
Prislista
Företag i Vejbystrand

EFFEKTPRIS

 Debiteringseffekt Grundpris Pris
0–30 kW 647,5 kr/år 569 kr/kW
30–100 kW 3 010,3 kr/år 490,3 kr/kW
100–250 kW 11 076,5 kr/år 409,6 kr/kW
250–500 kW 30 742,1 kr/år 330,9 kr/kW
> 500 kW 71 052,5 kr/år 250,3 kr/kW

ENERGIPRIS

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 649,3 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 413,7 kr/MWh
Sommar: jun–aug 220,7 kr/MWh

FLÖDESPRIS

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 3,86 kr/m3

PRISEXEMPEL
För en fastighet som har en debiteringseffekt på 120 kW och förbrukar 520 MWh/år 
och har ett flöde på 8 320 m3 under november–mars blir totala årskostnaden 
396 174,9 kr (11 076,5 kr + 120 kW x 409,6 kr/kW + 520 MWh x säsongspris kr/MWh + 
8 320 m3 x 3,86 kr/m3). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbruk-
ningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på 
temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %
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FÖRKLARINGAR
Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödes-
pris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram som fast pris 
+ effektpriset multiplicerat med debiteringseffekt. Den rörliga delen utgörs av energi-
priset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärr-
värmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden november till mars 
och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

DEBITERINGSEFFEKT
Debiteringseffekten (E-värde) beräknas som medelvärdet av de två senaste årens 
medeleffektuttag baserat på den normalårskorrigerade värmeanvändningen under 
januari–februari. Minsta E-värde är 3. E-värdet revideras årligen 1 juli och det aktuella 
E-värdet framgår av fakturan.

GILTIGHET
Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är exklusive moms.

NORMALÅRSKORRIGERING
Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett 
av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

PRISREDUKTION VID INDUSTRIELL VERKSAMHET
Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme 
som används. Det förutsätter att Nevel först får en ”Försäkran om industriell verksam-
het”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Kontakta kundservice för 
mer information.

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

SÄRSKILDA PRISVILLKOR FÖR DELLEVERANSER
Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens 
behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till 
exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta 
oss för offert.
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