Fjärrvärme
– påverka dina kostnader
med rätt prisavtal

Välj
det avtal
som passar
dig bäst

Energieffektivitet
belönas
Våra prisavtal består av prisdelarna effekt, energi och flöde, och
du väljer själv den effekt du vill abonnera på. Genom att välja det
avtal som passar din verksamhet bäst får du valfrihet och möjlighet att påverka dina kostnader. Är du beredd att spara energi och
effekt vid rätt tillfälle ska du självklart se resultatet av det.
Vi hjälper dig gärna!

Åtgärder lönar sig

Bekvämt och tryggt

Våra prisavtal speglar produktionskostnaden
för fjärrvärme i förhållande till ditt effektbehov
och din energianvändning under året. Det ger
dig möjligheten att påverka dina kostnader, till
exempel genom insatser som styrning av värme och
varmvatten, tilläggsisolering och värmeåtervinning.
Effekterna av dina åtgärder slår snabbt igenom på
fakturan – det tjänar både du och miljön på!

Du som har fjärrvärme har gjort ett bra val – det
är en långsiktigt fördelaktig investering, både för
miljön och plånboken. Fjärrvärme är en resurseffek
tiv uppvärmningsform som produceras lokalt i Umeå
med mycket hög leveranssäkerhet. Tack vare att du
och så många andra väljer den bekväma fjärrvärmen
begränsas klimatpåverkan och utsläppen av luft
föroreningar i Umeåregionen.

Välj mellan tre prisavtal:

Trygg

Rörlig

Trygg passar de flesta kunder och bygger på energi
priser som är lägre på sommaren och högre på
vintern. Avtalet löper tillsvidare utan bindningstid.

Prisavtal Rörlig består i huvudsak av ett rörligt energi
pris. Prisavtalet har ingen effektavgift och passar dig
som har ett begränsat behov av fjärrvärme under
delar av året. Avtalet är bundet i 12 månader och
löper därefter tillsvidare utan bindningstid.

Aktiv
I prisavtal Aktiv varierar energipriset med utomhus
temperaturen. Du har därför mycket att vinna på att
jobba aktivt med din energianvändning när det är
kallt ute. Avtalet är bundet i 12 månader och löper
därefter tillsvidare utan bindningstid.

Priset består av tre delar – effekt, energi och flöde. Kostnaden avspeglar ditt faktiska effektbehov och din energi
användning. Det ger dig ett följsamt pris och du får möjlighet att styra din kostnad.

EFFEKT – Kapa topparna
Du betalar för den uppvärmningskapacitet du behöver och du väljer själv hur stor kapacitet du vill ha tillgång till, det vill
säga din abonnerade effekt. Därför lönar det sig att minska effektuttaget genom att hålla det så jämnt som möjligt över
dygnet. Oavsett prisavtal kan du teckna om din abonnerade effekt inför varje årsskifte. Ditt effektpris påverkas också
av fastighetens uttagsfaktor. Den baseras på hur din energianvändning är fördelad över året. Detta ger dig ytterligare
möjligheter att påverka dina kostnader när det är som kallast.

ENERGI – Effektivisera när det ger som mest
Du kan alltid påverka din energikostnad genom effektivisering, så som lägre varmvattenförbrukning eller tilläggsisolering.
Eftersom energipriset varierar över året lönar det sig bäst att spara energi på vintern. Energipriset är kopplat till kostnaden
för produktionen av fjärrvärme.

FLÖDE – Trimma din anläggning
Flödespremien är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet. Ett vältrimmat värmesystem utvinner mer värme ur 
vattnet som passerar och gör din kostnad lägre. Sköt om din fjärrvärmecentral – vi hjälper dig gärna!

Vill du ha hjälp – hör av dig till
någon av våra säljare av fjärrvärme,
tel 090-16 00 00 eller via e-post,
forsaljning@umeaenergi.se
Detaljerade prislistor, avtal och mer information finner du på umeaenergi.se

Umeå Energi är en väl sammanhållen energi- och kommunikationskoncern. Vår vision är en enklare vardag för våra
kunder och en hållbar framtid för alla. Vi erbjuder 100 % förnybar el samt fjärrvärme och fjärrkyla. Vårt stadsnät
UmeNet är ett av västvärldens snabbaste. Vi är en ambitiös organisation med högt ställda visioner och mål.
Vi omsätter 1,6 miljarder kronor, har drygt 350 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Fjärrvärme – den största miljöinvesteringen
De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk. Här produceras
skön fjärrvärme och grön el åt Umeåborna på ett sätt som är skonsamt
för klimatet. Dåva drivs till största del av hushålls- och skogsavfall och
är den största miljöinvesteringen i Umeås historia.
Varje år kommer tusentals besökare till Dåva. Alltifrån skolklasser
och branschkollegor till ministrar och internationella delegationer
kommer hit för att lära sig mer och ta del av vår kompetens på energiområdet.

Umeå Energi, Box 224, 901 05 Umeå
Telefon 090-16 00 00, fax 090-16 00 10
E-post: fjarrvarme@umeaenergi.se
umeaenergi.se

