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Normalprislista fjärrvärme
flerbostadshus och lokaler
i Härnösand 2015
Prislistan avser flerbostadshus och lokaler – till exempel skolor, bibliotek,
kontor, affärer, industrilokaler. Priset är uppdelat i ett effektpris och ett
energipris enligt nedan. Angivna priser är exklusive moms och gäller tills
vidare från 2015-01-01.

Effektpris:
Prisgrupp
1		

Abonnerad effekt (E), kW
		

≤ 200				

2				 ≥ 201

Effektpris, kr/år
480 x E
10 900 + 425 x E

Energipris: 42, 2 öre/kWh
För ytterligare information och förklaringar, se nästa sida.
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Information och förklaringar
Abonnerad effekt, E
Effekten, E, beräknas varje år i januari som ett medelvärde av de två senaste årens
temperaturkorrigerade energiförbrukningar. Medelvärdet divideras emd det kategorital som gäller för respektive fastighetskategori.
Kategoritalet (utnyttjandetiden) är den tid som teoretiskt skulle åtgå för att vid maximal belastning (maximal effekt) använda årsbehovet av energi.
E=

Årsenergiförbrukning (kWh)
kW
Kategorital (h)

FASTIGHETSKATEGORI		

KATEGORITAL

Flerbostadshus			

2300

Lokaler				

1800

Kategoritalet är i huvudsak beroende på hur fjärrvärmen (värme och varmvatten)
utnyttjas i fastigheten. I en lokal används normalt inte lika mycket varmvatten som
i en bostad. För speciella leveranser kan annat kategorital tillämpas.
Avläsning och fakturering
Fakturering sker varje månad och baseras på avläst energiförbrukning. I de fall
märvärde saknas baseras fakturan på en beräknad och preliminär energiförbrukning.
Justering sker sedan vid nästa avläsningstillfälle.
Övriga villkor
För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme som används i
näringsverksamhet.
Övrig information
Normalprislistan gäller för alla kunder som köper fjärrvärme under hela året. För
tillfällig leverans eller leverans delar av året gäller separat överenskommelse.
1 öre/kWh = 10 kr/MWh
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