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 TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME 

 

Fastställd av Tierps Fjärrvärme AB:s styrelse att gälla från och med den 1 april 

2012. 

 

1. Avgifter 

För leverans av fjärrvärme gäller följande av Tierps Fjärrvärme AB: styrelse 

fastställd taxa.  

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på nedanstående avgifter. 

 

a) Anslutningsavgift 

Anslutningsavgift för småhus (max 2 lgh): 

Anslutningsavgift = 650 x E  (kr) 

 

Anslutningsavgift för övriga fastigheter: 

Anslutningsavgift = 350 x E   (kr) 

 

E= Anslutningsvärde i kW 

 

b) Fast årlig avgift 

Den årliga fasta avgiften (F) är uppdelad i sex olika avsnitt beroende på 

fastighetens debiteringseffekt (P). 

 

Taxeavsnitt 1. P= 0-20 kW  F=  500 x P              kr/år 

Taxeavsnitt 2. P= 21-50 kW  F=  1200 + 390 x P    kr/år 

Taxeavsnitt 3. P= 51-300 kW F=  3000 + 350 x P    kr/år 

Taxeavsnitt 4. P= 301-1000 kW F=  22500 + 286 x P  kr/år 

Taxeavsnitt 5. P= 1001-3000 kW F=  62500 + 250 x P  kr/år 

 

c) Dämpfaktor 

De fasta avgifterna enligt 1 b) multipliceras med dämpfaktorn. 

Dämpfaktorn fastställes årligen av fjärrvärmebolagets styrelse. 

 

d) Energiavgift 

Energiavgiften beräknas enligt formeln: W x B (kr) 

 

W = Uttagen energimängd i MWh (avläses i regel på abonnentens    

        värmemängdsmätare). 

B = Bränslepris i kr/MWh. Bränslepriset fastställes av fjärrvärmebolagets  

       styrelse. 

 

2. Anslutningsavgift 

Anslutningsavgiften baseras normalt på fastighetens anslutningsvärde i kW 

med ett max.belopp enligt pkt 1 a) ovan. 

 

Anslutningsavgiften för fastigheter som är geografiskt belägna långt från 

befintlig värmekulvert, fastställes enligt särskild överenskommelse. 
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3) Anslutningsvärde 

Anslutningsvärdet E är summan av en byggnads maximala värmeeffekt- 

behov för uppvärmning, ventilation och varmvattenberedning.  

 

Värmeeffektbehovet anges i kW. 

 

4) Debiteringseffekt 

Debiteringseffekt (P) fastställes genom en beräkningsmetod s.k kategoritals- 

metoden. 

Om kategoritalsmetoden ej skulle vara tillämplig, exempelvis för nybyggda 

och nyanslutna fastigheter, utgör anslutningsvärdet debiteringseffekt. 

 

5) Energiavgift 

Vid bestämning av energiavgiften skall tillämpas ett bränslepris (B) uttryckt 

i kr/MWh, vilket fastställes av fjärrvärmebolagets styrelse. I bränslepriset 

inbegripes, förutom återanskaffningskostnader för bränslen, kostnader för 

lagring, hantering och transport samt energiskatt, miljöavgifter och andra 

statliga pålagor.  

 

6) Prisreglering 

Om produktionen eller distributionen av värme fördyras genom särskild 

skatt eller avgift, genom ny eller ändrad lagstiftning eller förordning 

respektive genom ingripande eller åtgärder från det allmännas sida, äger 

leverantören påföra abonnenten ett med hänsyn till leverantörens ökade 

kostnader motsvarande tillägg till värmeavgiften. 

 

7) Leveransomfattning 

Tierps Fjärrvärme AB drar serviceledningar fram till husliv, där ledningarna 

avslutas med avstängningsventiler. 

Värmemängdsmätare tillhandahålles av leverantören. 

 

 

8 Erläggande av anslutningsavgift 

Anslutningsavgift erlägges innan anslutning  sker.  

 

 

9 Ändringar och tillägg 

Fjärrvärmebolagets styrelse äger, där det med hänsyn till verkets 

affärsmässiga skötsel befinnes lämpligt, i särskilda fall medge undantag från 

ovanstående taxebestämmelser. 

 


