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Pålitliga servicetjänster för stabila el- och fjärrvärmenät

Stora satsningar på driftsäkerhet och ambition att alltid ligga i framkant med 
senaste tekniken har alltid varit vår drivkraft. Vi erbjuder pålitliga servicetjänster 
inom ett flertal områden.

Har din fastighet rätt huvudsäkring? Är din bostad 
eller ditt företag energieffektiv eller går det att sänka 
energianvändningen? Vi på Oskarshamn Energi kan 
hjälpa till med statistik över användning och ge förslag 
på åtgärder. Vi erbjuder även energibesiktningar av din 
värme- och eller ventilationsanläggning.

 
När det gäller fjärrvärme erbjuder vi återkommande 
översyn med tillgång till kompetenta fjärrvärmetekniker. 
Gamla anläggningar kräver oftast tätare 
underhållsintervall än nyare. Du kan välja att få din 
central genomgången varje eller vartannat år och du 
får även hjälp vid akuta fel av vår jour vid felanmälan. 
Vid servicebesöket kontrolleras alla delar i centralen 
såsom t ex värmeväxlare, pumpar, ventiler, rörsystem, 
expansionskärl, reglerutrustning m m. Allt dokumenteras 
och du får ett överskådligt protokoll. Vid besöket rengörs 
ingående komponenter och vi justerar reglerutrustningen 
för en optimal drift. Resultatet blir en mer effektiv och 
kostnadseffektiv anläggning med hög verkningsgrad och 
lång livslängd. Vid tecknande av serviceavtal ingår även 
försäkring som täcker självrisken om något händer med 
din anläggning.
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På vår webbplats, www.oskarshamnenergi.se, kan du läsa mer och där hittar du även, 
driftinformation, frågor & svar, chatt-funktion med kundtjänst, "Mina sidor" där du 
kan logga in och se din förbrukning m m och mycket mer.

Bli andelsägare i vår solcellspark

Genom att bli andelsägare i vår nya solcellspark är du med och bidrar till en mer 
hållbar framtid och eliminerar dessutom prisrisken på el i 30 år framöver! 
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Solcellspark
Vi på Oskarshamn Energi har för avsikt att bygga en 
andelspark med solceller där tanken är att sälja andelar 
av parken till de näringsidkare som vill bli andelsägare. De 
andelsägare som ansluter marknadsförs både med hjälp 
av skyltning, Oskarshamn Energis webbplats och viss 
annonsering. Som andelsägare erhåller ni diplom/certifikat 
och får solel motsvarande de egna andelarna gratis under 
15 år. Oskarshamn Energi står för drift och underhåll mot 
att de får intäkterna för elcertifikat, ursprungsgarantier 
och nätnytta. Från år 16 och framåt betalar andelsägare 
ersättning till Oskarshamn Energi motsvarande  
150 kr/MWh och år.

Fördelar
Att bli andelsägare i vår solcellspark har flera fördelar. Det 
kommer att gynna ert varumärke och förbättra ert 

företags miljöprofil. Ni kommer även att medverka till att 
förbättra miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar. Ni 
är med och stöttar Sveriges, regionens och kommunens 
omställning till förnybar energi och ni får även en 
ekonomisk vinning då ni eliminerar prisrisken på el i 30 år 
framöver!

Vad innebär en solcellsandel?
En andel i solcellsparken innebär följande; en andel 
motsvarar 1 kW installerad effekt och kostar mellan 
8.500 - 11.000 kr/andel. Detta motsvarar en kostnad på 
0,28 - 0,37 kr/kWh. En andel innebär 6,2m solcellsyta 
och producerar 1.000 kWh per år. Varje andel bidrar till 
en CO2-besparing på 350 kg per år och den beräknade 
livslängden på solcellsparken är 30 år. Är ni intresserade 
av att bli andelsägare, kontakta...?

ELMARKNADEN

Förbrukning 
1 000 000 kWh

Ersättning för produktion
1 00 000 kWh

Produktion

1 00 000 kWh/år 

"gratis" utan prisrisk


