
Fjärrvärmepris 2018 – Byggvärme
VÄRMEVÄRDEN AB 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform. Vår 

fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen 

prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 

värmemarknaden.

Till samtliga priser gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns nedan. Priset är exklusive moms.

Pris
Energipris 927 kr/MWh

Förklaring

Energipris
För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas ett energipris per energi-

enhet (MWh).

Prisvillkor för fjärrvärme – Byggvärme
Gäller för Värmevärden AB från och med 2018-01-01 och tills vidare.

Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två måna-

der före prisjustering underrättas om det ändrade priset.

Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisföränd-
ringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller 

förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller 

annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnads-

förändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 

lämpligt sätt.

www.varmevarden.se



Fjärrvärmepris 2018 – Byggvärme
HOFORS ENERGI AB 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform. Vår 

fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen 

prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 

värmemarknaden.

Till samtliga priser gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns nedan. Priset är exklusive moms.

Pris
Energipris 927 kr/MWh

Förklaring

Energipris
För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas ett energipris per energi-

enhet (MWh).

Prisvillkor för fjärrvärme – Byggvärme
Gäller för Hofors Energi AB från och med 2018-01-01 och tills vidare.

Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två måna-

der före prisjustering underrättas om det ändrade priset.

Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisföränd-
ringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller 

förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller 

annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnads-

förändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 

lämpligt sätt.

www.varmevarden.se



Fjärrvärmepris 2018 – Byggvärme
HÄLLEFORS VÄRME AB 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform. Vår 

fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen 

prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 

värmemarknaden.

Till samtliga priser gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns nedan. Priset är exklusive moms.

Pris
Energipris 927 kr/MWh

Förklaring

Energipris
För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas ett energipris per energi-

enhet (MWh).

Prisvillkor för fjärrvärme – Byggvärme
Gäller för Hällefors Värme AB från och med 2018-01-01 och tills vidare.

Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två måna-

der före prisjustering underrättas om det ändrade priset.

Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisföränd-
ringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller 

förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller 

annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnads-

förändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 

lämpligt sätt.

www.varmevarden.se



Fjärrvärmepris 2018 – Byggvärme
SÄFFLE FJÄRRVÄRME AB 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform. Vår 

fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen 

prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 

värmemarknaden.

Till samtliga priser gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns nedan. Priset är exklusive moms.

Pris
Energipris 927 kr/MWh

Förklaring

Energipris
För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas ett energipris per energi-

enhet (MWh).

Prisvillkor för fjärrvärme – Byggvärme
Gäller för Säffle Fjärrvärme AB från och med 2018-01-01 och tills vidare.

Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två måna-

der före prisjustering underrättas om det ändrade priset.

Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisföränd-
ringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller 

förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller 

annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnads-

förändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 

lämpligt sätt.

www.varmevarden.se



Fjärrvärmepris 2018 – Byggvärme
VÄRMEVÄRDEN I NYNÄSHAMN AB 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform. Vår 

fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen 

prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 

värmemarknaden.

Till samtliga priser gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns nedan. Priset är exklusive moms.

Pris
Energipris 927 kr/MWh

Förklaring

Energipris
För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas ett energipris per energi-

enhet (MWh).

Prisvillkor för fjärrvärme – Byggvärme
Gäller för Värmevärden i Nynäshamn AB från och med 2018-01-01 och tills vidare.

Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två måna-

der före prisjustering underrättas om det ändrade priset.

Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisföränd-
ringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller 

förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller 

annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnads-

förändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 

lämpligt sätt.

www.varmevarden.se



Fjärrvärmepris 2018 – Byggvärme
KRISTINEHAMNS VÄRME AB 
Fjärrvärme – det miljösmarta alternativet! Dessutom en trygg och säker uppvärmningsform. Vår 

fjärrvärme är i huvudsak baserad på biobränslen, spillvärme och avfallsbränslen. Fjärrvärmen 

prissätts så att den är konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningsformer på den lokala 

värmemarknaden.

Till samtliga priser gäller aktuella prisvillkor, vilka återfinns nedan. Priset är exklusive moms.

Pris
Energipris 927 kr/MWh

Förklaring

Energipris
För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas ett energipris per energi-

enhet (MWh).

Prisvillkor för fjärrvärme – Byggvärme
Gäller för Kristinehamns Värme AB från och med 2018-01-01 och tills vidare.

Prisjusteringar
Förändringar av prislista sker, om inte annat avtalats, vid årsskifte. Kunden skall senast två måna-

der före prisjustering underrättas om det ändrade priset.

Prisförändringar under löpande kalenderår får ej ske, med undantag för det fall prisföränd-
ringarna förorsakas av myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, ny eller ändrad lag eller 

förordning, reglering av leverantörens verksamhet, annan än skatte- och avgiftsförändringar eller 

annan omständighet som ej rimligen kunnat förutses och vars följder medför påtagliga kostnads-

förändringar. Information om sådan prisändring skall ske med minst en månads varsel och på 

lämpligt sätt.

www.varmevarden.se


