FJÄRRVÄRMETAXAN
hos Örkelljunga Fjärrvärmeverk ab
Org.nr: 556208-8137

De här två delarna i taxan bestämmer årskostnaden.
1. FAST AVGIFT

Den fasta avgiften beräknas enligt något av följande
alternativ, beroende på anslutningseffekten E.

Taxa 1
Taxa 2
Taxa 3
Taxa 4
Taxa 5
Taxa * B

VILLA 0 - 12 kW
2500:-/år inkl.moms (2000:-/år exkl.moms)
13 - 120 kW
340 + 160 x E= kr/år exkl.moms
121 - 350 kW
3670 + 130 x E= kr/år exkl.moms
351 - 1200 kW
11440 + 110 x E= kr/år exkl.moms
1201-2500 Kw
31420 + 90 X E=kr/år exkl.moms
Summan av den fasta avgiften enligt nuvarande Taxa 1, 2, 3, 4, 5 multipliceras med 3.
då annan uppvärmningsform ansluts till fjärrvärmeväxlarens sekundärsida.(§864, 2008-11-27)

2. ENERGIPRIS

För alla kunder är energipriset 77,53 öre/kWh eller 775,28/MWh (fr o m 20190701) inkl.moms
Beräkningsgrund för index kommer att dels vara konsumentprisindex men vägt med bränsleindex.
Indexförändringen kommer att tillämpas årligen den 1/7 och informeras om två månader
i förväg, detta efter beslut av styrelsen i maj månad innevarande år.
Debitering & Betalning
Debitering sker normalt månadsvis i efterskott. Leverantören har även rätt att debitera avgifter så väl
preliminärt som i förskott. Kunden skall erlägga betalning och vara leverantören tillhanda senast på den i
leverantörens faktura angivna förfallodag. Sker ej betalning i rätt tid har leverantören rätt att av kunden,
förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen samt ersättning för de kostnader som är förenade
med dröjsmålet. Moms 25 % tillämpas.
Övrigt
E=Den anslutna byggnadens maximala värmebehov(anslutningsvärde) i kW.
Anslutningsvärdet är summan av byggnadens maximala värmebehov för uppvärmning och varmvattenberedning
samt anges i kW. Visar det sig att anslutningsvärdet blivit felaktigt bestämt skall rättelse ske och
den fasta avgiften ändras från dagen för rättelsens vidtagande.
Om leverantörens kostnader skulle öka genom ändrad energiskatt eller genom annan särskild skatt eller avgift
äger leverantören rätt att uttaga ett mot de ökade kostnaderna svarande tillägg till energiavgifterna enligt
taxa. Sådan ändring får ske utan föregående underrättelse till kunden

FÖRKLARING
K-index december 2006
Grundpris/kWh
K-index december 2008

K-index
286,43
298,99

Energipris
exkl.moms

Gäller fr o m

51,6 öre
53,9 öre

2007-03-01
2009-07-01

57,9 öre

2010-09-01

60,216 öre

2011-07-01

Fast avgift höjning 200:- på villataxa & 11 % på övriga

60,216 öre

2012-08-01

Ingen förändring

60,216 öre

2013-05-23

Ingen förändring

60,216 öre

2014-05-22

Ingen förändring

60,216 öre

2015-07-01--2016-06-30

Ingen förändring

60,216 öre

2016-07-01--2017-06-30

Ingen förändring

60,216 öre

2017-07-01--2018-06-30

Justering rörligt energipris

62,02 öre

2018-07-01--2019-06-30

Ingen förändring

62,02 öre

2019-07-01--
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