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Fjärrvärmepriser för företag i Lilla Edet 2021 

Priset gäller från den 1 januari 2021. Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Energi MWh Prisgrupp Fast avgift kr/år Effektavgift kr/kW Energipris kr/MWh 

10-99 MWh 1 313 687 518 

100-299 MWh 2 730 687 513 

300-499 MWh 3 1770 687 510 

500- MWh 4 3330 687 506 

Överuttag kr/kW 995 

 

 

Förklaringar och villkor 

Fjärrvärmepriset består av en fast årsavgift,    

effektpris och energipris. 

Effekten baseras på föregående års uppmätta 

dygnsmedeleffekt under perioden december till 

mars. Dygnsmedeleffektens samband med 

utetemperaturen bildar din rekommenderade 

effektnivå (effektsignatur) för kommande år, 

och justeras vid årsskiftet. Dimensionerande 

temperatur är -12⁰C. I de fall där uppmätt 

dygnsmedeleffekt inte följt utetemperaturen 

(R2< 0,60), bestäms effektbehovet som ett 

medelvärde av de tre högsta värdena, i dialog 

med kunden. Kunden har möjlighet att välja en 

annan effektnivå när som helst under året, som 

då gäller under 12 månader.  

Överuttag 

Väljer du som kund en annan effektnivå och 

överstiger den, tar vi ut en överuttagsavgift för 

den överskjutande delen i kr/kW. Väljer du vår 

rekommenderade effektnivå garanterar vi att 

ingen överuttagsavgift tas ut. 

Kostnadsexempel:  Årsförbrukningen för ett hus 

är 400 MWh /år (400 000 kWh/år). I figuren till 

höger visas ett diagram för uppmätt dygnseffekt 

för perioden december till mars. Detta exempel 

ger ett effektbehov på 104 kW vid en 

utetemperatur på -12 C.  

 

 

 

 

Effektkostnaden blir 104 kW*687 kr/kW=71448 

kr. Fast årsavgift i prisgrupp 3 är 1770 kr och 

energipriset 510 kr/MWh*400 MWh. 

Årskostnaden blir då 277218 kr (687 kr/kW*104 

kW +1770 kr/år+ 510 kr/MWh*400 MWh/år). 

Vid nyanslutna kunder beräknar vi en effektnivå, 

som bestäms i samråd med kunden.  Byte av 

prisgrupp kan endast göras vid årsskiften. Vi 

följer allmänna avtalsvillkor för leverans av 

Fjärrvärme till näringsverksamhet utfärdade av 

Energiföretagen Sverige i samarbete med 

kundorganisationer. 
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Så blir din värmekostnad nästa år 

Använd kalkylatorn på lillaedetsfjarrvarme.se för 

att få en uppskattning av din värmekostnad för 

nästa år. Du kan också kontakta kundservice för 

att få hjälp. 

Anslutningsavgift 

Anslutningsavgiften för nya kunder beror på 

förutsättningarna i ditt område, bland annat på 

hur långt fastigheten ligger från fjärrvärmenätet 

och hur markförhållandena ser ut. Vi lämnar 

gärna en offert. Som kund köper, äger och 

ansvarar du för fjärrvärmecentralen. 

Prispolicy 

Vår prissättning utgår från tre kriterier: Priset 

ska vara konkurrenskraftigt, långsiktigt och ge 

möjlighet till rimlig avkastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

Vår kundservice svarar gärna på dina frågor alla 

vardagar kl.9-16. Du når oss på telefon  

0520-146 00 eller via e-post till 

info@lillaedetsfjarrvarme.se.  

Felanmälan gör du på telefon 020-82 40 40. 

 


