
 
 

  

Standardavtal villor/småhus  
 
Gäller för fjärrvärmeleveranser från och med 1 januari 2017. Samtliga priser 
är inklusive moms.  
 

Fjärrvärmepris 2017 

Fast pris 4 000 kronor per år  

Energipris 725 kronor per MWh (72,50 öre per kWh) 

 

Tabell 1. Kundkategori villor/småhus – baserat på fjärrvärmepris 2017  

Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast kostnad per år Rörlig kostnad per år  
15 MWh (15 000 kWh) 14 875 kr 4 000 kr 10 875 kr 

20 MWh (20 000 kWh) 18 500 kr 4 000 kr 14 500 kr 

30 MWh (30 000 kWh) 25 750 kr 4 000 kr 21 750 kr 

40 MWh (40 000 kWh) 33 000 kr 4 000 kr 29 000 kr 

Se tabell 1 ovan för uppskattning av kostnad. Modellen är framtagen enligt EIFS 2009:2.  
 
 
Fjärrvärmepriset  
Fjärrvärmepriset för kunder med fjärrvärmeleverans som bor i villor/småhus består av 
en fast avgift och ett energipris. Den fasta avgiften (fast kostnad) fördelas över året. 
Energipriset (rörlig kostnad) beräknas genom att energipriset multipliceras med 
energiförbrukningen.  
 
Serviceavtal  
För att göra det enkelt och bekvämt för dig att sköta om din anläggning kan du teckna 
ett serviceavtal. Kontakta oss för pris och villkor eller gå in på vår hemsida för mer 
information. 
 
Anslutningsavgift – bara vid nyanslutning av fjärrvärme 
Hur mycket anslutningsavgiften blir för just din fjärrvärmeanläggning beror på hur 
mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver 
göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Kontakta oss för offert och 
pris på anslutning.  
 
Värmeväxlare 
När det är dags att byta värmeväxlare lämnar vi gärna offert på ny utrustning och 
installation. Kontakta oss gärna för offert och pris. 
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Grunder för prissättning av fjärrvärmepriset 
Den fasta avgiften (fast kostnad) behövs för att vi som leverantör har fasta kostnader 
för underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenätet och för produktionen av fjärrvärme.  
 
Energipriset (rörlig kostnad) baseras på produktionskostnaden och påverkas således 
av prissättningen på det bränsle som används vid produktionen av fjärrvärme. 
 
Differentierad prissättning 
Anledningen till att prissättningen skiljer sig mellan konsument och näringsidkare är för 
att konsumentens totala påverkan på fjärrvärmenätet är väldigt liten. 
 
Tillsvidarepris 
Samtliga priser och avgifter är tillsvidarepriser och kan komma att justeras beroende 
på marknadsläget. 
 
Prisinformation 
Aktuella priser presenteras på vår hemsida alternativt kan beställas via kundservice. 
 
Delleverans  
Vid delleverans kan andra priser, avgifter och villkor tillämpas. Kontakta oss för mer 
information.  
 
Övrigt 
För energileverans gäller vid var tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkor samt tillägg 
till befintligt leveransavtal fjärrvärme. Dessa finns på vår hemsida och kan även 
beställas via kundservice. 
 
Betalning sker med e-faktura, autogiro eller med vanlig räkning med inbetalningskort. 
Fakturering sker med högst tre månaders intervall.   
 
Övriga frågor 
Kontakta oss gärna för mer information per telefon 020-32 61 00 eller gå in på vår 
hemsida www.kraftringen.se. 
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