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Varm  och trygg  
trots höga elpriser 

Tävla och vinn en 
varm ullpläd

Nya fjärrvärmepriser  
för 2023 

FÖRETAG



Spara tusenlappar 
med rätt 
huvudsäkring
Som fjärrvärmekund hos Jämtkraft 
klarar sig de flesta villaägare med 
en huvudsäkring på 16 ampere. 
Har du högre säkring än du 
behöver så betalar du pengar i 
onödan. 

Om du exempelvis har en huvud-
säkring på 20 ampere idag och 
byter till 16 ampere sparar du  
2 480 kronor per år på din elnäts-
avgift. Hur det ser ut hos dig hittar 
du på din elnätsfaktura, på ”mina 
sidor” på jamtkraft.se eller i appen 
”Mitt Jämtkraft”. 

                tryggt med 
serviceavtal  
När du tecknar serviceavtal 
undersöker och servar vi din 
fjärrvärmecentral regelbundet, för 
att den ska få längre livslängd. När 
fjärrvärmecentralen är rätt justerad 
hjälper den dig dessutom att 
minska uppvärmningskostnaderna. 
Mer information om vårt 
serviceavtal hittar du på vår 
hemsida jamtkraft.se.  

Sugen på golvvärme? 
Välj vattenburen! 
Varför då? Därför att elektrisk 
golvvärme är ungefär dubbelt 
så dyr för dig som redan har 
fjärrvärme ansluten till ditt hus. 

Om du har eller ska dra värme i ditt 
garage undersök då i första hand 
om det går att sätta ett vattenburet 
element som du kan koppla till 
fjärrvärmen du redan har i huset. 
En annan fördel med vattenburet 
system, förutom kostnaden, är 
att det kan värmas på flera sätt. 
Med direktel blir du låst vid ett 
uppvärmningssätt. 

Kontakta oss gärna om du till 
exempel har elradiatorer som du 
vill ersätta med vattenburna. 

Nya fjärrvärme-
priser  för 2023 
Den 1 januari 2023 höjs 
fjärrvärmepriset med fem 
procent för kunder i Östersund 
och Krokom. För våra kunder i 
Åre höjs priset med tre procent.

Anledningen till att vi ser oss 
tvungna att höja priset mer än 
tidigare prognos beror främst på 
ökade kostnader för biobränslen, 
som är det vi använder oss av i vår 
värmeproduktion. Den 1 januari 
2023 höjer vi därför fjärrvärmepriset 
med fem procent i Östersunds och 
Krokoms kommuner. I Åre kommun 
höjs priset med tre procent, till 
samma prisnivå som i Krokom och 
Brunflo.

För en normalstor villa med en 
årsförbrukning på 20 000 kWh 
motsvarar fem procents höjning 
68 kronor mer per månad och för 
ett flerbostadshus på 25 lägenheter 
motsvarar det 26 kronor mer per 
månad och lägenhet. 

Tre procents höjning för en villa 
innebär 41 kronor mer per månad 
och för en lägenhet 16 kronor 
mer per månad. Samtliga priser är 
inklusive moms. 

För en- och tvåfamiljshus sker 
höjningen på både det fasta priset 
och det rörliga energipriset. För 
lokaler och flerbostadshus sker 
höjningen på både energi och 
effekt med fördelningen 50/50. 

Fullständiga prislistor finns på vår 
hemsida jamtkraft.se. 

Viktig information till dig! 
Innan en prisändring träder i kraft 
har du rätt att få information om 
den. Det är nämligen en ändring av 
villkoren för din fjärrvärmeleverans, 
som du enligt fjärrvärmelagen 
ska underrättas om senast två 
månader innan ändringen börjar 
gälla. Fjärrvärmelagen ger dig 
också rätt att begära förhandling 
inom tre veckor från det att du 
meddelats om de nya villkoren 
och rätt att begära medling inom 
tre veckor efter att förhandlingen 
avslutats. Mer information finns 
i avtalsvillkoren som du hittar på 
jamtkraft.se.

Få har nog missat nyhetsflödet kring höga elpriser nu inför 
vintern. Du som värmer ditt hus med fjärrvärme behöver inte 
bekymra dig lika mycket för höga elpriser då du förmodligen 
använder ganska lite el. Att värma sitt hus och varmvatten 
med fjärrvärme kommer vara nästan lika billigt denna vinter 
som tidigare. Värmen till en 10 minuter lång dusch till exempel 
kostar fortfarande knappt 3 kronor.

Men även om du använder lite el kanske du använder en del 
i onödan, som elvärme i garaget eller elgolvvärme i delar 
av huset. Ofta kan man med enkla installationer ersätta den 
elanvändningen med fjärrvärme. I badrum kan man till exempel 
sätta upp en handdukstork som värms med fjärrvärme. Att 
värma utrymmen med fjärrvärme kostar ungefär hälften så 
mycket som att värma det med el.

