
Bli en återvinnare med  
Öppen Fjärrvärme
Sälj överskottsvärmen till marknadsmässiga villkor. 
Som leverantör till Öppen Fjärrvärme blir dina drift-
kostnader en intäkt. Dessutom uppstår mervärden 
som ökad avkastning av gjorda investeringar, och 
återvinning som en del i hållbarhetsarbetet. Erbjudandet 
riktar sig till verksamheter som kontor, flerbostadshus, 
datahallar, livsmedelsbutiker, köpcentrum och annan 
industriell verksamhet med överskottsvärme. 

Öppen Spotvärme
Öppen Spotvärme ger leverantören full frihet att själv 
välja när och hur mycket man vill leverera. Det lämpar 
sig bäst för leverantörer som har en varierande mängd 
överskottsvärme att sälja. Öppen Spotvärme har en 
rörlig prismodell. Anbudspriser och temperaturkrav  
för kommande dygn hittas på Öppen Fjärrvärmes hem-
sida. Leverantören väljer att acceptera priset genom 
att leverera värme. Ersättningen baseras på mängden 
levererad energi.

Öppen Avropsvärme
Öppen Avropsvärme passar bäst för leverantörer med 
ett konstant värmeöverskott eller överkapacitet av 
värme, vilka kan välja att sälja en del av sin överkap- 
acitet på avrop. Med Öppen Avropsvärme får leveran-
tören en fast ersättning för en avtalad effekt, samt en 
rörlig för avropad leverans. Avrop för kommande dygn 
aviseras på Öppen Fjärrvärmes hemsida. Vid avrop är 
leverantören skyldig att leverera värme motsvarande 
avtalad effekt till aktuellt energipris. 

Öppen Returvärme
Öppen Returvärme är främst riktad till leverantörer som 
vill sälja överskottsvärme med lägre leveranstempera-
tur än vad som krävs i Öppen Spotvärme. Leveransen 
sker på fjärrvärmenätets returledning. Leverantörer av 
Öppen Retur värme har full frihet att välja när och hur 
mycket de vill  leverera, så länge leveransens temperatur 
är minst 3°C högre än temperaturen på inkommande 
vatten från Fortums nät. Öppen Returvärme har en rörlig 
prismodell. Anbudspriser för kommande dygn hittas på 
Öppen Fjärrvärmes hemsida. Leverantören väljer att  
acceptera anbudet genom att  leverera värme. Ersättningen
baseras på mängden levererad energi. De tekniska 
förutsättningarna i Fortums nät för att ta emot leverans 
av Öppen Returvärme varierar beroende på önskad lev-
eranstemperatur, utomhustemperatur och belastningen 
i fjärrvärmenät. 

Det finns mängder av överskottsvärme i Stockholm som ingen tar vara på. Med  
Med Öppen Fjärrvärme finns en lösning för att återvinna denna outnyttjade resurs. 
Vi kallar den Öppen Fjärrvärme. Med vår innovativa affärsmodell är det möjligt för 
företag att omvandla kostnader till intäkter. Vi erbjuder långsiktiga och transparenta 
villkor för handel med överskottsvärme och överkapacitet i värme- och kylanläggningar. 
Tillsammans skapar vi nästa generations energisystem för hållbara städer.

Öppen Fjärrvärme
Produktinformation



Generella principer för ersättning och leverans
•	 Aktuella priser och temperaturkrav publiceras på  

oppenfjarrvarme.se senast kl. 16.00 dagen före 
leverans.

•	 Priserna anges för varje hel timme under kom-
mande kalenderdygn.

•	 Avrop och Anbud publiceras för två geografiska 
områden i Stockholm; norr och söder.

•	 Fortum Värme står för investering i leveransled-
ning och mätplats. Leverantören debiteras varje 
månad en leveransavgift baserad på längden på 
ledningarna som Fortum byggt för att ansluta 
leverantörens anläggning. 

Två typer av leverans för Öppen Spotvärme
Prima leverans innebär att leverantören säljer värme 
som levereras med en temperatur motsvarande  
Fortum Värmes fjärrvärmetemperatur, med ett påslag 
på 3 °C. Påslaget behövs för att garantera utlovad temp- 
eratur till de omkringliggande fjärrvärmekunderna. 

Inblandning innebär att leveransen till fjärrvärmenätets
framledning sker med lägre leveranstemperatur än 
Fortum Värme garanterar sina fjärrvärmekunder. 
Leverans med inblandning sker efter särskilt godkän-
nande av Fortum Värme. Lägsta möjliga inblandnings-
temperatur är 68°C.

Kontaktinformation
För mer information om Öppen Fjärrvärme läs mer 
på oppenfjarrvarme.se eller kontakta Martin Brolin, 
martin.brolin@fortum.com


