Normalprislista 2018 för
fjärrvärmeleveranser i Sunne
Fastigheter med årsförbrukning 1-33 MWh*
Fast avgift:

5 000 kr/år inkl. moms
(4 000 kr/år exkl. moms)

Fast avgift fördelas lika över årets tolv månader.

Energipris:

april-oktober
55,25 Öre/KWh inkl. moms

november-mars
85,375 Öre/KWh inkl. moms

(44,2 öre/KWh exkl. moms)

(68,3 Öre/KWh exkl. moms)

Energipris debiteras för förbrukad fjärrvärme månadsvis. 1000 KWh = 1 MWh

Fastigheter med årsförbrukning över 33 MWh*
Distributionsavgift:

327,50 kr/distributionstal inkl. moms
(262 kr/ distributionstal exkl. moms)

Distributionsavgiften beräknas efter kategoritalsmetod som Svensk Fjärrvärme rekommenderar. Normalårskorrigerat medelvärde för de två senaste årens förbrukning (KWh) dividerat med fastighetens kategorital
ger distributionstal. Distributionstalet multipliceras med avgiften ovan, summa fördelas lika över årets tolv
månader. Normalårskorrigeringen görs med en korrigeringsfaktor som anger hur mycket kallare eller
varmare året varit jämfört med ett normalår enligt SMHI:s graddagar.

Energipris:

april-oktober
56,25 Öre/KWh inkl. moms

november-mars
86,25 Öre/KWh inkl. moms

(45,0 Öre/KWh exkl. moms)

(69,0 Öre/KWh exkl. moms)

Energipris debiteras för förbrukad fjärrvärme månadsvis. 1000 KWh = 1 MWh

Kategorital: bostäder 2200, kontor och affärshus 1500–1800, skolor 1700 och industrier 1500.
Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela värmebehov.
För fastigheter med delleverans, kontakta oss för offert.
Avläsning
Sker automatiskt via fjärravläsning varje månad. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras
energikostnaden baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter att en ny avläsning
genomförts.
Fakturering och betalning
Faktura sänds en gång per månad via mail eller post. Betalning Rindi tillhanda efter förfallodagen medför
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt t.ex. påminnelse- och inkassoavgift. Vi erbjuder betalning via autogiro.

Övrigt
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt Svensk Fjärrvärmes gällande allmänna avtalsvillkor för leverans
av fjärrvärme som används i näringsverksamhet respektive enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.
Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse.
Tilläggstjänster som serviceavtal eller dylikt utgår enligt separat uppgörelse.
*Avgörs av de två senaste årens normalkorrigerade genomsnittsförbrukning ±5%.

