Dellastprislista
Fjärrvärme företag 2017

Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 Januari 2017
Kostnad exklusive moms
Fast del
14 300 kr / år
Rörlig del
Sommar(1 Maj – 30 Sept )
Vinter ( 1 Okt – 30 April)

40 öre/kWh ( 400 kr/MWh )
104,5 öre/kWh (1045 kr/MWh )

Denna prislista gäller i de fall kunderna använder mer än fjärrvärme som primär värmekälla

Priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande
energiskatter och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas
individuellt. Kontakta oss för offert.
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Begrepp/Tillämpningsbestämmelser

Fast del
Årlig fast del debiteras per dag, vid varje debiteringstillfälle.
Rörlig del
Energipris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.
Temperaturkrav
För att Solör skall kunna säkerställa en god fjärrvärmeleverans måste kunden upprätthålla en
medelavkylning som överstiger 30 grader C. Om det inte sker äger Solör enligt leveransavtalet rätten att
säga upp avtalet. Medelavkylningen (T) i anläggningen beräknas på månadsbasis och baseras på
fjärrvärmeanvändningen och fjärrvärmeflödet för respektive månad
Avläsning och debitering
Avläsning sker normalt 12 gånger per år. I det fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energikostnaden
baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter att en ny avläsning genomförts
eller när fjärrvärmeavtalet upphör. Faktura sänds normalt en gång per månad och omfattar debitering av
abonnemangsdel och rörlig del för föregående månad.
Särskilda prisvillkor för delleveranser
Denna dellastprislista gäller endast för fall där fjärrvärmeleveransen är att betrakta som en delleverans.
Med delleverans avses systemlösningar där fastighetens värmebehov även tillgodoses med en annan
värmekälla( tex värmepump eller panna). Värmeåtervinning som enbart sker till tilluft med FTX eller
värmepump medför inte att fjärrvärme betraktas som delleverans.

Övriga villkor
För fjärrvärmeleveranser gäller Allmänna Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i
näringsverksamhet samt vad som i övrigt avtalats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB 023 -103 13

