
SÄSONGSpriS

vinter
(nov–mars) 

vår/höst 
(april–maj/sept–okt)  

sommar  
(jun–aug)

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Pr
is

FAST DEL  

3 555 kr/år inkl moms      2 844 kr/år ex moms

ENErGiDEL    

SäSong  PriS öre/kWh PriS öre/kWh
 inkl moms ex moms

Vinter 92,70 74,16
jan–mars, nov–dec 

Vår/höst 53,35 42,68
apr–maj, sep–okt  
 
Sommar 26,95 21,56
juni-aug  

Serviceavtal
kr/år  

inkl moms
kr/mån  

inkl moms*

2 års avtal (besök en gång varannat år) 828 kr/år 69 kr per mån

1 års avtal (besök en gång varje år) 1 175 kr/år 98 kr per mån

*Månadspriset är avrundat.  

TiLLÄGGSTJÄNSTEr

priSÅTAGANDE 2017-2019

2017                     2018                        2019 
 
0,0%                    Max 0,5%                indikation 1-2%

Öresundskraft har i enlighet med prisdialogen beskrivit fjärrvärmens 
kostnadsutveckling och konkurrenskraft i förhållande till alternativen och 
ägardirektiven. Detta samt införandet av Ny prismodell ligger till grund för 
prisåtagande 2017-2019 för fjärrvärme konsumenter i Vejbystrand.

För energileverans gäller vid var tids gällande allmänna avtalsvillkor samt prisbestämmelser. 
Vänd för prisbestämmelser. Allmänna avtalsvillkor finns på www.oresundskraft.se.

FJÄRRVÄRME NORMALPRISLISTA KONSUMENT
Gäller perioderna 1/1 – 31/12 2017

Fjärrvärmepriset för konsument består av en Fast del och en Energidel med tre säsongspriser.

VEJBYSTRAND 2017
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Dessa prisbestämmelser gäller i Vejbystrand för  
fjärrvärmeleveranser som används för enskilt bruk  
(definition enligt § 1.1a i ”Allmänna avtalsvillkor för  
leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”).

Fast del
Fast årligt pris oberoende av energianvändningen.

Energidel 
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme,  
säsongspriser förekommer enligt: 
• Vinter (nov-mars)
• Vår/höst (apr-maj sept-okt)
• Sommar (juni-aug) 
Se prislista.

AVLÄSNiNG Och DEBiTEriNG
Avläsning och debitering görs med hjälp av fjärravläsning 
en gång per månad eller manuell avläsning, i övrigt enligt 
§4 och §5 i ”Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärr-
värme som används för enskilt bruk”. 

prOVNiNG AV MÄTArE
Vid misstanke om felaktig mätning kan provning av  
mätare begäras enligt § 4 i Allmänna avtalsvillkor för 
leverans av fjärrvärme som används iför enskilt bruk. 
Om avvikelsen från rätt värde inte är större än +/- 5 % 
debiteras en avgift, kontakta Öresundskraft för vidare 
information.

ANSLuTNiNGSAVGiFT
Anslutningsavgift baseras på effektuttag och bygg- 
kostnad. Vid förändringar av framdragning, ökad  
kapacitet, eller annan förändring ombesörjer leverantören 
sådan åtgärd, mot att leverantörens kostnader och/eller 
anslutningsavgift erläggs av kunden. i övrigt enligt §3 i 
”Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som 
används för enskilt bruk”. 

ByGGVÄrME
För nybyggnadsprojekt kan under vissa förutsättningar 
byggvärme användas. Särskilda villkor gäller, kontakta 
Öresundskraft för vidare information.

ÖVriGA ViLLKOr
För fjärrvärmeleveransen gäller ”Allmänna avtalsvillkor  
för konsument för leverans av fjärrvärme som används 
för enskilt bruk” och ”Normalprislista för konsument i 
Vejbystrand” på www.oresundskraft.se 

KONTAKT
underlag som finns på oresundskraft.se kan även  
beställas hos Kundservice, telefon 042-490 32 00, 
e-post: kundservice@oresundskraft.se.


