2014-09-17 12:45 CEST

Öresundskraft tidigt ute med
prisinformation till Ängelholmare
Den 1 augusti 2015 inför Öresundskraft ett säsongsanpassat pris på
fjärrvärme i Ängelholm och Vejbystrand. Men redan den här veckan börjar
Öresundskraft informera kunderna.
Den nya prismodellen finns sedan 2012 i Helsingborg. Den innebär att priset
på fjärrvärme delas upp i tre säsonger: vinter, vår/höst samt sommar.
– Då var det flera kunder som efterlyste bättre information. Därför
informerar vi nu i god tid samtliga fjärrvärmekunder i Ängelholm och

Vejbystrand i särskilda utskick. Vi arrangerar också Hett Forum i Ängelholm
den 16 oktober där kunderna kan ställa frågor direkt till oss, berättar Helene
Elwing, privatkundsansvarig för fjärrvärme hos Öresundskraft.
Fjärrvärmepriset består av en fast del och en rörlig så kallad energidel. Det
nya är att den fasta delen sänks, i Ängelholm med cirka 9 procent, i
Vejbystrand med cirka 14 procent. Samtidigt delas energidelen upp på tre
säsonger och kopplas till kostnaden för att producera värmen och hur stor
efterfrågan är.
– Kalla vintrar, när många skruvar upp termostaten och vi måste elda mer,
går produktionskostnaden upp. Varma sommardagar är kostnaden som lägst.
Det blir alltså efterfrågan och utbud som styr priset.
Helene Elwing hoppas att den prisdialog som används i Helsingborg också
kan bli verklighet i Ängelholm och Vejbystrand.
– Prisdialogen innebär att vi och representanter för våra olika kundgrupper
gemensamt kommer överens om principerna för prissättningen. I Helsingborg
har det inneburit ökad transparens och att vi gör ett prisåtagande framåt i
tiden. Det underlättar den ekonomiska planeringen både för villaägare och
fastighetsägare.
Mer information:
Helene Elwing, privatkundsansvarig fjärrvärme, Öresundskraft, tel 042-490 32 66
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer
än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme,
restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller
fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på
introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i
lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av
värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el,
fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en
livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.
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