserna om förhandling 
och medling. Exemplet tyder alltså på att när lagstiftaren i propositionen diskuterar 
vad ett avtal om fjärrvärme ska innehålla för villkor avseende förhandling och 
medling så avses de villkor som anges i fjärrvärmelagen. De andra kopplingarna som 
framgår på samma sätt är inte lika tydliga men de existerar inte desto mindre.9 I mina 
ögon spär denna iakttagelse på misstanken att lagstiftaren utgått från kombinations-
teorin även om den inte kommer till direkt uttryck. 

Skulle kombinationsteorin vara riktig framträder två problem. Det första 
problemet är av praktisk natur: regleringsteknikens brist på förutsebarhet. Alldeles 
oavsett vad man tycker om regleringens innehåll – de regler som ska följas – så är det 
ett problem när de som ska följa reglerna inte med säkerhet vet hur de ska förhålla sig 
till dem. I dagsläget är det svårt – för att inte säga omöjligt – att med säkerhet 
fastställa i vilken utsträckning och med vilka konsekvenser som fjärrvärmelagen 
tillåter att tillsynsmyndigheten kontrollerar och påverkar avtalsutformningen. Detta 
innebär naturligtvis ett problem för fjärrvärmeföretagen men det torde också utgöra 
ett problem för tillsynsmyndigheten: fjärrvärmeföretagen vet inte vad reglerna 
innebär och tillsynsmyndigheten torde inte kunna vara helt säker på vilka regler som 
ska kontrolleras och hur de ska kontrolleras. Min bedömning är att frågan om 
tillsynsmyndighetens befogenheter inte kan få ett slutgiltigt svar förrän 
tillsynsmyndigheten agerar enligt sin tolkning av fjärrvärmelagen.  

Tillsynsmyndighetens tillämpning av fjärrvärmelagen kan då antingen accepteras 
eller bestridas av fjärrvärmeföretagen. Om tillämpningen accepteras bildas en praxis 
baserad på tillsynsmyndighetens tolkning som sedan kan analyseras för att fastställa 
tillsynsmyndighetens befogenheter i generella termer. Visserligen skulle 
tillsynsmyndighetens tolkning objektivt sett fortfarande kunna vara felaktig men om 
ingen bestrider tillämpningen kommer de potentiella felen inte uppdagas. Skulle 
tillsynsmyndighetens tolkning i stället bestridas får ytterst allmän förvaltningsdomstol 
avgöra hur lagen ska tolkas. Tillsynsmyndighetens befogenheter skulle då komma att 
fastställas genom domstolspraxis. 

Det andra problemet är av mer teoretisk karaktär. Man kan nämligen fråga sig 
varför lagstiftaren valt att gå omvägen via den offentliga rätten för att uppnå en i 
praktiken tvingande reglering i den civilrättsliga avtalsrelationen mellan fjärr-
värmeföretag och fjärrvärmekund. Det ligger nära till hands att tro att lagstiftaren 
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 Prop. 2007/08:60, s. 34. 

9
 Utöver de ovan diskuterade exemplen finns det flera tänkbara kopplingar mellan 6 § och 

korresponderande materiella bestämmelser i fjärrvärmelagen. Ytterligare kopplingar kan tänkas 

föreligga rörande t. ex. andra lagstadgade uppsägningsregler (6 § 7 p. och 25-26 §§ fjärvärmelagen), 
den lagstadgade förhandlingsplikten (6 § 10 p. och 7-9 §§ fjärrvärmelagen), tidsfrister för tillämpning av 

ändrade avtalsvillkor (6 § 6 p. och 18-21 §§ fjärrvärmelagen). 
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funnit sig själv i ett dilemma vid avvägningen mellan den för marknadsfunktionen 
väsentliga principen avtalsfrihet och det förmenta behovet av att inskränka 
avtalsfriheten till följd av att fjärrvärmeföretag i allmänhet anses inta en dominant 
position gentemot sina kunder. Resultatet – att fjärvärmeföretagen är civilrättsligt fria 
men offentligrättsligt tvingade – ter sig anmärkningsvärt. På sätt och vis ger 
lagstiftaren med ena handen och tar med den andra handen: lagstiftaren falskskyltar 
avseende avtalsfriheten. 

2.1.4 Differentiering av avtalstyper och tillsynsmyndighetens tillsynsuppgift 
Ovan har diskuterats tillsynsmyndighetens befogenheter avseende kontroll av fjärr-
värmeavtalet. Man kan dock också ställa sig frågan vilka avtal i fjärrvärmebranschen 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera. Är de så att tillsynsmyndigheten ska kontrollera 
alla former av avtal som används i fjärrvärmebranschen eller är tillsynsmyndigheten 
begränsad till att kontrollera vissa typer av avtal? Denna fråga har analyserats under 
etapp ett av projektet utifrån perspektivet individuellt utformade avtal respektive 
standardavtal.  

