Nytt om fjärrvärme

Fjärrvärme – klokt och prisvärt
Att fjärrvärme är bra för miljön är knappast någon hemlighet.
Inte heller att det är en enkel och bekväm uppvärmningsform.
Men visste du att fjärrvärmen också är prisvärd?
Jämfört med andra uppvärmningsalternativ som finns på marknaden står sig fjärrvärme
bra i konkurrensen. Diagrammet här nedanför visar kostnaden för fjärrvärme jämfört
med andra alternativ för en villakund i Uddevalla. Vi har gjort jämförelsen för dig som har
fjärrvärme idag.
kapital

fast kostnad

rörlig kostnad

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

fjärrvärme

värmepump
luft/vatten

bergvärme

pelletspanna

Med fjärrvärme kan du dessutom sova gott om natten
Fjärrvärme är en enkel, robust och beprövad teknik med mycket hög driftsäkerhet. Du kan
känna dig trygg med att det är varmt och skönt i huset och att varmvattnet inte tar slut.
Skulle du trots allt behöva hjälp är vår servicepersonal alltid beredd att rycka ut dygnet
runt, oavsett om det är julafton eller en kall tisdagsmorgon.

Liten höjning av fjärrvärmepriset 2014
Fjärrvärmepriset höjs bara med 1 procent den 1 januari 2014.
Nya priser för dig som bor i villa
Beräknat på en årsförbrukning av 20.000 kWh.
Ort

Prishöjning per månad

Uddevalla
Munkedal
Ljungskile

ca 15 kr
ca 20 kr
ca 20 kr

Priserna gäller från 2014-01-01

Vår ambition under kommande år är att prishöjningarna inte skall vara högre än inflationen.
Läs gärna mer om våra nya priser för 2014 på www.uddevallaenergi.se/privat/fjarrvarme.
Här finns även information om hur dagens prismodell ser ut.

Visste du att…
…du som fjärrvärmekund dessutom bidrar till att det framställs förnybar
el i kraftvärmeverket på Lillesjö. I Lillesjöverket eldar vi avfall och använder
spillvärmen, resurser som annars skulle gå till spillo. Två tredjedelar av energin
går till produktion av fjärrvärme, en tredjedel till el. Under 2014 räknar vi med att
kunna producera drygt 60 GWh el. Det motsvarar hushållsel till 10.000 villor.

Ökat inflytande för dig som kund
Dina synpunkter är viktiga för oss. Genom respons från våra
kunder har vi blivit medvetna om att vår prismodell för fjärrvärme
upplevs som svår att förstå och att det finns önskemål om att den
ska vara mer sparvänlig.
Därför satsar vi nu på att förenkla prismodellen för att
tillmötesgå våra kunders önskemål. Målet är att den nya
prismodellen ska börja gälla i januari 2015.
I denna utveckling vill vi gärna ha en dialog med dig som
fjärrvärmekund för att få dina värdefulla synpunkter. Vill
du vara med i vår fokusgrupp – eller bara delge oss dina
synpunkter – är du varmt välkommen att höra av dig till
fjarrvarme@uddevallaenergi.se eller telefon 0522-69 62 69.
Carina Bergsten - fjärrvärmechef

Kontakta oss på 0522-69 62 69

Våra telefontider:

Vi på Uddevalla Energi vill gärna ha en dialog med våra kunder.
Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har frågor.

Måndag-torsdag
Fredag		

Du når oss även via mejl på: fjarrvarme@uddevallaenergi.se

08.00-16.30
08.00-15.00

