FJÄRRVÄRME

TRYGGT, PRISVÄRT OCH MILJÖVÄNLIGT.

Fjärrvärme
Hässleholm Miljö är ett affärsmässigt
bolag som helt ägs av Hässleholms
kommun. Vi producerar och levererar
fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe
samt behandlar och återvinner avfall
från hushåll, industri och andra verksamheter. Bolaget har en omsättning
på ca 270 miljoner kronor per år och
vi är runt 70 anställda.

I dagens samhälle ställs höga krav på komfort vilket kräver mycket energi. Ingen vill
vakna upp till en kall dusch eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala
energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. En ekvation som inte går ihop, eller?
Vår lösning heter fjärrvärme. Fjärrvärme är ett enkelt och ekonomiskt sätt att värma
sin bostad på. Värmen levereras från ett centralt fjärrvärmeverk vilket innebär att varje
hus inte behöver ha sin egen uppvärmning. Genom att använda en central anläggning
som producerar värme får man en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan. Fjärrvärmen sköter sig nästan helt själv och finns alltid där. Allt du behöver göra är att vrida på
kranen eller elementet så får du precis den värme du vill ha.

Varför fjärrvärme?
Väljer du fjärrvärme får du en trygg, prisvärd och miljövänlig värmekälla som i stort sett
sköter sig själv.
Tryggt och bekvämt
Fjärrvärme är ett enkelt och tryggt alternativ att värma sin bostad på. I ditt hus placeras
en värmeväxlare som värmer varmvatten och element. Växlaren varken luktar eller låter
och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

Fjärrvärmen ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat
och obegränsat med varmvatten.
Du som fjärrvärmekund behöver sällan oroa dig för köldknäppar då leveranssäkerheten
är hög. Vi har flera pannor igång samtidigt och reservpannor ute i nätet som kopplas
in vid avbrott vilket gör fjärrvärme till ett mycket driftsäkert alternativ. Fjärrvärmen ger
ett jämnt och behagligt inomhusklimat och obegränsat med varmvatten. Inte ens på
morgonen när åtgången normalt är störst riskerar du någon kalldusch.

Prisvärt
Som ett kommunalt bolag har vi möjlighet att hålla en prisnivå som täcker våra kostnader
men inte kräver en hög vinst. För oss är det lika viktigt att göra en insats för miljön som att
sälja kilowattimmar. Vi strävar ständigt efter att hålla tillförlitliga värmeleveranser och en hög
servicenivå till konkurrenskraftiga priser.
2015 blev Hässleholm Miljö medlem i Prisdialogen, ett branschgemensamt initiativ
mellan SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Syftet med Prisdialogen är bland
annat att skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid där kunderna
ges möjlighet att påverka prisändringar. Som medlem i Prisdialogen har vi krav på
oss att årligen bjuda in våra största kunder till samrådsmöten som ska leda fram till
en lokal prismodell.
En väl fungerande värmemarknad förutsätter välinformerade kunder och leverantörer
som öppet redovisar sina priser. Med Prisdialogen hoppas vi kunna bidra till ett ökat
förtroende för vår prissättning av fjärrvärme.

Miljövänligt
Fjärrvärme är ett flexibelt alternativ som kan utnyttja många olika slags bränslen och ta
till vara på energi som annars skulle gått förlorad. Med fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen och så långt som möjligt baseras produktionen på lokala energislag och spillenergi. Rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller dina gamla gympaskor
– allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen.
När du väljer fjärrvärme sparar du på våra naturresurser. Det är ett enkelt och bekvämt
sätt att leva mer klimatsmart på. Du får mer tid över för annat samtidigt som du gör en
insats för miljön.

Visste du att

Visste du att

Tre ton brännbart avfall
innehåller ungefär lika
mycket energi som ett ton olja?

Röken vi släpper ut
till största del består
av vattenånga?

Visste du att

Vi använder brännbart avfall och förnyelsebara biobränslen
i vår produktion av
fjärrvärme?

Hur fungerar fjärrvärme?
I marken under våra fötter ligger ett nät av rör med hett vatten. Vattnet värms upp i ett
värmeverk till cirka 90 grader och transporteras sedan med ett högt tryck fram till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet. När vattnet kommer till fastigheten passerar det
en undercentral utrustad med en värmeväxlare som använder det heta vattnet för att värma upp element och varmvattnet som kommer ut i kranen. Det avkylda vattnet leds sedan
tillbaka till värmeverket där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet.
Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, exempelvis genom att värma trottoarer
och fotbollsplaner så att de blir isfria.
Ett fjärrvärmeverk kan drivas med lokala biobränslen, spillvärme och brännbart avfall –
resurser som annars går förlorade. Hässleholm Miljö har två fjärrvärmeverk, ett i Hässleholm
och ett i Tyringe. I Hässleholm produceras värme med hjälp av flis och brännbart avfall.
I Tyringe kommer merparten av värmen från flis. Olja används endast vid uppstart av
pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög.
På Hässleholm Miljö använder vi mindre än 1 % olja i vår fjärrvärmeproduktion.

