
Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 Januari 2022

Normalprislista fjärrvärme småhus 2022
Nora, Odensbacken, Skinnskatteberg

Grundpris

1 gång vartannat år                         675 kr/år

1 gång per år                                  1200 kr/år

Kategori 1 < 20 000 kWh per år

Grundpris 4 625 kr/år

Energipris 1 april – 31 oktober         53,5 öre/kWh

Energipris 1 november – 31 mars    88,5 öre/kWh

Denna prislista avser en- och tvåfamiljsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive 
Mervärdesskatt. I energipriset ingår nu gällande energiskatter och miljöskatter.
Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert

Kategori 2 > 20 000 kWh per år

Grundpris 4 900 kr/år

Energipris 1 april – 31 oktober         53,5 öre/kWh

Energipris 1 november – 31 mars    88,5 öre/kWh



Tillämpningsbestämmelser

Årskostnad exempel

I exemplen ovan är det räknat på att 65% är uttaget på vinter och 35% på sommaren av den 
totala årsförbrukning  

Årlig uppräkning av priserna

Justering av samtliga priser ovan samt justering av kategoritillhörighet görs varje år den 1 januari.  

Avläsning

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 
Fjärrvärme tillhanda senast på den i fakturan angiven förfallodag

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 Fjärrvärme AB 023 – 103 13

Värmeanvändning 15 000 kWh per år

Grundpris 4 625 kr

Energipris 53,5 öre x 5 250 kWh= 2 809 kr

Energipris 88,5 öre x 9 750 kWh= 8 629 kr

Total årskostnad 16 063 kr

Värmeanvändning 25 000 kWh per år

Grundpris 4 900 kr

Energipris 53,5 öre x 8 750 kWh = 4 681 kr

Energipris 88,5 öre x 16 250 kWh =14 381 kr

Total årskostnad 23 962 kr


