HELSINGBORG 2019

FJÄRRVÄRME PRISLISTA GRUPPANSLUTNA
SMÅHUS
Gäller 1/1 – 31/12 2019
För Yrvädersgatan 2–208
Fjärrvärmepriset består av ett fast pris, ett effektpris, ett energipris och ett varmvattenpris.
Förbrukning av fjärrvärme bestäms enligt schabloner, se prisbestämmelser.

FAST PRIS
kr/år

EFFEKTPRIS
kr/kW

ENERGIPRIS
öre/kWh

VARMVATTEN
kr/m3

2 335

258,45

64,75

45,60

Priserna är inklusive moms.

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

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 och tillsvidare.
Dessa prisbestämmelser gäller för fjärrvärmeleveranser
i Helsingborg för fastigheter inom kvarteret Vindelälven
(småhus) med adresser Yrvädersgatan 2–208.

Priser
Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.
Fast pris
Består av en fast del och en effektbaserad del.
Varmvattenpris
Det pris som betalas per levererad kbm varmvatten.

Övrigt
Leveransgräns
Öresundskraft AB äger och förvaltar ledningsnät och
värmeväxlare för värme och varmvatten i området.
Ledningar inom varje lägenhet ansvarar respektive
fastighetsägare för, leveransgräns utgörs av avstängningsventilerna vid inkommande ledningar i varje lägenhet.
Schablonvärden
Inom området finns inga värmemätare, värmeförbrukningen beräknas för varje lägenhet efter ett schablonvärde
baserat på hustyp (storlek), enligt nedan. Värdet räknas av
en gång om året.

Årlig avräkning från schablon
Avräkning görs i januari varje år för året innan. Fjärrvärmeförbrukningen läses av med hjälp av för området
gemensamma primärmätare. Avviker den avlästa förbrukningen från områdets totala schablon med mer än +/- 5%
sker en reglering med hänsyn till hustyp.

Effektvärde
Bestäms efter hustyp (storlek), enligt nedan.
• Hustyp A 7 kW
• Hustyp B 8 kW
• Hustyp C 10 kW

Övriga villkor
För fjärrvärmeleveransen gäller ”Allmänna avtalsvillkor för
leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk” samt
gällande prislista.

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

• Hustyp A 13 400 kWh
• Hustyp B 15 400 kWh
• Hustyp C 21 200 kWh
Ovanstående schablonvärden kan komma att justeras om
områdets totala fjärrvärmeförbrukning förändras.

VARMVATTEN
Förbrukningen av varmvatten regleras med mätare för
varje enskild lägenhet.
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