Ny prismodell för
fjärrvärme

Nya prismodellen för fjärrvärme
Med den nya prismodellen har ni som kund möjlighet att påverka såväl er kostnad
som er miljö- och klimatpåverkan från värmeanvändning.

Beskrivning av prismodellens olika delar
Basenergi

Spetsenergi

Basenergi är den största andelen av er
energianvändning under året. Gränsen
mellan basenergi och spetsenergi kallas
baseffektnivå.

Baseffektnivå

Den effekt som behövs för värme och
varmvatten mäts varje timme. Gränsen
för när mer effekt behövs, exempelvis vid
extra kallt väder, kallas baseffektnivå. Ni
har möjlighet att ändra er baseffektnivå en
gång om året.

Spetsenergi är den energi som
används när ni behöver mer värme än
normalt. Spetsenergin har ett högre
energipris och används när er förbrukning är högre än er valda baseffekt.

Maxeffekt

Maxeffekten bestäms utifrån de högsta
dygnsmedelvärdena som uppmätts
under föregående vinterperiod. ENA
Energi rekommenderar ett maxeffektvärde, som baseras på en utomhustemperatur på -16 grader. Ni har möjlighet
att ändra er maxeffekt en gång om året.
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Flödesavgift

ENA Energi arbetar ständigt för att bli
bättre och mer klimatsmart. Flödesavgiftens syfte är att vi tillsammans
effektiviserar fjärrvärmesystemet.
Som fastighetsägare kan ni hjälpa till
genom att sänka returtemperaturen i
fjärrvärmenätet. En hög returtemperatur, eller en dålig avkylning, ger ett
högre flöde, dvs en högre kostnad.
För att ni som fastighetsägare ska ha
incitament till att hålla returtemperaturen på en låg nivå är denna nu en
påverkbar del i fjärrvärmepriset. Detta innebär att ni kan spara pengar
genom att själva vara effektiva i hur
ni sköter er fjärrvärmeanläggning.
Så fungerar flödesavgiften
Ni betalar en kostnad baserat på
antal kubikmeter fjärrvärmevatten
som passerar fjärrvärmecentralen.
Ni tjänar alltså på att ha en så effektiv anläggning som möjligt.

Se din förbrukning
Logga in på Mina Sidor på enae.se
för att se er förbrukning.

Hur ändras bas- eller
maxeffekt?
Ni har möjlighet att ändra bas- eller
maxeffekt en gång per år.
Under sommaren gör ENA Energi en
kontroll för att se att ni hållit er under
maxeffekten.

Kontakta oss
Har ni frågor gällande prissättningen
för fjärrvärme?
Kontakta oss på 0171-62 68 19 eller
thomas.lummi@enae.se
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