
Prislista fjärrvärme flerbostadshus och lokaler Härnösand 2021 
Angivna priser är exklusive moms och gäller tills vidare från 2021-01-01.

FJÄRRVÄRME | VATTEN | ELNÄT | EL | ÅTERVINNING | BIOGAS | VINDKRAFT

Fast pris/effektpris 1 024 kr/kW

501-750 MWh 15 kr/MWh
751-1000 MWh 27 kr/MWh
1001- 1500 MWh 35 kr/MWh
1501-2000 MWh 53 kr/MWh
2001- MWh 106 kr/MWh

Priser

Volymrabatt*

Energipris
december-mars 531 kr/MWh

april-november 276 kr/MWh

Prislistan avser flerbostadshus och lokaler. Till exempel skolor,  bibliotek,  
kontor, affärer och industrilokaler. Prismodellen består av två delar: effekt 
och energi. Effekt mot svarar den fasta delen av priset och energi den 
rörliga delen. 
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  FJÄRRVÄRME | VATTEN | ELNÄT | EL | ÅTERVINNING | BIOGAS | VINDKRAFT

Så beräknas kostnaden
Den fasta kostnaden beräknas genom att 
den abonnerade effek ten multi pliceras med 
gällande pris (kr/kW). Vi rekommenderar en 
lämplig effekt för den aktuella anläggningen, 
baserat på fastighetens maximala effektbehov.

Den rörliga kostnaden beräknas genom att 
den uppmätta energi förbrukningen multipli
ceras med gällande pris (kr/MWh). Priset är 
indelat i två säsonger:
  Vinter (januarimars, december)
  Vår/höst/sommar (aprilnovember)

* Volymrabatt tillämpas enligt på framsidan 
angivna intervall och baseras på fastighetens 
upp mätta energiförbrukning på årsbasis.  
Rabatten sammanställs och avräknas på sista 
fakturan för året. 

Eget val av abonnerad effekt
Du kan välja en annan effekt än den vi rekom

menderar. Det egna valet ska anmälas skriftligt 
till HEMABs Kundservice senast den sista 
december och bindningstiden är 12 kalender
månader. 

Vid dygnsmedeluttag över abonnerad effekt 
korrigeras det fasta priset. Det inne bär att mel

lanskillnaden mellan den av er valda effekten 
och det faktiska effektuttaget multipliceras med 
det fasta priset, för att sedan multipliceras med 
1,3, som är korrigeringsfaktorn. Detta justeras 
över hela bindningstidens 12 månader. 

Lägsta abonnerade effekt är 5 kW.

Övrig information
För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna 
avtalsvillkor för fjärrvärme som används i 
näringsverksamhet.

Som utgångspunkt för att bedöma fastighetens 
maximala effektbehov har vi tittat på historiska 
mätvärden vid en dygns medeltemperatur på 
15°.

Begrepp och förtydligande
1 MWh = 1000 kWh 
100 kr/MWh = 10 öre/kWh

Räkneexempel volymrabatt
Fastighet som förbrukar 1 750 MWh

MWh Kr Rabatt i kr
500 x 0 = 0
250 x 15 = 3 750 kr
250 x 27 = 6 750 kr
750 x 35 = 26 250 kr

Summa 36 750 kr


