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Betänkandet SOU 2011:44 Fjärrvärme i 

konkurrens 

Samlad bedömning 

MSB samlade bedömning är att utredningens förslag kan ge positiva effekter 

både vad gäller försörjningssäkerheten på fjärrvärmemarknaden och på miljön. 

MSB tillstyrker utredningens förslag. 

Ökad leveranssäkerhet 

Ur ett försörjningssäkerhetsperspektiv bör den nya regleringen, om den leder 

till att flera fjärrvärmeproducenter levererar värme i näten, innebära en mins-

kad sårbarhet i värmeförsörjningen. Detta bör, när den nya lagen får avsedd 

effekt, kunna utläsas i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. 

Resultatmål värme 

I MSB:s redovisning av regeringsuppdraget (Fö 2010/697/SSK) den 1 april 

2011 avseende förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap utgör värme 

ett av individens grundläggande behov. Den ökade försörjningssäkerheten i 

värmeleveranserna, som blir en följd av att flera producenter levererar värme i 

fjärrvärmenäten, bör vara positiv för tryggheten för de enskilda människorna. 

MSB:s nya uppgifter i miljöarbetet 

Genom de förslag som utredningen lämnar skapas bättre förutsättningar för 

konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Detta bör, som nämnts, leda till flera 

aktörer på marknaden och en fortsatt stark utbyggnad av fjärrvärmen, vilket 

MSB ser som särskilt positivt mot bakgrund av de nya uppgifter i arbetet för de 

nationella miljökvalitetsmålen som myndigheten har sedan 1 juli 2011. 

-------------------------------------- 
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I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Bo Gellerbring 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen 

Key Hedström, avdelningschefen Cecilia Nyström och enhetschefen Mette 

Lindahl Olsson deltagit. 
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