Fjärrvärme i Kungsbacka, Trosa, Vagnhärad och Åmål

Prislista - byggvärme - år 2021
Denna prislista avser leverans av fjärrvärme som används som byggvärme.
Byggvärme kan köpas maximalt 12 månader.
Denna prislista gäller kalenderåret 2021 och ersätter alla tidigare prislistor för
byggvärme.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I byggvärmepriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.
Byggvärmepris
Det pris som betalas per levererad kWh byggvärme baserad på fjärrvärme. Justering av nedanstående
pris för byggvärme görs årligen i januari.

75 öre/kWh
Prisändring
Statkraft har rätt att ändra denna prislista. Tillkommer nya skatter eller avgifter, vilka
påverkar Statkrafts kostnader för byggfjärrvärmeleveransen äger Statkraft rätt att ändra priserna
i motsvarande mån.

Avläsning och debitering
Avläsning av byggvärme sker normalt 12 gånger per år. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras energipriset baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter
det att en ny avläsning genomförts eller när byggvärmeleveransen upphör.
Faktura sänds normalt en gång per månad och omfattar debitering av byggvärmepriset för
föregående månad. Betalning ska vara Statkraft tillhanda senast på den i fakturan angivna
förfallodagen.

Värmeväxlare och mätare
Kunden ska bekosta och utföra installation av byggfjärrvärmecentral och annan för byggvärmens
mottagande efter leveransgränsen behövlig utrustning, i enlighet med vad som närmare anges i
bilaga 2 och 3 i tecknat byggvärme-/fjärrvärmeleveransavtal mellan Statkraft och fastighetens
ägare. Kunden ska även säkerställa att Statkraft har 230 V ström till byggfjärrvärmecentralen
och mätaren.

Provning av mätare
Finns misstanke om att mätningen är felaktig kan provning av mätare begäras. Om avvikelsen
från rätt värde inte är större än ±5 % faktureras kunden med faktisk kostnad för provningen.

Övriga villkor
För fjärrvärmeleveranser gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används
för annat än enskilt bruk*.
* Denna prislista är bl.a. de avgiftsbestämmelser som de Allmänna avtalsvillkoren refererar till.

Kontakta oss
Om ni har frågor eller önskar mer information är ni alltid välkomna att kontakta vår kundservice
på telefon 0771-111 501 eller via e-post kundservice@statkraftvarme.se eller besöka vår hemsida
på www.statkraftvarme.se.
Vi är anträffbara helgfria vardagar mellan klockan 08.00 - 15.30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunal energi- och klimatrådgivning är opartisk och kostnadsfri
Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren
kan hjälpa fastighetsägare med tips och råd för att bli mer ”energismarta” och därigenom minska
fastighetens energianvändning och miljöpåverkan.
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.
Små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshus plus föreningar och
organisationer kan få stöd och råd.
Kontakta Kungsbacka kommun på tel. 0300-83 40 00 eller besök deras hemsida www.kungsbacka.se
för mer information.
Kontakta Trosa kommun på telefon 0156-520 00 eller besök deras hemsida www.trosa.se för mer
information.
Kontakta Åmåls kommun på telefon 0532-170 00 eller besök deras hemsida www.amal.se för mer
information.

