
Fjärrvärmepris Företag 2018  
HOFORS 
Prisinformation 
Pris och tillhörande prisvillkor gäller för 2018. Samtliga priser är exklusive moms.

Fast del Baskapacitet

Vald baskapacitet, kW Fast del, kr/år Baskapacitet, kr/kW, år

0 – 49 5 768 1 553

50 – 199 13 108 1 400

200 – 499 39 846 1 257

500 – 125 829 1 069

Energi Flöde

Basenergi, öre/kWh Flöde, kr/m3

25,7 0, maj–sept

Spetsenergi, öre/kWh 4,04, jan–apr, okt–dec

91,3

Förklaring
Priset på fjärrvärme är uppdelat i fyra priskomponenter.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår 

som delas upp och faktureras månadsvis. Storleken på den fasta 

delen baseras på storleken på den valda baskapaciteten.

Baskapacitet
Priset för baskapacitet (kr/kW, år) gäller per kalenderår som delas 

upp och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris 

per energienhet (öre/kWh). Priset är uppdelat på två prisnivåer.  

Ett pris för basenergi och ett högre pris för spetsenergi.

Flöde
Ett flödespris (kr/m3) tas ut per m3 fjärrvärmevatten som passerat 

genom fastighetens fjärrvärmecentral.

Räkneexempel
Årskostnad för fast del erhålls genom att storleken på vald bas-

kapacitet (kW) ger priset för den fasta delen (kr/år). Exempel, vald 

baskapacitet 60 kW ger 13 108 kr i årskostnad. Årskostnad för 
baskapacitet erhålls genom att storleken på vald baskapacitet 
(kW) multipliceras med priset för baskapaciteten (kr/kW, år).  
Exempel, vald baskapacitet 60 kW x 1 400 = 84 000 kr/år.

Vald baskapacitet (kW) ger rätt att per timme köpa basenergi 
(kr/MWh) upp till vald baskapacitet. Överstiger energiuttaget 
(MWh/h) per timme (lika med baskapacitet) den valda baska-
paciteten gäller spetsenergipriset för den överskjutande delen 
av energiuttaget. Exempel, energiuttaget för en enskild timme 
är 85 kWh/h, dvs 85 kW. Den valda baskapaciteten är 60 kW. Det 
genererar en kostnad för energiuttaget den enskilda timmen av 
85 kWh enligt följande: 60 kWh x 25,7 öre/kWh + 25 kWh x  
91,3 öre/kWh = 38 kr.

Vald baskapacitet samt köpt bas- respektive spetsenergi 
redovisas på fakturan och på kundens Mina sidor på  
www.varmevarden.se/Mina sidor.

www.varmevarden.se



Prisvillkor för fjärrvärme  
som används i näringsverksamhet
HOFORS
Prisvillkoren gäller från och med 2018-01-01 och tills vidare för 

fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller 

annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) 

från Hofors Energi AB. Andra prisvillkor tillämpas för leveranser till 

småhus. Med småhus avses en- och tvåfamiljsfastigheter enligt 

Skatteverkets definitioner.

1. Pris- och villkorsändring
Hofors Energi har rätt att ensidigt ändra prislista och gällande

prisvillkor per den 1 januari varje kalenderår. Kunden ska senast

två månader före den tidpunkt prisändringen eller prisvillkorsänd-

ringen ska börja gälla underrättas om ändringen. Prisförändringar

och prisvillkorsändringar under löpande kalenderår får endast 

ske i enlighet med de villkor som framgår av vid var tid gällande 

allmänna avtalsvillkor.

2. Anslutning till fjärrvärmenätet
Anslutningsavgift tas ut om så krävs för att uppfylla Hofors  

Energis krav på kostnadstäckning. Exempelvis om avståndet

för anslutningsledning är långt. I annat fall tas ingen anslutnings-

avgift ut. Anslutningsavgiften beräknas individuellt utifrån den 

beräknade kostnaden för anslutningen.

3. Baskapacitet
3.1. Definition
Med baskapacitet avses en effekt, för vilken kunden betalar ett 

särskilt årligt pris per kW. Abonnerad baskapacitet ger rätt att

varje timme köpa energi upp till den valda nivån till basenergipris.

Baskapacitet anges i kW och skall vara i heltal.

3.2. Föreslagen baskapacitet
Kunden ska informeras om möjligheten att välja ny baskapacitet i 

samband med information om pris och prisvillkor för kommande 

kalenderår enligt punkt 1. Kunden har rätt att inför varje årsskifte 

välja en annan baskapacitet. Hofors Energi kommer per den  

1 januari varje kalenderår revidera vald baskapacitet för kundens 

leveranspunkt/er. Revidering av baskapacitet sker endast i de fall 

kunden väljer en ny baskapacitet. Kundens val av baskapacitet har 

en bindningstid som följer kalenderåret (januari t o m december),

Kunden ska meddela Hofors Energi om en ändring av vald 

baskapacitet senast den 10:e december, före det kalenderår då 

justeringen ska börja gälla. Observera att vald nivå på baskapaci-

tet för leveranspunkten påverkar kostnaden för den fasta delen i 

fjärrvärmepriset enligt gällande prislista.

3.3. Saknad eller bristfällig energihistorik
Vid nyanslutning eller då energihistoriken helt saknas eller är 

mycket bristfällig föreslås en baskapacitet för leveranspunkten

i samråd med kunden enligt följande prioritetsordning:

1. Baserad på tidigare energianvändning, t.ex elförbrukning, olje- 

förbrukning eller Hofors Energis historik.

2. Baserad på uppgifter som påverkar anläggningens energi- 

behov, som t.ex. yta, verksamhet, klimatskal, ventilationsflöden etc.

3. Beräknad med kategorimedelvärde som utgångspunkt. Fast-

ighetens uppvärmda yta multipliceras med det specifika effekt-

behovet (kW/m2), som gäller för motsvarande fastighetskategori, 

baserat på Hofors Energis statistik.

Vald baskapacitet gäller tillsvidare. När tillförlitlig energihistorik

finns tillgänglig kan kunden kontakta Hofors Energi och i

samråd välja en annan baskapacitet för gällande kalenderår.

Retroaktiv justering av baskapaciteten sker ej.

3.4. Rådgivning avseende baskapacitet
Hofors Energis föreslagna baskapacitet kan vara en överskattning 

eller underskattning av det verkliga baskapacitetbehovet för den 

specifika byggnaden. Hofors Energi reserverar sig för eventuella 

felberäkningar eller felaktigheter i historiska data som leder till eller 

har givit upphov till högre fjärrvärmekostnad än vad som annars 

vore fallet.

4. Pris för basenergi och spetsenergi
4.1. Definition
Kunden har rätt att köpa fjärrvärme, uppgående till vald baskapa-

citet, till basenergipris enligt vid var tid gällande prislista. Överstiger 

kundens användning av fjärrvärme (kWh) under en timme den 

valda baskapaciteten som får köpas till basenergipris debiteras 

kunden spetsenergipris enligt vid var tid gällande prislista för den 

överskjutande användningen.

4.2. Information och specifikation
Hofors Energi redovisar vald baskapacitet samt hur mycket energi 

som kunden köpt till basenergipris respektive spetsenergipris

på kundens faktura och på kundens Mina sidor på  

www.varmevarden.se/Mina sidor.

5. Mätning
Hofors Energi mäter fjärrvärmeförbrukningen per timme. I  

händelse av att mätvärden saknas beräknas dessa med ledning  

av tidigare mäthistorik och övrig tillgänglig information.
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