
Normalprislista 2023  
Fjärrvärme för företag i Bara och Staffanstorp

PRISINFORMATION 
Pris och tillhörande prisvillkor gäller från och med 1 januari 2023. Samtliga priser är exklusive moms.

EFFEKTDEL

Effektpris, kr/kW

136,00

ENERGIDEL FLÖDESDEL

Energipris, öre/kWh Flödespris (helår), kr/m3

66,00, dec–mars 5,50

43,80, apr–maj, okt–nov

18,70, jun–sept

Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare.  
I energipriset ingår nugällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning 
eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt.  
Kontakta oss för offert.

Se Begrepp/Tillämpningsbestämmelser sidan 2.



BEGREPP/TILLÄMPNINGS- 
BESTÄMMELSER

1. EFFEKTDEL
Effekten som avses är den högsta uppmätta dygns-
medeleffekten under förbrukningsmånaden. Kostnaden 
beräknas som effekten multiplicerat med effektpriset.

2.  FLÖDESDEL
Flödet är den uppmätta volymen fjärrvärmevatten som 
passerat fjärrvärmecentralen under förbrukningsmåna-
den. Volymbehovet är till viss del beroende av framled-
ningstemperaturen. Eftersom framledningstemperaturen 
varierar i fjärrvärmenätet och över året korrigerar Adven
flödespriset. Korrigeringen innebär att alla kunders kost-
nad för flödesdelen revideras med en korrigeringsfaktor
som justeras beroende på medelframledningstempera-
turen under förbrukningsmånaden. Formeln för detta är: 
Flödeskorrektionsfaktorn = 0,02 * (framledningstempera-
turen som månadsmedel i °C -60) + 0,2. Kostnaden beräk-
nas som flöde multiplicerat med korrigerat flödespris.

3. ENERGIDEL
Energin är den uppmätta energimängd som har levere-
rats under förbrukningsmånaden. Energipriset varierar 
över året, beroende på säsong, enligt tabellen på före- 
gående sida. Kostnaden beräknas som energi multiplicerat 
med för förbrukningsmånaden aktuellt energipris.

4. DEBITERING
Fakturan sänds normalt en gång per månad och om-
fattar debitering av effekt-, flödes- och energidel för 
förbrukningsmånaden. Debitering baseras på uppmätta 
värden. Mätsystemet kan i undantagsfall göra interpola-
tioner av mätvärden.

5. UPPSÄGNING AV AVTAL
Uppsägningstiden är normalt 3 månader efter att skriftlig 
uppsägning inkommit till Adven. Vid avtalsbrott som leder 
till frånkoppling utgår en kostnad på 2 000 kr.

ÖVRIGA VILLKOR
För fjärrvärmeleveranser gäller Allmänna Avtalsvillkor för 
leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 
samt vad som i övrigt avtalats.