Avtal i allmänhet kan systematiseras och klassificeras på fler olika sätt. En grov 
indelning är att klassificera dem som antingen individuellt utformade avtal eller 
standardavtal. Det individuellt utformade avtalet utmärks av att det är framförhandlat 
inför en specifik avtalsrelation. Parterna har innan avtalsslutet diskuterat sina 
mellanhavanden och när de slutligen är överens om hur deras relation med 
ömsesidiga förpliktelser och rättigheter ska se ut sluter parterna ett avtal. Avtalet 
speglar parternas gemensamma vilja. Standardavtalet utmärks i stället av att 
avtalsvillkoren är bestämda i förväg. Parterna förhandlar alltså inte om avtalets 
innehåll innan avtalsslutet. Ibland används termen ”take-it-or-leave-it-avtal” när man 
pratar om standardavtal för att markera att medkontrahenten inte kan förhandla om 
avtalets innehåll utan endast har att ta ställning till om avtalet i sin helhet ska 
accepteras eller avvisas.  

När tillsynsmyndighetens tillsynsuppgift analyserades i förhållande till de två 
typifierade avtalen kunde följande konstateras. Vad gäller individuellt utformade 
avtal så finns det skäl att anta att tillsynsmyndigheten inte ska kontrollera denna typ 
av avtal. Det finns främst två orsaker som föranleder denna slutsats. Den första 
orsaken är att tillsyn av och försök till att kontrollera individuellt utformade 
fjärrvärmeavtal inte har den branschdirigerande effekt med vilken tillsynsmyndig-
hetens tillsynsuppgift är motiverad. En enskild och förhandlad avtalsrelation har  
helt enkelt för lite betydelse för fjärrvärmebranschens avtalspraxis för att statlig 
intervention genom tillsynsmyndigheten skulle vara motiverad. Den andra orsaken  
är att lagstiftaren i fjärrvärmelagens förarbeten tydligt har förklarat att principen om 
avtalsfrihet ska ha en framskjuten placering trots den reglering som införs. Ett 
fjärrvärmeavtal som framförhandlats mellan två parter och som uttrycker parternas 
gemensamma intresse ska således inte tillsynsmyndigheten försöka påverka, oavsett 
om avtalet de facto inte stämmer med fjärrvärmelagen. 
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Vad gäller standardavtal förhåller det sig annorlunda vilket har sin grund i dels det 
typifierade standardavtalets karaktär, dels de inlåsningseffekter som anses uppstå när 
en potentiell fjärrvärmekund ansluter sig till ett fjärrvärmenät. Som påpekats tidigare 
kallas standardavtal ibland för ”take-it-or-leave-it-avtal” i syfte att spegla de mycket 
ringa – eller helt obefintliga – möjligheterna för kunden att förhandla om avtals-
villkoren. Antingen accepterar kunden avtalet som det är eller så får kunden avböja 
och vända sig till en annan potentiell medkontrahent. Sålunda kan kunden endast 
antingen ”take it” eller ”leave it”. Utgår man från att inlåsningseffekterna för den 
anslutne fjärrvärmekunden inte bara existerar utan också är ganska kraftiga – vilket 
lagstiftaren gör – så förändras dock situationen för kunden. Inlåsningseffekten har 
nämligen som konsekvens att kunden måste ingå avtal med den enda fjärrvärme-
leverantör som levererar fjärrvärme till just den fastighet vilken kunden vill värma 
upp. ”Take-it-or-leave-it-avtalet” blir därför i realiteten ett ”take-it!-avtal”: kunden 
måste acceptera de avtalsvillkor som presenteras för honom. Slutsatsen är därför att 
vid användandet av standardavtal så är avtalsfriheten redan satt ur spel och ett statligt 
ingripande genom tillsynsmyndigheten torde vara motiverat. Därtill kan argumenteras 
att kontroll av standardavtal kan antas ha en hög grad av branschdirigerande effekt: 
ändras standaravtalet påverkas alla framtida avtalsrelationer som är baserade på 
standardavtalet. 

Den ovan gjorda beskrivningen är en teoretisk typifiering av avtalskategorierna 
individuellt utformade avtal respektive standardavtal. I praktiken utgör indelningen 
inte någon dikotomi. Gränsdragningen är inte svart-vit utan det finns snarare en 
gråskala i vilken ett avtal kan placeras. De två extremerna förekommer visserligen 
men många avtal befinner sig också någonstans mellan dessa extremer. 

