
Temporär prislista*

Företag i Hjärnarp

FAST PRIS

Debiteringseffekt Grundpris Effektpris
0–30 kW 705,10 kr/år 619,60 kr/kW och år
30–100 kW 3 278,20 kr/år 533,90 kr/kW och år
100–250 kW 12 062,30 kr/år 446,10 kr/kW och år
250–500 kW 33 478,10 kr/år 360,40 kr/kW och år
> 500 kW 77 376,20 kr/år 272,60 kr/kW och år

ENERGIPRIS  
Pris     950,00 kr/MWh

FLÖDESPRIS

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 4,20 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 2023-01-01 t.o.m. 2023-06-30 blir kostnaden  
för perioden 334 137,15 kr ((12 062,30 kr x 0,5) + (120 kW x 446,10 kr/kW x 0,5) +  
(520 MWh x 950,00 x 0,61) + (8 320 m3 x 4,20 kr/m3 x 0,5)). Prisexemplet är  
baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. 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
Detta är ett temporärt energipristillägg som gäller fr.o.m. 2023-01-01. Det kommer att 
omprövas första gången inför kommande ordinarie prisjustering 2023-07-01. 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.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se vår hemsida  
www.nevel.com/sv/integritetspolicy/ 

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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