
Effektintervall 
Fast pris 

kr / år 

Effektpris 

Kr / kW & år 

Energipris 

öre / kWh 

Flödesavgift 

Kr / m3 

0 - 39 kW 1628 583kr 48,8 öre 1,07 

40 - 199 kW 2742 548 kr 48,8 öre 1,07 

Mer än 200  kW 13 109 515 kr 48,8 öre 1,07 

Prislista 2022 
Fjärrvärme  

Priserna är exklusive moms 

Kvänum Näringsidkare 

Lantmännen Agrovärme AB  

010 - 556 09 20 

agrovarme@lantmannen.com 

www.agrovarme.se 

Fast pris 

Faktureras ma nadsvis och bera knas utifra n fastighetens a rliga effektbehov.  

Effektpris 

Faktureras ma nadsvis.  

Fo r att fa  fram effektavgiften utga r vi fra n den maximala va rmefo rbrukningen i kWh / timme. Till grund ligger ma tning 

eller bera kning. Vid behov kan vi justera effektavgiften da  vi har levererat va rme under minst tva  kalendera r. Justering 

sker enligt den s.k. kategorimetoden. Medeltalet av energifo rbrukningen ( i kWh ) under de tva  senaste a ren korrigeras till 

normala r med ha nsyn till utetemperaturen. Vi dividerar med ett kategorital ( timmar / a r ) som fo r bostadsfastigheter a r 

2200 timmar / a r och fo r o vriga fastigheter a r 1700 timmar / a r. Den verkliga energifo rbrukning ligger da refter till grund 

fo r effektavgiften. Effektrevidering sker normalt under februari ma nad. 

Fo r speciella abonnemang anva nder vi delvis andra kategorital. 

Flödesavgift 

Din fja rrva rmereturtemperatur pa verkas av effektiviteten pa  din va rmecentral.  
Om du har en la g returtemperatur utnyttjar du ditt fja rrva rmevatten pa  ett effektivt sa tt, d.v.s. att du utvinner en sto rre 

ma ngd energi ur varje kubikmeter fja rrva rmevatten.  

Om du har en ho g returtemperatur ga r det a t fler kubikmeter fja rrva rmevatten fo r att tillgodose ditt energibehov. I den 

nya modellen a r flo desdelen baserad pa  hur ma nga kubikmeter fja rrva rme vatten som passera genom din va rmecentral 

Energipris 

Energipris faktureras ma nadsvis och utga r fo r den fja rrva rme fastigheten anva nt under ma naden. 

Anslutningsavgift 
Anslutningsavgiften a r kopplad till fastighetens effektbehov samt markfo rha llanden fo r ingra vning av kulvert. Avgiften 

offereras enskilt vid varje anslutningstillfa lle. 
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