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Svensk författningssamling 

Fjärrkyleförordning 

Utfärdad den 28 april 2022 

Regeringen föreskriver1 följande. 

Allmänna bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till fjärrkyle-

lagen (2022:332).  

Förordningen är meddelad med stöd av 

– 3 § andra stycket fjärrkylelagen i fråga om 6 § 1,

– 4 § andra stycket samma lag i fråga om 6 § 2,

– 4 § tredje stycket samma lag i fråga om 4 och 5 §§,

– 5 § andra stycket samma lag i fråga om 6 § 3,

– 6 § andra stycket samma lag i fråga om 6 § 4, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §    Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt fjärrkylelagen 

(2022:332).  

3 §    I förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon 

finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätdon och att styrelsen 

utövar tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och 

mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs.  

Undantag från funktionskrav 

4 §    Ett funktionskrav som meddelats med stöd av 5 § gäller inte för mät-

system och mätutrustning i byggnader och andra anläggningar som ägs eller 

disponeras av en myndighet, om myndigheten bedömer att ett sådant undan-

tag från funktionskravet är av vikt för Sveriges säkerhet och dessutom begär 

hos fjärrkyleföretaget att mätsystem och mätutrustning ska undantas från 

funktionskravet. 

Bemyndiganden 

5 §    Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om de funktions-

krav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.  

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-

effektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av 

direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2019/944, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 

2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga 

lydelsen.  
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SFS 2022:335 6 §    Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om 

1. skyldigheten för fjärrkyleföretag att lämna information om energi-

prestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem, 

2. mätning och beräkning av bortförd värmeenergi,

3. fakturering, och

4. tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energi-

användning och om undantag från dessa krav. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022. 

På regeringens vägnar 

KHASHAYAR FARMANBAR 

Christina Nordenbladh 

(Infrastrukturdepartementet) 
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