Normalprislista fjärrvärme företag 2018
Nora, Odensbacken, Skinnskatteberg

Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 Januari 2018
Pris exklusive moms
Abonnemang

Grundpris

Distributionsavgift

< 200 MWh

1 600 kr/år

490 x D kr/år

200 –700 MWh

3 150 kr/år

480 x D kr/år

> 700 MWh

5 200 kr/år

470 x D kr/år
Energipris

1 april – 31 oktober

42 öre/kWh

1 november – 31 mars

52 öre/kWh

Priset är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energiskatter
och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt.
Kontakta oss för offert

Tillämpningsbestämmelser

Distributionsavgifft
Distributionsavgiften beräknas utifrån uppskattad värmeanvändning i kWh dividerat med ett
kategorital(=D-värde)*.
För bostäder är kategoritalet 2100, lokaler 1900 och industri 1700. Distributionsavgiften revideras årligen
per den 1 januari som det normalårskorrigerade medelvärdet av de senaste två årens värmeleveranser.
*För byggnader med avvikande förbrukningsmönster fastställs distributionsavgiften efter särskild grund
Normalårskorrigering
Solör Bioenergi Fjärrvärme baserar normalårskorrigeringen på graddagarsstatistik som publiceras av
SMHI. Endast den del av fjärrvärmeanvändningen som är väderberoende graddagskorrigeras.
Avläsning och debitering
Sker automatiskt via fjärravläsning varje månad. I de fall vi av tekniska skäl inte kan läsa av
mätarställningen 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 Bioenergi Fjärrvärme
tillhanda senast på den i fakturan angiven förfallodag
Särskilda prisvillkor för delleverans
Denna normalprislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela behov av
tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla exempelvis tillskottvärme från
panna eller värmepump med yttre värmekälla, gäller särskilda prisvillkor. Kontakta oss för offert
Övrigt
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt Svensk Fjärrvärmes gällande allmänna avtalsvillkor för
leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk samt vad som övrigt avtalats.

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