Visste du att

Fjärrvärme värmer
omkring hälften av alla
bostäder och lokaler i
Sverige?

”I marken under våra fötter ligger ett
nät av rör med hett vatten. Vattnet
värms upp i ett värmeverk till cirka 90
grader och transporteras sedan med
ett högt tryck fram till de fastigheter
som är anslutna till fjärrvärmenätet.”

Vad kostar det?
Helhetslösning – tryggt, enkelt och med hög kvalité
När du som villaägare har bestämt dig för att byta från aktuell uppvärmningsform till
fjärrvärme vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig. Efter att du har fattat ditt beslut
vill vi att du ska känna dig trygg med att vi löser det praktiska åt dig, och att du har
möjlighet att använda din tid till annat än att kontakta olika leverantörer för installation.
Därför erbjuder vi alla nya kunder en helhetslösning för fjärrvärmen till ett konkurrenskraftigt pris, där anslutningsavgift, installation och fjärrvärmeväxlare ingår.
I vår helhetslösning ingår
• Fjärrvärmeanslutning
• Fjärrvärmecentral/värmeväxlare
• Installation av fjärrvärmeväxlare till befintligt värme- och tappvarmvattensystem
• Nödvändig rör- och eldragning i apparatrum
• Städning efter utfört arbete
I helhetslösningen ingår grävning upp till 10 meter på er egen tomt. Längre ledningsdragning innebär extra grävning på tomten och då tillkommer en kostnad på 1 500 kr/m.
För installation och grävning på egen tomt finns möjlighet att utnyttja ROT-avdrag.

Summa grundpaket:

69000:inkl. moms. Ungefärlig summa efter
eventuellt ROT-avdrag: 63 000 kr

”Efter att du har fattat
ditt beslut vill vi att du ska
känna dig trygg med att vi
löser det praktiska åt dig.”

Visste du att

Vi värmer upp en
parkbänk på Första
Avenyen i Hässleholm
under vinterhalvåret?

Tilläggstjänster vid installation
Använder ni olja, pellets eller ved som uppvärmningsform rekommenderar vi skorstenshuv, tallriksventil och en radiator i det rum där pannan har varit, som tillägg till grundpaketet. Andra tilläggstjänster som demontering och bortförsel av panna och tankar
hjälper vi också gärna till med.
Vad är anslutningsavgiften
Vid anslutning samt installation på egen hand är anslutningsavgiften 25 000 kr.
I anslutningsavgiften ingår grävning upp till 10 meter på er egen tomt. Längre
ledningsdragning innebär extra grävning på tomten och då tillkommer en kostnad på
1 500 kr/m. Vid grävning på egen tomt finns möjlighet till ROT-avdrag på 225 kr/m.

Summa anslutningsavgift:

25000:inkl. moms.

”I anslutningsavgiften
ingår grävning upp
till 10 meter på er
egen tomt”
SMS vid driftstörningar i fjärrvärmeleveransen

Årliga värmepriser
För en- och tvåbostadshus består fjärrvärmepriset av en fast avgift och en energiavgift.
Energiavgiften är uppdelad på två perioder, september till april och maj till augusti.

Fast avgift (kr/år)

Energiavgift sep-apr (öre/kWh)

Energiavgift maj-aug (öre/kWh)

4 654

71,96

25,93

Hässleholm Miljö erbjuder alla fjärrvärmekunder en kostnadsfri SMS-tjänst
som innebär att du som kund får ett meddelande i din mobiltelefon när det
är störningar i leveransen av värme och varmvatten. Mer information och
anmälan hittar du på www.hassleholmmiljo.se

Mina Sidor
Via Mina Sidor har du som kund möjlighet att se din fjärrvärmeförbrukning, ta
del av dina fakturor och mycket annat. Du loggar in via www.hassleholmmiljo.se

Layout & Produktion, AM-Tryck & Reklam

Hur går jag tillväga om jag är
intresserad av fjärrvärme?
Är du intresserad av att byta uppvärmningsform till fjärrvärme,
behöver du mer information eller vill du veta om du kan ansluta
dig till fjärrvärme, kontakta oss.
www.hassleholmmiljo.se
hassleholmmiljo@hassleholm.se
Tele: 0451- 26 82 00

