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Fjärrvärme

F Ö R E TA G O C H F L E R FA M I L J S H U S
PRISMODELL

Effektpris

Vår prismodell består av tre delar; effektpris, energipris
och flödespris. Energipriset är dessutom uppdelat
i säsongspriser under året. Prismodellens alla delar
består endast av rörliga priskomponenter vilket ger
fakturor som helt återspeglar kostnaden för den aktuella
förbrukningen.

Effektpriset baseras på högsta dygnsmedeleffekten
innevarande månad. Effektvärdet multipliceras med
effektpriset i kronor. Du kan själv påverka ditt effektuttag genom att aktivt arbeta med din fjärrvärmecentral
och värmeanvändning för att ta ut en så jämn effekt
som möjligt.

Prismodellens uppbyggnad gör det lättare för dig som
kund att påverka den egna kostnaden. Vi vill att ditt
företag ska kunna tjäna på att energieffektivisera och
underhålla fjärrvärmeanläggningen och därmed även göra
en insats för miljön.

Energipris
Energipriset är uppdelad på tre säsongpriser – vinter,
sommar samt vår och höst. Priset är som lägst när efterfrågan på fjärrvärme är som minst – priset är högre när
efterfrågan ökar. När förbrukning och pris är som högst
blir vinsten av energibesparing som störst. Energipriset
multipliceras med aktuell månads förbrukning i MWh.

Prisalternativ
Effektpris, kr/kW		

52,37 kr

Energipris, kr/MWh

1/12–31/3

618 kr

Energipris, kr/MWh

1/4–31/5, 1/10–30/11

516 kr

Energipris

1/6–30/9

331 kr

Flödespris, kr/m³

1/9–30/4

3,31 kr

Avgifterna är exklusive moms.

Flödespris
Under perioden 1 september till 30 april gäller flödespris
för alla anläggningar. Hur mycket kostnaden blir, beror
på hur väl fjärrvärmevattnet kyls i den egna fjärrvärmecentralen. En bra avkylning av vattnet ger ett lägre flöde
och därmed en lägre kostnad.

ANSLUTNINGSAVGIFT

PRISFÖRÄNDRINGAR

Anslutningsavgift utgår med 825 kr/ansluten kW inom
vårt befintliga fjärrvärmenät. För avancerade anslutningar samt anslutningar utanför vårt befintliga nät lämnas
offert.

Fastställda priser gäller tillsvidare. Leverantören har
rätt att ändra eller göra tillägg enligt gällande allmänna
avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Effektpriset,
energipriset och flödespriset kan regleras en gång per år.
Prisändringar till följd av skatteändringar, avgifter eller
andra myndighetsbeslut, som medför förändringar
i kostnader för produktion eller distribution av fjärrvärme,
kan genomföras utan föregående underrättelse.

BYGGVÄRME
Pris lämnas mot offert.

AVTALSVILLKOR
Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet. Du hittar villkoren på www.affarsverken.se

KONTAKT
Har du frågor kan du få hjälp av vår försäljningsavdelning
på telefon 0455-783 93 eller så är du välkommen att
besöka oss på Norra Smedjegatan 53 i Karlskrona.
Samtliga avgifter är exklusive moms.

Affärsverken skapar hållbara lösningar som garanterar hög
livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling. Våra affärsområden
är Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Båttrafik och Stadsnät.

+46 (0)455-783 00. www.affarsverken.se

