
Gäller	  för	  )ärrvärmeleverans	  från	  och	  med	  den	  1	  Januari	  2016	  

Normalprislista	  	  )ärrvärme	  	  2016	  Sveg	  
	  

Pris	  exklusive	  moms	   Pris	  inklusive	  moms	  

DistribuBonsdel	  

DistribuBonsavgiC	   D*	  x	  760	  kr/år	   D*	  x	  950	  kr/år	  

Rörlig	  del	  

Energipris	  jan-‐feb	   65	  öre	  /KWh	   81,25	  öre/kWh	  

Energipris	  mar-‐apr	   55	  öre	  /KWh	   68,75	  öre/kWh	  

Energipris	  maj-‐aug	   45	  öre	  /KWh	   56,25	  öre/kWh	  

Energipris	  sep-‐okt	   55	  öre	  /KWh	   68,75	  öre/kWh	  

Energipris	  nov-‐dec	   65	  öre	  /KWh	   81,25	  öre/kWh	  

D*=	  DistribuBonstal	  
	  
Priser	  är	  gäller	  Bllsvidare.	  I	  energipriset	  ingår	  nu	  gällande	  energiskaXer	  	  
och	  miljöskaXer.	  Pris	  för	  anslutning	  eller	  ombyggnad	  av	  )ärrvärmeservis	  beräknas	  
individuellt.	  	  
Kontakta	  oss	  för	  offert.	  
	  
Se	  Begrepp/Tillämpningsbestämmelser	  sida	  2	  
	  
	  



Begrepp/Tillämpningsbestämmelser	  

Distribu2onsavgi5	  
DistribuBonsavgiCen	  beräknas	  av	  	  förbrukning	  	  nov-‐feb	  	  föregående	  	  vinter	  .	  DistribuBonstalet	  baseras	  på	  
den	  normalårskorrigerade	  	  förbrukningen	  	  nov-‐dec	  	  delat	  med	  antal	  Bmmar*.	  Lägsta	  distribuBonstal	  är	  	  4.	  	  
DistribuBonstalet	  	  revideras	  årligen	  per	  den	  1	  januari	  och	  det	  aktuella	  	  värdet	  framgår	  av	  fakturan.	  
DistribuBonsavgiCen	  fördelas	  	  per	  månad.	  
Beräkningen	  av	  distribuBonstal	  	  u^örs	  först	  när	  full	  mätperiod	  är	  Bllgänglig,	  Bll	  dess	  gäller	  
debiteringseffekt	  enligt	  	  Avtal	  om	  )ärrvärmeleverans.	  
	  
*	  För	  byggnader	  med	  avvikande	  förbrukningsmönster	  fastställs	  debiteringseffekten	  eCer	  särskild	  grund.	  
	  
Normalårskorrigering	  
Solör	  Bioenergi	  Fjärrvärme	  	  baserar	  normalårskorrigeringen	  på	  graddagsstaBsBk	  som	  publiceras	  av	  SMHI.	  	  
	  
Energipris	  
Det	  pris	  som	  betalas	  per	  levererad	  kWh	  )ärrvärme.	  
	  
Avläsning	  och	  debitering	  
Avläsning	  sker	  normalt	  12	  gånger	  per	  år.	  I	  det	  fall	  mätvärde	  saknas	  preliminärfaktureras	  energikostnaden	  
baserat	  på	  en	  beräknad	  )ärrvärmeanvändning	  och	  justering	  görs	  eCer	  aX	  en	  ny	  avläsning	  genomförts	  
eller	  när	  )ärrvärmeavtalet	  upphör.	  Faktura	  sänds	  normalt	  en	  gång	  per	  månad	  och	  omfaXar	  debitering	  av	  
distribuBonsdel	  och	  rörlig	  del	  för	  föregående	  månad.	  
	  
Särskilda	  prisvillkor	  för	  delleveranser	  
Denna	  normalprislista	  gäller	  endast	  för	  )ärrvärmeleveranser	  som	  täcker	  fasBghetens	  hela	  behov	  av	  
Bllförd	  värme.	  Då	  värmebehovet	  delvis	  Bllgodoses	  av	  annan	  värmekälla	  exempelvis	  BllskoXvärme	  från	  
panna	  eller	  värmepump	  med	  yXre	  värmekälla,	  gäller	  särskilda	  prisvillkor.	  Kontakta	  oss	  för	  offert	  
	  
Övriga	  villkor	  
För	  )ärrvärmeleveranser	  gäller	  Allmänna	  Avtalsvillkor	  för	  leverans	  av	  )ärrvärme	  	  samt	  vad	  som	  i	  övrigt	  
avtalats.	  

Du	  är	  allBd	  välkommen	  aX	  kontakta	  oss	  
Regionchef	  	  Mellan	  	  	  Tommy	  Persson	  	  0565-‐14990	  	  070-‐6654160	  	  	  	  

	  Solör	  Bioenergi	  Fjärrvärme	  AB	  
	  


