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Redovisning av jämförelsepriser (normalprislista 2019-09-01) för Fjärrvärme
enligt EIFS 2009:3
Kundkategori småhus
Årlig förbrukning (kWh)
15 000
20 000
30 000
40 000

Flerbostadshus och lokaler
Årlig förbrukning (kWh)
80 000
193 000
500 000
1 000 000

Total kostnad per år
16 406
20 500
30 338
40 175

Total kostnad per år
75 825
175 978
426 581
820 663

Varav under året fast
del
4 125
4 125
5 775
7 425

Varav under året
rörlig del
12 281
16 375
24 563
32 750

Varav under året
fast del
12 825
37 500
86 581
154 413

Varav under året
rörlig del
63 000
138 478
340 000
666 250

Priser ovan och nedan inkl 25 % moms och avser standardleveransavtal där fjärrvärme är den huvudsakliga
uppvärmningsformen. Medelvärdet av de två föregående årens normalårskorrigerade förbrukning dividerat med kategoritalet
2200 ger abonnerad effekt och därmed inplacering i gällande taxa i den av styrelsen för VEAB beslutade och gällande
normalprislistan
Minsta abonnerade effekt är 10 kW

Generellt beträffande anslutningar:
Anslutningsavgift: 750 kr/ kW inkl. 25 % moms per abonnerad kW.
I anslutningsavgiften ingår fullt driftsatt och klar servisledning inkl. servisventiler till
leveranspunkten.
Anslutnings- samt installationsavgifter småhus
Typ 1:
Fastighetsägare utför samt bekostar grävning/återfyllning
112 500 kronor
i tomtmark.
VEAB levererar ledningar, installerar samt driftsätter abonnentcentral.
Abonnentcentralen är fastighetsägarens egendom
Pris inkl anslutningsavgift
Privatpersoner har möjlighet till ROT-avdrag och ger lägre installationsavgift
Önskas hjälp med grävning/ grovåterfyllning i tomtmark
Ges offert på förfrågan.
Typ 2:
Fastighetsägare utför samt bekostar grävning/återfyllning
92 500 kronor
i tomtmark.
VEAB levererar ledningar, installerar samt driftsätter abonnentcentral.
Abonnentcentralen är fastighetsägarens egendom
Serviceavtal tecknas vid anslutning av fastighet.
Pris inkl anslutningsavgift
Privatpersoner har möjlighet till ROT-avdrag och ger lägre installationsavgift
Önskas hjälp med grävning/ grovåterfyllning i tomtmark
Ges offert på förfrågan.
Anslutnings- samt installationsavgifter flerfamiljshus och lokaler
Endast servis inkl grävning/ grovåterställning
exkl hårdgjorda ytor

750 kronor/ kW

Övrigt
Brytnings- och påkopplingsavgift

2 000 kronor/ gång

