
Säsongspris.  
En ny prismodell för fjärrvärme.  
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För att du som kund ska få ett bekvämt, hållbart och prisvärt 
uppvärmningsalternativ har Mälarenergi har sedan femtiotalet 
utvecklat och byggt ut fjärr värmenätet, installerat moderna 
värmeväxlarsystem och erbjudit energi besparande tjänster. 

För att kunna fortsätta leverera prisvärd fjärrvärme och sam
tidigt värna om miljön behöver vi minska användandet av dyra 
och klimatpåverkande fossila bränslen. För att lyckas med det 
moderniserar Mälarenergi kraftvärmeverk et och förnyar led
ningsnätet, nödvändiga investeringar för att även i framtiden 
kunna hålla en konkurrenskraftig prisnivå. Samtidigt införs en 
ny prismodell på fjärrvärme – säsongspris. 

* Nils Holgerssongruppen består av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen 
Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Gruppen genomför årligen en 
under sökning i landets samtliga 290 kommuner där kostnaderna för sophämtning, vatten och 
avlopp, el och uppvärmning jämförs. Rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige" fi nns att ladda ner på www.nilsholgersson.nu.

Investeringar 
för fortsatt låga priser.

Mälarenergis fjärrvärmepris har genom åren varit bland de 
lägsta i Sverige. I år, 2012, ligger Mälarenergis fjärrvärmepris 
cirka 20 % under riksgenomsnittet och av landets tio största 
kommuner har Mälarenergi det lägsta fjärrvärmepriset enligt 
Nils Holgerssongruppens rapport.* 

Fjärrvärmepriser i landets tio största kommuner över perioden 20012012.
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Kostnaden för att producera värme varierar över året. 
Lägst är produktionskostnaden under sommarhalvåret.  
När det är kallt ute och efterfrågan på fjärrvärme ökar, 
blir Mälarenergis kostnader för att producera värme högre.  
Det beror främst på att dyra fossila bränslen som kol,  
torv och olja behövs som extra tillskott. 

Mälarenergis nya prismodell speglar årets varierande  
produktionskostnad i tre nivåer; vinter, höst/vår och  
sommar – så kallat säsongspris. Det innebär att fjärr
värmepriset blir högre på vintern och lägre på sommaren. 
Genom denna modell blir energisparande åtgärder lönsam
ma be tydligt snabbare och vi kan hjälpas åt att tillsammans 
minska användningen av fossila bränslen. 

För att du som kund ska ha en möjlighet att se över din 
förbrukning och göra energi sparande åtgärder kommer 
prisskillnaden mellan de olika säsongerna att anpassas 
steg vis fram till 2015. 

Vill du veta mer om det nya säsongs priset är du  
välkommen att kontakta Kundcenter, 02139 50 50. JAN   FEB   MAR   APR   MAJ   JUN   JUL   AUG   SEP   OKT   NOV   DEC

Det nya säsongspriset delas in i tre nivåer beroende på säsong; vinter, 
vår/höst och sommar. Figuren visar principen för hur säsongspriset 
kommer att följa produktionskostnaden över året. 

SÄSONGSPRIS
VINTER DEC–FEB
VÅR/HÖST MARS–APRIL/OKT–NOV
SOMMAR MAJ-SEP

Säsongspris. En ny prismodell  
som följer produktionskostnaden. 
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Smart energiråd-
givning och tryggt 
serviceavtal.
Om du behöver hjälp att se över din 
uppvärmning och förbrukning är du 
välkommen att ta kontakt med Mälar
energis energirådgivare. 

Du kan också teckna ett serviceavtal 
med Mälarenergi. Då blir din fjärrvärme
anläggning både energioptimerad  
och kvalitetssäkrad. En årlig kontroll 
minimerar störningar och håller din 
fjärrvärme anläggning i topptrim. Om 
något oväntat ändå skulle inträffa kan 
Mälar energis personal hjälpa dig.  
Dygnet runt, året om.

Ha koll på dina 
kostnader över 
året.
På malarenergi.se/minasidor kan du  
följa din förbrukning och jämföra med 
tidigare år. 

Här kan du också ansöka om ett Energi
konto – ett bekvämt sätt att jämna ut 
dina betalningar över året. 

Vill du veta mer om hur det nya säsongs  
priset kommer att påverka din ekonomi är 
du välkommen att kontakta Kundcenter.

Energitjänster  
för företag och  
 föreningar. 
För dig som ansvarar för en större an
läggning i ett företag, bostadsrättsfören
ing eller fastighet erbjuder Mälar energi 
spe cialanpassade lösningar.

Du kan välja att teckna Komfortavtal där 
Mälarenergi tar ett helhetsansvar för att 
din anläggning är energioptimerad och 
kvalitetssäkrad. Vill du få hjälp med en
skilda delar som service, drift, underhåll, 
anläggningsöversyn och mediaadminis
tration kan du istället välja våra Komfort
tjänster.

Läs mer på malarenergi.se eller  
kontakta Kundcenter på 021-39 50 50
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