
ENERGIDEL

FAST DEL

Öresundskraft har i enlighet med Prisdialogen beskrivit 
fjärrvärmens kostnadsutveckling och konkurrenskraft i 
förhållande till alternativen och ägardirektiven. Detta 
ligger till grund för Prisåtagande 2021–2024 för fjärr-
värme konsumenter i Ängelholm.

Säsong
Pris öre/kWh 

Inkl. moms Exkl. moms

Vinter
jan–mars, nov–dec 90,30 72,24

Vår/höst
apr–maj, sep–okt 50,23 40,18

Sommar
juni–aug 18,39 14,71

3 555 kr/år inkl. moms 2 844 kr/år exkl. moms

PRISÅTAGANDE 2021-2024

SÄSONGSPRIS

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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(nov–mars) 

Vår/höst 
(april–maj/sept–okt)  

Sommar  
(jun–aug)

2021 2022 2023 2024

1,5 % Indikation 
1-2 % Max 2 % Max 2 %

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

FJÄRRVÄRME NORMALPRISLISTA KONSUMENT
Gäller 1/1 – 31/12 2021

ÄNGELHOLM 2021

Fjärrvärmepriset för konsument består av en Fast del och Energidel med tre säsongspriser.



PRISBESTÄMMELSER FÖR  
KONSUMENTER I ÄNGELHOLM

Dessa prisbestämmelser gäller i Ängelholm för  
fjärrvärmeleveranser som används för enskilt bruk  
(definition enligt § 1.1a i ”Allmänna avtalsvillkor för  
leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”).

Priser
Fast del: Fast årligt pris, oberoende av energi- 
användningen.

Energidel: Det pris som betalas per levererad kWh  
fjärrvärme, säsongspriser förekommer enligt:
• Vinter (nov–mars)
• Vår/höst (apr–maj, sept–okt)
• Sommar (juni–aug)
Se prislista.

Avläsning och debitering
Avläsning och debitering görs med hjälp av fjärravläsning 
en gång per månad, i övrigt enligt § 5 i ”Allmänna avtals-
villkor för leverans av fjärr värme som används för enskilt 
bruk”.

Provning av Mätare
Vid misstanke om felaktig mätning kan provning av  
mätare begäras enligt § 5 i Allmänna avtalsvillkor för  
leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk.  
Om avvikelsen från rätt värde inte är större än +/- 5 % 
debiteras en avgift, kontakta Öresundskraft för vidare 
information.

Anslutningsavgift
Anslutningsavgift baseras på effektuttag och  
byggkostnad. Vid förändringar av framdragning, ökad 
kapacitet, eller annan förändring ombesörjer leverantören 
sådan åtgärd, mot att leverantörens kostnader och/eller 
anslutningsavgift erläggs av kunden. I övrigt enligt § 3 i 
”Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som 
används för enskilt bruk”.

Byggvärme
För nybyggnadsprojekt kan under vissa förutsättningar 
byggvärme användas. Särskilda villkor gäller, kontakta 
Öresundskraft för vidare information.

Övriga villkor
För fjärrvärmeleveransen gäller ”Allmänna avtalsvillkor  
för konsument för leverans av fjärrvärme som används för 
enskilt bruk” och ”Prislista för konsument i Ängelholm” på 
oresundskraft.se

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

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 och tillsvidare.

Öresundskraft Företagsmarknad AB, Box 642, 251 06 Helsingborg | Organisationsnummer: 556573-6906 | Kundservice 042-490 32 00
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