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information om fjärrvärme

Fjärrvärme står sig bra i konkurrensen
Du som har fjärrvärme i Jämtkrafts område har en uppvärmning
som är både bekväm och prisvärd visar en ny undersökning.
Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten har jämfört vad olika alternativ för uppvärmning kostar*. I sina uträkningar har de utgått från en villa med ett värmebehov på
20 000 kWh. För den som bor i Östersund och Krokom blev då
fjärrvärme det billigaste alternativet. I Åre kostar fjärrvärmen
lite mer, men det är fortfarande det näst billigaste alternativet.
– Vi är glada att fjärrvärmen står sig så pass bra i konkurrensen och att vi kan se att den kommer att göra det även efter
prishöjningen vid årsskiftet. Det är ett av de bästa alternativen
som finns för att värma våra hem – en trygg uppvärmning som

Vi kommer till
Åre Höstmarknad

Den 30 september arrangeras höstmarknad i
Åre. Jämtkraft kommer även i år att finnas
på plats under fredag och lördag.
Kom gärna och besök oss i vår monter
på Holiday Club och fråga oss om allt du
undrar kring uppvärmning och
bredband via fibernätet.

dessutom bromsar växthuseffekten, säger Ulf Lindqvist, som
ansvarar för affärsområde värme på Jämtkraft.
Av de olika alternativen som jämfördes konstaterade utredarna
också att fjärrvärme kräver den minsta egna arbetsinsatsen. Du
behöver inte fundera på att fylla på bränsle, sota eller byta ut
dyra reservdelar. Både billigt och bekvämt – så du som valt
fjärrvärme har med andra ord gjort ett mycket bra val!

* Rapporten Uppvärmning i Sverige 2011, EI R2011:06

Många ersätter Bergvärme
med Fjärrvärme

Efter de två senaste kalla vintrarna har många valt att
ersätta sin Jord/Bergvärme mot fjärrvärme.
Hittills under 2011 har närmare 100 st beställt fjärrvärme
till sin villa eller fastighet. Av dessa är det 11 st som valt att
ersätta Jord/Bergvärme med fjärrvärme. Enkelt, prisvärt och
miljömässigt riktigt har varit de främsta orsakerna.
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Vi höjer priset på
fjärrvärme
Den 1 januari 2012 höjer vi priset på fjärrvärme. Vilket
pris du kommer att få beror på var du bor.
Jämtkraft använder en kostnadsbaserad prissättning. Det kostar mer att producera
fjärrvärmen i ett litet fjärrvärmenät jämfört med ett stort nät som har många kunder.
Därför har vi ett lägre fjärrvärmepris i vårt stora nät i Östersund jämfört med till
exempel våra minsta värmenät som är i Kall och Hallen.

Nya priser för företag
Ort

Prishöjning

Östersund, Frösön, Ås, Brunflo

Ca 8 %

Krokom, Nälden, Föllinge

Ca 14 %

Åre, Järpen

Ca 6 %

Duved, Mörsil, Kall, Hallen

Ca 9 %

Priserna gäller från 2012-01-01.

I Östersund beror prishöjningen främst på att intäkterna från el och elcertifikat
minskar. Elcertifikaten är en del av ett system som infördes för att stimulera produktionen av förnybar el. 2015 försvinner elcertifikaten för fjärrvärmenätet i Östersund, Frösön, Ås och Brunflo. Då blir intäkterna mindre och priset måste anpassas
efter det.
I de mindre fjärrvärmenäten är skälet till prishöjningen att vi behöver större intäkter
för att de ska bli lönsamma. För oss är det ett ständigt pågående arbete att producera
värme på det mest effektiva sätt vi kan, men det räcker inte hela vägen.
De senaste åren har fjärrvärmepriset höjts i ganska stora steg jämfört med tidigare
år. Detta beror bland annat på kraftigt höjda bränslepriser och minskade intäkter från
både el och elcertifikat.
Vi tror att bränslepriser och intäkter från både el och elcertifikat kommer att stabiliseras under 2012, vilket i så fall innebär att prisförändringarna på fjärrvärmen inte
blir lika stora kommande år.

