
Redovisning av kostnader för fjärrvärme enligt  
Energimarknadsinspektionens krav, EIFS 2009:3.  
 

Stora vika, Ösmo 2021 
Typexempel på fjärrvärmekostnad för flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.  
 
Värmevärden i Nynäshamn AB har valt att redovisa kostnaden för fjärrvärme baserad på den vanligaste 
förekommande typen fastigheter inom kategorierna Flerbostadshus, Lokaler och Samfälligheter, som är anslutna till 
vårt fjärrvärmenät.  
 
I prisområde Stora vika och Ösmo är det ett friliggande flerbostadshus med byggår 1946 - 1975. För kategorin 
Lokaler är det en kontors- och butiksfastighet med byggår 1946 - 1975. Värmevärden i Nynäshamn AB har  
inte någon särskild kategori för samfälligheter utan dessa faller under kategorin Flerbostadshus.  
 
Fjärrvärmepris, Företag består av fyra priskomponenter, fast del (kr/år), effektdel (kr/kW, år), energipris (öre/kWh) 
och flödespris (kr/m3 fjärrvärmevatten). Var och en av dessa pris-komponenter bidrar till den totala 
fjärrvärmekostnaden. Energipriset och flödespriset är differentierat över året med ett högre pris under den kalla 
delen av året och ett lägre pris under den varma delen.  
 
Vid nyanslutning av fjärrvärme tas en anslutningskostnad ut. Pris för anslutning offereras individuellt för varje 
enskilt fall. 
 

Fastighetskategori flerbostadshus 

Årlig förbrukning 

(MWh)  

Årlig användning av 

fjärrvärmevatten (m3)  

 Total kostnad per år 

(kr)  

 Varav under året fast del 

(kr)  

 Varav under året rörlig del 

(kr)  

80 1 600 79 288 33 726 45 562 

193 3 860 185 050 75 423 109 627 

500 10 000 467 058 186 564 280 494 

1 000 20 000 928 281 367 293 560 988 

Kostnaderna är redovisade inkl moms. 

 

Fastighetskategori lokaler 

Årlig förbrukning 

(MWh)  

Årlig användning av 

fjärrvärmevatten (m3)  

 Total kostnad per år 

(kr)  

 Varav under året fast del 

(kr)  

 Varav under året rörlig del 

(kr)  

80 1 728 82 059 36 293 45 766 

193 4 169 193 375 81 616 111 759 

500 10 800 477 603 194 422 283 181 

1 000 21 600 949 371 383 009 566 362 
Kostnaderna är redovisade inkl moms. 
 
 


