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Fjärrvärme i partnerskap – Avsiktsförklaring
Bakgrund
Täby kommuns fullmäktige har beslutat bygga ett öppet fjärrvärmenät med
ambitionen att fastighetsägare i kommunen skall kunna välja mellan olika
fjärrvärmeleverantörer i och utanför kommunen. Täby kommun avser, direkt eller indirekt genom kommunalt bolag, äga fjärrvärmenätet som en del i
den kommunala infrastrukturen. För att garantera värmeproduktion till nätet
kommer kommunen efter en upphandlingsprocess att låta en aktör bygga,
äga och driva ett kraftvärmeverk.
I det öppna nätet skall olika leverantörer både i och utanför Täby kommun
kunna leverera fjärvärme. I syfte att stimulera konkurrensen är det av intresse att det öppna nätet i Täby kan knytas samman med fjärrvärmenäten i angränsande kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2009-01-12, § 17 tagit ställning i en
framställan från Täby kommun rörande fjärrvärme i partnerskap. Kommunstyrelsen ställde sig i princip positiv till en utbyggnad av fjärrvärmeledning
enligt de förutsättningar som angavs i Täby kommuns förfrågan. Vidare
beslutades att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för kommunens medverkan i projektet.
Avsiktsförklaring
Täby kommun aktualiserar nu tecknande av en mellankommunal avsiktsförklaring som syftar till att öka samarbetet och samverkan med grannkommunerna – Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Österåker –
för att på sikt möjliggöra det öppna fjärrvärmenätet för regionen.
Avsiktsförklaringen tar sin utgångspunkt i det samarbete som redan är etablerat mellan flertalet av de aktuella kommunerna – delägarskapet i Söderhalls Renhållningsverk AB (gäller dock inte Österåkers kommun). Vidare
bedöms kommunerna ha ett gemensamt intresse att öka öppenhet/transparens på den svenska fjärrvärmemarknaden för att därigenom öka
valfriheten vid val av värmeleverantör.
Norrenergi
För fjärrvärmenätet i Danderyds kommun svarar Norrenergi. Vid kommunledningskontorets samtal med Norrenergis ledning framkommer att man i
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princip är positivt inställd till att träffa ekonomisk överenskommelse med
annan fjärrvärmeproducent om att utnytta Norrenergis ledningsnät eller på
annat sätt samverka för att optimera produktionen av fjärrvärme.
Av samtalen framkommer vidare att Norrenergi bedömer att det i pilotprojektet och frågan om öppna fjärrvärmenät finns oklarheter av juridisk, ekonomisk och teknisk art som måste lösas innan ett definitivt ställningstagande
kan ske.
Norrenergi är av uppfattningen att ett ställningstagande är beroende av den
nya lagstiftning som kan bli aktuell som ett resultat av ”Utredningen om
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, Dir 2009:5”.
Kommunledningskontorets synpunkter
Av avsiktsförklaringen framgår att Täby kommun driver ett pilotprojekt
inom kommunen med syfte att öka valfriheten i kundernas val av värmeleverantör. Täby kommun har således en huvudmannaroll och tillhandhåller,
inom ramen för pilotprojektet, en projektorganisation och en projektledare.
Ett godkännande av avsiktsförklaringen innebär bland annat att kommunen
ställer sig bakom en mellankommunal samverkan inom främst värmeförsörjning. Kommunledningskontoret bedömer att avsiktsförklaringen för
Danderyds kommuns del inte innebär något åtagande, vare sig av juridisk
eller ekonomisk art. Av avsiktsförklaringen framgår att kommunen utser en
kontaktperson med vilken Täby kommuns projektledare samråder i frågor
som rör pilotprojektets genomförande.
Kommunledningskontoret bedömer att det är först då konkreta förslag föreligger som kommunen närmare bör utreda frågan. Därför föreslås att kommunen nu inte genomför en utredning i frågan.
I avsiktsförklaringen anges att eventuella synergier med kommunernas gemensamma avfallsbolag SÖRAB skall tillvaratas. Kommunledningskontoret
konstaterar att SÖRAB ägs av fler kommuner än de som nu är aktuella i
avsiktsförklaringen. Det kan vara av intresse att även SÖRAB ges möjlighet
att ta ställning till sin eventuella medverkan.
Kommunledningskontoret tillstyrker ett godkännande av avsiktsförklaringen.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till mellankommunal avsiktsförklaring rörande fjärrvärme i konkurrens.
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