Ett fjärrvärmeavtal kan sannolikt finnas förhållandevis nära båda extremerna 
beroende på den specifika avtalsrelationens kontext. I förarbetena till fjärrvärmelagen 
diskuteras tre olika typer av fjärrvärmeavtal som sägs vara typiska för fjärrvärme-
branschen. Avtalstyperna är benämnda specialavtal, referensavtal och standardavtal.10  

Specialavtal sägs användas när förpliktelserna omfattar annat än att leverera 
respektive betala för fjärrvärme, till exempel om kunden levererar spillvärme till 
fjärrvärmeföretaget eller om kunden har särskilda krav på distributionssäkerhet. 
Specialavtalet kan sannolikt placeras relativt nära det individuellt utformade avtalet 
enligt den allmänna kategoriseringen.  

Referensavtalet utmärks enligt fjärrvärmelagens förarbeten av att priset relateras 
till priset för bränsle eller är knutet till ett index, till exempel konsumentprisindex 
eller nettoprisindex. I övrigt beskrivs referensavtalet inte i någon vidare bemärkelse 
varför det är svårt att se hur det skiljer sig från specialavtalet. Var i gråskalan mellan 
det individuellt utformade avtalet och standardavtalet som referensavtalet befinner sig 
är därför svårt att fastställa. Förutsatt att andra villkor än priset är förhandlingsbara så 
torde referensavtalet dock befinna sig relativt nära det individuellt utformade avtalet 
men inte lika när som specialavtalet. 
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Den sista avtalstypen som enligt förarbetena till fjärrvärmelagen sägs användas i 
fjärrvärmebranschen har samma benämning som används vid uppdelning av avtal i 
allmänhet: standardavtal. Fjärrvärmestandardavtalet beskrivs i förarbetena som att 
vara i stor – men icke uttömmande – utsträckning vara baserade på Svensk Fjärr-
värmes allmänna avtalsvillkor. Avseende förhandlingsmöjligheterna sägs inget 
explicit men redan av det faktum att begreppet ”standardavtal” används torde 
innebära att dessa är stark begränsade. Vidare sägs att priset normalt bestäms  
utifrån fjärrvärmeföretagets prislista vilket också talar för att prisvillkoren inte är 
förhandlingsbara utan bestämda i förväg. Sammantaget är det sannolikt att det som 
beskrivs som ett standardavtal om fjärrvärme också befinner sig relativt nära det 
typifierade standardavtalet. 

2.1.5 Sammanfattande kommentarer 
Frågorna kring regleringen av fjärvärmeavtalet framstår som mer och mer komplexa 
och svårbesvarade ju djupare regleringen analyseras. Av de studier som genomförts 
inom ramen för etapp ett av projektet Det reglerade fjärrvärmeavtalet har några 
frågor besvarats men det har också uppstått nya frågor. De viktigaste slutsatserna 
avser de två frågorna (1) på vilket sätt tillsynsmyndigheten ska och lagligen kan 
utföra sin tillsynsuppgift och (2) vilka avtalstyper som tillsynsmyndigheten ska och 
lagligen kan utöva tillsyn över.  

När det gäller på vilket sätt tillsynsmyndigheten ska och lagligen kan utföra sin 
tillsynsuppgift har konstaterats att tillsynsmyndigheten har befogenhet att kontrollera 
och försöka styra fjärrvärmeavtalets innehåll vad avser informationsinnehållet så som 
det framgår av 6 § fjärrvärmelagen. Det har vidare konstaterats att det är möjligt – om 
än inte säkert – att tillsynsmyndigheten har befogenhet att styra fjärrvärmeavtalet vad 
avser det materiella innehållet i enlighet med de materiella bestämmelser som 
korresponderar mot informationskraven i 6 § fjärrvärmelagen. Denna potentiella 
möjlighet har kallats för kombinationsteorin.  

Vad gäller vilka avtalstyper som tillsynsmyndigheten ska och lagligen kan utöva 
tillsyn över har konstaterats att tillsynsmyndigheten torde rikta tillsynen mot de så 
kallade standardavtalen men inte mot individuellt utformade avtal. Dessa begrepp 
utgör teoretiska typifieringar som kan ligga till grund för en kategorisering av ett 
enskilt avtal. I praktiken kan det emellertid inte dras en skarp linje mellan begreppen 
utan de utgör snarast en gråskala i vilken ett enskilt avtal kan befinna sig mer eller 
mindre nära någon av de extrema typifieringarna.  

