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PRISLISTA 2014
FJÄRRVÄRME TRYGG
Aktuella prisvillkor för prisabonnemanget Fjärrvärme Trygg återﬁnns på prisavtalets baksida.
Fjärrvärme Trygg är Fortum Värmes normalprislista. Samtliga priser är exklusive moms.

PRISINFORMATION
Priserna nedan gäller för år 2014.

EFFEKTPRIS
Maxeﬀekt
506 kr/kW, år

ENERGIPRIS
jan-mar, dec 714 kr/MWh
apr, okt-nov 469 kr/MWh
maj-sep 285 kr/MWh

Övertrasseringsavgift
1 518 kr/kW

TEMPERATURAVGIFT/-BONUS
5 kr/MWh, °C
vid returtemperatur över 60oC tillkommer en avgift om
20 kr/MWh, oC.
VOLYMRABATT
Årligt fjärrvärmebehov (MWh)
0-250 MWh
251-1 250 MWh
1 251-2 500 MWh
2 501-7 500 MWh
över 7 500 MWh

Fast avgift
0 kr/år
2 044 kr/år
48 034 kr/år
124 684 kr/år
354 634 kr/år

ger
ger
ger
ger
ger

Prisavdrag
0 kr/MWh
8 kr/MWh
45 kr/MWh
76 kr/MWh
106 kr/MWh

För år 2014 aktuella prisvillkor se baksidan av detta prisavtal. I övrigt gäller villkor och omfattning enligt leveransavtalet.

PRISVILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME TRYGG 2013/2014 Lidingö, Nacka, Sigtuna, Stockholm, Täby och Upplands Väsby
Prisvillkoren gäller från och med 2013-01-01 och tills vidare för
fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller
annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar)
från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum
Värme).
Från och med 2012-01-01 är Fjärrvärme Trygg normalprislista, det vill säga det prisabonnemang som gäller om inte ett aktivt
val av annat prisabonnemang görs.
Har kunden valt prisabonnemanget Fjärrvärme Trygg är prisabonnemanget bundet i 12 månader. Därefter löper prisabonnemanget tills vidare. Kunden ska meddela Fortum Värme om ett
byte av prisabonnemang senast den 10:e dagen i månaden före
den månad då ett abonnemangsbyte ska börja gälla.

ring om den uppmätta dygnsförbrukningen i kWh/24h hos kunden överstiger den nivå för vilken övertrasseringsavgift senast
har utgått.

1.
Pris- och prisvillkorsändringar
Fortum Värme har rätt att ensidigt ändra prislista och gällande
prisvillkor för Fjärrvärme Trygg per den 1 januari varje kalenderår.
Kunden ska senast tre månader före den tidpunkt prisändringen
eller prisvillkorsändringen ska börja gälla underrättas om ändringen. Prisförändringar och prisvillkorsändringar under innevarande kalenderår får endast ske i enlighet med de villkor som
framgår av vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor.
Har kunden valt prisabonnemanget Fjärrvärme Trygg är både
Fortum Värme och kunden bundna vid prisvillkor enligt Fjärrvärme Trygg i 12 månader och prisvillkorsändringen får inte träda
ikraft förrän bindningstiden löpt ut.
För det fall Fortum Värme inte längre erbjuder prisabonnemanget Fjärrvärme Trygg ska kunden automatiskt debiteras
enligt aktuell normalprislista, om kunden inte väljer annat prisabonnemang.

Om kunden övertrasserat sin valda abonnerade maxeﬀekt, justeras den abonnerade eﬀekten till den övertrasserade nivån under återstoden av abonnemangets bindningstid
(12 månader). Därefter återgår abonnerad eﬀekt till av kunden tidigare vald maxeﬀekt, såvida kunden inte väljer annan
maxeﬀekt eller justering ska ske till rekommenderad maxeffekt enligt punkt 2.7 nedan, då Fortum Värmes rekommenderade maxeﬀekt är lägre än kundens valda maxeﬀekt. För det
fall abonnerad eﬀekt löper tills vidare justeras den abonnerade eﬀekten till den övertrasserade nivån under återstoden av
kalenderåret. Därefter återgår abonnerad eﬀekt till av kunden tidigare vald maxeﬀekt, såvida kunden inte väljer annan maxeﬀekt
(exempelvis Fortum Värmes rekommenderade maxeﬀekt) eller
justering ska ske till rekommenderad maxeﬀekt enligt punkt 2.7
nedan, då Fortum Värmes rekommenderade maxeﬀekt är lägre
än kundens valda maxeﬀekt.

