
Vår leverans av fjärrvärme innebär en 
trygghet för dig som kund. 

Vi har personal i tjänst dygnet runt 
som omgående kan rycka ut om det 
uppstår något fel i värmeleveransen. 
 
 
 
 
 

Felanmälan : 0321-53 23 00 

 

PRISLISTA 

FJÄRRVÄRME 

Fr.o.m. 2022-07-01 

 

Tfn: 0321-53 23 00 

E-post: info@ueab.se 

Fjärrvärme,  

att  l i ta  på  

Ulricehamns Energi AB 

Karlsnäsvägen 11 

Box 123 

523 23  ULRICEHAMN 

FJÄRRVÄRME 

Vi håller ledningen 



Fjärrvärmen produceras huvudsakligen i Scand-
bios pelletsfabrik på Vist Industriområde och i 
panncentralen vid Simhallen. I Gällstad produce-
ras fjärrvärmen i en anläggning vid Ekero. 

Beräknad produktion är, som syns i diagram-
met, mycket miljövänlig. 

 

Fjärrvärmen i  korthet  Pris l ista  

Årsförbrukning  Utan 
moms 

 

Med moms 
 
 

<40 000 kWh 
 

Fast avgift per år 
Energiavgift per kWh 

 
 

3 575 kr 
68,1 öre 

 
 

4 469 kr 
85,08 öre 

≥40 000 kWh < 100 000 kWh 
 

Fast avgift per år 
Effektavgift per kW 
Energiavgift per kWh 

 
 

   2 220 kr 
470 kr 
52 öre 

 
 

     2 775 kr 
588  kr 
65 öre 

≥ 100 000 < 300 000 kWh 
 

Fast avgift per år 
Effektavgift per kW 
Energiavgift per kWh 

 
 

5 229 kr 
470 kr 
56 öre 

 
 

6 536  kr 
588  kr 

69,99 öre 

≥ 300 000  < 700 000 kWh 
 

Fast avgift per år 
Effektavgift per kW 
Energiavgift per kWh 

 
8 588kr 
470 kr 

54,9 öre 

 
10 735 kr 

588  kr 
68,59 öre 

≥ 700 000 kWh 
 

Fast avgift per år 
Effektavgift per kW 
Energiavgift per kWh 

 
 

16 270 kr 
470 kr 

53,8 öre 

 
 

20 338 kr 
588  kr 

67,22 öre 

Förklar ing t i l l  pr is l istan  

Effektavgift: 

För kunder med en förbrukning över 40 000 

kWh per år tillkommer en effektavgift. Första 

året görs en uppskattning av effektuttaget till-

sammans med kunden. Under året mäts varje 

timmas förbrukning. Vi använder det högsta 

värdet från varje år, de tre senaste årens 

högsta värden delat med tre används för det 

nya året. Beräkning av effekt, enligt ovan, görs  

per kalenderår och meddelas kunden i sam-

band med det informationsbrev som går ut vid 

varje ny taxeperiod.  

Avläsning av verklig förbrukning sker varje 
månadsskifte, 

Faktura sänds varje månad med avgifter för 

föregående månads förbrukning. Den innehål-

ler fasta avgiften/12, eventuell effektavgift/12 

och kostnaden för förbrukad energi. Den fasta 

avgiften plus eventuell effektavgift faktureras 

tom. förfallodagen 

Prislistan gäller från o med 2022-07-01 tills ny pris-

lista sättes 

Avläsning—Fakturering 

Alternativ värmekälla:  

För kunder med alternativ värmekälla av bety-

dande storlek används effektavgift även i det 

lägsta energiintervallet.  

Energiavgift:  

Är den rörliga avgiften för värme och varmvat-

ten i fastigheten. Det beräknas genom att 

mäta flödet och temperaturskillnaden på det 

vatten som passerar värmeväxlaren.  

Fast avgift:  

En grundkostnad som fördelas lika på varje 

faktura.  


