
Fjärrvärmeavgiften finns i tre olika varianter; Aktiv, Lagom och Trygg.  
Du som kund väljer den avgift som passar dig bäst och du kan självklart byta  
prisalternativ när du vill. Du är bunden till det prisalternativ du väljer i ett år.

För dig som bestämt dig för att koppla in fjärrvärme till din bostad tillkommer även en inkopp-
lingsavgift på 40 000 kronor*. Om du vill finns möjlighet att halvera inkopplingsavgiften till 
20 000 kronor, den rörliga avgiften höjs då med tio procent de första tio åren.

Aktiv
Alternativet ”Aktiv” är för dig som jobbar med energibesparande åtgärder och har 
god kontroll över energiförbrukningen i ditt hem. Du betalar enbart ett rörligt pris 
för den energi du förbrukar. Det finns ingen fast avgift.

Fast avgift: 0 kronor
Rörlig avgift: 1,10 kronor per kWh
Rörlig avgift för dig som valt halv  
inkopplingsavgift: 1,21 kronor per kWh

Lagom
Alternativet ”Lagom” motsvarar de gamla fjärrvärmepriserna, både vad gäller fast 
och rörlig avgift. Om du inte gör ett prisval kommer du att ha alternativet ”Lagom”.

Fast avgift: 1 880 kronor per år
Rörlig avgift: 1 krona per kWh
Rörlig avgift för dig som valt halv  
inkopplingsavgift:1,10 kronor per kWh

Trygg
Alternativet ”Trygg” är för dig som vill ha en jämnare fördelning av din energikost-
nad under året och som kanske inte har möjlighet att göra några energieffektivise-
rande åtgärder i din bostad. Den fasta avgiften är något högre medan den rörliga 
avgiften är lägre i detta alternativ vilket gör att din totalkostnad inte är lika avhängig 
din förbrukning som de andra alternativen. 

Fast avgift: 3 760 kronor per år
Rörlig avgift: 0,91 krona per kWh
Rörlig avgift för dig som valt halv  
inkopplingsavgift:1,001 kronor per kWh

*Avgiften gäller installation av standardaggregat på 10 kW. För aggregat på 16 kW och uppåt tillkommer 598 kro-
nor per kW som överstiger 15 kW. I inkopplingsavgiften ingår också grävning och rörläggning upp till 25 meter, för 
längre sträcka tillkommer 1 500 kronor per meter.

Priser fjärrvärme
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Prisexempel på 

nästa sida!



Räkneexemplet nedan visar ungefärliga investeringskostnader samt förbruk-
ningsavgifter vid byte av oljepanna till fjärrvärme, pellets, el eller bergvärme.

Räkneexemplet utgår från en bostad med vattenburet värmesystem med en förbruk-
ning om 20 000 kWh per år vilket motsvarar en åtgång på 2,7 kubikmeter olja.

Årsvärmekostnad

Uppvärmningsalternativ: Olja El Pellets Bergvärme Fjärrvärme

Total årskostnad* 35 092,00 28 893,00 17 614,00 10 393,00 21 880,00

* I de totala kostnaderna ingår fasta avgifter och förbrukningsavgifter, moms samt, i förekommande fall, avgifter 

för sotning, skatter och energiavgifter.

Investeringskostnad

Uppvärmningsalternativ: El Pellets Bergvärme Fjärrvärme

Panna 25 000,00 70 000,001

Installation/inkoppling 10 000,00 10 000,00 110 000,002 32 000,00

Moms 8 750,00 20 000,00 27 500,00 8 000,00

Total investeringskostnad 43 750,00 100 000,00 137 500,00 40 000,00
1I kostnaden ingår panna för 50 000 kronor och förråd för 20 000 kronor. 

2Kostnaden omfattar både värmepanna och borrhål.

Kostnad per kWh

Uppvärmningsalternativ: Olja El Pellets Bergvärme Fjärrvärme

Årsvärmekostnad 1,75 1,44 0,88 0,52 1,09

Kapitalkostnad* 0,21 0,48 0,66 0,19

Total kostnad per kWh 1,75 1,65 1,36 1,18 1,28
*Kapitalkostnaden per kWh är beräknad på en annuitet om 15 år och fem procents ränta.

räkneexempel:

Sugen på att byta oljepannan till fjärrvärme?

Räkneexemplet är framtaget av Dalslands miljö- och energiförbund och bygger på  
en rad antaganden. Priserna är inte exakta men ger en indikation på skillnaderna  
mellan de jämförda alternativen. I det enskilda fallet kan andra förutsättningar råda.

Parametrar som räkneexemplet inte tar hänsyn till; eventuella kompressorbyte på  
värmepump, underhållskostnader, eventuell justering av taxeringsvärde, egen arbetsinsats.


