PRISLISTA 2018
Konsument och Näringsidkare, max 25 kW dygnsmedeleffekt
Prislista 1A. Normalprislista
Prislista 1A

Fast årligt pris
kr/år

Energipris
öre/kWh

2018, exkl moms
2018, inkl moms

5 436
6 795

54,56
68,20

Näringsidkare med en effekt om maximalt 25 kW rekommenderas att nyttja Prislista 1.
Prislista 1B. Kundägd anläggning
Prislista 1B

Fast årligt pris
kr/år

Energipris
öre/kWh

2018, exkl moms
2018, inkl moms

3 250
4 063

54,56
68,20

Fjärrvärme är den huvudsakliga värmekällan.
Denna prislista förutsätter att ni köper anläggningen av Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde.
Ni ansvarar för drift och skötsel av anläggningen, inkl. ledningar från och med fjärrvärmerörens
avstängningsventiler fram till och med värmeväxlare.
Utrustning för energimätning ägs och underhålls av Arvika Fjärrvärme AB.
Energipriserna följer ”normalprislistan”, prislista 1A.
Förklaring
Priset på fjärrvärme är uppdelat i två priskomponenter.
Fast del
Priset på den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår som delas upp i tolv lika delar och
faktureras månadsvis.
Energi
För den värme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).
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Prisvillkor för fjärrvärme – Konsument, Småhus
Prisvillkoren gäller från och med 2012-01-01 och tills vidare för leveranser från Arvika Fjärrvärme AB
(leverantören). Med småhus avses en- och tvåfamiljsfastigheter enligt Skatteverkets definitioner.
1. Anslutningsavgift
Leverantören har rätt att att ta ut en anslutningsavgift vid tidpunkten för inkoppling av fjärrvärme.
Anslutningsavgiftens storlek beräknas individuellt.
2. Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast tre månader före
prisjustering underrättas om det ändrade priset.
Prisförändringar under löpande kalenderår bör ej ske, med undantag för det fall pris-förändringarna
föranleds av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller förordning,
reglering av leverantörens verksamhet, annat än skatte- och avgifts-förändringar eller annan
omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnadsförändringar
för leverantören.
Information om sådan prisändring skall ske med minst två månaders varsel och på lämpligt sätt

