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 #Enkelt   #Hållbart   #Pålitligt 
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Vad är fjärrvärme? 
Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens 
gator och förser hem, företag och lokaler med energi  
i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras i  
rör under marken och är en effektiv och hållbar energi 
-lösning som ger en enklare vardag. Hemma har du 
en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som värmer 
upp ditt hus och ser till att du alltid har varmvatten. 
Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i 
Sverige. 

Varför fjärrvärme? 
Med fjärrvärme har du alltid värme och varmvatten 
hemma och fördelarna är många.

• Enkelt - Vi sköter värmen, du kan göra annat

• Pålitligt - Vi har mycket hög leveranssäkerhet

• Prisvärt - Vi värmer hus och vatten till en låg kostnad

• Hållbart - Resurseffektivt och renare luft

 Läs mer på www.mse.se eller www.svenskfjarrvarme.se

Var finns det fjärrvärme? 
Fjärrvärmen finns främst i tätorterna och vårt nät  
täcker merparten av Mjölby, Sya, Skänninge, Mantorp 
och Väderstad.  
1 850 villor, 190 flerbostadshus, 180 lokaler och 50 
industrier får idag sin värme från vårt fjärrvärmenät.  
Vår största produktionsanläggning är Mjölby kraftvär-
merk som ligger på  Sörby. En del av värmen kommer 
även från en fjärrvärmeledning mellan Linköping och 
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Hur bestäms priset?
Vi strävar varje dag för att hålla nere priset och vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Det gör vi genom 
att balansera med rätt mängd bränsle till rådande 
temperatur och väder. Med vårt nya kraftvärmeverk 
minimerar vi användningen av fossila ämnen och eldar 
med skogsflis som vi köper från närområdet. Det är 
priset på bränsle i kombination med kapitalkostnader, 
drift och underhåll som avgör priset till våra kunder.

Service, avtal och fakturering
Våra avtal ger dig trygghet och frihet. Ditt avtal för 
fjärrvärme gäller tills vidare och om du vill ändra  
uppvärmningsform är uppsägningstiden tre månader. 

Fakturering 
Du får en faktura varje månad. Autogiro är ett smidigt 
alternativ för betalning och vi erbjuder även e-faktura.  
 
Serviceavtal
För att säkerställa optimal funktion kan du teckna ett 
avtal om tillsyn av din fjärrvärmecentral.  

Spara tusenlappar med  
poolvärme
Funderar du på att bygga pool? Eller vill du minska 
driftkostnaden för den befintliga? Vi erbjuder villakun-
der att teckna ett mycket förmånligt sommarprisavtal. 
Det är för dig som använder mycket varmvatten från  
1 maj - 30 september. Läs mer www.mse/fjärrvärme
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Robert ersatte ved och el med fjärrvärme
När Robert flyttade in i huset i 
Spångsholm konverterade han  
värmesystemet till fjärrvärme.  
Arbetet tog mindre än en vecka.
– Jag är bara positiv och det var 
mindre krångel än vad jag trodde. 
Det är så skönt att slippa elda med 
ved eller se över luftvärmepumpen.

Robert har ytterligare planer på 
hur han kan använda fjärrvärmen 
på ett resurseffektivt sätt.
– Nästa steg är att bygga pool och 
värma upp den med det sommar-
prisavtal som MSE erbjuder. Det 
ser alla i familjen verkligen fram 

emot.

 
”Jag är så nöjd med fjärrvärme. Just 
enkelheten att det alltid finns värme 
utan att jag själv behöver bekymra 
mig gillar jag bäst. Jag kan rekommen-
dera alla som bor i villa att installera 
fjärrvärme.”

Miljöperspektivet viktigt för Per-Olof
När Per-Olof och hans fru började 
renovera sitt nya hus i Skänninge 
åkte den gamla oljepannan från 
50-talet snabbt ut.

– Miljöperspektivet är viktigt, men 
även att det är enkelt. Tidigare har 
jag eldat med både ved och  
pellets. Det arbetet slipper jag nu.  
 
När oljepannan byttes ut mot en 
fjärrvärmecentral under 2014 blev 
det plats över i källaren.
– Tanken är att bygga Spa där, men 
just nu fungerar det som ett förråd, 
säger Per-Olof, som tycker fler ska 
installera fjärrvärme för miljöns 
skull.
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Den hållbara staden
Vill du vara en del i en hållbar stad? Ditt val av värmekälla är viktigt och 
påverkar miljön under många år. I fjärrvärmenätet som ligger nedgrävt finns 
hetvatten som ger värme och varmvatten till husen i din stad. 

Till Mjölby kraftvärmeverk (1) kommer restprodukter från skogen (2) för att 
eldas och bli el och fjärrvärme. En tredjedel av värmen köper vi från  
Tekniska verken där värmen kommer från återvunnen energi (3). Till det loka-
la nätet i Väderstadhar vi en extern leverantör. Även spillvärme från industrier 
kan tas in i fjärrvärmenätet (4). 

Illustration: Svensk Fjärrvärm
e
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Anslutning och installation i fem steg

1. Beställa och planera
När du beställt fjärrvärme tar vi 
tillsammans med dig fram en plan 
för anslutning och installation. Vi 
kommer finnas med hela vägen 
från anslutning till installation och 
service. Leveranstiden varierar  
beroende på årstid och omfattning 
av arbetet.

2. Kontakt med entreprenör 
Vår entreprenör kontaktar dig 
sedan för att bestämma tid för an-
slutningsarbetet. Vi lägger alltid ner 
ett tomt rör för framtida fiberan-
slutning. Kontakta vår kundservice  
om du är intresserad av fiber.

3. Installation inomhus 
Efter att anslutningsarbetet är klart 
är det dags för installation. När 
installationen är klar kan du börja 
använda värme och varmvatten. 
Tillsammans går vi igenom hur din 
nya fjärrvärmecentral fungerar.

4. Återställning efter grävning  
En fråga vi iår är om vi återställer 
markytan efter grävarbetet.  
Det gör vi förstås!

Fjärrvärmecentralen är liten och kan därför 
hängas på väggen. Den placeras oftast där 
tidigare värmeanläggning stått.

5. Slutbesiktning
Tillsammans med dig genomför vi 
alltid en slutbesiktning eftersom 
det är viktigt för oss att du är nöjd. 

Fjärrvärmecentralen har en lång 
livstid och garantitiden är på 5 år.  
Vi erbjuder även en serviceavtal för 
extra trygghet.
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Vi värmer dig, varje dag!



Enkelt för dig!

Kontakt 

Kundservice 0142 - 855 85
Växeln 0142 - 855 00

E-post 
kundservice@mse.se

Energi nära dig!
I vårt nya kraftvärmeverk tar vi vara på energin och  

producerar el och fjärrvärme av skogsflis. Att använda 
fjärrvärme istället för el till uppvärmning är oerhört viktigt 

för att skapa ett hållbart energisystem. Fjärrvärme tillvaratar 
resurser som annars går förlorade, bland annat rester från 

skogen som inte återanvänds på annat sätt.  
Fjärrvärme bidrar alltså till ett mer energi- 

effektivt samhälle med minskade utsläpp och renare luft.
 

Genom att välja fjärrvärme  
är du med och gör en insats för miljön! 

 
Läs mer på www.mse.se/fjärrvärme


