
Internet- och telefonitjänster

Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläppen i Sverige var som högst kring 1970 
och har sedan dess minskat till mindre än hälften. 
Både inom industrin och uppvärmningssektorn var 
fossila bränslen vanliga, främst olja fram till början 
av 1980-talet. Inom uppvärmningssektorn ersattes 
en stor del av den enskilda uppvärmningen med 
fjärrvärme. Här har biobränslenas markanta ökning 
inom fjärrvärmen och kraftvärmen bidragit till kraftigt 
minskade koldioxidutsläpp sedan 1980-talet.
En stor orsak till minskade totala utsläpp i Sverige 
är fjärrvärmen, vars utveckling från 1980 framgår av 
figuren. Den visar hur de fossila bränslena i fjärrvär-
men under 1980-talet började ersättas av biobräns-

len. Det handlar om skogsavverkningsrester och åter-
vunnen energi, främst från avfall, men även en ökad 
användning av restvärme från industrin, spillvärme 
från avloppsreningsverk och andra lågtempererade 
flöden, samt mer så kallad rökgaskondensering. I kate-
gorin övrigt ingår el till elpannor och värmepumpar.
I VänerEnergis tre fjärrvärmenät i Mariestad, Törebo-
da och Lyrestad producerades totalt 175 GWh (175 
miljoner kWh) under 2020. Endast 0,1% av denna 
produktion gjordes med fossila bränslen. Resterade 
del i form av återvunnen energi och förnybart. Det är 
alltså inte utan anledning som vi kallar oss för den den 
största miljörörelsen i våra ägarkommuner.

Nu kan även du som privatperson beställa dina Internet- och telefonitjänster från oss på VänerEnergi AB!

Vi har Internettjänster som passar alla - från det mindre hushållet som mest surfar och mailar, till familjen där 
alla vill surfa snabbt, spela onlinespel och streama samtidigt utan problem.
Du väljer själv om du endast vill ha en av tjänsterna eller kombinera de båda i en paketlösning.
Hela utbudet av tjänster finner du på vår webbplats vanerenergi.se men det går precis lika bra att teckna 
avtal på tjänsteplattformen bosnet.se.

Aktuella priser:
Internet 30 Mb/s- 299 kr/mån
Internet 100 Mb/s- 379 kr/mån
Internet 250 Mb/s- 489 kr/mån
Internet 500 Mb/s- 579 kr/mån
Internet 1 000 Mb/s- 799 kr/mån
Internet 30 Mb/s och telefoni- 339 kr/mån
Internet 100 Mb/s och telefoni- 409 kr/mån
Internet 250 Mb/s och telefoni- 519 kr/mån
Internet 500 Mb/s och telefoni- 609 kr/mån 
Internet 1 000 Mb/s och telefoni- 839 kr/mån
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Alltid nära dig



Se över ditt elhandelsavtal

Lokal elhandel

VänerEnergi AB  
Postadress: Box 102, 542 21 Mariestad Besöksadress: Strandvägen 22  

Telefon: 0501-637 00 E-post: info@vanerenergi.se  Webbplats: vanerenergi.se

Alltid nära dig

Har du övertagit en fastighet eller flyttat in i en lägenhet utan att teckna ett elhandelsavtal får du vårt 
Anvisade månadspris. När ditt elhandelsavtal löper ut och du inte väljer att teckna nytt, får du automa-
tiskt vårt Tillfälliga månadspris.
I Anvisat- och Tillfälligt månadspris ändras priset varje månad. Dessa produkter bör alltid ses som en 
kortsiktig lösning och vi rekommenderar att byta till någon av våra andra avtalsformer. Detta gör du en-
kelt via vår webbplats vanerenergi.se eller ring vår Kundservice på telefon 0501-637 00 så hjälper vi dig. 
På vår webbplats finner du även avtalsvillkor, information om våra avtalsformer och aktuella priser. 
På elpriskollen.se kan du jämföra priser och villkor för olika elhandlare. 

Fast elprisavtal
Ger dig samma pris per 

kilowattimme oavsett vad 
som händer på elmarknaden. 
Vårt fasta pris passar dig som 
vill ha en trygghet och slippa 

oförutsedda kostnader.

Rörligt elprisavtal
Priset per kilowattimme änd-
ras varje månad beroende på 
vad som händer på elmark-

naden. Avtal med rörligt pris 
passar dig som vill ha chans till 
ett lägre elpris och inte är rädd 

för prissvängningar.

MIX 50/50 elprisavtal
Med detta elprisavtal är priset 

på halva din elförbrukning 
till ett fast elpris under 1 år 

medan den andra halvan har 
ett rörligt elpris.

Elmätarbytesprojekt snart klart

Vår montör Marcos är nöjd och glad efter att ha 
bytt den 10 000:e elmätaren.

Redan år 2014 sattes den första elmätaren av 
fabrikatet Aidon upp på Kajgatan i Mariestad.  
De två följande åren sattes samma typ av mä-
tare upp i ytterligare några områden med goda 
resultat. 
2018 drog elmätarbytesprojektet igång på allvar 
och vi närmar oss nu mål med endast ett fåtal 
byten kvar innan samtliga 15 130 elmätare är 
utbytta. 
Anledningen till bytet var dels att mätarna 
började bli gamla och slitna, men det är även 
en anpassning till nya myndighetskrav. De nya 
funktionskraven som börjar gälla 1 januari 2025 
innehåller bland annat krav på att mätarna fung-
erar för produktions-mätning (sol, vind), samt 
leverans av mätvärden var femtonde minut. 
Något våra tidigare elmätare inte klarade att 
leva upp till.


