Fjärrvärmepris i Vagnhärad

Prislista – företag
Denna prislista gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Denna prislista gäller tills vidare fr.o.m. 2013-12-01 och ersätter alla tidigare
gällande normalprislistor.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektpris
Effektpriset delfaktureras månadsvis och indexeras enligt följande:
Effektpris (kronor/år) = EA (kr/kW) * DE (kW) * K1/K1, bas
EA
DE
K1, bas
K1

= Effektavgift (beroende av prisgrupps startvärde, se tabell nedan)
= Debiteringseffekt
= 311,4 (2012-01-01)
= årsmedelvärdet av Konsument Pris Index (nedan KPI) för kalenderåret före
leveransåret enligt Statistiska Centralbyrån (nedan SCB) med en decimal
angivet värde och med 1980 som basår.

Justering av ovanstående effektpris görs årligen i januari, med start 2013.
Prisgrupp
Värmeleverans, MWh/år
Effektavgift (EA), kr/kW

PG1
0 - 99
744

PG2
100 - 249
724

PG3
250 - 499
703

PG4
500 – 2 999
682

PG5
> 3 000
662

Debiteringseffekten (DE), som uttrycks i kW, är den högst uppmätta dygnsmedeleffekten
under perioden 1 juli – 30 juni föregående år. Debiteringseffekten justeras årligen i juli, med start
2013. Debiteringseffekten avrundas till närmsta heltal och visas på fakturan.
I händelse av att dygnsmedelvärden skulle saknas eller vara uppenbart felaktiga beräknas
debiteringseffekten på grundval av föregående års debiteringseffekt. Detta förutsätter att
abonnemangets omfattning inte förändrats.

Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme. Energipriset faktureras månadsvis och indexeras
enligt följande:
Energipriset utgår enligt följande två säsongspriser:
- sommar (1 april – 31 oktober)
- vinter (1 november – 31 mars)
Energipris, sommar: (öre/kWh) = 31,00 * (0,20 * K2/ K2, bas + 0,05 * P15/P15, bas + 0,75 *PP/PP, bas)
Energipris, vinter:

(öre/kWh) = 50,70 * (0,20 * K2/ K2, bas + 0,05 * P15/P15, bas + 0,75 *PP/PP, bas)

Förklaring: procentuell del av priset

(20 % = KPI)

(5 % = olja)

(75 % = skogsflis)

K2, bas
K2

= 311,4 (2012-01-01)
= medelvärdet av de fyra senast publicerade kvartalsvärdena av KPI enligt SCB,
med en decimal angivet värde och med 1980 som basår.

P15, bas
P15

= 382,2 (2012-01-01)
= medelvärdet av de fyra senast publicerade kvartalsvärdena för prisindex för
eldningsolja 1 i producent- och importled enligt SCB, med en decimal angivet värde.
(1990=100)

PP, bas

= 211 (2012-01-01)

PP

= medelvärdet av de fyra senast publicerade kvartalsvärdena för genomsnittligt
inköpspris, utan decimal, avseende skogsflis för Värmeverk. Exklusive skatter enligt
Energimyndigheten.

Justering av ovanstående energipriser görs varje kvartal, med start 2013-07-01.

Flödespris
Flödespriset baseras på den mängd fjärrvärmevatten (mäts i m3) som passerat genom kundens
fjärrvärmecentral. En väl injusterad växlare har ett flöde på ca 20 m3/MWh.
OBS! Flödespriset gäller enbart vintertid, dvs. 1 november - 31 mars.
Flödespriset faktureras månadsvis och indexeras enligt följande:
Flödespris (kronor/ m3) = 3,10 * m3 * K1/K1, bas
K1, bas
K1

= 311,4 (2012-01-01)
= årsmedelvärdet av Konsument Pris Index (nedan KPI) för kalenderåret före
leveransåret enligt Statistiska Centralbyrån (nedan SCB) med en decimal angivet
värde och med 1980 som basår.

Justering av ovanstående flödespris görs årligen i januari, med start 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indexering, allmänt
Det fasta priset sätts aldrig lägre än det vid avtalets ingående angivna värde.
Skulle principerna för beräkningen av ovan angivna index ändras eller om indexen inte längre utges,
ska annat likvärdigt index användas.
Om skatter eller avgifter som inte ingår i indexen, direkt eller indirekt, förändras eller nya skatter
tillkommer så att Statkrafts kostnader för värmeleverans påverkas, äger Statkraft rätt att ändra priserna
i motsvarande mån.
Prisändring
Statkraft har rätt att ändra denna prislista eller göra tillägg på det sätt som framgår av gällande
Allmänna avtalsvillkor och vid varje tidpunkt gällande fjärrvärmelag.
Tillkommer nya skatter eller avgifter, vilka påverkar Statkrafts kostnader för värmeleverans, äger
Statkraft rätt att ändra priserna i motsvarande mån.
Prisreduktion för industriell verksamhet
Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion för den fjärrvärme som används
i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Statkraft årligen får en ”Försäkran om avdragsberättigad
verksamhet”. Prisreduktion sker med 7 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m. 1 januari 2013
och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast
den 31 oktober varje år om prisreduktionsbeloppet ändras.

Avläsning och debitering
Avläsning sker normalt 12 gånger per år. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energipriset
baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter det att en ny avläsning
genomförts eller när fjärrvärmeavtalet upphör. Faktura sänds normalt en gång per månad och omfattar
debitering av effekt-, energi- och flödespriset för föregående månad. Betalning ska vara Statkraft
tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen.
Provning av mätare
Finns misstanke om att mätningen är felaktig kan provning av mätare begäras. Om avvikelsen från rätt
värde inte är större än ±5 % faktureras kunden med faktisk kostnad för provningen.
Avstängning/återinkoppling
Vid avstängning respektive återinkoppling utgår en avgift om 1 500 kr exklusive moms.
Övriga villkor
För fjärrvärmeleveranser gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för
annat än enskilt bruk* och vid varje tidpunkt gällande fjärrvärmelag samt vad som i övrigt avtalats.
* Denna prislista är de avgiftsbestämmelser som de Allmänna avtalsvillkoren refererar till.
Kontakta oss
Om ni har frågor eller vill ha mer information är ni alltid välkomna att ringa vår kundservice på
telefon 0300-56 24 00, maila oss på kundservice@statkraft.se eller gå in på www.statkraft.se.
Vi är anträffbara helgfria vardagar mellan klockan 08.00 - 16.00.

