
Effektintervall 
Fast pris 

kr / år 

Effektpris 

Kr / kW & år 

Energipris 

öre / kWh 

Flödesavgift 

Kr / m3 

0 - 25 kW 2 074 1 174 kr 59,3 öre 1,10 

26 - 75 kW 3 820 1 048 kr 59,3 öre 1,10 

Mer än 76  kW 8 731 1 010 kr 59,3 öre 1,10 

Prislista  
Fjärrvärme 2022   

Vill Du se hur vi tar fram din effekt -  vänd / se baksida 

Priserna är exklusive moms 

Bjärnum Näringsidkare 

Lantmännen Agrovärme AB  

010 - 556 09 20 

agrovarme@lantmannen.com 

www.agrovarme.se 

Fjärrvärmepriset består av fyra delar.  
Du som kund kan påverka tre av delarna  genom ditt sätt att använda energi.  

*** -13,1°C ä r SMHIs främrä knäde dimensionerände vinterutetemperätur (DVUT-1 dygn)i Hä ssleholm.  

Månadsavgift 

- fast pris 

Effektpris 

- Uppmätt effekt 

Energipris 

- använd energi 

Flödesavgift 

- uppmätt flöde 
+ + + 

Månadsavgift 

Tä cker till stor del vä rä fästäkostnäder som t.ex.  fo r fjä rrvä rmeledningär, pännor m.m.  

Effektpriset  
Fjä rrvä rmesystemets kostnäder beror pä  toppbelästningärnä t.ex. en käll vinterdäg, nä r nä stän ällä kunder 
beho ver som mest vä rme, ä r det som bestä mmer hur mycket produktionsänlä ggningen och hur storä led-
ningär som mä ste byggäs och finnäs.  
Dä rfo r ä r det rä ttvist ätt det pris som kund betälär ocksä  här en komponent beroende äv vä rmeuttäget. 
Priset bestä ms äv din fästighets effektbehov vid -13,1°C***,  sä  källäd effektsignätur.  
Den berä knäs en gä ng om ä ret utifrä n mä tvä rden fo r just din fästighet under perioden 1 oktober till 31 
märs.  

Energipriset  

Tä cker till stor del vä rä kostnäder fo r brä nslet. Uppmä tt mä ngd energi (kWh) multipliceräs med energiäv-
giften.  

Flödespris  
Flo despriset utgä r frä n den mä ngd fjä rrvä rmevätten som stro mmär genom vä rmemä tären.  
Fjä rrvä rmen som vä rmer upp fästighetens vätten viä fjä rrvä rmecenträlen, skäll värä effektivt genom ätt 
kyläs ned sä  mycket som mo jligt innän det gä r vidäre i returledningen. Fo r ho g temperätur pä  returvättnet 
innebä r ätt det pumpäs runt ono digä mä ngder vätten i fjä rrvä rmesystemet och ätt fjä rrvä rmeproduktion-
en fä r sä mre effektivitet.  
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Så beräknas din effekt 

Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fas-

tighet under perioden  vintersäsong 1 oktober till 31 mars.  

Detta ligger till grund för den effekt  för  fjärrvärme anläggningen. 

Effektsignatur 

För flertalet fjärrvärme anläggningar finns ett tydligt samband 

mellan utetemperatur och effektbehov.  

För dessa anläggningar fastställs effektbehovet i en så kallad ef-

fektsignatur.    

Utifrån medelkurvan för respektive anläggnings dygnsmedeleffekt 

och aktuell dygnstemperatur sätts effektbehovet till en beräknad 

effekt vid en dygnsmedeltemperatur  

(DVUT-1dygn) om  -13,1°C*. 

Effektsignaturen baseras mellan måndag -fredag, går det ej att få 

en bra korrelation kommer toppeffekten att används. 

Toppeffekter vid helleverans  

För fjärrvärme anläggningar där man har en värme last över året 

t.ex. industrianläggningar med värmebehov relaterad till någon 

form av process. I dessa fall kommer effekten att fastställas utifrån 

medelvärdet av det senaste årets högsta uppmätta dygnsmedel 

effekt. (toppeffekt) 

(samtliga dagar under perioden räknas då).  

Prismodell -  Fjärrvärme   

Nu inför vi en rättvisare prismodell med miljön i fokus 

* -13,1°C är SMHIs framräknade dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT-1 dygn) i Hässleholm.  

Lantmännen Agrovärme AB  

010 - 556 09 20 

agrovarme@lantmannen.com 

www.agrovarme.se 

Exempel på effektsignatur 

Exempel på uppmätt toppeffekt vid helleverans 

Rättvisare prissättning 

Vi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning av fjärrvärmen. För 

att åstadkomma en rättvis kostnadsfördelning har vi en prismodell 

för juridiska personer  (Näringsidkare, föreningar, organisationer) 

där vi tar hänsyn till både hur mycket energi och effekt varje an-

läggning använder. 
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124 kW 

Toppeffekt 

DVUT 

DVUT =Dimensionerande Vinter Ute Temperatur 

är den kallaste dagen på året och den dagen som ditt 

värmesystem behöver jobba som hårdast för att hålla 

temperaturen i din fastighet. 

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram nya 

dimensionerande utetemperaturer för olika tidskon-

stanter. Temperaturerna baseras på den nya nor-

malårsperioden 1981-2010  