2.
Maxeﬀekt
2.1. Eﬀektdeﬁnition
Eﬀekt deﬁnieras som dygnsanvändning (kWh) dividerat med 24h.
Eﬀekten uttrycks i kW.

2.7. Revidering
Fortum Värme kommer per den 1 januari varje kalenderår att
revidera den maxeﬀekt som kunden rekommenderas abonnera
på. Kunden ska informeras om den nya rekommenderade maxeffekten i samband med information om pris och prisvillkor för kommande kalenderår enligt punkt 1.
Om kunden inte tidigare valt en abonnerad maxeﬀekt utan
den av Fortum Värme rekommenderade maxeﬀekten tillämpats
ändrar Fortum Värme per den 1 januari varje kalenderår abonnerad eﬀekt till den av Fortum Värme reviderade rekommendationen.
Om kunden i samband med val av prisabonnemanget Fjärrvärme Trygg valt en abonnerad maxeﬀekt och
Fortum Värmes reviderade rekommenderade maxeﬀekt är lägre
än kundens tidigare valda eﬀekt, ska Fortum Värme tillämpa den
rekommenderade maxeﬀekten som abonnerad eﬀekt från och
med dagen efter det att bindningstid löpt ut eller om prisabonnemang/abonnerad maxeﬀekt löper tills vidare från och med den
1 januari följande kalenderår. Kunden ska informeras om den
ändrade maxeﬀekten senast i samband med första fakturan där
kunden debiteras enligt den ändrade maxeﬀekten.

2.2. Abonnerad maxeﬀekt
Fortum Värme rekommenderar en lämplig maxeﬀekt för varje
kund. Kunden kan välja annan än den av Fortum Värme rekommenderade maxeﬀekten. Om kunden inte väljer annan maxeffekt än den av Fortum Värme rekommenderade maxeﬀekten
ska den av Fortum Värme rekommenderade maxeﬀekten
tillämpas för debitering av effektpris.
Om kunden valt en abonnerad maxeﬀekt som efter revidering
enligt punkt 2.7 är högre än den av Fortum Värme nya rekommenderade maxeﬀekten, ska Fortum Värme tillämpa den för
kunden mer fördelaktiga nya rekommenderade maxeﬀekten för
debitering av eﬀektpris.
Lägsta tillåtna maxeﬀekt är 10 kW.
2.3. Rekommenderad maxeﬀekt
Med maxeﬀekt avses den eﬀekt som kan förväntas behövas vid
dimensionerande utetemperatur (-150C). (SMHI 1 dygn, Observatorielunden, Stockholm.)
Fortum Värmes rekommenderade maxeﬀekt baseras på en
linjär prognos av kundens eﬀektbehov när utetemperaturen är
-15°C vid SMHI:s mätpunkt Observatorielunden i Stockholm.
Beräkningen baseras på dygnsvärden för kunden som uppmätts vardagar (måndag – fredag) under närmast föregående
period oktober – april. Maxeﬀekten avrundas till närmaste heltal.
I händelse av att mätvärden skulle saknas eller vara uppenbart felaktiga beräknas rekommenderad maxeﬀekt med utgångspunkt från kundens tidigare uppmätta användning och
användningsproﬁl samt övriga kända omständigheter.
2.4. Rekommenderad maxeﬀekt vid nyanslutning
Vid nyanslutning av kund beräknas rekommenderad maxeﬀekt
enligt följande prioriteringsordning:
1. Beräknad utifrån uppgifter som påverkar anläggningarnas effektbehov, som t.ex. verksamhet, klimatskal, ventilationsﬂöden
etc.
2. Beräknad med nyckeltal som utgångspunkt. Byggnadens uppvärmda yta multipliceras med den speciﬁka maxeﬀekten (W/
m2), som beräknats för motsvarande byggnadskategori. Dessa
värden baseras på Fortum Värmes statistik.
Föreligger osäkerhet i bestämningen av maxeﬀekt bör denna
göras i samråd med kunden.
2.5. Kundval
Kunden kan i samband med val av prisabonnemanget Fjärrvärme
Trygg själv välja en annan eﬀekt än den av Fortum Värme rekommenderade.
Kundens val av abonnerad maxeﬀekt har samma bindningstid
som den bindningstid som gäller för prisabonnemanget, dvs 12
månader och gäller därefter tills vidare.
Kundens val av abonnerad maxeﬀekt måste göras senast den
10:e dagen i månaden för att börja gälla följande månad.
2.6. Övertrassering
Om kunden inte valt någon annan eﬀekt än den av Fortum Värme
rekommenderade maxeﬀekten utgår ingen övertrasseringsavgift.
Övertrassering av maxeﬀekt föreligger om den uppmätta
dygnsförbrukningen i kWh/24 h hos kunden överstiger den av
kunden valda abonnerade maxeﬀekten. Har övertrassering inträﬀat tidigare under avtalets bindningstid, eller om avtalet löper
tills vidare under innevarande kalenderår, föreligger övertrasse-

