
Heat Business Portal
Snabbt Enkelt Smidigt

Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en 
generation. Därför arbetar vi aktivt för att driva omställningen till ett hållbart 
energisystem. Fjärrvärme är ett utmärkt sätt att producera hållbar värme och en  
viktig del av det framtida energilandskapet. 

Vill du veta mer?  
Gå in på vår hemsida www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/tjanster-och-service/ 
så hittar du mer information.

Dags att ta kontroll över din värmeförbrukning

Skulle du vilja ha bättre koll på din värmeförbrukning och kunna analysera din energidata smidigare?  
Då är det hög tid att logga in på Heat Business Portal – Vattenfall Värmes nya portal för företagskunder.

Välkommen till en ny sorts kundportal! 
Syftet med Heat Business Portal är att 
förenkla för dig som kund i hanteringen av 
ditt företags värmeförbrukning. Här hittar 
du din värmestatistik och fakturor samt en 
rad smidiga funktioner. Du kan exempelvis 
jämföra kostnader mellan anläggningar, se 
effektbehovet variera per timme och hitta 
praktiska funktioner som exportering av 
data.

Heat Business Portal lanserades  
under vintern 2020 och föddes ur 
Vattenfall Värmes kunders direkta  
behov och önskemål. Under 
utvecklingsperioden hölls en tät dialog 
med pilotkunder som fick ge input via 
intervjuer, enkäter och användartester. 
Man använde också synergier med 
Vattenfalls olika internationella 
kundportaler för att skapa bästa möjliga 
digitala plattform för Värmes svenska 
företagskunder.

I Heat Business Portal kan du:

• Planera dina kostnader.  
 I Värmebudgeten ser du vilka   
 värmekostnader du kan förvänta  dig  
 under nästa år. Prognosen är uträknad  
 och baserad på din anläggnings   
 förbrukning under det senaste året. 
 
• Filtrera och exportera data. Håll koll  
 på energi, flöde, effekt och kostnader.  
 Se statistik för valda anläggningar  
 och jämför anläggningar med varandra. 
 
• Håll ordning på fakturor. Här samlar vi  
 alla dina digitala fakturor på ett ställe. 
 Ladda ner eller sök i historiken. 
 
• Fixa avbrottsprenumeration.  
 För att  snabbt få information vid  
 fjärrvärmeavbrott kan du aktivera en  
 avbrottsprenumeration. Välj avisering  
 på SMS och /eller e-post.

• Få smidig tillgång till ditt avtal. Här  
 hittar du all information kring ditt avtal;  
 pris, effekt och tariff.

Kostnadsfri tjänst
Heat Business Portal är kostnadsfri. 
Vattenfall Värmes företagskunder har full 
tillgång till samtliga verktyg i portalen.

Direkt till sidan 
Skanna QR-koden 
med din mobil så 
kommer du direkt till 
Heat Business Portal!

Tack för att du är fjärrvärmekund!
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