
Prislista energisignatur
Pris och tillhörande prisvillkor gäller från och med 2022-01-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiavgift
Energipris 46,2 öre per kWh

Kapacitetsavgift
Kapacitetspris 31,6 kronor per kWh

Abonnerad kapacitet Meddelas årligen i september*

Avkylningsavgift
Avkylning < 35°C 0,8 kronor per grad och MWh 

Avkylning < 20°C + 8 kronor per grad och MWh
  
Avgift som tillkommer om anläggningen har en sämre avkylning än 35 °C. 

Energirabatt
Normalårsförbrukning, Qnorm A B

0-299 MWh 0 0

300-10 000 MWh 0,00078 - 0,234

>10 000 MWh 0 7,566

Avdrag per förbrukad kWh. Formeln för detta är Qnorm * A + B.   
      

Fjärrvärmepris företag 
Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö,  
Robertsfors, Stensele, Storuman, Vindeln, Ånäset.

* Om du väljer att abonnera på en annan kapacitet och den övertrasseras
   tillkommer en avgift på 94,8 kronor per kWh.



Förklaring

Energiavgift
Priset som betalas per levererad kWh fjärrvärme.

Kapacitetsavgift
Kapacitetsavgiften utgår från varje enskild fastighets 
kapacitetsbehov och definieras som energianvändning 
per dygn. Avgiften fastställs av kapacitetspriset 
multiplicerat med abonnerad kapacitet. 

Din abonnerade kapacitet bestäms utifrån fastighetens 
uppmätta energibehov i förhållande till utetempera-
turen under vardagar perioden november-mars. 

Varje dygn kopplas energiförbrukningen mot medel- 
temperaturen och på så sätt anges ett samband som 
blir din energisignatur. Den abonnerade kapaciteten 
avläses vid ortens temperaturgräns.

Om du inte är nöjd med vår rekommendation är det 
möjligt att välja en annan kapacitet, valet gäller i  
12 månader. Om du själv väljer en kapacitet och 
överstiger den, utgår en avgift för övertrassering.

Kostnaden för abonnerad kapacitet periodiseras 
lika över kalenderårets dygn och du debiteras 
kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på 
varje månadsfaktura. 

Ort Närmaste SMHI temperatur

Skellefteå Skellefteå Flygplats -21

Jörn Glommersträsk -21

Kåge Skellefteå Flygplats -21

Bureå Skellefteå Flygplats -21

Boliden Skellefteå Flygplats -21

Byske Skellefteå Flygplats -21

Skelleftehamn Skellefteå Flygplats -21

Ånäset Umeå Flygplats -20

Robertsfors Umeå Flygplats -20

Lövånger Skellefteå Flygplats -21

Burträsk Skellefteå Flygplats -21

Lycksele Lycksele A -27

Storuman Gunnarn A -26

Hemavan Hemavan flygplats -27

Malå Malå -27

Norsjö Norsjö A -23

Malå-Setra Malå -27

Vindeln Umeå Flygplats -19

Liden Vindeln Umeå Flygplats -19

Avkylningsavgift
Avkylningsavgiften tillkommer när anläggningen har 
en sämre avkylning än delta-T 35 grader. Delta-T 
avser skillnaden mellan inkommande och utgående 
varmvatten. Har du sämre delta-T än 20 grader, 
tillkommer ytterligare en avgift. 

Avkylningsavgiften utfaller endast under månaderna 
november-mars och debiteras månadsvis under 
perioden januari-mars och november-december. 

Energirabatt
För kunder som förbrukar över 300 MWh finns en 
energirabatt. Avdraget görs per förbrukad kWh och 
utifrån föregående års normalårskorrigerade 
förbrukning.  

Övriga villkor
För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor 
för leverans av fjärrvärme som används i närings-
verksamhet samt vad som i övrigt avtalats.

Om du har frågor är du välkommen 
att kontakta oss på 0910-77 25 50. 