Övertrasseringsavgift baseras på skillnaden mellan den övertrasserade eﬀekten och vald maxeﬀekt. Om den övertrasserade
eﬀekten överstiger den av Fortum Värme rekommenderade maxeﬀekten, ska dock beräkningen av övertrasseringsavgiften baseras på Fortum Värmes rekommenderade maxeﬀekt.
Övertrasseringsavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista
per kW övertrassering av eﬀektuttag och debiteras som ett
engångsbelopp på nästa faktura till kunden.

2.8. Periodisering
Kostnaden för eﬀektpris för maxeﬀekt periodiseras lika över kalenderårets dygn och kunden debiteras eﬀektpriset för motsvarande antal dygn på varje månads faktura.
3.
Energipris
Energipriset är uppdelat på tre perioder: en vinterperiod
(januari – mars och december), en sommarperiod (maj – september),
samt en vår- och höstperiod (april och oktober – november).
Inom respektive period gäller energipris enligt vid var tid gällande
prislista.
4.
Temperaturavgift/-bonus
Temperaturavgift eller -bonus utgår för skillnaden mellan kundens medelreturtemperatur (Tkund) när fjärrvärmevattnet lämnar kundens fjärrvärmecentral och en referenstemperatur, vilken
är medelreturtemperaturen för samtliga kunder i Fortum Värmes
fjärrvärmesystem (Tmedel).
Kundens medelreturtemperatur är kundens energiviktade genomsnittliga returtemperatur under respektive månad.
Referenstemperaturen är den energiviktade genomsnittliga
returtemperaturen under respektive månad hos samtliga
Fortum Värmes kunder.
Om kundens medelreturtemperatur är lägre än referenstemperaturen får kunden en bonus och om kundens medelreturtemperatur är högre utgår en avgift. Avgift och bonus beräknas enligt
nedan.
(Tkund - Tmedel) [°C] * W [MWh] * 5,00 [kr/MWh,°C]
För medelreturtemperatur överstigande 60 °C tillkommer en extra avgift enligt nedan.
(Tkund - 60) [°C] * W [MWh] * 20 [kr/MWh,°C]
Tkund = Månadsmedelvärde (energiviktat) för returtemperaturen
hos enskild kund
Tmedel = Månadsmedelvärde (energiviktat) för returtemperaturen
för samtliga kunder i Fortum Värmes nät
W = Under månaden använd energi hos enskild kund
Avgiften eller bonusen debiteras/krediteras månadsvis under
perioden januari – april och oktober – december på fakturan för
aktuell månad. Under perioden maj – september utgår ingen avgift eller bonus.
I händelse av att erforderliga mätvärden skulle saknas

