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Fjärrvärmepriser 2021 
Prislista BAS och FAST

Prislista BAS och FAST gäller för kunder som har en jämn uttagsprofil  
över året och där merparten av värmebehovet kommer från fjärrvärme.
Priserna anges exklusive moms och gäller från och med 1 januari till  
31 december 2021.

EFFEKTAVGIFT

Effektavgiften ska täcka våra fasta kostnader för 
distribution och produktion av fjärrvärme. Storleken 
på effektavgiften beror på vilken abonnemangs- 
effekt ditt abonnemang har. Abonnemangseffekten 
motsvarar den maximala timmedeleffekten vid -5° C 
dygnsmedeltemperatur och anges i kW på fakturan. 

Abonnemangseffekten mäts och kontrolleras 
regelbundet. När effekten förändras mer än ±5 % 
ändras effektvärdet. Mer detaljerad information om 
abonnemangseffekten och hur mätningen går till 
finns angivet på vår hemsida.

ENERGIAVGIFT

Energiavgiften är direkt relaterad till 
energianvändningen. Den ska framförallt täcka 
våra kostnader för bränslen men även för skatter, 
transporter och lagerhållning. Eftersom vår 
bränslemix varierar över året är också energipriset 
olika. Energipriset baseras på ett mixpris för de 
bränslen som används för  
perioderna december-mars, maj-augusti samt april 
och september-november. 

AVLÄSNING OCH FAKTURERING

Vi läser av och fakturerar energiförbrukningen 
månads vis.    

PRISLISTA BAS

Prislista Bas är en prismodell som lämpar sig bäst för 
kunder där merparten av husets energibehov täcks 
med fjärrvärme och har en uttagsprofil över året som 
stämmer med sin kundkategori.

Prislista Bas kan inte väljas för fastigheter som har 
annan baslast än fjärrvärme.

PRISLISTA FAST

Prislista Fast lämpar sig bäst för den som har 
en specifikt hög energiförbrukning relativt 
”normalförbrukaren” under den kalla årstiden 
eller för den som inte vill ha en allt för varierande 
månadskostnad.

 
 
Prislista Fast kan inte väljas för fastigheter som har 
annan baslast än fjärrvärme.

Effektnivå
kW

Effektavgift
kr/år

Effektpris
kr/kW

0-300 0 976
301-875 46 399 816

876- 253 387 578

Effektnivå
kW

Effektavgift
kr/år

Effektpris
kr/kW

0-300 5 719 1 215
301-875 65 757 1 032

876- 296 152 758

Energiavgift
December-Mars 557 kr/MWh
April, September-November  349 kr/MWh
Maj-Augusti  145 kr/MWh

Energiavgift
December-Mars 444 kr/MWh
April, September-November  284 kr/MWh
Maj-Augusti  146 kr/MWh

Effektkostnad Effektkostnad


