
Streamad 
värme

Miljövänligt, enkelt och tryggt



När höstvindarna börjar ta i och temperaturen 

sjunker, är det skönt att veta att Norrtälje Energi 

tryggt och säkert streamar värme och varmt 

vatten direkt till hushåll, företag samt kommunala 

fastigheter i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik  

– varje dag, året runt.

Streamad värme, eller fjärrvärme som det oftast 

kallas, är inte en produkt som kan jämföras med 

andra värmekällor, det är en tjänst och trygghet 

som underlättar för dig som villa- eller fastighets-

ägare. Lika enkelt som att streama musik, poddar 

eller film är det för dig att få tillgång till värme och 

varmvatten – precis så mycket du vill ha.



Din värme är 
vårt ansvar 

Så funkar 
fjärrvärme

Fördelar med 
fjärrvärme

Streamad värme innebär att vi på Norrtälje Energi står 

för all utveckling av tjänsten. Och det är vårt åtagande 

och ansvar att se till att du alltid får rätt mängd värme  

till din värmecentral i din fastighet – i dag, i morgon 

och i framtiden.  

För dig är det bara att välja hur varmt du vill ha det  

och hur långa duschar du vill ta (även om vi så klart  

rekommenderar att du spar på värme och vatten för 

såväl din egen som miljöns skull).

Värmecentralen hemma hos dig är en ganska enkel 

mottagningsenhet för värme och allt det tekniska kring 

fjärrvärmen sker i kontrollrummet hos oss. Där har  

vi ständig kontroll på kvalitet, miljövärden och leverans-

säkerhet. Vi gör jobbet åt dig så att du kan fortsätta njuta 

av skön inomhusmiljö och varmt duschvatten.

När du ansluter dig till vår trygga och miljöanpassade 

fjärrvärme bidrar du till en mer hållbar kommun då vi 

till nära 100 procent använder biobränsle i våra anlägg-

ningar. Fjärrvärme är ett smart och flexibelt alternativ 

som kan utnyttja många olika slags bränslen och därmed 

ta tillvara energi som annars skulle gå förlorad. Priset  

för fjärrvärme har dessutom alltid varit stabilt, till skill-

nad mot till exempel elpriserna som kan röra sig i väldigt 

stora svängar.

• Miljövänligt

• Prisstabilt

• Leveranssäkert

• Tar liten plats 

• Obegränsat med varmvatten

•  Bekvämt och bekymmersfritt, 

som en vanlig streamingtjänst  

helt enkelt! 

Om Norrtälje Energi

Vi är ditt lokala energibolag som har en gedigen 

bakgrund i Norrtälje och Roslagen. Vi bedriver 

verksamheter inom elnät, elhandel, elförsäljning, 

fjärrvärme samt fiber. Vi står för trygghet och 

närhet – för oss är det viktigt att du som kund 

ska känna dig trygg och veta att vi finns nära, 

oavsett om du vill kontakta oss personligen, över 

telefon eller digitalt. 

Vi bryr oss om dig och vårt gemensamma 

Roslagen. Som exempel sponsrar vi cirka 40 olika 

barn- och ungdomsverksamheter, samt driver 

egna ungdomsprojekt för att öka ungdomars 

intresse för hållbarhet. Vi är en hållbar samhälls-

byggare som underlättar för invånarna att göra 

klimatsmarta val. Vårt varumärkeslöfte är ”Med 

gemensam kraft gör vi skillnad för Roslagen”.

Kolla in vår webbsida, ring oss eller besök oss på Baldersgatan 12 i Norrtälje.
Kundcenter: 0176-718 00
Kontaktperson säljare fjärrvärme: Mathias Fredriksson, 0176-718 72

norrtaljeenergi.se

Fjärrvärme svarar för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme 

kommer i form av vatten som värmts upp i värmeverket. Värmen sprids till olika fastigheter genom att vattnet 

transporteras i välisolerade rör under marken, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en 

värmeväxlare där värmen, men inte vattnet, förs över till fastighetens eget värmesystem med värmeelement 

och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till värmeverket för att åter värmas upp och 

pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Trygg leverans av förnybar energi från ditt lokala energibolag. Kan det bli enklare?
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