Normalprislista år 2021 för
fjärrvärmeleveranser i Vansbro

Exklusive moms

Inklusive moms

D* x 855 kr/år

D* x 1 068,75 kr/år

Energipris jan-feb

70,3 öre/KWh

87,875 öre/kWh

Energipris mar-apr

60,8 öre/KWh

76,0 öre/kWh

Energipris maj-aug

48,3 öre/KWh

60,375 öre/kWh

Energipris sep-okt

60,8 öre/KWh

76,0 öre/kWh

Energipris nov-dec

70,3 öre/KWh

87,875 öre/kWh

Distributionsdel
Distributionsavgift
Rörlig del

Energipris debiteras för förbrukad fjärrvärme månadsvis i MWh. 1 000 kWh = 1 MWh

D*= Distributionstal
Priser gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energiskatter och miljöskatter. Pris för anslutning eller
ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.
Distributionsavgift
Distributionsavgiften beräknas av förbrukning nov-feb föregående vinter. Distributionstalet baseras på den
normalårskorrigerade förbrukningen nov-feb delat med antal timmar*. Lägsta distributionstal är 4.
Distributionstalet revideras årligen per den 1 januari och det aktuella värdet framgår av fakturan.
Distributionsavgiften fördelas per månad.
Beräkningen av distributionstal utförs först när full mätperiod är tillgänglig, till dess gäller debiteringseffekt
enligt Avtal om fjärrvärmeleverans.
Normalårskorrigering
Solör Bioenergi Västerdala AB baserar normalårskorrigeringen på graddagsstatistik som publiceras av SMHI.
Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.
Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse. Kunden äger fjärrvärmecentralen.
Tilläggstjänster som serviceavtal eller dylikt utgår enligt separat uppgörelse.
Avläsning och debitering
Avläsning sker normalt 12 gånger per år. I det fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energikostnaden baserat
på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter att en ny avläsning genomförts eller när
fjärrvärmeavtalet upphör. Faktura sänds normalt en gång per månad via mail eller post och omfattar debitering
av distributionsdel och rörlig del för föregående månad. Betalning ska vara Solör tillhanda senast på den i
fakturan angivna förfallodagen. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt de övriga kostnader som
kan vara förenade med dröjsmålet, t.ex. påminnelse- och inkassoavgift. Vi erbjuder betalning via autogiro och
E-faktura
Särskilda prisvillkor för delleveranser
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 i näringsverksamhet respektive enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.
* För byggnader med avvikande förbrukningsmönster fastställs debiteringseffekten efter särskild grund.

