
 

  Normalprislista år 2022 för 
fjärrvärmeleveranser i Malmköping 

   Bilaga 1 
 
 
Avgift för villor i Malmköping 2022                                  1 MWh = 1000 kWh 

 

Fast avgift: 3 450 kr/år (inkl. moms)  

Fast avgift fördelas lika över årets tolv månader. 

  
Energiavgift: 861 kr/MWh (inkl. moms) 
Hyresavgift  
för kundanläggning:   150 kr/mån (inkl. moms) 

 
 
Avgift för övriga fastigheter i Malmköping 2022             1 MWh = 1000 kWh 

 

Energiavgift:  467 kr/MWh (exkl. moms) 
Distributionsavgift:  494 kr/MWh vinter (exkl. moms) 
Hyresavgift 
för kundanläggning:  240 kr/mån (exkl. moms) 
 

Årets fasta avgift för övriga fastigheter baseras på föregående två års förbrukning under perioden 
november-mars. 80 procent av denna förbrukning korrigeras för normalår, 20 procent korrigeras inte. 
Den därigenom framräknade och korrigerade förbrukningen (”vinterenergi”) multiplicerad med 
Distributionsavgiften utgör årets fasta avgift. Denna fasta avgift fördelas lika under alla årets dagar (dvs 
ungeför lika varje månad). 

   
 
 

Denna normalprislista gäller för fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela värmebehov. 
För fastigheter där uppvärmning kombineras med annat (så kallad delleverans), som t ex ved, pellets, 
värmepump med mera gäller särskilda prisvillkor. 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 
Fakturering sker månadsvis i efterskott. Betalning ska vara Solör Bioenergi Öst AB 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, e-
faktura (privatpersoner) och svefaktura (företag). 

 
Övrigt 
Kunden äger vanligtvis Kundanläggningen, i annat fall tillkommer hyresavgift enligt ovan. Avgift och villkor för 
anslutning till fjärrvärmenätet fastställs i en separat uppgörelse i varje enskilt fall.  
 
Fjärrvärmelag 
För att du som kund ska vara trygg finns en särskild fjärrvärmelag. Det innebär bland annat att ändringar i 
fjärrvärmepriset måste meddelas två månader i förväg och att du som kund har möjlighet till förhandling och 
medling när det gäller ändringar i villkoren. Som kund har du även rätt att säga upp ditt fjärrvärmeavtal. 
 
Solör Bioenergi Öst AB följer gällande allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som framtagits av 
branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och konsumentverket. 


