
Villakunder kan styra sin
fjärrvärme direkt i mobilen  

Lidköping Energi levererar klimatsmart fjärrvärme till
totalt drygt 4 200 kunder i centralorten. Villakunderna
utgör merparten och införandet av en mobil appstyrning
är ytterligare ett steg mot en ännu smidigare och mer
digitaliserad service, där kunden får bättre koll på sin
förbrukning och kan styra sin inomhustemperatur mer
exakt. I första skedet är det villakunderna som erbjuds
serviceavtalet med fjärrvärmeappen, men Lidköping
Energi ser också över möjligheterna att hitta smidiga
digitala lösningar även för flerfamiljshus och före-
tagskunder. 

– Vi har redan ”Mina Sidor” på vår hemsida där alla våra
kunder får en bra överblick över sin förbrukning, men
appen tar det ett steg till, påpekar Katja Nylén. 

Sänkt förbrukning och jämnare temperatur
Appen, som alltså laddas ner i mobilen eller läsplattan, 
gör det exempelvis enkelt att sänka innetemperaturen
när man åker på semester. Temperaturer och kurvor 
kan också följas och styras i realtid på distans. När 
systemet testats har resultatet bland annat blivit lägre 
förbrukning och därmed sänkta kostnader för kunden.

– Den stora nyttan är att kunden får får full koll och 
intresserar sig för sin förbrukning på ett annat sätt.  
Det ökar motivationen att effektivisera sin energi-
förbrukning, vilket gynnar både miljön och den egna plån-
boken. Dessutom upplever många som testat appen att 
inomhustemperaturen blivit jämnare, säger Katja Nylén.

Tjänst med gratis arbetstid och service
Appstyrningen fungerar med hjälp av en temperatur- 
givare, en styrdosa och en särskild mjukvara som
installeras av Lidköping Energi ute hos de villakunder
som så önskar. Kundens direktiv via appen förmedlas
sedan direkt till bostadens fjärrvärmecentral. App- 
tjänsten ingår i ett förmånligt serviceavtal kallat Trygg 
Värme. För 89 kronor i månaden samt en engångsavgift 
får villakunden inte bara apptjänsten, utan också en  
extra självriskförsäkring och gratis arbetstid vid  
servicearbeten.

– Vi vill erbjuda en trygg och smidig helhetstjänst som
lönar sig över tid för kunden. Våra kundundersökningar
visar att intresset är stort för applösningen bland villa- 
ägarna och i samspel med dem gör vi nu fjärrvärmen
i kommunen till en ännu mer hållbar lösning, säger  
Lidköping Energis VD Peter Johansson.
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Lidköping Energi har drygt 50 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimat-
smart fjärrvärme, som framställs genom förbränning av återvunnet restavfall eller förnybart bränsle. Ur samma process framställs hetvatten och process- 
ånga för industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Nu blir det ännu enklare för Lidköping Energis  villakunder att 
ha koll på sin fjärrvärmeanvändning. Som en del i det nya för-
månliga serviceavtalet Trygg Värme erbjuds möjligheten att 
styra bostadens fjärrvärmecentral via en apptjänst i mobilen 
eller läsplattan.

– Appen gör kunden mer medveten om sin förbrukning.
Samtidigt visar våra tester att inomhustemperaturen upp-
levs jämnare med appstyrning, säger energibolagets värme-
nätschef Katja Nylén. 

Pressinformation 2018-06-19


