FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT
BEKVÄMT
MILJÖKLOKT

VAD ÄR
FJÄRRVÄRME?
Ett av de smartaste sätten att få en behaglig
inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla
istället för att alla har sin egen. Det enda du
behöver till ditt hus är en fjärrvärmecentral
och en anslutning till fjärrvärmenätet.
Detta är en trygg, bekväm och säker uppvärmningsform, även under smällkalla vintrar. Den funkar
så bra att de flesta som har tjänsten inte ens tänker
på den. Dessutom är fjärrvärme ett riktigt miljöklokt alternativ med ett konkurrenskraftigt pris.

Kallt >
vatten

< Varmt
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VISSTE DU ATT
Fjärrvärmekostnaderna för en normalvilla i
Hagfors Kommun är dom lägsta i Värmland.
Vi eldar det som tidigare gått till spillo.
I skogen flisas grenar, toppar, sly och
röjningsvirke, som sedan transporteras till
värmeverken i Hagfors och Ekshärad. Även
ved som inte duger till massaved flisas och
eldas i våra pannor.
Vi tar emot ungefär 1400 lass med bränsle
varje år.
Vårt goda samarbete med lokala
entreprenörer ger många arbetstillfällen!
Du kan få rotavdrag för isolering av huset,
fönsterbyte och installation av fjärrvärme.

Bakom ratten i hjullastaren:
Kalle, en av våra drifttekniker

TIPS SOM SPAR
PÅ VÄRMEN
Hushåll extra mycket med värme
under årets kallaste dagar.
Vakta på öppna fönster och dörrar.
Sänk temperaturen lite i de rum du sällan
använder. Stäng dörren om rummen så att inte
kylan sprider sig.
Titta över husets klimatskal, huset behöver en
varm mössa (isolering på vinden) och
vinterrock (isolering i väggar).
Byt gärna till energifönster.
Otäta fönster är värmetjuvar - se över
tätningslister
Sänk temperaturen i huset om du reser bort.

VÄLKOMMEN TILL
HAGFORS ENERGI
Som fjärrvärmekund hos oss har du valt en trygg
och stabil uppvärmning på ditt hus.
Vi på Hagfors Energi jobbar för att du alltid ska
ha värme och varmvatten med hög leveranssäkerhet och till ett förmånligt pris.
Värmeverken i Hagfors och Ekshärad levererar
idag värme till närmare 400 fastigheter.
Hagfors Energi är ett helägt kommunalt energibolag, och taxorna beslutas av en politisk vald
styrelse i vår kommun.
Fjärrvärme utgör ett hållbart energialternativ
ur klimat- och miljösynpunkt och det är även
konkurrenskraftigt. Det är en energilösning
som alla vinner på i längden.
Anna Sjörs, VD
Hagfors Energi

VILLAAVTAL A
Som ny fastighetsägare kan du välja att själv äga
och underhålla din fjärrvärmecentral, förutsatt att
Hagfors Energi tidigare ägt centralen i ditt hus. Du
övertar fjärrvärmecentralen helt utan kostnad. Den
fasta årsavgiften är på 3825 kr - Du spar 1000 kr
per år jämfört med om du väljer att Hagfors Energi
ska fortsätta äga centralen.
Detta alternativ passar dig som vill få en lägre
månadskostnad och spara undan pengarna till ett
framtida byte av centralen. Idag kostar ett sådant
byte ungefär 15 000 kronor. Den årliga kontrollen
av din anläggning ingår i det fasta priset. Alla nya
anläggningar tecknar denna typ av avtal
Förutom den fasta avgiften betalar du för den
värme som används. 70,5 öre per kWh.

VILLAAVTAL B
I de flesta villor i Ekshärad äger Hagfors Energi
fjärrvärmecentralen sedan vi startade.
Du betalar en fast avgift på 4825 kr/år. Vi sköter
allt underhåll och byter ut centralen när den blir
för gammal.
Detta alternativ passar dig som vill slippa framtida
underhåll och byte av centralen.
Förutom den fasta avgiften betalar du för den
värme som används. 70,5 öre per kWh.

Viktigt att veta: När du bestämt avtalstyp finns
det ingen möjlighet att ändra sig längre fram.

Magnus, Kalle, Gunnar, Andreas

FÖRNYBAR ENERGI
GER MÅNGA JOBB
Fjärrvärme tar tillvara på resurser som tidigare
gick till spillo. Förnybara bränslen från skogen
och sågverken blir din värme.
Vi använder i huvudsak råvaror från skogen och
i vår närhet. Endast några procent av bränslet
består av olja eller naturgas. Luften blir renare
med fjärrvärme och klimatpåverkan minskar.
—
Har du frågor om fjärrvärme? Kontaka oss så
reder vi ut dina funderingar. Vi finns på mail,
telefon och via Hagfors kommuns felanmälan.
Vi finns för dig, dygnet runt!
Tel. Hagfors värmeverk: 0563 - 127 48 (journr)
Tel. Ekshärads värmeverk: 0563 - 401 21 (dagtid)
E-post: energi@hagfors.se

Postadress: Hagfors Energi AB | 683 80 Hagfors

