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Stenungsunds Energi placerar sig i topp i Västra Götalandsregionen bland fjärrvärmeföretag med 
lägst priser. Priset har legat på samma nivå sedan 2010 och har inte följt den generella 
prisutvecklingen vilket resulterat i att vi numera har tredje bästa priset i landet, säger Erland 
Astorsson, VD på Stenungsunds Energi. Vi har bra samarbeten med de lokala industrierna, vilket 
är en förutsättning för att kunna hålla priserna på den här nivån, fortsätter han. Restvärmen från 
industrierna används för att värma fjärrvärmevattnet som i sin tur leds vidare och värmer 
fastigheter i Stenungsunds tätort. När fjärrvärmevattnet kommer tillbaka med lägre temperatur 
ingår det i kylprocesser vid industrierna. Det blir ett mycket högt resursutnyttjande som utöver det 
låga priset, ger många miljövinster. 

Fler och fler företagare och byggherrar förstår fördelarna med den unika situationen vi har i 
Stenungsund och satsar på fjärrvärme som uppvärmning till sina lokaler. Vi märker att efterfrågan 
för fjärrvärme har ökat och har flera pågående projekt, allt från uppgradering av energisystem i 
villor och företagsfastigheter till nyanslutningar av hela bostadsområden som till exempel 
Solgårdsterassen och ett fyrtiotal nybyggda villor i Strandnorum. Vi är förstås glada för intresset 
och den miljönytta vår energiteknik kan bidra med, avslutar Astorsson. 

I dagarna beslutade styrelsen att behålla samma priser för fjärrvärmen under 2021 och det 
långsiktiga målet är att ligga kvar på en låg nivå. 
Stenungsunds Energi producerar och distribuerar fjärrvärme i Stenungsunds tätort. Kunderna består av villor och 
flerbostadshus, kommunala fastigheter och företagslokaler. Utbyggnad av nätet sker successivt allt eftersom nya hus 
och lokaler byggs, men även äldre byggnader väljer fjärrvärme när det är dags för nytt värmesystem. Årligen 
sammanställs Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla 
kommuner i syfte att granska verksamheterna. Svenskt vatten, Energiföretagen Sverige och 
Energimarknadsinspektionen har bidragit med statistik och faktauppgifter till rapporten som Bostadsrätterna, HSB 
Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO står bakom. 

För mer information & bilder: 
Caroline Nelson, HMS- & Kvalitetsansvarig, Tel 0303-73 86 79, Epost caroline.nelson@stenungsundsenergi.se 
Erland Astorsson, VD, Tel 0303-73 86 60, Epost erland.astorsson@stenungsundsenergi.se 
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