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Fjärrkyla Bas
En enkel prislista där ni kan få ett minuspris på energin under november-mars. Passar för alla
fastigheter som har behov av kyla: för er som vill ha det svalt och skönt på kontoret eller i butiken och framförallt för er som behöver processkyla, det vill säga kyla året runt. Hög miljöprofil
och inga koldioxidutsläpp, precis som all vår fjärrkyla.

Vad är så speciellt med Fjärrkyla Bas?
Det unika med Fjärrkyla Bas är att ni kan få ett minuspris på energin (-150 kr/MWh) under november-mars, under vissa förutsättningar. Med detta
premierar vi er som använder fjärrkyla året om.
Hur fungerar prissättningen?
Tre faktorer avgör er kostnad. Ni betalar för energi
och effekt. Och ni får en bonus eller en avgift beroende på er returtemperatur.
Energikostnad: Kostnaden bestäms utifrån er en-ergianvändning och energipriset som är helt rörligt.
Energipriset är indelat i tre prisperioder: vinter, vår/
höst och sommar. Under vintern
(november-mars) betalar ni aldrig för energin.
Ni kan till och med få ett minuspris, 150 kronor
per megawattimme, om er returtemperatur i
genomsnitt är över 12 grader och ni inte använder
mer än 48 procent av er årsenergi under vintern.
Effektkostnad: Kostnaden bestäms utifrån ert effektuttag under de senaste tre åren, men ni kan få upp
till cirka 40 procents sänkning av effekten om ni
har en hög returtemperatur.
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Temperaturbonus eller -avgift: Ni får en bonus om
er returtemperatur är högre än genomsnittet för
alla våra kunder, eftersom vi vill att ni använder
kylan effektivt. Om er returtemperatur tvärtom är
lägre än genomsnittet får ni betala en avgift. Ju
högre returtemperatur (upp till 20 grader), desto
högre bonus.

Kontakta oss
Kundservice: 020-31 31 51
E-post: kundservice@stockholmexergi.se

Så här beställer du Fjärrkyla Bas
Du beställer enkelt via telefon eller e-post.
Har du frågor? Hör av dig till oss.
Beställ på 020-31 31 51 eller via
kundservice@stockholmexergi.se

