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PRISER FÖR FJÄRRVÄRME, NÄRINGSIDKARE 
 
Gäller från 1 januari 2018. 
Gäller för kunder som täcker huvuddelen av sitt värmebehov med fjärrvärme. Priset består av ett fast pris, 
effektpris och förbrukningspris. Prisbestämmelser finns på baksidan.  

Effekt kW Fast pris kr/år Effektpris kr/kW och år Energipris öre/kWh 

1-44 
10 000 kr exkl moms 
12 500 kr inkl moms 

91,00 kr exkl moms 
113,75 kr inkl moms 

51,60 öre exkl moms 
64,50 öre inkl moms 

45-149 
16 000 kr exkl moms 
20 000 kr inkl moms 

187,00 kr exkl moms 
233,75 kr inkl moms 

48,20 öre exkl moms 
60,25 öre inkl moms 

150-999 
36 000 kr exkl moms 
45 000 kr inkl moms 

177,00 kr exkl moms 
221,25 kr inkl moms 

48,20 öre exkl moms 
60,25 öre inkl moms 

≥1000 
142 000 kr exkl moms 
177 500 kr inkl moms 

128,00 kr exkl moms 
160,00 kr inkl moms 

48,20 öre exkl moms 
60,25 öre inkl moms 

Nyanslutningsavgifter offereras på begäran inom fjärrvärmeområde. 

För energileveranserna gäller vid var tid gällande avtalsvillkor samt prisbestämmelser. 

Energipris 
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme. Energipriset är oförändrat under hela året. 

Anslutningsavgift 
Baseras på anslutningseffekt och servisledningslängd. Vid förändringar, till exempel ändrad 
ledningsdragning eller ökad kapacitet, ombesörjer leverantören sådan åtgärd, mot att leverantörens 
kostnader och/eller anslutningsavgift erläggs av kunden.   
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PRISBESTÄMMELSER 
Dessa prisbestämmelser gäller från och med 2018-01-01 tillsammans med för varje tid 
gällande Allmänna Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i 
näringsverksamhet samt gällande prislista. 

Priser 
Debiteras enligt gällande prislista. Fjärrvärmepriset består av  
Fast pris (kr/år), Effektpris (kr/kW) och Energipris (öre/kWh). 

Fast pris 
En fast avgift som debiteras varje år. 

Effektpris 
En fast avgift som debiteras per kW (debiteringseffekt) och år. 

Energipris 
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme. Energipriset är oförändrat under hela året.  

Revidering 
Den effektavgift som tas ut bestäms inledningsvis utifrån fastighetens framräknade effektbehov. Kundens 
debiteringseffekt ska justeras årligen. Den förändrade debiteringseffekten ska beräknas genom att 
medelvärdet av den temperaturkorrigerade energi som leverantören har levererat till kunden det första 
kvartalet under de två senaste åren divideras med 800. Den avtalade debiteringseffekten justeras endast 
om den framräknade förändrade debiteringseffekten är minst tio (10) procent högre eller lägre än den 
effekt som tidigare gällt. Justeringar av effektavgiften sker i förekommande fall den 1 juli varje år. Den 
senast fastställda debiteringseffekten enligt ovan är den effekt som kunden ska erlägga ersättning för till 
leverantören fram till nästa revision av debiteringseffekten. Fastigheter kan byta mellan olika effektnivåer. 
Kunden är skyldig att skriftligen underrätta leverantören om temporära eller permanenta förändringar i 
fastighetens nyttjande under avtalets giltighetstid. Under perioder då fastigheten helt eller delvis står tom 
på grund av renovering eller står utan hyresgäst sker ingen ändring av debiteringseffekten.  

Avläsning och debitering 
Sker enligt § 4 i Allmänna Avtalsvillkor för leverans debitering av fjärrvärme som används i 
näringsverksamhet. 

Anslutningsavgift 
Anslutningsavgift baseras på anslutningseffekt och byggkostnad. Vid förändringar, till exempel ändrad 
ledningsdragning eller ökad kapacitet ombesörjer leverantören sådan åtgärd, mot att leverantörens 
kostnader och/eller anslutningsavgift erläggs av kunden. 
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