Ny prismodell
för fjärrvärme

Villa

Ny prismodell för fjärrvärme 2016
Den 1 juli 2016 inför vi en ny prismodell som är mer rättvis, speglar våra
kostnader bättre och gynnar energibesparingsåtgärder.
Genom att välja fjärrvärme bidrar du redan idag till en resurssnål och
miljövänlig uppvärmningsform. Den nya prismodellen ger dig som kund
ännu fler möjligheter att effektivisera din energiförbrukning och minska
dina uppvärmningskostnader.
För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket
innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen
under ett år med normala temperaturer.
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Ny prismodell

Energidel
Energipriset är till skillnad från förut uppdelat på tre
olika säsonger; ett vinterpris (dec-feb), ett vår-/höstpris
(mar-apr/okt-nov) och ett sommarpris (maj-sep). Denna
del speglar din fastighets energianvändning.
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Fast avgift
Den fasta avgiften är konstant för alla nät och oberoende
av hur mycket värme du förbrukar.
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Varför har ni valt att ha tre olika energipriser?
Vår nya prismodell syftar till att stärka kopplingen mellan det pris som du
får betala som kund och våra produktionskostnader. På sommaren när vi har
ett överskott av värme och låg efterfrågan får du betala ett lägre pris för din
värme. På liknande sätt får du betala lite mer för din värme vintertid (men
mindre än med befintliga modellen) då efterfrågan är hög och vi måste
använda dyrare bränslen i vår produktion.

VINTERPRIS (dec -feb,)
VÅR-/HÖSTPRIS (mar-apr, okt-nov)
SOMMARPRIS (maj-sep)

På vilket sätt är den nya prismodellen bra för mig
som kund?





Stabilare och mer förutsägbara priser år till år tack vare den fast avgiften.
Starkare koppling mellan vårt produktionspris och ditt energipris – sommartid får du t.ex. betala ett lägre pris för din värme än vad du
tidigare gjort.
Större möjlighet att påverka energikostnaderna vintertid – spara energi och gör plånboken och miljön en tjänst.
Gynnar dig som väljer att använda fjärrvärme till att tillgodose hela ditt värme- och tappvarmvattenbehov.

Tidplan
Januari 2016 – Ny prismodell offentliggörs.
Februari 2016 – Kundträffar.
1 juli 2016 – Ny prismodell börjar gälla.
1 juli 2016 – 30 september 2016 – Energi: sommarpris.
1 oktober 2016 – 30 november 2016 – Energi: höstpris.
1 december 2016 – 28 februari 2017 – Energi: vinterpris.
1 mars 2017 – 30 april 2017 – Energi: vårpris.

Funderar du över något?
Har du frågor om den nya prismodellen är du varm
välkommen att ta kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna!

Varför byter ni
prismodell?

Via vår hemsida hittar du mer information om den nya
modellen tillsammans med svar på de vanligaste
frågorna.

www.hedemoraenergi.se/fjarrvarme/
När får jag som kund
information om vilket
pris som kommer
gälla för mig 2016?
Vilka åtgärder kan
jag som kund vidta
för att minska mina
värmekostnader?

