
Fjärrvärmepris Företag 2021 
LEKSAND & INSJÖN 
För prislistan gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns på prislistans baksida.  
Samtliga priser är exklusive moms. 

Pris

Abonnerad effekt, kW Effektdel, kr/kW

10 – över  604,54

Energi, öre/kWh

50,90

Förklaring
Priset på fjärrvärme är uppdelat i två priskomponenter.

Effektdel
Priset för effekt (kr/kW, år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Priset gäller per
kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).  

www.varmevarden.se



Prisvillkor för fjärrvärme
LEKSAND & INSJÖN
Prisvillkoren gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare för fjärrvärmeleveranser från  
Värmevärden Siljan AB (leverantören). Andra prisvillkor tillämpas för leveranser till småhus.  
Med småhus avses en- och tvåfamiljsfastigheter enligt Skatteverkets definitioner.

1. Prisjusteringar
Förändringar av prislista eller prisvillkor sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden ska  
underrättas om förändringen senast två månader före prisjustering eller villkorsändringen. 
Förändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall förändringarna 
förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller förordning, 
reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller annan 
omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnadsför-
ändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 
lämpligt sätt.

2. Anslutning till fjärrvärmenätet 
Anslutningsavgift tas ut om så krävs för att uppfylla leverantörens lönsamhetskrav. I annat fall 
tas ingen anslutningsavgift ut. Anslutningsavgiften beräknas individuellt utifrån den beräknade 
kostnaden för anslutningen.

3. Beräkning av abonnerad effekt 
Abonnerad effekt (kW) baseras på energianvändningen under de senaste två kalenderåren före 
leveransåret. Medelvärde av desssa divideras med ett kategorital på 2 200 timmar. Kategorital är 
det teoretiska antalet timmar anläggningen går med full effekt under ett år.

4. Revidering av abbonerad effekt
Abbonerad effekt revideras, enligt ovan, av leverantören per den 1 januari varje år. Revidering 
av abbonerad effekt kan även ske vid andra tidpunkter då omfattningen ändaras eller andra 
omständigheter ger upphov till detta. Kunden underrättas när revideringen ger anledning till 
ändring av abbonerad effekt. Retroaktiv justering av abbonerad effekt sker ej.


