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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 36 

Fjärrvärmeavtal, verkstad- och lagerbyggnader 

Verkstadsgränd 1, Möckelö 

ÅLR 2018/4097 

Beslut 

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 5 § 1 mom. 2 punkten 

Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar 

att direktupphandla och teckna avtal om fjärrvärmeleverans med 

Mariehamns Energi Ab, i enlighet med bilaga I318E20.  

 

Avtalet omfattar leverans av fjärrvärme till landskapets fastighet 170-

420-1-5, Verkstadsgränd 1 i Möckelö, Jomala kommun. Leverans av 

fjärrvärme inleds enligt avtalet 1.11.2018 och det avtalade vattenflödet är 

6,4 m3/h.  

 

Kostnaden för anslutningsavgiften om 29 915 € påförs moment 976000, 

Infrastrukturinvesteringar. Därtill tillkommer kringkostnader, såsom 

installation av värmeväxlare och ombyggnad av pannrum, om ca 20 000 

€ vilka påförs samma moment efter att offertförfrågan och upphandling 

utförts.  

 

Kostnaden för den årliga driften påförs moment 87300 Verkstad och 

lager.  

 

Motivering 

Upphandlingens värde ligger under EU:s tröskelvärde om 221 000€, 

varför upphandlingen utförs enligt Ålands landskapsregerings beslut 

(2018:13) gällande vissa upphandlingar.  

 

I enlighet med 5 § 1 mom. 2 punkten i nämnda beslut kan upphandling 

göras som direktupphandling hos en viss leverantör om varan eller 

tjänsten inte kan fås på annat håll. Mariehamns Energi Ab har ett 

vidsträckt nätverk av fjärrvärme och de har även ledningar intill 

fastigheten i Möckelö. Med hänsyn till infrastruktur och inkoppling till 

befintligt värmeverk är Mariehamns Energi Ab den enda möjliga 

leverantören av fjärrvärme i området. 

 

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av 



 2 (2) 

värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och 

fördelas genom rörsystem till konsumenten. Jämfört med småskaligare 

alternativ är värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk mer effektivt och 

förbrukar därför mindre mängd bränsle, vilket innebär både ekonomiska 

och miljömässiga fördelar. Den aktuella fastigheten har i dag 

oljeuppvärmning. Att installera fjärrvärme på fastigheten innebär 

minskad användning av fossila bränslen och är förenligt med strategiskt 

utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. 

Installation av fjärrvärme på fastigheten utgör en viktig del av 

Infrastrukturavdelningens hållbarhetsarbete. 

 

Bakgrund  

Genom Ålands landskapsregerings Första tilläggsbudget för landskapet 

Åland 2016, antagen av lagtinget 30.5.2016, beslöts att 

oljeuppvärmningen vid landskapets fastighet i Möckelö ska bytas till 

fjärrvärme och att värmeåtervinning införs. Kostanden påförs moment 

976000, Infrastrukturinvesteringar. I samband med beredningen av 

tilläggsbudgeten har jämförelser mellan olika värmesystem genomförts, 

varvid fjärrvärme visat sig vara mest ändamålsenligt, samtidigt som även 

driftskostnaderna sänks. 
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