Sammanfattningsvis kan sålunda sägas att en juridisk analys av 
tillsynsmyndighetens tillsynsuppgift pekar på att tillsynsmyndigheten ska kontrollera 
att fjärrvärmeföretagen utformar sina standardavtal så att de fyller informationskraven 
som de framgår av 6 § fjärvärmelagen och att det är möjligt – om än inte säkert – att 
också avtalets materiella innehåll i viss utsträckning ska kontrolleras. Av stort intresse 
för framtiden är därför att följa hur tillsynsmyndigheten själv tolkar sitt tillsyns-
uppdrag: då kan teorin jämföras med praktiken och den kritiska diskussionen kan 
utvecklas. 
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2.2 Identifierade frågeställningar för framtida studier11 

2.2.1 Inledning 
Utöver att på djupet undersöka den regleringsteknik som lagstiftaren använt sig av vid 
reglering av fjärrvärmeavtalet har forskningen under etapp ett varit inriktad mot att 
problematisera fjärrvärmebranschen från ett juridiskt perspektiv. Jämte de juridiska 
studierna har därför tid lagts på att förstå fjärrvärmebranschens funktionssätt, både 
tekniskt och marknadsmässigt. De delar av fjärrvärmebranschens funktionssätt som 
har relevans för det juridiska perspektivet har därefter beskrivits i en juridisk kontext. 
De identifierade frågeställningarna och ett förslag på hur dessa frågeställningar kan 
analyseras har sedermera presenterats i ett så kallat Research Proposal (RP).12 

2.2.2 Research Proposal i sammandrag 
I det RP som har presterats under etapp ett har lagstiftarens problembeskrivning av 
fjärrvärmebranschen utsatts för en kritisk granskning. Denna granskning har gått till 
på så sätt att först har lagstiftarens problembeskrivning av fjärrvärmebranschen 
identifierats baserat på de officiella dokument – statliga utredningar, lagförslag med 
mera – som lagstiftaren producerar. Av denna analys har framkommit att det finns tre 
huvuddelar i lagstiftarens syn på fjärrvärmebranschen.  

För det första anser lagstiftaren att fjärrvärmeleverantörerna intar en 
monopolliknande ställning gentemot sina kunder. Viktigt att påpeka är att valet av 
begreppet ”monopolliknande” i kontrast till ”monopol” eftersom det signalerar att 
lagstiftaren inte anser att det föreligger en renodlad monopolsituation. Visserligen 
beskrivs fjärrvärmeleverantörerna som monopolister emellanåt också, men den 
övervägande bilden som förmedlas är att det handlar om en monopolliknande 
ställning. Denna monopolliknande ställning är grunden för att lagstiftaren ansett att 
specialreglering av fjärrvärmebranschen är nödvändigt.13 

För det andra framkommer att lagstiftaren har en positiv inställning till fjärrvärme 
som uppvärmningsform baserat på miljöpolitiska hänsynstaganden. Av denna 
anledning vill lagstiftaren förbättra allmänhetens förtroende för fjärrvärmebranschen 
så att fler ska välja fjärrvärme som uppvärmningsform.14 

För det tredje är det tydligt att lagstiftaren vill att fjärrvärme ska säljas under 
marknadsmässiga former: lagstiftaren har tagit ställning för marknadsform framför 
förvaltningsform. Detta ställningstagande signalerar att lagstiftaren i princip 
accepterat den förmenta monopolliknande ställningen.15 

                                                        
11

 Detta avsnitt utgöt i stora delar ett sammandrag av det Research Proposal (RP) som jag arbetat med 
under senare delen av etapp 1. I mitt RP beskrivs mina ansatser till fortsatta forskning inom ramen för 

min avhandling. Mitt RP genomgick akademisk granskning och offentligt uppvisande den 5 april 2011. 

Den text som därvid granskades finns som bilaga 2 till denna resultatrapport. 
12

 Se bilaga 2. 
13

 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.3.2. 
14

 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.3.3. 
15

 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.3.3. 
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Beaktas lagstiftarens inställning i dessa tre avseenden i en helhet framträder en något 
komplicerad bild. Lagstiftaren vill förmå fler att välja och använda fjärrvärme som 
uppvärmningsform och att försäljningen av fjärrvärme ska ske under marknads-
mässiga former trots att leverantören anses inta en monopolliknande position 
gentemot sina avnämare. Leverantörens monopolliknande position accepteras 
visserligen i princip men betraktas samtidigt som ett problem som bör åtgärdas, även 
om problemet inte helt kan elimineras. För att åtgärda problemet med leverantörernas 
monopolliknande position har lagstiftaren valt att införa branschspecifik lagstiftning i 
form av fjärrvärmelagen. 

Denna lagstiftarens problembeskrivning av fjärrvärmebranschen har sedan 
diskuterats utifrån ett kritiskt förhållningssätt varvid alternativa och kompletterande 
perspektiv på fjärrvärmebranschen har lyfts fram. Sammantaget har fem alternativa 
eller kompletterande perspektiv diskuterats. 

