1 september 2019 inför vi en

Ny prismodell för fjärrvärme
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Du bidrar till ett hållbart
Örnsköldsvik!
Vi kan alla bidra i stort och smått. Och du bidrar i stort genom
att välja fjärrvärme. Du använder en uppvärmningsform som
produceras av förnybara bränslen från framförallt Örnsköldsviks
närområde.

Mer rättvist och enkelt
Våra kunder har tidigare framfört att det borde vara
enklare att förstå fjärrvärmeprissättningen och hur
kostnaderna kan påverkas.
Därför inför vi nu en prismodell där kostnaderna
baseras helt på uppmätta värden och speglar varje
kunds verkliga behov och energianvändning.

Fjärrvärmen gör det också möjligt att lokalt och mycket
resurseffektivt producera förnybar el.

Prismodellen är enklare genom att den bara
innehåller två delar – energi och kapacitet.

Ett stort tack till er!

Det går att påverka kostnaderna för båda delarna
med energisparåtgärder. På så sätt underlättar vi för
våra kunder att jobba med effektivisering.

Kristina Säfsten, vd
Övik Energi

Prismodellens två delar
Prismodellen innehåller bara två delar, energi och kapacitet.
För en genomsnittlig kund utgör energidelen 61 % och kapacitetsdelen 39 % av kostnaden.
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Energi
Energidelen avser fastighetens
energianvändning, det vill säga
antalet levererade kilowattimmar
fjärrvärme.
I Örnsköldsviks tätort har energipriset
två nivåer. En för sommarmånaderna
och en för resten av året.
I övriga nät är det samma pris året
runt.

2

Kapacitet
När det är kallt ute är efterfrågan på värme som störst. Då behöver vi kapacitet
i våra anläggningar så att alla kunder kan ta ut mycket värme och varmvatten
samtidigt.
Din fastighets kapacitetsbehov fastställs utifrån den uppmätta
energianvändningen vid olika utetemperaturer. Beräkningen baseras på mätdata
inhämtad vardagar under perioden 1 november till 31 mars, då utetemperaturen
är +5˚C eller kallare.
På ovikenergi.se/foretag/fjarrvarme hittar du ett exempel.
Fastighetens kapacitetsbehov uppdateras årligen och kostnaden fördelas jämt
över årets alla månader.

Det lönar sig att vara aktiv
Det går att arbeta aktivt med båda prisdelarna för att sänka energikostnaderna.
Alla kan bli energieffektivare och därmed dra nytta av fördelarna med modellen.
Vi kan hjälpa dig, surfa in på vår webb ovikenergi.se/foretag/fjarrvarme och
läs under energitjänster.

Har du funderingar?
Varmt välkommen att kontakta oss på kundservice@ovikenergi.se eller
0660- 789 01.
Läs mer på ovikenergi.se/foretag/fjarrvarme

