Horred

Konsument

Prislista 2019
Fjärrvärme
Till könsument raknas privatpersöner söm bör i villa eller radhus öch har en förbrukning upp till 30 000 kWh/ar.

Fast pris

Energipris - Sommar

Energipris - Vinter

(Maj - September)

(Övrig tid)

öre / kWh

öre / kWh

44,3 öre

84 öre

Kr / år
5000 kr

Priserna är inklusive moms

Fast pris
Faktureras manadsvis.
För nya kunder kan vi vid behöv justera kundens energiförbrukning da vi har levererat varme under minst tva kalender ar.
(Priset per manad faktureras varefter antal dagar i respektive manad.)

Energipris
Energipris faktureras manadsvis för den fjarrvarme fastigheten anvant under manaden.

Vi levererar värme på följande orter
Skurup

Skivarp

Rydsgård

Horred

Svalöv

Fjärdhundra

Örsundsbro

Ödeshög

Dals Ed

Såtenäs

Bjärnum

Kvänum

Grästorp

Vinslöv

V:2018:10

Lantmännen Agrovärme AB
010 - 556 09 20
agrovarme@lantmannen.com
www.agrovarme.se

Kvänum

Konsument

Prislista 2018
Fjärrvärme
Till könsument raknas privatpersöner söm bör i villa eller radhus öch har en förbrukning upp till 30 000 kWh/ar.

Effektintervall

Fast pris

Effektpris

Energi pris

kr / år

Kr / kW & år

öre / kWh

3125 kr

537,50 kr

56 öre

0 - 30 kW

Priserna är inklusive moms

Fast pris
Faktureras ut manadsvis (3125 kr/365 dagar) *antal dagar/manad.
Effektpris
Effektavgiften faktureras manadsvis öch beraknas utifran fastighetens effektbehöv.
(Exempel effekt 10kW, 10*537,50/365 dagar öch fördelas beröende pa antal dagar per manad)
För nya kunder kan vi vid behöv justera kundens energiförbrukning da vi har levererat varme under minst tva kalenderar.
Medeltalet av kundens energiförbrukning (i kWh) under de tva senaste aren körrigeras till nörmalar med hansyn till
utetemperaturen. Vi dividerar med ett kategörital ( timmar / ar ) söm för böstadsfastigheter ar 2200 timmar / ar.
Den verkliga energiförbrukning ligger darefter till grund för effektavgiften.
För speciella abönnemang anvander vi delvis andra kategörital.
Höjning av effektavgiften kan ske öm matning visar att beraknat varde ar för lagt.

Energipris
Energipris faktureras manadsvis för den fjarrvarme fastigheten anvant under manaden.

Vi levererar värme på följande orter
Skurup

Skivarp

Rydsgård

Horred

Svalöv

Fjärdhundra

Örsundsbro

Ödeshög

Dals Ed

Såtenäs

Bjärnum

Kvänum

Grästorp

Vinslöv

Lantmännen Agrovärme AB
010 - 556 09 20
agrovarme@lantmannen.com
www.agrovarme.se

Skurup

Konsument

Gäller för

Prislista 2018
Fjärrvärme

Rydsgård
Skivarp
Skurup

Till könsument raknas privatpersöner söm bör i villa eller radhus öch har en förbrukning upp till 30 000 kWh/ar.

Årlig energianvändning

0 - 25 000 kWh / år
Mer än 25 000 kWh / år

Fast pris

Energipris

öre / kWh

öre / kWh

45 öre / kWh

52,88 öre / kWh

37,3 öre / kWh

52,88 öre / kWh

Priserna är inklusive moms

Fast pris
Faktureras manadsvis öch beraknas utifran fastighetens arliga förbrukning i kWh.
(Er arliga förbrukning i kWh * aktuellt pris i öre/kWh ger arlig köstnad)
För nya kunder kan vi vid behöv justera kundens energiförbrukning da vi har levererat varme under minst tva kalenderar.
Medeltalet av kundens energiförbrukning (i kWh) under de tva senaste aren körrigeras till nörmalar med hansyn till
utetemperaturen (SMHI Energiindex narmaste ört). Den verkliga energiförbrukningen ligger darefter till grund för den
fasta avgiften. Vi justerar öcksa energiförbrukningen öm större förandringar av fastighetens anvandning sker. Höjning av
energiförbrukningen kan ske öm matning visar att beraknat varde ar för lagt.

Energipris
Energipris faktureras manadsvis för den fjarrvarme fastigheten anvant under manaden.

Vi levererar värme på följande orter
Skurup

Skivarp

Rydsgård

Horred

Svalöv

Fjärdhundra

Örsundsbro

Ödeshög

Dals Ed

Såtenäs

Bjärnum

Kvänum

Grästorp

Vinslöv

Skurups fjärrvärme AB del av
Lantmännen Agrovärme AB
010 - 556 09 20
agrovarme@lantmannen.com
www.agrovarme.se

Vinslöv

Konsument

Prislista 2018
Fjärrvärme
Till könsument raknas privatpersöner söm bör i villa eller radhus öch har en förbrukning upp till 30 000 kWh/ar.

Energileverans

Fast avgift

Energipris

kWh / år

Kr /år

öre / kWh

6030 kr

78 öre / kWh

0 - 30 000 kWh

Priserna är inklusive moms

Fast avgift
Faktureras manadsvis öch beraknas utifran fastighetens arliga anvandning i kWh.
Energipris
Energipris faktureras manadsvis öch för den fjarrvarme fastigheten anvant under manaden.
Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften ar köpplad till fastighetens effektbehöv samt markförhallanden för ingravning
av kulvert. Avgiften öffereras enskilt vid varje anslutningstillfalle.

Vi levererar värme på följande orter
Skurup

Skivarp

Rydsgård

Horred

Svalöv

Fjärdhundra

Örsundsbro

Ödeshög

Dals Ed

Såtenäs

Bjärnum

Kvänum

Grästorp

Vinslöv

Byavärme AB del av
Lantmännen Agrovärme AB
010 - 556 09 20
agrovarme@lantmannen.com
www.agrovarme.se

Ödeshög

Konsument

Prislista 2018
Fjärrvärme
Till könsument raknas privatpersöner söm bör i villa eller radhus öch har en förbrukning upp till 30 000 kWh/ar.

Årlig energianvändning

0 - 30 000 kWh / år

Fast pris

Energipris

Kr / år

öre / kWh

6000 kr

66,15 öre / kWh

Priserna är inklusive moms

Fast pris
Faktureras manadsvis.
För nya kunder kan vi vid behöv justera kundens arliga energianvandning da vi har levererat varme under minst tva kalenderar. (Priset per manad faktureras varefter antal dagar i respektive manad.)

Energipris
Energipris faktureras manadsvis öch för den fjarrvarme fastigheten anvant under manaden.

Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften ar köpplad till fastighetens effektbehöv samt markförhallanden för ingravning av
kulvert. Avgiften öffereras enskilt vid varje anslutningstillfalle.

Vi levererar värme på följande orter
Skurup

Skivarp

Rydsgård

Horred

Svalöv

Fjärdhundra

Örsundsbro

Ödeshög

Dals Ed

Såtenäs

Bjärnum

Kvänum

Grästorp

Vinslöv

Lantmännen Agrovärme AB
010 - 556 09 20
agrovarme@lantmannen.com
www.agrovarme.se

