Normalprislista år 2018
för fjärrvärmeleveranser
i Broby, Markaryd
Gäller för fastigheter med årsförbrukning över 50 000 kWh
Abonnemangsdel
Årsförbrukning
50 000 – 300 000 kWh
300 000 kWh –

Grundpris och Effektpris
Debiteringseffekt (E)
2 400 + 1 220 x E kr/år
11 500 + 1 065 x E kr/år

Rörlig del
Energipris april-oktober

40,6 öre/kWh

Energipris november-mars

54,0 öre/kWh

Angivna priser är exklusive mervärdesskatt.
Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens
hela värmebehov. I de fall kunder använder mer än fjärrvärme som primär värmekälla
gäller Dellastprislistan.
Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse.
Debiteringseffekt (E)
Debiteringseffekten beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på den
normalårskorrigerade värmeanvändningen januari-februari*. Minsta E-värdet är 4. E-värdet revideras årligen per
den 1 januari och det aktuella E-värdet framgår av fakturan. Beräkningen av debiteringseffekten (E-värde) utförs
först när full mätperiod är tillgänglig, till dess gäller debiteringseffekt enligt Avtal om fjärrvärmeleverans.
* För byggnader med avvikande förbrukningsmönster fastställs debiteringseffekten efter särskild grund.
Normalårskorrigering
Solör Bioenergi Fjärrvärme baserar normalårskorrigeringen på graddagsstatistik som publiceras av SMHI. Endast
den del av fjärrvärmeanvändningen som är väderberoende graddagskorrigeras.
Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.
Avläsning
Avläsning sker automatiskt via fjärravläsning varje månad. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras
energikostnaden baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter det att en avläsning
genomförts.
Fakturering och betalning
Faktura sänds en gång per månad via mejl eller post. Betalning skall vara Solör tillhanda senast på den i fakturan
avgivna förfallodagen. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt de övriga kostnader som kan vara
förenade med dröjsmålet, t.ex. påminnelse- och inkassoavgift. Solör erbjuder betalning via autogiro.
Övrigt
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt gällande Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som
används i näringsverksamhet respektive för enskilt bruk framtagna av branschorganisationer samt vad som i övrigt
avtalats.