för beräkning av Tkund sker ingen debitering/kreditering av
avgift/bonus för den aktuella månaden. Om erforderliga mätvärden saknas på grund av omständigheter hänförliga till
Fortum Värme ska kunden krediteras bonus (men ej debiteras
avgift) i enlighet med senast tillgängliga mätvärden för en månad.
5.
Volymrabatt
5.1 Deﬁnition
Kunden erhåller volymrabatt baserat på fjärrvärmeleveransens
omfattning närmast föregående period maj – april (”Årligt fjärrvärmebehov”).
Vid nyanslutning bestäms volymrabatten baserad på byggnadens storlek, klimatskal och övriga uppgifter som påverkar byggnadens energibehov.
Volymrabatten består av två delar, en fast avgift och ett rörligt
prisavdrag per köpt MWh.
För det fall den fasta avgiften under ett kalenderår skulle överstiga totalt erhållen rörlig rabatt under kalenderåret ska kunden
krediteras det överskjutande beloppet.
5.2 Revidering
Fortum Värme kommer per den 1 januari varje kalenderår revidera kundens Årliga fjärrvärmebehov. Kunden ska informeras
om reviderat Årligt fjärrvärmebehov i samband med information
om pris och prisvillkor för kommande kalenderår enligt punkt 1.
5.3 Periodisering
Kostnaden för fast årlig avgift för volymrabatt periodiseras lika
över kalenderårets dygn och kunden debiteras fast avgift för
motsvarande antal dygn på varje månads faktura.
6.
Rekommendationer
Fortum Värmes rekommenderade maxeﬀekt kan vara en överskattning eller underskattning av det verkliga eﬀektbehovet
för den speciﬁka byggnaden, exempelvis om kunden vidtagit
åtgärder (eﬀektivisering eller kompletterande värmekällor),
om byggnaden har ett eﬀektbehov som inte är linjärt med utetemperaturen eller om nyttjandet av byggnaden förändras.
Beräkningarna som ligger till grund för Fortum Värmes
rekommendationer bygger på historiska uppgifter om energianvändningen i byggnaden. Förändringar i energianvändning eller
väderförändringar kan därför innebära ett annat utfall än det
beräknade. Fortum Värmes rekommendation tar enbart hänsyn
till ekonomiska faktorer och kunden bör därför göra en egen bedömning med beaktande av egen riskbenägenhet. Fortum Värme
reserverar sig för eventuella felberäkningar och felaktigheter i
historiska data.
7.
Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen
(SFS 2008:263)
Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och
under vissa förutsättningar ansöka om medling angående priset
för fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till fjärrvärmeverksamheten.
8.
Reduktion av fjärrvärmepriset vid industriell verksamhet
Den som bedriver industriell verksamhet, har möjlighet att få
fjärrvärmepriset reducerat genom att Fortum Värme kan ansöka
om och i efterhand återbetala energi- och koldioxidskatt för
tillfört bränsle, som motsvarar den aktuella leveransen. Sådan
reduktion omfattas av särskilda villkor.
För mer information, kontakta vår kundservice på tel: 020-46 00 00 alt.
via e-post: kundservice.varme@fortum.com

FÖRKLARING
Fjärrvärmepriset består av ett eﬀektpris och ett energipris med
en volymrabatt. Därtill kommer en temperaturavgift/-bonus.
Eﬀektpris
Årskostnaden för eﬀekt erhålls genom att eﬀektpriset multipliceras med abonnerad maxeﬀekt. Maxeﬀekten redovisas på
fakturan och på kundens Energikonto på www.fortum.se/energikonto.
Energipris
Energipriset är uppdelat på tre perioder: ”vinter” (januari – mars,
december), ”vår och höst” (april, oktober – november) och
”sommar” (maj – september).
Temperaturavgift/-bonus
Returtemperatur är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det
transporteras tillbaka till fjärrvärmeverket.
Beroende på hur väl fjärrvärmevattnet kyls ner i kundens fjärrvärmecentral, i relation till genomsnittet för samtliga kunder i
fjärrvärmenätet, betalas antingen en avgift eller erhålls en bonus.
Avgiften eller bonusen debiteras/krediteras månadsvis under
perioden januari – april och oktober – december.
Volymrabatt
Kunden erhåller en rabatt beroende på storlek på fjärrvärmeleveransen. Volymrabatten består av en fast avgift och ett prisavdrag
per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållanden till köpt volym.