Ovanligt varm vår
och sommar
Vår- och sommarmånaderna april, maj, juni
och juli var ovanligt varma i år, i snitt 27 procent varmare än normalåret. Hela året har hitintills varit 11 procent varmare. Prognosen för
2011 är att vi kommer att leverera drygt 100
000 MWh mindre värme i år än förra året.

Informationsträffar i höst
Nu i höst kommer vi att anordna informationsträffar om fjärrvärme i Åre och Östersund. Vi
berättar om vad som har hänt under året,
vilka planer vi har för den närmaste tiden och
ger dig mer information om prishöjningen.
Håll utkik efter inbjudan som kommer hem till
dig senare i höst!

Håll värmen igång
Visst vet du att du kan
teckna ett serviceavtal
fjärrvär
me
med oss för din
fjärrvärme?
av tal
Det innebär att vi kommer
ut på regelbundna besök
och kontrollerar att fjärrvärmen fungerar som den ska. Har
du inget avtal redan, men tycker att
det låter intressant? Kontakta oss så
berättar vi mer!

service

Ändrade avtalsvillkor

Värmen blir till förnybar el
När höstvindarna viner utanför husknuten är
det skönt att ha en trygg och bekymmersfri
uppvärmning – som dessutom är skonsam
för miljön.
Nu på hösten bidrar du som är fjärrvärmekund i Östersundsnätet även till att det
framställs förnybar el i kraftvärmeverket i Lugnvik. Där tar vi tillvara restprodukter
från i huvudsak jämtländska skogar och sågverk. Två tredjedelar av energin går till
produktion av fjärrvärme, en tredjedel till el – och turbinen som driver elgeneratorn
snurrar bara i samband med att vi producerar fjärrvärme. På sommaren står turbinen stilla, men nu på hösten bidrar du till att det produceras el av förnybara resurser. Vi räknar med att producera drygt 220 GWh el i kraftvärmeverket under 2011
– det motsvarar el från ca 40 vindkraftverk eller hushållsel till 37 000 villor.

Enligt fjärrvärmelagen ska du underrättas om ändrade villkor för din fjärrvärmeleverans senast två månader innan
ändringen börjar gälla. En prisändring är
en ändring av villkoren.
Du har rätt att:
• Begära förhandling inom tre veckor
från det att du meddelats om de nya
villkoren.
• Begära medling inom tre veckor efter
att förhandlingen avslutats.
Information finns i detta utskick samt
jamtkraft.se/fjarrvarme. Där hittar du
t.ex. fjärrvärmepriser, avtalsvillkor och
fjärrvärmelagen.

Invigning av fjärrvärmen i Brunflo
Lördagen den 28 maj arrangerade Jämtkraft en familjefest på torget i
Brunflo, för att fira att drygt 400 anläggningar i Brunflo har kopplats
in till Östersunds fjärrvärmenät. Familjefesten blev en trivsam
tillställning med underhållning för både stora och små.
Första spadtaget för fjärrvärmeutbyggnaden till Brunflo togs i slutet
av maj 2010.

Tävling! Vinn biljetter till
världscuppremiären i Skidskytte!
Den 30 november - 4 december samlas skidskytteeliten i
Östersund för att genomföra årets första världscuptävlingar.
Du som är fjärrvärmekund hos Jämtkraft kan nu tävla
om biljetter till världscuppremiären– då du kan uppleva
tävlingarna och den speciella stämningen på plats!
Gå in på jamtkraft.se/minasidor för att vara med i tävlingen!

Jämtkraft AB
Kyrkgatan 21
Box 394
831 25 Östersund
Tfn 063-14 90 00
Fax 063-10 64 41
E-post info@jamtkraft.se
www.jamtkraft.se
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Jämtkraft innehar kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme.
Reko är fjärrvärmebranschens egen kvalitetsmärkning
för goda kundrelationer.

