
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FJÄRRVÄRMEPRISER från 2019-01-01 - tillsvidare (exklusive moms)  
Fastigheter i Bjästa och Husum 
 

 

Version 1, 2018 

1. Fast avgift 
2 091 kr/år 
  

2. Effektavgift  
R= 0,85 
 
Effektavgiften grundas på fastighetens behov av 
värme och varmvatten, vilket uttrycks i debiterings- 
effekten P (kW). Avgiften påverkas också av 
reduktionsfaktorn R.  
Effektavgiften indelas i följande avsnitt: 
 
Prisgrupp 0,  
P =0-99 kW  
R x (652xP)kr/år 
 
Prisgrupp 1,  
P =100-599 kW  
R x (12700+524xP)kr/år 
 
Prisgrupp 2,  
P =600-2999 kW  
R x (69420+429xP)kr/år 
 
Prisgrupp 3,  
P =3000-5999 kW  
R x (448060+300xP)kr/år 
 
Prisgrupp 4,  
P >6000 kW  
Avgiften enligt särskild överenskommelse 
 
Debiteringseffekten (P)beräknas genom att dividera det 
senaste årets normalårskorrigerade förbrukning i kWh (1 
MWh =1000 kWh) med ett kategorital. Den framräknade 
effekten avrundas till jämna kW. 
 
Debiteringseffekt (P)=årsenergiförbrukning (kWh) 

               Kategorital 

Följande kategorital tillämpas: 
 

1. Bostadsfast med värme och varmvatten 2 300 

2. Bostadsfast med enbart värme 1 700 

3. Bostadsfast med del av värmebehovet 1 350 

4. Industrifast med värme och varmvatten 1 350 

5. Övriga fast med värme och varmvatten 1 700 

6. Övriga fast med enbart värme 1 350 
7. För speciella abonnemang skall annat 

kategorital tillämpas med hänsyn till 
abonnentens specifika behov. 

 

 

3. Energiavgift 
Energiavgiften utgår efter gällande energipris  
(B) i kr/MWh multiplicerat med förbrukningen  
(W) i MWh. Energipriset är lika under sommar och vin-
terperioden. 
 
B= 471 kr/MWh 
 

4. Flödespremie 
(Endast för fastigheter i Bjästa och endast under perioden 
november-april) 
Q/W- värdet (m³ vattenflöde/MWh uttagen energi)  
utgör ett mått på hur effektivt värmesystemet fungerar. 
Detta värde bör vara så lågt som möjligt. 
 
Om uppmätt månadsvärde 
- är lägre än referensvärdet utgår en rabatt 
- är högre än referensvärdet utgår en tilläggsavgift. 
 
Rabatten/tilläggsavgiften uppgår till 4 kr/MWh 
multiplicerat med skillnaden mellan uppmätt Q/W- 
värde och referensvärdet och energiförbrukningen 
för respektive månad. Denna kan aldrig bli större än 40 
kr/kW månad (kW debiteringseffekt). 
 
Referensvärde: 
Perioden (november,mars-april)  25 m3/ MWh 
Perioden (december-februari)  20 m3/ MWh 
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