Det första perspektivet som diskuterats är att fjärrvärmeverksamhet kan beskrivas 
som en verksamhet vilken är beroende av ett infrastrukturellt nätverk. Det infra-
strukturella nätverket är fjärrvärmenätet och det faktum att fjärrvärmeverksamheten 
är beroende av – eller rent av definieras av – detta nätverk ger upphov till flera 
konkreta problem. Problemen som uppstår kan delas i tre kategorier: höga investe-
ringskostnader, fysiska begränsningar och tekniska komplikationer. Problemen med 
de höga investeringskostnaderna har sin grund i att beroendet av det infrastrukturella 
nätverket medför att fjärrvärmeverksamhet är en så kallad skalekonomi. Problemen 
med de fysiska begränsningarna är hänförliga till att fjärrvärmeverksamhet tar stora 
geografiska områden i anspråk under mycket lång tid. Slutligen, de tekniska 
komplikationerna: dessa har huvudsakligen sin grund i dels att uppvärmnings-
metodens verkningsgrad avtar som funktion av avståndet mellan fjärrvärmeleverantör 
och fjärrvärmekund, dels de praktiska svårigheter som det innebär att ha fler än en 
fjärrvärmeleverantör aktiv på samma fjärrvärmenät.16 

Det andra perspektivet innebär att man öppnar upp för möjligheten att betrakta 
fjärrvärme som ett primärbehov. Med primärbehov avses att någonting är en 
förutsättning för att kunna leva och fungera i ett modernt samhälle. Om detta kan 
sägas att fjärrvärme visserligen inte utgör ett primärbehov i strikt mening men att 
fjärrvärme har drag av att ett primärbehov. Dessa primärbehovsliga drag förstärks av 
de inlåsningseffekter som anses uppstå för den som ansluter sig till ett fjärrvärmenät i 
syfte att värma upp sin lokal eller bostad.17 

Det tredje perspektivet som diskuterats är det traditionella juridiska konsument-
begreppets förenlighet med fjärrvärmelagens skyddsaspekter. Två viktiga frågor 
aktualiseras. Den första frågan som ställs är huruvida lagens strikta, mer eller mindre 
svart-vita indelning i näringsidkande kunder respektive konsument utgör en rimlig 
uppdelning av kunderna, givet de ändamål som normalt motiverar att konsumenter 
anses skyddsvärda och givet de ändamål som anges i fjärrvärmelagen. Frågan 
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 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.4.2. 
17

 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.4.3. 
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aktualiseras eftersom de flesta privatpersoner som använder fjärrvärme för 
uppvärmning av sin bostad inte kvalificerar sig som konsumenter i juridisk 
bemärkelse till följd av att de flesta fjärrvärmeavtal ingås genom någon typ av 
juridisk person, till exempel en bostadsrättsförening, hyresrättsförening eller en 
samfällighet. Den andra frågan som ställs är huruvida aktörerna i fjärrvärme-
branschen – leverantörer, kunder, myndigheter, lagstiftare och så vidare – förhåller 
sig till det juridiska begreppet ”konsument”. Gör fjärrvärmeleverantörerna samma 
uppdelning som lagen när olika avtal för olika kundgrupper formuleras och används? 
Hur uppfattar kunderna sig själva; vet den enskilda villaägaren att hon betraktas som 
en näringsidkare i fjärrvärmelagens ögon bara för att villan ingår i en samfällighet 
eller utgår villaägaren från att hon är en konsument? Vilken indelning gör tillsyns-
myndigheten i sitt arbete och vilka praktiska effekter får det för tillsynsmyndighetens 
tillsynsuppgift? Frågorna är många och fortsatt forskning får utvisa hur de ska 
besvaras.18 

Det fjärde perspektivet innebär ett alternativt perspektiv på fjärrvärme-
leverantörernas förmenta monopolliknande ställning gentemot sina kunder. Denna 
diskussion lyfter fram två argument vilka kan tyckas minska den dominanta effekt 
som den förmenta monopolliknade ställningen anses ge upphov till. Det första 
argumentet poängterar att alla fjärrvärmeleverantörer agerar på en värmemarknad och 
understryker att det visserligen inte är möjligt att byta fjärrvärmeleverantör men att 
det trots allt är möjligt att byta uppvärmningsform. Det andra argumentet bygger på 
det faktum att fjärrvärmeverksamhet kräver stora kapitalinvesteringar och att det finns 
en påtaglig ekonomisk risk förknippad med att bygga ut ett fjärrvärmenät eller att 
genomföra stora renovationer av ett befintligt nät. Krasst är det ju så att fjärrvärme-
kunden faktisk kan lämna fjärrvärmenätet medan fjärrvärmeleverantören inte kan 
erbjuda en ”tom” anslutningsplats till någon annan en den som äger den anslutna 
fastigheten. Beaktas detta resonemang mot bakgrund av vad som ovan sagts om 
fjärrvärmeverksamhet som skalekonomi så framträder en bild där inlåsningseffekten 
har verkan i båda riktningar mellan fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund.19  

