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Prisbestämmelser 
 
1. Allmänt 
Dessa prisbestämmelser gäller tillsammans med för 
varje tid gällande Allmänna avtalsvillkor för leverans av 
fjärrvärme som används för enskilt bruk samt gällande 
prislista.  
 
2. Priser  
Priser debiteras enligt gällande prislista. Se 
www.karlstadsenergi.se för aktuell prislista. 
Fjärrvärmepriset består av följande delar: Fast pris 
(kr/mån), Effektpris (kr/kW) och Energipris (kr/MWh).  
 
Fast avgift  En fast avgift som debiteras 

månadsvis.  
Effektavgift  En avgift som debiteras per kW 

(debiteringseffekt) och mån.  
Energiavgift Det pris som betalas per levererad 

MWh fjärrvärme.  
Energipriset är differentierat över året 
enligt följande perioder. 

• Vinterpris: januari, februari 
december 

• Vår-/höstpris: mars, april, 
maj, september, oktober, 
november 

• Sommarpris: juni, juli, augusti 
 
3. Beräkning och revidering av 
effektavgift 
Den effektavgift som tas ut bestäms inledningsvis 
utifrån fastighetens maximala dygnsmedelseffekt 
baserat på de tre dygn med störst energiuttag under 
perioden november till mars.  
 
Vid varje debiteringstillfälle kontrolleras energiuttaget 
per dygn tolv månader tillbaka i tiden, de tre högsta 
uttagen under perioden november till mars är den effekt 
som debiteringen grundas på enligt :  
(dygn A kWh/24+dygn B kWh/24+dygn C kWh/24)/3 
Dygn A har det högsta energiuttaget, dygn B det näst 
högsta osv. 
 
Justeringar av debiteringsgrundande effekt sker 
kontinuerligt vid varje debiteringstillfälle. 
 
Den senast fastställda debiteringseffekten enligt ovan 
är den effekt som kunden ska erlägga ersättning för till 
leverantören fram till nästa revision av 
debiteringseffekten. Kunden är skyldig att skriftligen 
underrätta leverantören om temporära eller permanenta 
förändringar i fastighetens utnyttjande under avtalets 
giltighetstid. Under perioder då fastigheten helt eller 
delvis står tom på grund av renovering eller står utan 
hyresgäst sker ingen ändring av debiteringseffekten 
utöver det som beskrivs ovan. 

 
 
 
4. Avläsning och debitering 
Avläsning och debitering sker enligt § 4 i Allmänna 
Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i 
näringsverksamhet.  
 
5. Anslutningsavgift   
Anslutningsavgift baseras på anslutningseffekt och 
byggkostnad. Vid förändringar, till exempel ändrad 
ledningsdragning eller ökad kapacitet ombesörjer 
leverantören sådan åtgärd, mot att leverantörens 
kostnader och/eller anslutningsavgift erlägges av 
kunden. 
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