
  

 

 

 

 

 

PRISLISTA 2022, att gälla från 2022-01-01   

 Prislista 1A. Konsument, Normalprislista.  

Prislista 1A Fast årligt pris  

kr/år 

Energipris 

öre/kWh 

Pris exkl moms 5 500  56,9   

Pris, inkl moms 6 875  71,13    

   

Prislista 1B. Konsument, Kundägd anläggning 

Prislista 1B Fast årligt pris  

kr/år 

Energipris 

öre/kWh 

Pris exkl moms 3 280   56,9  

Pris, inkl moms 4 100  71,13   

 

Prislista 2A. Näringsidkare, Normalprislista, exkl. moms  

Prislista 2A 

Prisgrupp 

Fast årligt pris 

kr/år 

Effektpris 

kr/kW 

(dygnsmedel) 

Energipris sommar 

april-oktober 

kr/MWh 

Energipris vinter 

jan-mar och nov-dec 

kr/MWh 

0-69 kW 2 430  850   333    510     

70-249 kW 16 350  648   333   510     

>250 kW 41 600  543  333   510    

 

Prislista 2B. Näringsidkare, Kundägd anläggning, exkl moms  

Prislista 2B Fast årligt pris 

kr/år 

Effektpris 

kr/kW 

(toppeffekt) 

Energipris sommar 

april-oktober 

kr/MWh 

Energipris vinter 

jan-mar och nov-dec 

kr/MWh 

Pris exkl moms 12 500   365  333    510    

 

Prislista 2C. Näringsidkare, Spetsleverans, exkl moms 

Prislista 2C 

 

Fast årligt pris 

kr/år 

Energipris sommar 

april-oktober 

kr/MWh 

Energipris vinter 

jan-mar och nov-dec 

kr/MWh 

Pris exkl moms 12 500   333    Index saknas (972) 

 

Prislista 3A. Poolvärme, inkl moms 

Prislista 3A 

 

Fast årligt pris 

kr/år 

Energipris sommar 

april-oktober 

kr/MWh 

Energipris vinter 

jan-mar och nov-dec 

kr/MWh 

Pris inkl moms -  469   469    

 

 



 Prislista 3B. Markvärme, exkl moms 

Prislista 3B 

 

Fast årligt pris 

kr/år 

Energipris sommar 

april-oktober 

kr/MWh 

Energipris vinter 

jan-mar och nov-dec 

kr/MWh 

Pris exkl moms 12 500  459   459    

 

Förklaringar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prislista 1A. Konsument, Normalprislista 

Även näringsidkare med en effekt om maximalt 25 kW rekommenderas att nyttja Prislista 1. 

Prislista 1B. Konsument, Kundägd anläggning 

Fjärrvärme är den huvudsakliga värmekällan.  

Denna prislista förutsätter att ni köper anläggningen av Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde. Ni ansvarar för drift och skötsel 

av anläggningen, inkl. ledningar från och med fjärrvärmerörens avstängningsventiler fram till och med värmeväxlare. Utrustning 

för energimätning ägs och underhålls av Arvika Fjärrvärme AB.    

Energipriserna följer ”normalprislistan”, prislista 1A. 

Prislista 2A. Näringsidkare, Normalprislista 

Normalprislista 

Prislista 2B. Näringsidkare, Kundägd anläggning 

Fjärrvärme är den huvudsakliga värmekällan.  

Denna prislista förutsätter att ni köper anläggningen av Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde. Ni ansvarar för drift och skötsel 

av anläggningen, inkl. ledningar från och med fjärrvärmerörens avstängningsventiler fram till och med värmeväxlare. Utrustning 

för energimätning ägs och underhålls av Arvika Fjärrvärme AB.    

Energipriserna följer ”normalprislistan”, prislista 2A. 

Prislista 2C. Näringsidkare, Spetsleverans 

Fjärrvärme är tillskottsvärme, spetsleverans. Huvudleverans sker från fastighetsägarens egna värmeanläggning.  

Denna prislista förutsätter att ni köper anläggningen av Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde. Ni ansvarar för drift och skötsel 

av anläggningen, inkl. ledningar från och med fjärrvärmerörens avstängningsventiler fram till och med värmeväxlare. Utrustning 

för energimätning ägs och underhålls av Arvika Fjärrvärme AB.    

”Energipris vinter” baseras på fullt skattad olja eldningsolja 1 (EO1). Priset justeras årligen med prisindex enligt SCB för EO1. 

Medelvärde jan-sept föregående år. 

”Energipris sommar” följer normalprislistan, prislista 2A. 

Prislista 3A. Poolvärme 

Prisprodukten kan endast nyttjas av befintlig fjärrvärmekund. 

Prisprodukten består endast av rörlig energiavgift.  

Förutsättning för prisprodukten är att energiförbrukningen mäts separat.  

Kostnader för komplettering av anläggningen för att möjliggöra anslutning åligger kunden. 

Utrustning för energimätning ägs och underhålls av Arvika Fjärrvärme AB.    

Priset revideras på samma sätt/tidpunkt som övriga prisprodukter. 

Prislista 3B. Markvärme 

Prisprodukten kan endast nyttjas av befintlig fjärrvärmekund. Annan anslutning kan avtalas. 

Prisprodukten består av fast avgift och rörlig energiavgift (ingen effektavgift). Kund med annan fjärrvärmeleverans betalar ingen 

ytterligare fast avgift.  

Förutsättning för prisprodukten är att energiförbrukningen mäts separat.  

Kostnader för komplettering av anläggningen för att möjliggöra anslutning åligger kunden eller genom avtalad anslutningsavgift. 

Utrustning för energimätning ägs och underhålls av Arvika Fjärrvärme AB.    

Priset utgör 90 procent av ”energipris vinter”, avrundat till heltal. 


