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Vattenfall har ett sex 
mil långt fjärrvärmenät 
under Vänersborg. 

- Det finns möjlighet för 
fler fastigheter att ansluta 
sig till en driftsäker, lättskött 
och prisvärd värmekälla 
med låga utsläpp. Det är 
bara att höra av sig, säger 
säljare Cecilia Grundberg.

Det gjorde paret 
Leo och Marga-
reta Åkesson på 
Belfragegatan i 
Vänersborg. En 
dag i slutet av ok-
tober kraschade 
helt plötsligt el-
systemet i deras pelletsanläggning. 
Ute visade termometern minusgra-
der och nysnön täckte marken.

- Det var inte roligt; kallt och 
utan varmvatten. Vi fick ta på oss 

”Vi är enbart positiva till fjärrvärmen”

Margareta och Leo 
har det varmt och gott 
i trävillan från tidigt 
30-tal. Fjärrvärmen 
– underhållsfri, pålitlig, 
prisvärd och med låga 
utsläpp – ser till att 
paret får mer tid över 
för resor och golfspel.

Tel: 020-82 00 00 (Kundservice) 
Tel: 020-82 58 58 (Felanmälan)

Tel: 070-314 76 01 (Cecilia Grundberg, säljare)
www.vattenfall.se

           Nu har vi plötsligt 
fått ett rum till i huset”

ytterrocken inomhus, elda i vår 
gjutjärnskamin och duscha i golf-
klubbens lokal, säger Leo som idag 
kan le åt eländet.

Allt klart på kort tid
Nu var goda råd dyra. Några år ti-
digare hade de konverterat oljepan-
nan till pellets, men hanteringen av 
20 kilossäckar började tära på rygg 

och axlar och 
s o t n i n g e n 
varje vecka 
tog sin tid. 
D e s s u t o m 
visste man 
att några 
grannar på 
gatan anslu-

tit sig till fjärrvärmen. Leo och 
Margareta kontaktade Vattenfall i 
Vänersborg.

- Inom drygt två veckor var fjärr-
värmen installerad och färdig att 

använda. Vi är oerhört tacksamma 
att Vattenfall agerade så snabbt. Vi 
har fått ett fint bemötande, fick en 
god bild av kostnaderna och är en-
bart nöjda, förklarar Leo.

Konkurrenskraftigt 
med fjärrvärme
Cecilia Grundberg är ansvarig säl-
jare av fjärrvärme i Vänersborg:

- Deras hus ligger precis intill 
vår ledning, så vi hade bra förut-
sättningar att lämna ett attraktivt 
pris på anslutningen av fjärrvärme 
till Leo och Margareta. Med ROT-
avdraget har de investerat cirka 
72 000 kronor för anslutningen 
till fjärrvärme, vilket är konkur-
renskraftigt mot alternativen. Vi 
har ett välutbyggt fjärrvärmenät i 
Vänersborgs och Vargöns tätorter, 
så det är bara att kontakta oss vid 
intresse, vi räknar individuellt på 
varje kund.

Enkelt och tryggt
Den gamla pannan togs bort från 
parets källare.

- Nu har vi plötsligt fått ett rum 
till i huset. Fjärrvärmeinstallatio-
nen är liten, tyst och i princip un-
derhållsfri. Mätningen av förbruk-
ningen sker digitalt och automatiskt 
och inget vi behöver fundera över. 
Fakturorna kommer månadsvis. Vi 
behöver bara få lite hjälp med att 

finjustera inställningarna så att det 
passar vårt värmebehov.

Inget bekymmer
Även Margareta har i dagarna gått 
i pension. Nu ska paret passa på att 
resa mer.

- Nu behöver vi inte oroa oss 
för uppvärmningen, den sköter sig 
själv. Det är bara att lämna huset, 
låsa dörren och resa iväg.

Fakta:

Fjärrvärmen i Vänersborg 
återvinner överskottsvärme 
från industrin. Vid normal 
drift använder Vattenfall ca 
85 procent spillvärme från in-
tilliggande Vargön Alloys för 
sitt fjärrvärmenät. Resterande 
värme produceras i det egna 
värmeverket i Önafors. Vid 
köldtoppar och vid eventuella 
driftstopp nyttjas även reserv-
pannan i Vassbotten. 

Vattenfall har ca 60 km 
fjärrvärmenät i Vänersborgs 
och Vargöns tätorter och leve-
rerar värme och varmvatten till 
offentliga byggnader, kommer-
siella lokaler och 6000 privata 
hushåll. Total mängd levererad 
värme är ca 150 GWh/år.

För att möta framtidens be-
hov investerar Vattenfall just 
nu ca 25 miljoner kronor i vär-
meverket i Önafors.
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