Normalprislista fjärrvärme företag 2020
- Näsviken

Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 januari 2020
Pris exklusive moms
Abonnemang
(kW)

Grundpris
(kr/år)

Distributionsavgift
(kr/år)

Energipris
(kr/MWh)

Flöde
(kr/m3)

10-99

4 500

609 x D

403,9

3.37

100-499

7 390

596 x D

403,9

3.37

500-799

57 850

540 x D

403,9

3.37

107 125

478 x D

403,9

3.37

800-

Priset på fjärrvärme är uppdelat i fyra priskomponenter.
Grundpris: Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår. Debiteras månadsvis
jämnt fördelat.
Distributionsavgift: Avgift utifrån hur stort abonnemang som behövs för fastigheten, beräknas med
hjälp av ett så kallat distributionstal (D), se mer info längre ned. Priset gäller per kalenderår som
delas upp och faktureras månadsvis.
Energipris: För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (kr/MWh).
Flöde: Ett flödespris tas ut per m3 fjärrvärmevatten som passerat genom fastighetens
fjärrvärmecentral.
Samtliga priser är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande
energiskatter och miljöskatter.
Undercentral ägs av kund.
Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert

Tillämpningsbestämmelser

Distributionsavgift
Distributionsavgiften beräknas efter kategoritalsmetod som Svensk Fjärrvärme rekommenderar.*
Normalårskorrigerat medelvärde för de två senaste årens förbrukning (kWh) under perioden maj-april,
dividerat med fastighetens kategorital ger distributionstal (D). Distributionstalet multipliceras med
avgiften ovan, där summan 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 energiindex. För bostäder är kategoritalet 2000, lokaler 1800 och skolor 1700.
Distributionsavgiften revideras årligen per den 1 januari som det normalårskorrigerade medelvärdet av
de senaste två årens värmeleveranser under perioden maj-april.
*För byggnader med avvikande förbrukningsmönster fastställs distributionsavgiften efter särskild grund
Normalårskorrigering
Solör Bioenergi Fjärrvärme baserar normalårskorrigeringen på energiindexstatistik som publiceras av
SMHI. Endast den del av fjärrvärmeanvändningen som är väderberoende normalårskorrigeras.
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 Värme 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 Värme AB 0533-101 91

