
 
 
Normalprislista år 2023 för fjärrvärmeleveranser i Sandudden 
  
   
                                                       1–2 familjs hus 
 

Fast avgift: 7075 kr/år inkl. moms 
 (5 660 kr/år exkl. moms) 

Fast avgift fördelas lika över årets tolv månader.  

Energipris: 99,25 öre/kWh inkl. moms  
 (79,40 öre/kWh exkl. moms)  

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

 

 Övriga fastigheter 

 

Fast avgift: (7 350 kr per år inkl. moms) 
 (5 880 kr per exkl. moms) 
 

Effektavgift: (982,50 kr per kW och år inkl. moms) 
 (746 kr per kW och år exkl. moms) 

Effektavgift beräknas efter den kategoritalsmetod som Energiföretagen rekommenderar. Normalårs korrigerat medelvärde 
för de två senaste årens vinterförbrukning (kWh) dividerat med fastighetens kategorital ger effektavgift. Effektavgift 
multipliceras med avgiften ovan, summan fördelas lika över årets tolv månader. Normalårskorrigering enligt en 
korrigeringsfaktor som anger hur mycket kallare eller varmare året varit jämfört med ett normalår enligt SMHI:s graddagar 
Denna summa 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 graddagar). 

 

     Energipris:   April-Oktober       November-Mars  
 50 öre/kWh inkl.         82,50 öre/kWh inkl. moms 
 (40 öre/kWh exkl. moms)               (66 öre/kWh exkl. moms)    

 

            Kategorital: bostäder 2200, kontor och affärshus 1500–1800, skolor 1700 och industrier 1500. 
 
 
Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela värmebehov. 
För fastigheter med delleverans, 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 
Faktura sänds en gång per månad via mail eller post. Betalning ska vara Solör Bioenergi 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. 

 
Övrigt 
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt Energiföretagens gällande allmänna avtalsvillkor för leverans av 
fjärrvärme som används i näringsverksamhet respektive enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats. 
 
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. 
 
Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse. Kunden äger fjärrvärmecentralen 


