
  
                          

     
 

 
 

 

Fjärrvärme  
Prislista  

Gäller from 2020-08-01 
 

Årliga avgifter enligt denna prislista gäller inklusive moms 

Alt nr Gällande Fast kostnad 
kr/år 

Effektpris 
kr/kW år 

Energipris  
kr/MWh 

 
S 

 
En- två-

bostads-
hus  

 

 
3.125 

 

 
- 
 

 
580 

     
Övrig 

anläggningar 
 --------- 1048   Jan, feb, mars               450 

April maj                          325 
Juni juli augusti            200 
Septemer oktober       325 

        November december 450 
      

Småhustaxan (alternativ S) följer taxeringskod för fastigheten. 

Beräkning av total årskostnad 
Total årskostnad är fast kostnad + effektkostnad +energikostnad 

 
Prismål 
Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund. 

Effektkostnad 
Debiteringseffekten som ligger till grund för effektkostnaden, fastställs för varje enskilt 
abonnemang (ej småhus) genom beräkning mha en effektmetod där man tittar på den 
högsta dygnseffekten under året. 

Effekten som är satt för taxan gällande 20200801 är beräknad utifrån perioden 2019-04-01 
till 20200331 och sedan normaårskorrigerad 
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Justering av debiteringseffekten görs av Skövde Energi varje år. Justering sker dock endast 
om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5% 

Redovisning över hur effekten beräknas finns i bilaga ny prismodell för fjärrvärme 2020-08-
01 

Årliga avgifter beräknas enligt det taxealternativ som för helt år vid årets början bedöms 
som fördelaktigast för kund.  

Debitering sker för småhuskunder fyra gånger per år, övriga kunder debiteras månadsvis. 

Leveransgränsen går normalt omedelbart innanför byggnaders och anläggningars grund-
mur. Skövde Energi äger avstängningsventilerna och utrustning för bestämning av värme-
förbrukningen. 

Övrigt 
Skövde Energi AB reserverar sig mot eventuella ändringar avseende skatter och moms.  

Avtalet för fjärrvärmeleveransen gäller tills vidare. Skulle du någon gång i framtiden vilja 
ändra uppvärmningsform är uppsägningstiden tre månader. 

Prisförändring måste du som kund meddelas 60 dagar före en eventuell prisändring enligt 
fjärrvärmelagen. 

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för 
näringsidkare, dels för konsumenter.  

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresse-
organisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, 
HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Villkoren 
för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med konsumentverket. 

Kontaktuppgifter 
Skövde Energi AB 
Energivägen 1 
541 36 Skövde 

Tel 0500-49 36 60 
info@skovdeenergi.se 

www.skovdeenergi.se   

http://www.skovdeenergi.se/