Det femte och sista perspektivet på fjärrvärmeverksamhet innebär att företeelsen 
fjärrvärme betraktas i sin juridiskt-historiska kontext. Fjärrvärmebranschen är idag 
konkurrensutsatt och drivs i bolagsform. Så har det emellertid inte alltid varit: för 
mindre än 20 år sedan var fjärrvärmeverksamhet en kommunal förvaltnings-
angelägenhet. Relationen mellan fjärrvärmeleverantör och den som använder 
fjärrvärmen har således gått från att vara en vertikal relation mellan stat20 och  
medborgare till att vara en horisontell avtalsrelation mellan bolag och kund. Som 
kommunal förvaltningsangelägenhet var fjärrvärmeverksamhet främst underkastad de 
offentligrättsliga regelverken medan uppöppnandet för privata driftsformer medförde 
att civilrätten  kom att bli det styrande regelkomplexet. Trots att den formella 
                                                        
18

 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.4.4. 
19

 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.4.5. 
20

 En kommun – trots det kommunala självstyret – är ytterst en del av den abstrakta juridiska personen 
”staten”. 
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transformeringen sedan länge är genomförd finns det tecken på att synen på 
fjärrvärmeverksamhet inte har förändrats på samma sätt. Bland annat torde de 
kommunalrättsliga principerna om likställighet och självkostnad leva kvar inom 
fjärrvärmebranschen. Effekten är att fjärrvärmeverksamhet får en stämpel som kvasi-
offentlig aktör; en stämpel som snarast har sin förklaring i fjärrvärmebranschens 
kulturella uppfattning om sig själv än i formella juridiska regler.21 

2.2.3 Sammanfattande kommentarer 
Lagstiftarens mål är att fler ska välja fjärrvärme som säljs under marknadsmässiga 
former trots att lagstiftaren anser att fjärrvärmeleverantörerna har en monopol-
liknande ställning gentemot kunderna. Frågan infinner sig då om den juridiska 
regleringen av fjärrvärmeavtalet är adekvat utformad för att nå det angivna målet. 

Fjärrvärmebranschen är på många sätt komplex och bör därför analyseras från 
flera olika perspektiv. Den bild som framgår av de officiella dokumenten som 
lagstiftaren producerat kan kompletteras med andra perspektiv. Nyttan med sådana 
kompletterande perspektiv är att problembeskrivningen kan göras på ett mer 
omfattande sätt. Är problembeskrivningen felaktig kan det nämligen hända att fel 
åtgärder vidtas för att åtgärda problemen i syfte att uppnå de mål som eftersträvas. 
Således, ju mer omfattande problembeskrivningen är desto större chanser att välja rätt 
åtgärder. De tre komponenterna problembeskrivning, åtgärder och målsättningar 
framträder och det blir tydligare att se den oundvikliga länken som finns mellan 
komponenterna. 
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 Se mer i detalj om detta i bilaga 2, avsnitt 3.4.6. 



 

 

 

25

D E T  R E G L E R A D E  F J ÄR R V Ä R M E A V T A L E T  

3 KOMMUNIKATION 

3.1 Konferenser 

3.1.1 Den nordiska välfärden möter marknaden – förutsättningar och 
konsekvenser ur ett rättsligt perspektiv 
Den 26-27 augusti 2010 deltog jag i en konferens i Umeå med namnet Den nordiska 
välfärden möter marknaden – förutsättningar och konsekvenser ur ett rättsligt 
perspektiv. Konferensen anordnades av Nordiskt nätverk för samspelet mellan privat 
och offentlig rätt (PROF). 

Min insats under konferensen bestod av ett anförande på temat ”Tillsyn över 
fjärrvärmeavtalet” och behandlade fjärrvärmelagen på ett problematiserande sätt.  
Den övergripande frågan som ställdes var varför lagstiftaren valt att försöka styra 
utformningen av fjärvärmeavtalen genom offentligrättslig tillsyn i stället för 
civilrättsligt tvingande bestämmelser. Anförandet väckte debatt på så sätt att både 
juridiska akademiker och juridiska praktiker var intresserade av att diskutera den 
aktuella regleringstekniken som sådan men också fjärrvärmebranschens komplexa 
juridiska förutsättningar. Bland annat fick jag frågor från anställa på finansdeparte-
mentet vilka också intresserade sig för det skrivna materialet som så småningom 
publicerades som ett antologibidrag.22  

3.1.2 Empowering the European Consumer in Old and New Markets: the Place 
for EU Law? 
Den 11-12 november 2010 deltog jag i en konferens i Stockholm med namnet 
Empowering the European Consumer in Old and New Markets: the Place for EU 
Law?. Konferensen anordnades av The Swedish Network for European Legal Studies. 
Mitt deltagande var ett direkt resultat av den presentation jag höll i Umeå ett par 
månader tidigare, se rubrik 3.1.1 ovan. Arrangörerna av konferensen i Stockholm 
hade nämligen uppfattat min presentation i Umeå som intressant och jag blev därför 
ombedd att delta också i konferensen i Stockholm.  

