
Fjärrvärmepris Företag 2021  
STORA VIKA & ÖSMO 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform.
Vår fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen
prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 
värmemarknaden.

För prislistan gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns på prislistans baksida.  
Samtliga priser är exklusive moms. 

Pris

Abonnerad effekt, kW Fast del, kr/år Effektdel, kr/kW

10 – 99 3 365  738    

100 – 499 4 668  694    

500 – 799 52 101  628    

över 800 92 264  578    

Energi, öre/kWh Flöde, kr/m3

  21,1, maj–sept 0,  apr–okt

  43,2, jan–apr, okt–dec 5,39, nov–mar

Förklaring
Priset på fjärrvärme är uppdelat i fem priskomponenter.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår som delas upp och
faktureras månadsvis.

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).  
Energipriset är differentierat mellan en vinterperiod (januari–april, oktober–december) och  
en sommarperiod (maj–september).

Flöde
Ett flödespris tas ut per m3 fjärrvärmevatten som passerat genom fastighetens fjärrvärme-
central. Flödespriset är differentierat mellan en vinterperiod (januari–mars, november–december) 
och en sommarperiod (april–oktober).

Pris för effektreserv
Om fjärrvärmeleveransen kombineras med annan värmekälla (panna, värmepump, etc.)
tillkommer en avgift för effektreserv.
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Prisvillkoren gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare för 
fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller 
annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) 
från Värmevärden i Nynäshamn AB. Andra prisvillkor tillämpas 
för delleveranser av fjärrvärme samt för leveranser till småhus. 
Med delleverans menas att fastighetens huvudsakliga upp-
värmningskällan inte utgörs av fjärrvärme utan kommer från 
annan energikälla. Med småhus avses en- och tvåfamiljsfastig-
heter enligt Skatteverkets definitioner.

1. Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid 
årsskifte. Kunden skall senast två månader före prisjustering 
underrättas om det ändrade priset. Prisförändringar under 
löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisför-
ändringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighets-
ingripande, ny eller ändrad lag eller förordning, reglering av 
leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsföränd-
ringar eller annan omständighet som ej rimligen kunnat förut-
ses och vars följder medför påtagliga kostnadsförändringar.

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 leverantö-
rens lönsamhetskrav. I annat fall tas ingen anslutningsavgift ut.

Anslutningsavgiften beräknas individuellt utifrån den beräk-
nade kostnaden för anslutningen.

3. Beräkning av abonnerad effekt 
Abonnerad effekt (kW) baseras på energianvändningen under
januari och februari. För fastigheter anslutna till fjärrvärme
beräknas abonnerad effekt i kW genom att medelvärdet för
de två senaste årens januari- och februarianvändningar i kWh
divideras med 700 timmar.

Energianvändningen korrigeras, dels med hänsyn till tiden
mellan gjorda avläsningar, dels för temperaturstyrt energibe-
hov med hänsyn till aktuell och statistiskt normal utetempera-
tur enligt SMHI, under januari och februari månader.

Vid nyanslutning bestäms abonnerad effekt preliminärt
enligt följande prioritetsordning:
1. Baserad på tidigare energianvändning, t.ex. fjärrvärme eller 
 oljeförbrukning.
2. Beräknad utifrån uppgifter som påverkar anläggningens 
 energibehov, som t.ex. verksamhet, klimatskal, ventilations- 
 flöden etc.

3. Beräknad med kategorimedelvärde som utgångspunkt. 
 Fastighetens uppvärmda yta multipliceras med den specifika 
 abonnerade effekten (kW/m2), som gäller för motsvarande 
 fastighetskategori. Dessa värden baseras på leverantörens 
 statistik.

Finns fel i uppmätt energianvändning för någon januari– 
februari-period skall denna inte ligga till grund för effekt- 
bestämningen.

Abonnerad effekt beräknas då som medelvärdet av tidigare 
effekt och den effekt som kan räknas fram på grundval av upp-
mätt energianvändning. Detta förutsätter att abonnemangets 
omfattning inte förändras.

Den framräknade effekten avrundas nedåt till närmaste heltal, 
dock lägst 10 kW.

4. Avgift för effektreserv  
(endast vid delleverans)
Kunden abonnerar en effektreserv som motsvarar skillnaden
mellan fastställd effekt och abonnerad effekt vid delleverans.
Fastställd effekt motsvarar fastighetens hela värmebehov,
inklusive den del som produceras med kundens egen anlägg-
ning. För det fall kunden önskar få annan effektreserv fastställs
denna efter överenskommelse med leverantören.

5. Revidering av abonnerad effekt  
och effektreserv 
Abonnerad effekt revideras, enligt ovan, av leverantören per
den 1 januari varje år. I samband med detta revideras även
kundens effektreserv. För nyanslutna fastigheter görs den
första effektrevideringen med det första årets statistik som
grund. Om den vid revidering fastställda abonnerade effekten
understiger det preliminärt bestämda värdet för nyansluten
fastighet, är leverantören återbetalningsskyldig för den extra
abonnemangsavgift kunden betalat. Har effekten däremot varit
högre än den preliminära efterdebiteras kunden mellanskillnaden.

Revidering av abonnerad effekt kan även ske vid andra tid- 
punkter då omfattningen ändras eller andra omständigheter
ger upphov till detta. Kunden underrättas när revideringen ger
anledning till ändring av abonnerad effekt.
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