
Anläggningsavgift
 0 - 425 kW 763 kr/kW
 426 - 1 250 kW 51 205 kr/år + 644 kr/kW
 1 251 -      kW 245 053 kr/år + 491 kr/kW

Energiavgift

Januari  742 kr/MWh
Februari 759 kr/MWh
Mars 625 kr/MWh
April - November 306 kr/MWh
December 664 kr/MWh
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Fjärrvärmepriser 2023 
Prislista TOPP

Kunder som uppfyller något av nedanstående kriterium är hänvisade till denna prislista, Prislista Topp:
1. Kunder med annan baslastenergi än fjärrvärme. Med annan baslastenergi menas att man har en  

kompletterande installation som täcker basbehovet för uppvärmning och tappvarmvatten och där  
fjärrvärme enbart täcker delar av behovet, framför allt under den kalla årstiden.

2. Om mätpunkten har annan baslastenergi tillsammans med fjärrvärme där förhållandet mellan  
den årliga fjärrvärmeförbrukningen (kWh) och toppeffektbehov av fjärrvärme (kW) är mindre än  
2000 timmar, dvs årsenergi fjärrvärme(kWh) / toppeffekt fjärrvärme(kW) < 2000(h).

Priserna anges exklusive moms och gäller från och med 1 januari till 31 december 2023.

EFFEKTKOSTNAD

Vi tar ut en effektkostnad för att täcka våra lång- 
siktigt fasta kostnader för distribution och produk-
tion av fjärrvärme. Storleken på effektkostnaden  
beror på vilket maximalt effektbehov din anläggning 
har av fjärrvärme vid -19ºC grader. Anläggningsef-
fekten anges i kW på fakturan.

Effektkostnaden i Prislista Topp baseras på  
kundens maximala effektuttag som normalt upp-
träder vid -19ºC utomhustemperatur. Anläggnings- 
effekten vid -19ºC utomhustemperatur beräknas av 
SFAB utifrån effektsignatur och anges i kW på fak- 
turan.

Ett befintligt abonnemang som väljer Prislista Topp 
åsätts en beräknad anläggningseffekt utifrån tidiga-
re års effektmätning som visar anläggningens maxi-
mala effektuttag. En uppjustering av anläggningens 

abonnerade effekt görs årligen ifall den uppvisar be-
hov som överstiger gällande effektnivå.

ENERGIAVGIFT

Energiavgiften är direkt relaterad till energianvänd-
ning. Den ska framförallt täcka våra kostnader för 
bränslen men även för skatter, transporter och lager-
hållning. Eftersom vår bränslemix varierar över året 
är också energipriset olika. Energipriset är baserat på 
ett medelpris på månadsbasis för de bränslen som 
används den aktuella månaden.

AVLÄSNING OCH FAKTURERING

Vi läser av och fakturerar energiförbrukningen 
månads vis.    

PRISLISTA TOPP

Effektnivå
kW

Effektavgift
kr/år

Effektpris
kr/kW

0-425 0 852
426-1 250 57 132 719

1 251- 273 408 549

Effektkostnad


