Fjärrvärmepriser för företag i Haparanda 2019
Priset gäller från den 1 januari 2019. Samtliga priser är exklusive moms.
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Energiavtal – Pris med fast andel
Beräknad årsförbrukning, MWh

Förklaringar och villkor
Avtalsformer
Energiavtal – Rörligt pris
Kostnaden för fjärrvärmeleveransen är rörlig.
Energikostnaden beräknas genom att energipriset
multipliceras med energiförbrukningen.
Energiavtal – Pris med en fast andel
• Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en
fast del och en rörlig energikostnad.
• Den fasta delen beräknas genom att föregående
kalenderårs energiförbrukning normalårskorrigeras
(läs mer längre ner) och multipliceras med den fasta
avgiften. Kostnaden för denna del i avtalet fördelas
över det kommande årets månader utifrån antalet
dagar i månaden.
• Energikostnaden beräknas genom att energipriset
multipliceras med energiförbrukningen.

Normalårskorrigering och graddagar
Normalårskorrigering av energiförbrukningen innebär att
den justeras utifrån hur varmt det har varit under året
jämfört med ett normalt år. Vi använder SMHI:s statistik för
åren 1981–2010 som normalår.
Graddagar är ett begrepp som används vid normalårskorrigering. Antalet graddagar för ett normalår i
Haparanda är 5 529. För att se om föregående kalenderår
var varmare eller kallare än normalåret jämförs antalet
graddagar med normalårets graddagar och energiförbrukningen justeras uppåt eller nedåt. Läs mer på vår
hemsida.
Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften för nya kunder beror på
förutsättningarna i ditt område, bland annat på hur långt
fastigheten ligger från fjärrvärmenätet och hur
markförhållandena ser ut. Vi lämnar gärna en offert. Som
kund köper, äger och ansvarar du för fjärrvärmecentralen.

Så blir din värmekostnad nästa år
Använd kalkylatorn på vår hemsida för att få en
uppskattning av din värmekostnad för nästa år. Du kan
också kontakta vår kundservice för att få hjälp.

Haparanda Värmeverk AB
Haparanda stad
953 85 Haparanda

Telefon: 0920-260 00

Org.nr: 556241-9209

Webb: www.haparandavarmeverk.se
E-post: ekonomikontor@haparanda.se

Prispolicy
Priset på fjärrvärme tål att jämföras med andra
alternativ, vi är konkurrenskraftiga och vår prissättning
bygger på långsiktighet, enkelhet, säkerhet och
hållbarhet. Vår prissättning innebär inga kraftiga
svängningar. I praktiken betyder det att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt
jämfört med alternativen men över tid är priset alltid
konkurrenskraftigt.

Övrigt
Byte av avtalsform kan göras vid årsskiften. Vi följer
allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till
näringsverksamhet utfärdade av Svensk Fjärrvärme i
samarbete med kundorganisationer.
Energieffektivisering
Med enkla åtgärder kan de flesta verksamheter sänka
sina energikostnader. Läs tipsen på energieffektivisering för din bransch på vår hemsida. Här kan du också
jämföra din energiförbrukning med liknande verksamheter.
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