
Fjärrvärme
- för din och miljöns skull



Tariff Abonnerad 
effekt (kW)

Fast avgift  
kr/år

Effektavg  
kr/kW år

Energiavg  
öre/kWh

Flödesavgift 
kr/m³

Villa (inkl. moms) 3 600 82,00

Övriga kunder (exkl. moms)

1, 10 15-50 3 000 470 50,00 3,00

20 51-180 6 200 406 50,00 3,00

30 181-300 15 800 353 50,00 3,00

40 301-1000 30 200 305 50,00 3,00

50 >1000 57 600 276 50,00 3,00

Fjärrvärme, exkl. moms  (gäller fr.o.m. 2023-01-01)

För en- och tvåfamiljshus beräknas den årliga avgiften enligt villatariff. För 
övriga byggnader beräknas den årliga avgiften enligt tariff 1, 10, 20, 30, 40 
och 50 baserat på den abonnerade effekten.

Avläsning av förbrukad värmemängd sker varje månad och debitering sker 
månadsvis i efterskott. Moms tillkommer på alla avgifter enligt gällande 
regler.

Abonnerad effekt
Abonnerad effekt fastställs av Habo Energi AB genom beräkning. Beräkning 
innebär att medeltalet av de två senaste kalenderårens normalårs- 
korrigerande energiförbrukning divideras med talet 2 200 för flerbostadshus 
och gruppanslutna enfamiljshus, respektive med talet 1 700 för affärs- och  
industrilokaler, kontor, skolor och separat anslutna en- och tvåfamiljshus. 

Den framräknade effekten avrundas nedåt till närmaste 1-, 5,- eller 10-tal 
kW för abonnemang mindre än 50 kW, 51 till 180 kW respektive större 
än 180 kW. Justering av abonnerad effekt görs av Habo Energi AB varje år 
med hänsyn till uppmätt energiförbrukning, dock endast om avvikelser från  
tidigare värde överstiger 5 %.



För abonnemang med avvikande konsumtionsmönster eller omfattande
värmetekniska installationer, t.ex. värmepump, spillvattenutnyttjande m.m.,
fastställer Habo Energi AB individuella tal med vilket energiförbrukningen
skall divideras vid beräkning av abonnerad effekt.

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer Habo Energi AB abonnerad  
effekt med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare oljeförbrukning,
uppvärmd yta eller jämförelse med andra anslutna fastigheter av samma
karaktär och storlek.

Allmänna avtalsvillkor
Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme tillämpas.

Tillämpningsbestämmelser
Habo Energi AB äger rätt att träffa avtal om leverans av värme på andra
villkor än denna taxa, t.ex. vid stort värmebehov, värmeleveranser av  
tillfällig eller säsongsmässig karaktär, värmeleveranser med speciella  
temperaturkrav m.m.

Anslutningsavgift
För byggnad eller anläggning som ansluts till leverantörens distributions- 
ledningar för fjärrvärme, erlägger kunden en anslutningsavgift.

Avgift för anslutning beräknas i varje enskilt fall av Habo Energi AB. Erlagd
anslutningsavgift berättigar till leverans av värme till byggnad enligt om-
fattning vid undertecknande eller senaste revidering av avtal. För ny- och 
tillbyggnad kan ny anslutningsavgift komma att utgå. Moms tillkommer på 
alla avgifter enligt gällande regler.

Leveransåtagande
Habo Energi AB erbjuder sig att mot särskild avgift projektera, upphandla 
och installera fjärrvärmecentralen. Habo Energi AB erbjuder sig även att 
mot särskild avgift utföra service på utrustningen.



En panna är bättre för miljön än många små
Fjärrvärme är mer resurssnålt, ger lägre förluster och är bättre ur miljö- 
synpunkt än att elda i flera små pannor. Genom att elda i stor skala på ett
ställe i Habo bidrar vi med lägre utsläpp till vår miljö, t.ex. koldioxid,
kväveoxider och partiklar minskar.

Fördelarna med fjärrvärme är flera. Det är ett enkelt, tryggt och bekvämt
uppvärmningssystem. Dessutom påverkar det miljön minimalt.
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