
  
 

Fjärrvärme – kriterier för Top Ten Sverige 
Top Ten Sverige listar energieffektiva fjärrvärmevtal med låg miljöbelastning. Ett fjärrvärme-
avtal är alltid knutet till en viss fjärrvärmeleverantör, men samma leverantör kan ha olika 
avtal där bara vissa klarar Top Ten-kriterierna. Det är alltså specifika avtal som listas, inte 
leverantörer. Eftersom fjärrvärmeavtalen är knutna till olika orter är det bara på vissa orter de 
listade avtalen finns tillgängliga. 

Fjärrvärme på Top Ten ingår i EU-projektet HACKS, som är en del av det europeiska 
Top Ten. Syftet med HACKS är att sprida kunskap och lyfta fram produkter för uppvärmning 
och kylning av bostäder med låg klimat- och miljöpåverkan. 

Tekniska krav 
 
Kriterierna för fjärrvärmeavtal är desamma som i miljömärkningen Bra Miljöval. 
Top Ten listar samtliga Bra Miljöval-märkta fjärrvärmeavtal. I kriterierna för Bra Miljöval-
märkt fjärrvärme ingår bl a 

• att icke förnybar energi som ingår i produktens livscykel (t ex bränsletransporter, 
avverkning och askhantering) får uppgå till högst 10 % av utlevererad värmeenergi. 
• att värmebolagen avsätter pengar till energieffektivsering för varje såld kWh värme. 
• att bränsle ska vara certifierat, spårbart och fritt från GMO, rotmassa och palmolja. 
• att aska efter förbränning ska återföras till skogen enligt Skogsstyrelsens riktlinjer. 

Kompletta kriterier finns att läsa på bramiljoval.se. 

Källor 
• Direkta uppgifter från värmeleverantörer 

Observera att uppgifter hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena 
testvärden och produktinformation i marknadsföring. Naturskyddsföreningen kan inte 
garantera produktuppgifternas riktighet. 

Uppskattat produktpris 
Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och i samband med t ex kampanjer. 
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.  

Hur produkterna presenteras  
Produkterna presenteras utifrån leverantör, utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter 
framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan 
inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte 
också används på andra produkter.  

Förklaring av egenskaper 
Ursprung anger vad värmeenergin i det aktuella fjärrvärmeavtalet har för fysiskt ursprung. 
Det vanligaste är förbränning av skogsbiomassa, men andra varianter förekommer också. 
Oavsett ursprung är värmeproduktionen godkänd och kontrolleras varje år enligt kriterierna 
för Bra Miljöval. 



  
 

Område anger på vilken ort eller på vilka orter i Sverige fjärrvärmeavtalet finns tillgängligt. 
Även inom detta område kan leverantören ha flera olika avtal. Det som avses på Top Ten är 
det som är märkt med Bra Miljöval. 

Tipsa oss om de bästa produkterna 
 
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan 
platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna. 
Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. 
Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls. 

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. 
Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller 
kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl 
eller etiska skäl.  

Topten International Group 
 
Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. 
Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu. 

Projektet HACKS finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram 
Horizon 2020, enligt bidragsavtal nr. 845231. Ansvaret för detta dokuments innehåll, som inte 
nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikter, ligger hos Naturskyddsföreningen. 
Varken EASME eller EU-kommissionen tar ansvar för eventuella handlingar som blir följden 
av innehållet i detta dokument. 
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