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FJÄRRVÄRME PRISLISTA 2021 RENGSJÖ 

MINDRE FASTIGHET (SMÅHUS) NORMALFÖRBRUKARE 

Fjärrvärmekostnaden består av två delar; effektavgift samt energiavgift. 
 
Fastighetens abonnerade effekt finns angiven på avtalet, för beräkning se 
nästa sida.  
Energiavgiften är kostnaden för förbrukning vilken uppmäts varje månad. 
 

 

 

MINDRE FASTIGHET (SMÅHUS) SMÅFÖRBRUKARE 

Passar småhus med förbrukning lägre än 12 MWh/år. Fjärrvärmekostnaden 
består enbart av en energiavgift, dvs en helt rörlig del. Förbrukningen 
uppmäts varje månad. 

 

ENERGIAVGIFT, KR/MWH 

1 078 (862,40) 

STÖRRE FASTIGHET 

Fjärrvärmekostnaden består av tre delar; fast avgift, effektavgift samt 
energiavgift. 
 
Fastighetens abonnerade effekt finns angiven på avtalet, för beräkning se 
nästa sida.  
Energiavgiften är kostnaden för förbrukning vilken uppmäts varje månad. 
 

EFFEKTINTERVALL,   
KW 

FAST AVGIFT, 
KR/ÅR 

EFFEKTAVGIFT, 
KR/KW/ÅR 

ENERGIAVGIFT, 
KR/MWH 

10-50 0 520,00 (416) 660 (528) 

51-400 2 750 (2 200) 492,50 (394) 660 (528) 
401-1250 13 750 (11 000) 465,00 (372) 660 (528) 
1251-1636 48 125 (38 500) 437,50 (350) 660 (528)) 
1637- 171 875 (137 500) 361,25 (289) 660 (528) 

                     

EFFEKTAVGIFT, KR/KW/ÅR ENERGIAVGIFT, KR/MWH 

520 (416) 660 (528) 

Inklusive moms (Exklusive moms) 



 

 

Prislistan är fastställd av styrelsen för Bollnäs Energi AB och gäller fr o m 
2021-01-01. 

BERÄKNING AV ÅRSKOSTNAD 

+Fast avgift (enbart större fastigheter över 50 kW) 
+Effektavgift * Abonnerad effekt enl. avtal 
+Energiavgift * Uppmätt förbrukning 
= Årskostnad  

BERÄKNING AV ABONNERAD EFFEKT 

Den abonnerade effekten beror på uppmätt årsförbrukning, korrigerad till 
normalårsförbrukning. Normalårsförbrukningen dividerad med fastighetens 
kategorital ger den abonnerade effekten. Kategoritalet för villor är 1900. 
Lägsta effektnivå är 10 kW. 
 
1 MWh = 1 000 KWh  
1 KWh = 0,001 MWh 
 
Ex. En villa med normalårsförbrukning 20 000 kWh har en abonnerad effekt 
på 20 000/1 900 = 11 kW. 
 
Kategoritalet varierar för olika fastighetstyper, för andra kategorier än villor 
kontakta oss för uppgift. 

RÖRLIGT PRIS (SMÅHUS) 
Detta pris är fritt valbart men är lönsamt enbart upp till en årsförbrukning på 
ca 12 MWh. Bindningstiden är 12 månader. 

PRISREGLERING 

Om produktionen eller distributionen av värme fördyras genom särskild skatt 
eller avgift genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning eller genom 
åtgärder från det allmännas sida, har leverantören rätt att utta extra avgifter 
som svarar emot de ökade kostnaderna. 

FAKTURERING OCH BETALNING 

Fakturering sker månadsvis i efterskott via post, autogiro eller e-faktura. 

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Styrelsen för Bollnäs Energi AB äger där det med hänsyn till bolagets 
affärsmässiga skötsel befinnes lämpligt, i särskilda fall medge undantag från 
ovanstående prisbestämmelser.  


