
Gäller	  för	  )ärrvärmeleverans	  från	  och	  med	  den	  1	  Januari	  2017	  

Normalprislista	  )ärrvärme	  Företag	  2017	  
Svenljunga	  

I	  de	  fall	  Solör	  Bioenergi	  Svenljunga	  AB	  äger	  värmeväxlaren	  utgår	  en	  förutbestämd	  service,	  	  
vilket	  framgår	  av	  fakturan	  
	  
Priset	  är	  exklusive	  mervärdeskaE	  och	  gäller	  Fllsvidare.	  I	  energipriset	  ingår	  nu	  gällande	  energiskaEer	  	  
och	  miljöskaEer.	  Pris	  för	  anslutning	  eller	  ombyggnad	  av	  )ärrvärmeservis	  beräknas	  individuellt.	  	  
Kontakta	  oss	  för	  offert	  
	  
Industriell	  verksamhet	  kan	  få	  en	  prisredukFon	  för	  den	  )ärrvärme	  som	  används	  i	  Fllverkningsprocessen.	  	  
Det	  förutsäEer	  aE	  Solör	  Bioenergi	  först	  får	  en	  ”Försäkran	  om	  avdragsberäPgad	  Verksamhet”.	  	  
En	  sådan	  skriSlig	  försäkran	  skall	  lämna	  en	  gång	  per	  år.	  För	  yEerligare	  informaFon	  kontakta	  	  
kundservice.	  

Pris	  exklusive	  moms	  

Abonnemang	   Grundpris	  
	  

DistribuFonsavgiS	  

<	  200	  MWh	   2	  000	  kr/år	   390	  x	  D	  kr/år	  

200	  –700	  MWh	   5	  000	  kr/år	   340	  x	  D	  kr/år	  

>	  700	  MWh	   10	  000	  kr/år	   300	  x	  D	  kr/år	  

Energipris	  

1	  april	  –	  30	  oktober	   41,0	  öre/kWh	  

1	  november	  –	  31	  mars	   51,0	  öre/kWh	  



Tillämpningsbestämmelser	  

DistribuFonsavgiS	  
DistribuFonsavgiSen	  beräknas	  uFfrån	  uppskaEad	  värmeanvändning	  i	  kWh	  dividerat	  med	  eE	  
kategorital(=D-‐värde)*.	  
För	  bostäder	  är	  kategoritalet	  2100,	  lokaler	  1900	  och	  industri	  1700.	  DistribuFonsavgiSen	  revideras	  årligen	  
per	  den	  1	  januari	  som	  	  det	  normalårskorrigerade	  medelvärdet	  av	  de	  senaste	  två	  senaste	  årens	  
värmeleveranser.	  
	  
*För	  byggnader	  med	  avvikande	  förbrukningsmönster	  fastställs	  distribuFonsavgiSen	  eSer	  särskild	  grund	  
	  
Normalårskorrigering	  
Solör	  Bioenergi	  Fjärrvärme	  baserar	  normalårskorrigeringen	  på	  graddagarsstaFsFk	  som	  publiceras	  av	  
SMHI.	  Endast	  den	  del	  av	  )ärrvärmeanvändningen	  som	  är	  väderberoende	  graddagskorrigeras.	  
	  
Avläsning	  och	  debitering	  
Sker	  automaFskt	  via	  )ärravläsning	  varje	  månad.	  I	  de	  fall	  vi	  av	  tekniska	  skäl	  inte	  kan	  läsa	  av	  
mätarställningen	  preliminärfaktureras	  energikostnaden	  baserat	  på	  en	  beräknad	  )ärrvärmeanvändning	  
och	  justering	  görs	  eSer	  det	  aE	  en	  avläsning	  genomförts	  
	  
Fakturering	  och	  betalning	  
Faktura	  sänds	  en	  gång	  per	  månad	  via	  mejl	  eller	  post.	  Betalning	  skall	  vara	  Solör	  Bioenergi	  Svenljunga	  AB	  
Fllhanda	  senast	  på	  den	  i	  fakturan	  angiven	  förfallodag	  
	  
Särskilda	  prisvillkor	  för	  delleverans	  
Denna	  normalprislista	  gäller	  endast	  för	  )ärrvärmeleveranser	  som	  täcker	  fasFghetens	  hela	  behov	  av	  
Fllförd	  värme.	  Då	  värmebehovet	  delvis	  Fllgodoses	  av	  annan	  värmekälla	  exempelvis	  FllskoEvärme	  från	  
panna	  eller	  värmepump	  med	  yEre	  värmekälla,	  gäller	  särskilda	  prisvillkor.	  Kontakta	  oss	  för	  offert	  
	  
Övrigt	  
För	  )ärrvärmeleveranser	  gäller	  vid	  var	  Fdpunkt	  Svensk	  Fjärrvärmes	  gällande	  allmänna	  avtalsvillkor	  för	  
leverans	  av	  )ärrvärme	  som	  används	  för	  enskilt	  bruk	  samt	  vad	  som	  övrigt	  avtalats.	  

Du	  är	  allFd	  välkommen	  aE	  kontakta	  oss	  
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