Under konferensen höll jag en presentation inriktad på de konsumenträttsliga 
skyddsaspekterna i fjärrvärmelagen. Bland annat diskuterades den lagstadgade 
förhandlingsrätten respektive medlingsrätten. Utgångspunkten för diskussionen var 
huruvida dessa rättigheter utgör effektiv lagstiftning för att stärka konsumenternas 
intresse och ställning i förhållande till fjärrvärmeleverantören. 

3.1.3 Värmemarknadsdagar – nya spelregler på värmemarknaden 
Den 9-10 februari 2011 arrangerade Svensk Fjärrvärme AB en konferens i Göteborg. 
Jag höll en presentation i syfte att belysa den juridiska kategoriseringen av kunder i 
”konsument” respektive ”näringsidkare”. Presentationens allmänna del behandlade 
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 Se rubrik 3.2 nedan. 
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begreppens generella innebörd medan den särskilda delen behandlade begreppens 
effekter på fjärrvärmemarknaden. Det problem som belystes i presentationen var att 
de flesta privatpersoner som använder fjärrvärme faller utanför lagens juridiskt-
tekniska definition av en konsument med följden att de skyddsregler som normalt 
används för att skydda privatpersoner inte kan göras gällande. Orsaken till att det 
förhåller sig på detta sätt är att de flesta privatpersoner som använder fjärrvärme inte 
själva är avtalspart gentemot fjärrvärmeleverantören: de flesta avtal ingås genom 
någon typ av juridisk person. Några exempel på avtalskonstruktioner i vilka 
privatpersoner är slutanvändare av fjärrvärmen men inte direkt avtalspart med 
fjärrvärmeleverantören är när fjärrvärmen köps in genom en hyresrättsförening,  
en bostadsrättsförening eller en samfällighet. Mot denna bakgrund ställdes avslut-
ningsvis bland annat två frågor i syfte att uppmuntra till vidare reflektioner och 
diskussioner. Den första frågan var av juridisk akademisk karaktär och den andra var 
av branschpraktisk karaktär: 
 

1. När fjärrvärmelagen stiftades, hade lagstiftaren då tänkt på att de flesta 
privatpersoner som använder fjärrvärme inte räknas som konsumenter? 

2. Hur ser fjärrvärmebranschen på den juridiska uppdelningen i konsumenter 
och näringsidkare, och vet kunderna vilken kategori de tillhör? 

Efter presentationen uppstod många informella diskussioner och det är min uppfatt-
ning att många personer i branschen hade frågor av juridisk karaktär. Fjärrvärmelagen 
är självfallet en viktig anledning till frågor men flera frågor rörde också funderingar 
helt utanför fjärrvärmelagens område. I synnerhet synes avtalsfrågor i bred mening 
vara ett ämne för diskussion. 

3.2 Publiceringar 
Under den finansierade forskningsperioden har jag utöver det fortlöpande arbetet med 
min avhandling fått en artikel publicerad i form av ett antologibidrag.23 Publikationen 
ser ut som följer: 
Red. Madell et al, Den nordiska välfärden möter marknaden – Nordiska erfarenheter 

av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext; Hult, Daniel, kapitel 7: 
Mötet mellan civilrättslig avtalsfrihet och offentligrättslig tillsyn över avtalets 
innehåll på fjärrvärmemarknaden. 

3.3 Research Proposal 
Den 5 april 2011 genomförde jag mitt RP-seminarium. Vid seminariet deltog utöver 
jag själv också Fredric Korling, diskutant och lektor i civilrätt, Jakob Heidbrink, 
handledare och lektor i civilrätt, Jan Andersson, handledare och professor i civilrätt, 
Anders Milton, Jönköpings energi AB, Hanna Almlöf, doktorand, Ann-Sophie 
Sallander, doktorand, Anna Sellin, doktorand och Berit Hartman, doktorand. 
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 Se bilaga 1 för ett sättryck av mitt bidrag till antologin. 
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Vid RP-seminariet granskades mitt hittillsvarande avhandlingsarbete kritisk och idéer 
för fortsatt forskning diskuterades.24 Projektet bedömdes vara genomförbart och 
ämnesmässigt relevant för en avhandlings i rättsvetenskap. Vissa justeringar föreslogs 
vilka föranlett att forskningsplanen som presenterades vid RP-seminariet har behövts 
revideras. Denna nya planen har dock samma principiella innehåll som tidigare. 
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 Se bilaga 2 för det diskuterade materialet. 
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4 ÖVRIGT 

4.1 Studentintresse för fjärrvärmebranschen 
Under hösten 2010 handledde jag ett antal magisteruppsatsstudenter varav den ena 
skrev om fjärrvärme från ett avtalsrättsligt perspektiv. Frågan som analyserades var 
huruvida det vore koherent med det svenska rättssystemet att införa kontraherings-
plikt avseende fjärrvärme. Analysen avsåg endast de juridisktsystematiska aspekterna 
och tog således ingen hänsyn till praktiska och ekonomiska effekter.  

