
Normalprislista 2023  
Fjärrvärme för företag i Mora

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

ABONNEMANGSDEL GRUNDPRIS OCH EFFEKTPRIS

Debiteringseffekt (E) kr/år

≤ 100 kW 0 + 616 x E

101 – 350 kW 587 + 607 x E

> 350 kW 5 875 + 589 x E

ENERGIPRIS FLÖDESPRIS (VINTER*)

öre/kWh kr/m3

59,30, dec–mar 4,40

45,30 apr–maj, okt–nov

21,80, jun–sep

* Flödespris vinter innebär den uppmätta volymen fjärrvärmevatten (kubikmeter) som passerat fjärrvärmecentralen 

under förbrukningsmånaderna november, december, januari, februari och mars.

Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare.  
I energipriset ingår nu gällande 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. DEBITERINGSEFFEKT (E)
Debiteringseffekten beräknas som medelvärdet av de 
senaste två årens normalårskorrigerad värmeanvändning
i kWh dividerat med ett kategorital*. För bostäder är 
kategoritalet 2 100, för lokaler (exempelvis kontor och 
affärer) 2 000 och för industri 1 700. Minsta E-värde  
är 20. E-värdet revideras årligen per den 1 januari och  
det aktuella E-värdet framgår av fakturan. Beräkning  
av debiteringseffekten (E-värde) utförs först när full  
mätperiod är tillgänglig, tills dess gäller debiteringseffekt 
enligt Avtal om fjärrvärmeleverans.

* För byggnader med avvikande förbrukningsmönster 
fastställs debiteringseffekten efter särskild grund.

2.  FLÖDESPRIS
Flödespris vinter att innebär den uppmätta volymen 
fjärrvärmevatten (kubikmeter) som passerat fjärrvärme- 
centralen under förbrukningsmånaderna november,  
december, januari, februari och mars debiteras enligt 
prislistan.

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 inter- 
polationer 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.


