Prislista Fjärrvärme 2019
Gäller 1 januari 2019 – 31 december 2019

Linköping – Privatkund

Prislistan gäller en- och tvåbostadshus för enskilt bruk

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh)
dock lägst 6 000 kr
Vinteranvändningen motsvarar
den mängd fjärrvärme som du under
föregående vinter använt i ditt hus
(december – februari) beräknat i kWh.
Vinteranvändningen räknas sedan om
till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar.
Du kan se din aktuella användning på
Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till
15 000 kWh är årsavgiften 6 000
kr. Därefter ökar avgiften. Det du
använder övriga månader (mars –
november), till exempel om du v ärmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte
årsavgiften.
*Vi utgår från SMHIs statistik vid
beräkningen av ett normalår.

Vinter 67,7 öre/kWh
Vår, höst
53,5 öre/kWh

Energipris per säsong

Fakturering av din värmeanvändning
sker månadsvis och grundar sig på din
verkliga användning från vår fjärravlästa
energimätare. Välj autogiro eller e-faktura för att ordna en smidig betalning.
Prisförändring sker normalt en gång
per år och godkänns av vår styrelse. Om
vi ändrar våra villkor meddelar vi dig
som kund 60 dagar innan en förändring
träder i kraft.
Avtalet om fjärrvärmeleverans ger dig
både trygghet och frihet. Det gäller
tillsvidare och har tre månaders uppsägningstid.

67,7 öre/kWh
53,5 öre/kWh
9,80 öre/kWh
Serviceavtal är en tilläggstjänst och ger
dig extra trygghet. Vi går igenom hur
fjärrvärmecentralen fungerar, utför
servicebesök för att justera och kontrollera alla viktiga delar i din anläggning.
Vi ger dig även rabatt på material och
felavhjälpning om något skulle behöva
åtgärdas. Beställ serviceavtal på
tekniskaverken.se/serviceavtal.
Att värma poolen med fjärrvärme är
smidigt och prisvärt samtidigt som det
ger en lång och skön badsäsong. Den här
prislistan gäller även för dig som har eller
tänkt skaffa pool.
Mina Sidor hittar du på tekniskaverken.
se. Här kan du se statistik över din
användning samt se dina fakturor.

Sommar
9,80 öre/kWh
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I diagrammet kan du se vad fjärrvärmen kostar
vid olika användningsnivåer för att värma bostad
och varmvatten utan pooluttag. (Kostnaden för
kallvatten är inte medräknad.)
Kontakta oss om fjärrvärme
Säljare: 013-20 80 00 Kundservice: 0771-25 26 27
fjarrvarme@tekniskaverken.se tekniskaverken.se