I Östersund innebär ditt val av fjärrvärme att vi kan producera 
förnybar el i vårt kraftvärmeverk. Det är kanske inte alla som vet 
att vi i kraftvärmeverket producerar el motsvarande cirka 30 
fullstora vindkraftverk. Det har vi er fjärrvärmekunder att  
tacka för!   

”Värmen till en 10 minuter 
lång dusch till exempel 
kostar fortfarande knappt 
3 kronor.”

Varm  och trygg trots 
höga elpriser

Med fjärrvärme har du det varmt och skönt hemma. 
I dagsläget kan det också vara tryggt att veta att du 
som fjärrvärmekund inte är lika beroende av el och 
att priset på fjärrvärme inte påverkas av elpriset.

Extra



JÄ
M

TK
R

A
FT K

O
M

M
U

N
IK

ATIO
N

 2022  FO
TO

: Adobe Stock

Finns det något mysigare än att krypa upp under en pläd i soffan med en 
bok eller varm dryck? Nu har du chansen att vinna en exklusiv ullpläd från 
Ylleverket. Samtidigt passar vi på att säga grattis till Christer Kylsberg som 
vann en pizzaugn i förra numret av Varm. De rätta svaren på frågorna var: 
Vårt kraftvärmeverk producerar varje år 200 GWh el som räcker till  
33 000 villor. Vår värmereserv Arctura i Östersund rymmer 26 miljoner 
liter varmvatten.

Du hittar tävlingen och villkor på jamtkraft.se/tavling 
Välkommen med ditt tävlingsbidrag senast den 30 november. 

Lycka till!

Företagssäljare
ANDREAS JACOBSSON 
andreas.jacobsson@jamtkraft.se
063-14 92 96

MORGAN NIELSEN 
morgan.nielsen@jamtkraft.se
063-14 92 98

Växel: 063-14 93 00

www.jamtkraft.se  |  info@jamtkraft.se
www.facebook.com/jamtkraft

Med appen ”Mitt Jämtkraft” kan du hålla koll 
på din el- och värmeförbrukning, se dina 
fakturor och avtal. Har du dessutom en egen 
solcellsanläggning så ser du data över hur 
mycket den producerar. Vi bjuder även på 
allmänna ”bra att veta-tips” kring hur du kan 
sänka din förbrukning. Du loggar enkelt in 
med mobilt BankID. Ladda ner appen idag 
och kom i gång!

Ladda ner vår app!

Visste du att ...
Fjärrvärmen har en unikt stark position på 
värmemarknaden i Sverige. Den svarar för 
drygt hälften av all byggnadsuppvärmning 
i vårt land. Det europeiska genomsnittet är 
knappt 10 procent. Resultat kan härledas till 
en konsekvent energi- och klimatpolitik, där 
fossil energi har bestraffats och man sökt 
nya, smarta lösningar för att kunna fortsätta 
leverera värme.

Börjar din fjärrvärmecentral  
bli till åren?
Även om den har fungerat bra kan det bli 
svårt att få tag på reservdelar när den börjar 
bli 25–30 år. Kontakta våra säljare om du 
funderar på att byta eller för att få rådgivning 
om centralens status.

Här är några tips på hur du kan sänka dina energikostnader.  
Fler tips på hur du kan spara energi hittar du på jamtkraft.se.

 1 HÅLLER HUSETS KLIMATSKAL TÄTT? Slitna tätningslister runt dörrar 
och fönster kan ge drag, du både minskar förbrukningen och höjer 
inomhuskomforten genom att byta.

 2. SÄNK INOMHUSTEMPERATUREN. En grad minskar energianvändningen 
för värme med fem procent. För en normalstor villa med fjärrvärme innebär 
det cirka 600 kronor per år.

 3. OM DU INTE REDAN BYTT UT gamla glödlampor och belysningsslingor 
mot LED är det dags nu. Speciellt utomhus där värmen från lamporna går helt 
till spillo.

 4. TEMPERATUREN I KYLEN ska ha plus fyra grader och frysen ska ha minus 
18 grader. Då får du bra matförvaring och låg energianvändning. Varje grads 
extra kyla ökar energianvändningen med cirka fem procent.

 5. HAR DU LUFTVÄRMEPUMP kan det vara lönsamt att stänga av den 
i vinter, speciellt under kalla dagar då den fungerar sämre. På så sätt 
minskar du inte bara din elanvändning utan förlänger även livslängden på 
värmepumpen.

 6. DU KAN SPARA CIRKA 40 PROCENT av varmvattnet genom att byta till 
snålspolande kranar och duschmunstycken i kök och badrum. Att diska i 
diskmaskin sparar varmvatten jämfört med att diska för hand. Att diska för 
hand drar upp till fyra gånger så mycket energi. 

 7. HAR DU ELBIL kan du ladda den smart när elpriset är som lägst. 
Beroende på vilken laddbox du har kan du koppla upp den till vår app och på 
så sätt kan vi ladda din elbil när elen är som billigast. Det förutsätter förstås att 
du köper elen av Jämtkraft och har en timavräknad elmätare.

Sju energispartips 

Tävling
Tävla och vinn  
en ullpläd! 