4.2 German Historical Institute 
Under hösten 2010 inledde jag kontakter med det tysk-amerikanska forsknings-
institutet German Historical Institute i Washington D.C., USA. Institutet skulle 
anordna en konferens på temat reglering av naturliga monopol och diskussioner 
inleddes huruvida jag hade möjlighet att delta med en presentation avseende den 
svenska fjärrvärmebranschens juridiska förutsättningar. Av tidsskäl var jag tvungen 
att avstå men kontakten är likväl etablerad och det finns anledning att hålla dörren 
öppen för framtida samarbete.  
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5 FORTSÄTTNING 

Mitt arbete går nu vidare in i den andra etappen av projektet. Den andra etappen har 
en långsiktig planering och för dess finansiering har jag den 25:e mars skickat in en 
ny ansökan till Fjärrsyn.25 Det fortsatta arbetet bygger vidare på de slutsatser och 
identifierade frågor som framkommit under den i detta dokument redovisade första 
etappen. Arbetet går därför in i en djuplodande, analyserande fas i vilken fjärrvärme-
avtalets juridiska kontext ska klarläggas i detalj och arbetet med att ta fram en 
analysmodell för analys av förhållandet mellan problembeskrivning av fjärrvärme-
branschen, de juridiska åtgärderna och de av lagstiftaren uppsatta målsättningarna 
påbörjas.  
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 Se ansökan med projektnamnet Det reglerade fjärvärmeavtalet, etapp två. 



 

 

 

30

D E T  R E G L E R A D E  F J ÄR R V Ä R M E A V T A L E T  

6 REFERENSER 

6.1 Offentliga tryck 
Proposition 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. 

6.2 Litteratur 
Red. Madell et al, Den nordiska välfärden möter marknaden – Nordiska erfarenheter 

av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext; Hult, Daniel, kapitel 7: 
Mötet mellan civilrättslig avtalsfrihet och offentligrättslig tillsyn över avtalets 
innehåll på fjärrvärmemarknaden. 

6.3 Fjärrsyn, resultatrapporter och ansökningar  
Ansökan 2009:68, Fjärrvärmelagens disposivitet i förhållande till näringsidkare. 

Resultatrapport 2009/23, Fjärrvärmelagens disposivitet i förhållande till 
näringsidkare. 

Ansökan Fjärrsyns projektnummer 4217, projektansökan-nummer 164, Det reglerade 
fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknik med utgångspunkt i 
fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. 

Ansökan (nummer ej ännu angivet), Det reglerade fjärrvärmeavtalet, etapp två. 

 



 

 

 

31

D E T  R E G L E R A D E  F J ÄR R V Ä R M E A V T A L E T  

BILAGA 1 – Särtryck från antologin  

Den nordiska välfärden möter marknaden 

Bilaga ett utgör ett särtryck av kapitel sju i antologin red. Madell et al, Den nordiska 
välfärden möter marknaden – Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i 
en EU-rättslig kontext. Bilagan är för stor för att infogas i resultatrapporten varför den 
bifogas separat. 
 
 



det reglerade 
fjärrvärmeavtalet
Fjärrvärmelagen, som gäller från 2008, syftar till att öka förtroendet för 
fjärrvärmebranschen genom att stärka fjärrvärmekundernas position. Men 
den regleringsteknik som används i fjärrvärmelagen är komplex och lagens 
juridiska funktioner och effekter behöver förtydligas. 

Här klargörs fjärrvärmebranschens juridiska förutsättningar och hur till-
synsmyndigheten påverkar avtalsrelationen mellan leverantör och kund. 
Branschens utgångspunkt och villkor är väldigt speciella på grund av 
 fjärrvärmens karaktär av naturligt monopol och dominerande ställning  
på värmemarknaden. 

Resultaten visar att tillsynsmyndigheten har befogenhet att kontrollera  
och försöka styra fjärrvärmeavtalets innehåll i fråga om information. Det är 
också möjligt att myndigheten har rätt att styra fjärrvärmeavtalets mate riella 
innehåll, det vill säga parternas krav på prestationer gentemot varandra 
enligt avtalet. Rättsläget är här oklart.  

Fjärrsyn – forskning som stärker konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom 

ökad kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle, till exempel 

genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik. Programmet drivs av 

Svensk Fjärrvärme med stöd av Energimyndigheten. Mer information om programmet, andra 

projekt och resultat finns på www.fjarrsyn.se 

Svensk Fjärrvärme • 101 53 Stockholm • Telefon 08-677 25 50 • Fax 08-677 25 55

Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 6 tr. • E-post fjarrsyn@svenskfjarrvarme.se • www.fjarrsyn.se


