
Nu tjänar alla på att vara  
energief fektiva 
Du,            och miljön  



Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund?

Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jäm-
fört med idag och under vintern lite mer.Under ett år med normal 
medeltemperatur betalar genomsnittskunden lika mycket med den nya 
modellen som med den gamla.
Den nya modellen är intäktsneutral för Karlstads Energi. Det innebär att vi med den nya modellen 
kommer att ha samma intäkt under ett år med normala temperaturer.



Tillsammans pressar vi kostnaderna

HEDEN ETAPP 3 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI

Det nya kraftvärmeverket tas i drift hösten 2014.

På Karlstads Energi jobbar vi hela tiden 
för att vi ska kunna fortsätta att leverera en 
fjärrvärme som både är prisvärd och skonsam 
mot miljön. Vi håller just nu på att bygga 
ett nytt kraftvärmeverk så att vi kan fasa ut 
den sista fossila oljan ur vår produktion.

För att ytterligare minska 
vår miljöpåverkan inför vi från 
1 juli 2014 en ny prismodell 
där du som kund kommer att 
ha större möjlighet att på-
verka vad du betalar för din  
fjärrvärme.  
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Den nya prismodellen införs i två steg.  
Nya energipriser är första steget.

Januari 2014 Februari Mars April Maj Juni

En modell med mycket energi
Precis som i vår gamla modell består den nya modellen 
av tre delar: en fast, en effekt- och en energidel. 

Nya energipriser 1 juli 2014
I den nya modellen kommer energipriset från och med 1 
juli 2014 att bli lägre under vår, sommar och höst samt 
lite högre under vintern. Att priset blir högre under vin-
tern beror på att våra kostnader att producera värme då 
är högre eftersom vi måste använda dyrare bränslen med 
högre miljöpåverkan.

Under sommarmånaderna kommer ditt energipris 
att vara 13,75 öre/kWh. Under höstmånaderna 2014 
kommer energipriset att vara 47,13 öre/kWh – däref-
ter kommer vår- och höstpriset att sänkas ytterligare 
till 38,25 öre/kWh. Under vintermånaderna kommer 
energipriset att vara 71,13 öre/kWh. Samtliga priser är 
inklusive moms.
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Miljön – återigen en vinnare
Som fjärrvärmekund hos Karlstads Energi har du valt ett upp-
värmningsalternativ där du lugnt kan luta dig tillbaka och njuta 
av en bekväm värme som produceras lokalt, är driftsäker och har 
många miljöfördelar. Du vet väl att du tillsammans med alla 
andra av våra fjärrvärmekunder har varit med och bidragit till att 
utsläppen av koldioxid i Karlstad minskat lika mycket som om 
man skulle ta bort en stor del av personbilstrafiken i regionen?

Men vi är inte nöjda med det. Med en ny 
prismodell ger vi dig som kund incitament att 
spara på energin när denna har störst påver-
kan på miljön. På så sätt sänker vi båda våra 
kostnader samtidigt som vår miljöpåverkan 
minskar ytterligare. Med sänkta kostnader 
kan vi också hålla lägre priser.

Den nya prismodellen införs i två steg.  
Nya energipriser är första steget.

Juli

1 juli: Nya energipriser införs.  
Sommarpris 137,5 kr/MWh

Augusti September

1 sep-30 nov: Höstpris 471,3 kr/MWh (tillfälligt under 2014)

Oktober November December

1 dec: Vinterpris  
711,3 kr/MWh



Tänk på att ditt energiuttag under 
vintern 2014-2015 påverkar din 
effektkostnad från 1 juli 2015.

Du har med andra ord allt att vinna på att hushålla 
med energin när det är som kallast ute. Med den nya 
modellen får du också snabbare återkoppling när du 
gör en energibesparande åtgärd.

När vår nya modell är helt genomförd 1 juli 2015 
kommer alla kunder att få betala för den del av  
systemet som var och en nyttjar. 

En mer rättvis modell helt enkelt!
 

Januari 2015 Februari Mars April Maj Juni

1 jan-28 feb: Vinterpris 711,3 kr/MWh* 1 juni-31 aug:          Sommarpris 137,5 kr/MWh*1 mars-30 maj: Vårpris 382,5 kr/MWh*

1 jan: Sista effektjusteringen enligt gamla modellen

* Med reservation för prisjustering 1 jan 2015 respektive 1 jan 2016.
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Åtgärder ger snabbare effekt
När det är kallt ute är efterfrågan på värme som störst. 
För att alla ska få det varmt och skönt även under de 
kallaste dagarna måste vi dimensionera vår anläggning 
så att alla kunder kan ta ut mycket energi samtidigt.

Då vi tidigare inte har kunnat mäta alla kunders 
förbrukning på dygnsbasis har ditt effektabonnemang 
baserats på din årsförbrukning. Eftersom vi nu kan 
mäta alla anläggningar dygn för dygn kommer din ef-
fekt från och med 1 juli 2015 att beräknas på uppmätt 
dygnsförbrukning.

Ditt effektabonnemang kommer då vara ett medel-
värde av din dygnsmedeleffekt de tre dygn då du har 
haft den högsta energiförbrukningen under de senaste 
12 månaderna. Till höger ser du hur du räknar ut din 
effekt efter 1 juli 2015.



Juli Augusti September Oktober November December

1 juni-31 aug:          Sommarpris 137,5 kr/MWh* 1 sep-30 nov: Höstpris 382,5 kr/MWh*

1 juli: Ny effektmodell införs

dygnsförbrukning av energi
24 timmar

dina tre högsta dygnsmedeleffekter 
de senaste 12 månaderna

3

=  dygnsmedeleffekt

=  din abonnerade effekt         
från 1 juli 2015

Så här beräknas effekten från 1 juli 2015

1 dec: Vinterpris  
711,3 kr/MWh*



Karlstads Energi AB, Hedvägen 20, 651 84 Karlstad,  
tel 054-540 71 00, fax 054-85 38 41, kundservice.energi@karlstad.se

Tips för att dra nytta av den nya prismodellen 
• Hushåll extra mycket med värme och varmvatten under årets kallaste dagar 

• Sänk värmen något i de rum som sällan används
• Se över husets klimatskal (vindsisolering, tätningslister med mera)
• Inom kort kan du se din energiförbrukning dygn för dygn på mina sidor på 

karlstadsenergi.se.

Du är varmt välkommen att kontakta oss  
vid frågor och funderingar


