FJÄRRVÄRMEPRISER 2021 – FÖRETAG
Prisgrupp 1 Effekt 0-50 kW
Fast pris

1 600

kr/år

Effektpris

812

kr/kW

Flödespris

2,0

kr/m3

Energipris Vinter (dec-jan)

525

kr/MWh

Vår & Höst (mar-apr & okt-nov)

310

kr/MWh

Sommar (maj-sep)

105

kr/MWh

Fast pris

6 900

kr/år

Effektpris

706

kr/kW

Flödespris

2,0

kr/m3

Vinter (dec-jan)

525

kr/MWh

Vår & Höst (mar-apr & okt-nov)

310

kr/MWh

Sommar (maj-sep)

105

kr/MWh

Fast pris

68 300

kr/år

Effektpris

478

kr/kW

Flödespris

2,0

kr/m3

Vinter (dec-jan)

525

kr/MWh

Vår & Höst (mar-apr & okt-nov)

310

kr/MWh

Sommar (maj-sep)

105

kr/MWh

Prisgrupp 2 Effekt 51-270 kW

Energipris

Prisgrupp 3 Effekt 271-1200 kW

Energipris

Prisgrupp 4 Effekt över 1200 kW
Fast pris

319 200 kr/år

Effektpris

269

kr/kW

Flödespris

2,0

kr/m3

Vinter (dec-jan)

525

kr/MWh

Vår & Höst (mar-apr & okt-nov)

310

kr/MWh

Sommar (maj-sep)

105

kr/MWh

Energipris

Alla priser är exklusive moms.
Jönköping Energi är sedan 2013 medlem i Prisdialogen som syftar till att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil
prisutveckling, för att därigenom stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden.
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DITT FJÄRRVÄRMEPRIS BESTÅR AV FYRA DELAR
1. Fast pris

3. Energipris

En grundavgift baserad på prisgrupp.

2. Effektpris

För att erhålla ett effektpris mäter vi
medeleffekten för varje dygn. Det som sedan
ligger till grund för effektdelen är de fem dagar
då effektuttaget varit som störst under de senaste
12 månaderna. De två högsta värdena tas bort
och övriga tre används för beräkningen av ett
medelvärde.
Årskostnaden för effekt beräknas genom att
multiplicera effekten med effektpriset.
Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme
som behövs levereras till fastigheten, ju större
behov fastigheten har, desto mer kräver den av
fjärrvärmesystemet.

Energipriset är det pris som du betalar för varje
använd kilowattimme fjärrvärme. Energipriset är
säsongsvarierande och är uppdelat i tre olika
prisnivåer vinter (december, januari, februari),
vår/höst (mars, april, oktober, november) och
sommar (maj, juni, juli, augusti, september).
Kostnaden för energi beräknas genom att
multiplicera energianvändningen med aktuell
månads pris.

4. Flödespris

Flödespris innebär att vi mäter mängden
fjärrvärmevatten som flödar genom din
fjärrvärmecentral och för det betalar du ett pris
per kubikmeter. Genom att så effektivt som
möjligt ta tillvara på värmen från
fjärrvärmevattnet minskar du den behövda
vattenmängden, vilket i sin tur leder till att
kostnaden sjunker

BRA ATT VETA
Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en del i fjärrvärmeaffären
vid försäljning till nya kunder och är en
engångskostnad som avser tillgång till
fjärrvärmenätet. Avgiften inkluderar byggnation
av ledning fram till fastigheten samt återställning.
Anslutningsavgiftens storlek beräknas genom
individuella kalkyler och grundar sig på den
faktiska investeringskostnaden.

Allmänna avtalsvillkor

Vi följer de allmänna avtalsvillkoren för leverans
av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.
Information om våra avtalsvillkor finner du på
vår hemsida, www.jonkopingenergi.se

Förhandling och medling

Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) ger dig som
kund bl.a. möjlighet att begära förhandling,

medling och uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal
med oss om vi genomför en ensidig ändring av
avtalsvillkoren som är till nackdel för dig som
kund.
Är du som kund inte nöjd med det nya
fjärrvärmepriset har du möjlighet att begära
förhandling med Jönköping Energi AB. En
sådan begäran ska göras senast tre veckor från
dagen då du blev underrättad om det nya priset.
Fjärrvärmelagen i sin helhet hittar du på
Riksdagens hemsida, www.riksdagen.se.

Debitering

Fjärrvärmefakturan sänds normalt en gång i
månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning,
eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral.
Månadsbeloppet varierar därmed en hel del
under året. Preliminärfakturor kan förekomma
då avläsningen inte fungerat.

Välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 036-10 82 20,
eller maila oss på kundservice@jonkopingenergi.se
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