E.ON Energiinfrastruktur AB

Normalprislista

Fjärrvärme småhus 2022
Bro, Burlöv, Bålsta, Hallsberg, Järfälla, Kumla, Kungsängen,
Malmö, Norrköping Söderköping, Vallentuna, Åkersberga och Örebro

Gäller för fjärrvärmeleverans från och med den 1 januari 2022
* För att upprätthålla god leveranskvalitet till alla
våra kunder samt distribuera fjärrvärmen effektivare
Grundpris
4 472 kr/år
förbehåller sig E.ON rätten att ta ut ett pris för flödet,
Energipris
78,90 öre/kWh alltså volymen fjärrvärmevatten som passerar
fjärrvärmecentralen, för den månad under perioden
Flödespris*
3 kr/m³
november till mars då medelavkylningen understiger
5 grader Celsius.
Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för
Avkylningen är temperaturskillnaden mellan
enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdes
ingående och utgående fjärrvärmeledning.
skatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu
gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas
individuellt. Kontakta oss för offert.
Priser inklusive moms

Årskostnad, exempel
Om värmeanvändningen i en väl fungerande fjärrvärmecentral uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

4. Fakturering och betalning
Faktura sänds normalt en gång per månad. Betalning
ska vara E.ON tillhanda senast på den i fakturan angivna
förfallodagen.

Grundpris 4 472 kr
Rörlig kostnad 0,789 x 20 000 = 15 780 kr
Total årskostnad 20 252 kr

5. Avstängning/återinkoppling
Vid avstängning respektive återinkoppling utgår en
avgift om 600 kr.

Begrepp/Tillämpningsbestämmelser
1. Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.
2. Avläsning
Avläsning sker normalt 12 gånger per år i samband med
fakturering. I de fall vi av tekniska skäl inte kan läsa av
mätarställningen kommer vi beräkna mätarställningen.
Vill ni ta del av er förbrukning kan ni logga in på Mina
Sidor eller kontakta vår Kundservice.

6. Övriga villkor
För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor
för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk*
samt vad som i övrigt avtalats.
*Denna prislista är de avgiftsbestämmelser som de
allmänna villkoren refererar till.

Har du några frågor eller funderingar?
Du är alltid välkommen att mejla till
kundcenter.vm@eon.se eller ringa oss på 0771-47 47 27.

3. Provning av mätare
Finns misstanke om att mätningen är felaktig kan provning av mätare begäras. Om avvikelsen från rätt värde
inte är större än ±5 % faktureras kunden med faktisk
kostnad för provningen.
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