
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prislista Fjärrvärme 2009 
Allmänt 
Kostnaden för fjärrvärme i Sverige har historiskt sett alltid legat lägre än kostnaden för 
individuell uppvärmning. Prisutvecklingen på fjärrvärme är stabil, bland annat tack vare att 
det är möjligt för oss att välja mellan olika bränslen.  
 
Våra priser på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder där bränslepriser, personalkostnader, 
investeringskostnader samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är viktiga 
faktorer. De avkastningskrav som Kemab´s ägare ställer påverkar också priset. 

Villa 
Villataxan består av ett fast pris och ett energipris. 
 
Specifikation Energipris kr/MWh 

inklusive moms 
Fast pris kr/år 
inklusive moms  

Taxa 1 Villa                              531,25                 3 500,00 

 
Mervärdesskatten, moms, är för närvarande 25 procent. 
Om mervärdesskatten förändras under löpande år justeras avgifterna i motsvarande mån. 



Flerbostadshus och övriga lokaler 
Taxan består av ett fast pris, ett energipris och en effektavgift. 
Vilken taxa som gäller beror på abonnemangseffekten. 
 
Fast pris 

Fast avgift kr/år Specifikation 

exklusive moms inklusive moms 
Taxa 10   2 000 2 500

Taxa 50   8 000 10 000

Taxa 200  40 000 50 000

Taxa 500 200 000 250 000
 
Energipris 

Energiavgift kr/MWh Specifikation 

exklusive moms inklusive moms 
Taxa 10 - 500 385,00 481,25
 

 

Effektavgift 

E-värde, kW Effektavgift kronor/år Specifikation 

Fr o m T o m exklusive moms inklusive moms 

Taxa 10 1 100 392 x E 490 x E

Taxa 50 101 500 380 x E 475 x E

Taxa 200 501 2 000 335 x E 419 x E

Taxa 500 2 001 > 320 x E 400 x E

Abonnemangseffekt - Effektavgift 
Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritals-metoden. 
 
Vid nyinstallation så används värmetekniska beräkningar som grund för E-värdet. 
Värdet får man fram genom att dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett 
kategorital. I Karlskoga är kategoritalet 2200 för flerbostadshus och småhus med gemensam 
mätning. För kontor, skolor, industrier och andra lokaler är kategoritalet 1700.  
 
Exempel; 125 000 kWh/2200 = 56,8. E-värdet blir då 57 kW och det innebär taxa 10. 
 
Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens 
graddagskorrigerade energiförbrukning.  
Vid avvikelser större än 10 % av E-värdet så justeras detta vid nästkommande halvårsskifte. 
 
För mer information så besök gärna vår hemsida www.karlskogaenergi.se eller kontakta vår 
kundtjänst på telefon 0586-619 00. 

http://www.karlskogaenergi.se/
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