Till fjärrvärmekunder – större fastigheter

Bollnäs 2022-10-26

Förändrade fjärrvärmepriser 2023
Omvärldsläget påverkar vår fjärrvärmeverksamhet kraftigt vilket bland annat resulterar i höjda
drift- och räntekostnader. Trots arbete med att effektivisera våra processer och arbetssätt för att
hålla kostnader nere och samtidigt minska vårt klimatavtryck, behövs en justering av
fjärrvärmepriset. Vi är tacksamma att vi under de senaste nio åren endast behövt justera priset
med totalt 1,9%, men med rådande läge är det inte längre möjligt att hålla nere prisjusteringen.
Styrelsen för Bollnäs Energi AB har den 18 oktober 2022 beslutat om en justering av priset som
innebär en genomsnittlig höjning för större fastigheter om c:a 9,5%. En fast avgift införs, i likhet
med övriga kunder, till kunder med effektintervall 10-50 kW om 500 kronor/år exkl. moms.
Se baksida av detta brev för prislista som gäller fr o m 1 januari 2023.
Fjärrvärmelagen
Vid en prisjustering har du som kund, enligt Fjärrvärmelagen, möjlighet att begära förhandling
med fjärrvärmeföretaget. Kommer vi inte överens kan du begära/ansöka om medling och i sista
hand säga upp avtalet.
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Följande pris för fast-, effekt- och energiavgift gäller för 2023:
STÖRRE FASTIGHET
Fjärrvärmekostnaden består av tre delar; fast avgift, effektavgift samt energiavgift.
Fastighetens abonnerade effekt finns angiven på avtalet och benämns på fakturan med (E).
Bollnäs, Arbrå, Kilafors
Rengsjö
Effektintervall, Fast avgift, kr/år
Effektavgift,
Fast avgift, kr/år
Effektavgift,
kW
kr/kW/år
kr/kW/år
10-50
625 (500)
645 (516)
625 (500)
676 (541)
51-400
2 500 (2 000)
611 (489)
2 750 (2 200)
640 (512)
401-1250
12 500 (10 000)
577,50 (462)
13 750 (11 000)
605 (484)
1251-1636
43 750 (35 000)
542,50 (434)
48 125 (38 500)
569 (455)
1637156 250 (125 000) 449 (359)
171 875 (137 500)
470 (376)
Energiavgiften är den rörliga kostnaden för förbrukningen.
Energiavgift, kr/MWh
Bollnäs, Arbrå, Kilafors
Rengsjö
612,50 (490)
685 (548)
Inklusive moms (Exklusive moms)

