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1. Årliga avgifter
Ursprungsavgifter för denna taxa är 2007 års kostnadsnivå exklusive moms. Taxan har
reviderats sedan dess.
TAXA

DEBITERINGSEFFEKT
kW

EFFEKTAVGIFT
Kr/kW, år

ENERGIAVGIFT
Kr/MWh

1

0-50

300

715,81

2

51-120

250

715,81

3

121-300

200

715,81

4

301- 1000

150

715,81

5

1001-

120

715,81

Normalårskorrigerad årsförbrukning avgör vilken taxa som tillämpas för respektive
kund/fastighet.

2. Effekt- och Energiavgifter
Effekt- och Energiavgifterna indexuppräknas årligen enligt följande:

Pn - Nytt pris för taxeår:

Pu - Ursprungligt pris (år före taxeåret)
BPn - Nytt bränslepris(flis) år innan taxeår (per MWh)
Bpu - Ursprungligt bränslepris enl SCB 2015 (186 kr/MWh)
PPn - Nytt pelletspris för taxeår (per ton)
PPu - Ursprungligt pelletspris 2016 (1475:-/ton)
IFn - Nytt internt flispris för taxeår (per MWh)
Ifu - Ursprungligt internt flispris 2015 (188 kr/MWh)

3. Debiteringseffekt
Debiteringseffekt fastställs årligen för varje enskilt abonnemang genom beräkning medelst
kategoritalsmetoden. Beräkningen innebär att medeltalet av de två senaste kalenderårens
normalårskorrigerade energiförbrukningar i MWh divideras med ett för abonnemanget
fastlagt kategorital.
För flerbostadshus och småhus gäller kategoritalet 2200. Talet 1900 gäller för byggnader som
innehåller affärslokaler och kontor, samt talet 1700 för skolor och byggnader med liknande
förbrukningsmönster. Justering av debiteringseffekten görs varje år med hänsyn till de två
senaste årens uppmätta energiförbrukning som normalårskorrigeras. Justering sker dock
endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5 %.
För abonnemang där viss sammanlagring sker inom kundens anläggning, avvikande
konsumtionsmönster eller med omfattande värmetekniska installationer, t.ex. värmepump,
spillvärmeutnyttjande mm, fastställer Orust kommun individuella tal med vilket
energiförbrukningen ska divideras vid beräkning av debiteringseffekt.
Vid ändring av fastighet såsom tillbyggnad, rivning eller annan ändring som ändrar
fastighetens effektbehov och/eller energiförbrukning, ska kunden meddela Orust kommun för
fastställande av ny debiteringseffekt.
Vid nyanslutning av fastigheter fastställer Orust kommun debiteringseffekt med hänsyn till
värmetekniska beräkningar, tidigare el- eller oljeförbrukning, uppvärmd yta eller jämförelse
med andra kunder av samma karaktär och storlek.

4. Anslutningsavgift
4a. Abonnemang för anslutningseffekt över 50 kW
Utgörs av kommunens självkostnad, exkl. moms, för anslutning av enskilda fastigheter.

4b. Abonnemang för anslutningseffekt under 50 kW
Anslutningsavgift erläggs vid anslutningstillfället. Om ökning av ansluten effekt önskas,
offereras denna kostnad tills vidare för varje enskilt fall.
Anslutningsavgiften består av kostnaden för värmeväxlarpaket med styr till en fast kostnad av
30 000 kr samt en fast kostnad för kulvertarbeten om 40 000 kr. Kostnaden för kulvert gäller
intill en max längd av 20 meter. Längd över 20 meter genererar en kostnad på 1500 kr per
meter. Kostnaden för återställning av mark, hårdgjorda ytor, återplantering av växter mm på
egen fastighets mark betalas av kunden till Leverantören = Orust kommun.
Ovanstående anslutningskostnader gäller anslutning i samband med övriga schaktarbeten
under 2009.

För anslutning efter denna tidpunkt gäller att kostnaden för schakt, ledningsbädd och
återställning av mark, hårdgjorda ytor, återplantering av växter mm på egen fastighets mark
samt eventuell anborrning till befintlig kulvert betalas av kunden till Leverantören = Orust
Kommun.
Kulvertförläggningen med material och arbete bekostas i helhet av Leverantören.

5. Tillämpningsbestämmelser
Orust Kommun äger rätt att träffa avtal om leverans av värme på andra villkor än enligt denna
taxa, t.ex. vid mycket stora värmebehov, värmeleveranser av tillfällig eller säsongsmässig
karaktär, värmeleveranser med speciella temperaturkrav mm.

6. Avläsning och debitering
Avläsning av förbrukad värmemängd sker varje månad genom fjärravläsning. Debitering
sker månadsvis i efterskott. Avgift ska betalas senast 30 dagar efter faktureringsdatum.

7. Leveransåtagande
Orust Kommun erbjuder sig att mot särskild avgift projektera, upphandla och installera för
fjärrvärmeanslutningen nödvändig utrustning.

8. Övrigt
Orust kommun reserverar sig mot eventuella ändringar avseende avgifter, skatter och moms.
Sker sådana ändringar kommer taxan att förändras i motsvarande grad.
För leverans av fjärrvärme gäller ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR som är fastställda av
Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och
Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet,
Riksbyggen samt SABO.

