Gäller för näringsidkare från 1 januari 2023

Ny prismodell
fjärrvärme
Effekt
Effekt(kW)

Effektpris (kr/kW, år)
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Effekttrappan

Bestämning av effekten E sker enligt
anvisningarna i tillämpningsbestämmelserna.

Energi
Säsongsindelning

Vinterpris
394 kr/MWh
(1 oktober – 31 mars)
Sommarpris
230 kr/MWh
(1 april – 30 september)
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Flöde (gäller endast Uddevalla)

Flödesavgiften tas ut endast under vinterperioden: 1 oktober–31 mars.
4 = Pris (kr)
Q = Kundens utnyttjade mängd fjärrvärmevatten i m under debiteringsperioden
dt(K) = Kundens avkylning under debiteringsperioden
dt(N) = Medelavkylningen för det nät dit kunden är ansluten till under debiteringsperioden
Debiteringsperiod = Från och med oktober till och med mars

dt(K)
4 x Q x (1 - dt(N)
) = kr

Tillämpningsbestämmelser
Allmänt
Denna prislista gäller för fjärrvärmeleveranser som
används i näringsverksamhet eller annan likartad
verksamhet enligt nedanstående bestämmelser.
Utöver dessa gäller även Allmänna avtalsvillkor för
leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet som du hittar på vår hemsida.
Fjärrvärmepriset
Ditt fjärrvärmepris är uppdelat i effekt-, energi- och
flödespriset samt en fast avgift. Du kan påverka alla
delar förutom den fasta genom ditt sätt att använda
energi.
Effekt
Kundens effekt bestäms med signatur baserad på
dygnsmedeleffekten uttagen under perioden
oktober–mars, vardagar när temperaturen är lägre
än 10°C. Effekten bestäms vid temperaturen -9°C.
Se nedan exempel. För fastigheter med svagt
samband mellan effektuttag och utetemperatur
bestäms effekten av anläggningens högsta
dygnseffekt oktober–mars under de senaste året.
Effekten justeras en gång per år, 1 april.
Energi
Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du
använder. Priset varierar under året i två nivåer.
Det är dyrast under vinterperioden (oktober–mars)
och billigast på sommaren (april–september).

Flöde
Läs mer om flödespriset på uddevallaenergi.se.
Trygghet för dig som kund
Genom Prisdialogen skapar vi ett sätt att
tillsammans sätta våra priser. Dialogen sker en
gång om året och innebär att våra kunder får god
insyn i våra kostnader för bränsle, produktion
och distribution. En öppen dialog ger oss
förutsättningar för att även i fortsättningen kunna
erbjuda konkurrenskraftiga priser.
Fjärrvärmelagen finns för att stärka kundens
ställning i relationen med fjärrvärmeleverantören.
Vid förändring av villkor har kunden rätt till
förhandling och vid behov medling.
Övrigt
Uddevalla Energi äger rätt att träffa uppgörelse
på andra villkor än de här angivna då speciella
förhållande råder.
Personuppgifter
De personuppgifter vi samlar in om dig kommer
att användas för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal
med dig som kund. Uppgifterna uppdateras i vårt
kundregister och kan komma att användas för
marknadsanalyser, statistik och för att skicka
information och erbjudanden om våra övriga
tjänster till dig. Mer om hur vi behandlar
personuppgifter enligt GDPR kan du läsa på
uddevallaenergi.se.

Mina sidor
Vill du få överblick av din
energianvändning kan du
använda Mina sidor på vår
hemsida. Kontakta kundservice
för att få inloggningsuppgifter

Kontakta kundservice
Har du frågor om den nya prismodellen är du välkommen att kontakta
kundservice på 0522-58 08 00, kundservice@uddevallaenergi.se.

