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Så får vi fjärrvärme på innelistan



Nationell skattepolitik-nya skatter/förslag
• Avfallsförbränningsskatt
• CO2-skatt inom EU ETS
• Vägslitageavgift/kilometerskatt (bränslen)
• Fastighetsskatt
• NOx-skatt

Nya statliga subventioner
• Skattebefrielser till byggnadsanknuten energiproduktion
• BBR/Primärenergifaktorer/Investeringsstöd

Nya EU-regler
• NNE-direktivet
• Förnybarhetsdirektivet, artikel 24, TPA-reglering
• Hållbarhetskriterier fasta biobränslen, 

över 20 MW bränsleeffekt, rapportera ursprung 

Fjärrvärmen har glömts bort, 
men tillsammans kan vi få 
fjärrvärmen på innelistan igen



”Vi behöver ta fram en ny, gemensam och modern 
verktygslåda för att kommunicera fjärrvärme”

Tobias Hedenström, Karlstad Energi



Vi behöver bli bättre på att
berätta och illustrera fördelarna
med fjärrvärmen
– flytta fokus från rör till 
kundnytta



Budskap?

Från Wikipedia:
”Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och 
distribution av värme. Värmen produceras i en central 
produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem 
till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, där 
den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller 
för tappvarmvattenproduktion.”



Ett budskap ska kunna svara på följande 
frågor:
• Vad är samhällsproblemet?
• Vad är lösningen på problemet?
• Hur bidrar vi till lösningen?



Exempel: Svebios budskap om fjärrvärme
• Vad är samhällsproblemet?

• Lokal elbrist (effektbrist). Allt sedan elnätens kraftiga utbyggnad på 1960- och 70-
talen har vi vant oss vid att vi i Sverige i princip har obegränsad tillgång på el. Vi har 
haft stabila elnät med rejält tilltagen kapacitet att kunna överföra el från där det 
produceras till där det förbrukas. Samtidigt har den totala elanvändningen från mitten 
av 80-talet och fram till i dag varit i stort sett oförändrad. Men nu befinner vi oss i ett 
annat läge. Efterfrågan på el ökar dramatiskt – så mycket att vi nu står inför en akut 
elförsörjningskris. 

• Vad är lösningen på problemet?
• Fjärrvärme & kraftvärme

• Hur bidrar vi till lösningen?
• Med fjärrvärme slösas inte på lokal el utan förnybara biproduker från skogen, 

restvärme från datahallar och industrier och värmeåtervinning från avfall värmer 
våra hus. Dessutom kan lokal el produceras genom kraftvärme, vilket då ger dubbel 
nytta för att lösa elbristproblematiken.



Exempel: Svebios budskap om fjärrvärme
• Vad är samhällsproblemet?

• Klimatet - växthuseffekten

• Vad är lösningen på problemet?
• Fjärrvärme & kraftvärme

• Hur bidrar vi till lösningen?
• Fjärrvärme är förnybart och klimatneutralt
• Bor man i fastigheter med fjärrvärme som produceras av biobränsle bidrar man till 

nettonegativa utsläpp – klimatpositiv fjärrvärme.
• Har energibolaget skogsmark, jordbruk och planterar träd kan dessa räknas som kolsänkor. 
• Indirekt då spill från sågverk där träprodukter med inlagrad koldioxid byggs in i fastigheter.
• Om fjärrvärmeföretaget installerar Bio-CCS (BECCS, Carbon Capture and Storage) avskiljes 

biogen koldioxid och lagras i marken. 
• Genom biokolproduktion, och genom att biokol med lång nedbrytningstid används som 

jordförbättringsmedel i marken, binder man långsiktigt in koldioxid i marken.



Exempel: Svebios budskap om fjärrvärme
• Vad är samhällsproblemet?
• Miljön – gifter i samhället

• Vad är lösningen på problemet?
• Fjärrvärme 

• Hur bidrar vi till lösningen?
• Med fjärrvärme avgiftas samhället genom att avfall tas om hand genom 

värmeåtervinning.



Exempel: Svebios budskap om fjärrvärme
• Vad är samhällsproblemet?
• Lokal arbetskraft

• Vad är lösningen på problemet?
• Fjärrvärme 

• Hur bidrar vi till lösningen?
• Fjärrvärme bidrar till lokal arbetskraft genom företagets egna anställda, 

service, inköp av lokalt bränsle, transporter etc. 



Nya värdeord

Då:

• Storskalig   
• Produktion 
• Distribution   

• Central
• Rörsystem

• Tappvarmvattenproduktion

Efter Idéverkstad:

• Retro/vintage
• Tidlös
• Enkel
• Resurseffektiv
• Miljötjänst
• Varm
• Gemensam
• Klimat 
• Modern
• Trygg
• Flexibel
• Hållbar affär
• Miljösmart
• Cirkulärt



Målgrupper vi når fram till nästa möte

• Byggare, Exploatörer, Arkitekter, Projektörer

• Studenter



Nya budskap

”Fjärrvärme är nyckeln för klimatomställningen. Tillsammans gör vi det möjligt att ta tillvara annars 
outnyttjade resurser och bidrar med ny förnybar energi.”

”Vi tar hand om resterna från skogen, industrin och hushållen och skapar värme som kan delas av alla.” 

”Tillsammans gör vi det möjligt att skapa värme som kan delas av alla. Med delad värme blir förnybara 
biproduker från skogen värme och lokal el, nyttjas restvärmen från datahallar och industrier, avgiftar vi 
samhället genom att ta hand om avfall. Med retrovärme bidrar du och vi - tillsammans - till ett bättre 
klimat. 



Nya taglines

Global nytta – lokal värme 

Delad värme – dubbel nytta  

Tillsammans gör vi större nytta



Nya #Hashtags

#nyttigadu
#medvarmahälsningar
#dubidrar
#tillsammansväme
#tackadigsjälv
#lagomvarmt



Vi kom fram till 82 aktiviteter

• Svebio ansvarar för att ta fram infografik som alla kan använda, som 
visar hur det funkar och vilken nytta fjärrvärmen gör. 
• Genom att samarbeta och använda de budskap och värdeord vi fått 

fram tar vi fram detta inkl. jämförelser, statistik (klimatnytta, vilken 
nytta gör kunden för klimatet genom att ha fjärrvärme) mm och hjälps 
sedan åt att sprida i våra kanaler – en stafett med vald #. 



Vi ses vid nästa nätverksträff
17 oktober 

Svebio återkommer med mer info


