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Villkoren i detta avtal gäller tills vidare för 

fjärrvärmeleveranser från leverantör Umeå 
Energi AB till Kund i näringsverksamhet eller 

annan likartad verksamhet (exempelvis 

bostadsrättsföreningar).  

 

Kund väljer själv prisavtal. Om inget val görs 

gäller Enkel. Prisavtal Enkel med tillhörande 

prislista utgör normalprislista. Byte av prisavtal 
kan ske vid kalenderårsskifte. Kunden ska 

meddela Umeå Energi AB om ett byte av 

prisavtal senast 14 dagar före det årsskifte från 

och med vilket ett avtalsbyte ska börja gälla. 

 

1. Pris- och villkorsändring 
Umeå Energi AB har rätt att ensidigt ändra 

gällande prisavtal med tillhörande prislistor och 

prisvillkor. Kunden ska senast två månader före 

den tidpunkt ändringen ska börja gälla 
underrättas om ändringen. 

 

För det fall Umeå Energi AB inte längre erbjuder 

valt prisavtal ska Kunden automatiskt debiteras 

enligt gällande normalprislista, om Kunden inte 

väljer annat prisavtal. 

 

2. Pris 
Fjärrvärmepriset kan utgöras av en eller flera 

av följande delar; effektpris, energipris och 

flödespremie. 

 

3. Effektpris 
Effektpris med tillhörande uttagskvot och 

uttagsfaktor framgår av gällande prislista. 

Uttagsfaktorn omräknas den 1 januari varje år. 

 

Vid nyanslutningar används ett schablonvärde 

för att bestämma uttagskvoten till dess 
erforderliga data upparbetats. Schablonvärdet 

baseras på uttagskvoten för medelkunden hos 

Umeå Energi AB 

 
Effekten uttrycks i kilowatt (kW). 

 

Effektpriset fördelas jämt över årets dagar och 

faktureras månadsvis. 

 
Definition av årseffekt 

Dygnet delas in i två 12-timmarsperioder av 

timmarna mellan kl. 06.00- 

18.00 respektive 18:00-06:00. För varje 
period beräknas anläggningens medeleffekt. 

Anläggningens årseffekt definieras som 

medelvärdet av de tre högsta 12-

timmarsperioderna under ett kalenderår. 
 

4. Energipris 

Energipriset (kr/kWh) är uppdelat i olika 

perioder för olika prisavtal. Inom varje period 
gäller energipris enligt gällande prislista för 

respektive prisavtal. 

 
5. Flödespremie 

Flödespremien (kr/år) kan vara både positiv och 
negativ och är ett mått på värmeanläggningens 

effektivitet. En värmeanläggning som under 

perioden 1 oktober- 30 april använder mindre 

än det referensvärde benämnt, Q/Wreferens*, 
får en flödespremie som minskar kostnaden för 

värmeleveransen. En värmeanläggning som 

under samma period använder mer än 

Q/Wreferens debiteras en premie som ökar 
kostnaden för värmeleveransen. 

 

6. Nyansluten värmeanläggning 

För en anläggning som nyansluts på 

fjärrvärmenätet gäller: 

• Under de 12 första månaderna beräknas en 
ny årseffekt för anläggningen vid varje 

månadsskifte och sätts då som anläggningens 

abonnerade effekt. 

• Efter att 12 månader gått baseras den 

abonnerade effekten på årseffekten under de 
första 12 månaderna fram till nästa årsskifte. 

• När det finns mätdata för ett helt 

kalenderår kan Kunden välja prisavtal. Om 

inget val görs gäller normalprislistan. 
 

7. Förhandling och medling enligt 

fjärrvärmelagen 
(SFS 2008:263) 

Enligt fjärrvärmelagen har Kunden rätt att 
begära förhandling och under vissa 

förutsättningar ansöka om medling angående 

priset för fjärrvärme eller kapaciteten hos en 

anslutning till fjärrvärmeverksamheten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Särskilda villkor för respektive prisavtal 

 

Enkel 

Fjärrvärmepriset för Enkel består av effektpris, 

energipris samt flödespremie. Prislistan är fast 
under kalenderåret och justeras den 1:a 

januari varje år. Anläggningens abonnerade 

effekt för ett givet kalenderår är lika med 

medelvärdet av de tre närmast föregående 
kalenderårens årseffekter. 

Energipriset (kr/kWh) är uppdelat i tre 

perioder: 

• Vinterperiod (januari – mars 

och november- december) 
• Vår- och höstperiod (april-maj 

och september- oktober) 
• Sommarperiod (juni – augusti) 

 

 

Enkel Treår 

Fjärrvärmepriset för Enkel Treår beräknas på 
samma sätt som Enkel. Prisavtalet innebär en 

fast prisnivå under 36 månader från avtalets 

ingång. Om inga andra val görs övergår Enkel 

Treår sedan till prisavtal Enkel som löper 

tillsvidare utan bindningstid. 

  

 
Aktiv 

Fjärrvärmepriset för aktiv består av effektpris, 

energipris samt flödespremie. Prislistan är fast 

under kalenderåret och justeras den 1:a 

januari varje år.  
Energipriset (kr/kWh) är uppdelat i tre 

perioder: 

• Vinterperiod (januari – mars 

och november- december) 
• Vår- och höstperiod (april-maj 

och september- oktober) 
• Sommarperiod (juni – augusti) 

 

Val av abonnerad effekt 
Kunden väljer erforderlig effekt till sin 

värmeanläggning i prisavtalet. I händelse av 

att Kunden ej anmält önskat val av effekt inom 

däri utsatt tid, kommer Umeå Energi AB att 
bestämma en abonnerad effekt för kunden 

baserat på tidigare högst uppmätta 

årseffekter. 

 

I händelse av att mätvärden saknas eller visar 

sig vara uppenbart felaktiga beräknas en 
schablonbaserad årseffekt med utgångspunkt 

från värmeanläggningens tidigare uppmätta 

användning, uttagskvot samt övriga kända 

omständigheter. 

 

Bindningstid och 

omteckningsrätt 

Vald abonnerad effekt är bunden per 

kalenderår. Kunden ska meddela Umeå Energi 
AB om ett byte av abonnerad effekt senast 14 

dagar före det kalenderår då den nya 

abonnerade effekten ska börja gälla. Väljer 

Kunden ingen ny abonnerad effekt inom den 
angivna perioden, förlängs tidigare avtalad 

abonnerad effekt med ett kalenderår. 

 

Tillhandahållande av mätvärden 

för årseffekt 

I befintliga värmeanläggningar tillhandahåller 
Umeå Energi AB Kunden uppmätt årseffekt ur 

mätdata från den aktuella värmeanläggningen. 

 

I händelse av att mätvärden saknas eller visar 
sig vara uppenbart felaktiga tillhandahåller 

Umeå Energi AB en schablonbaserad årseffekt 

som beräknas med utgångspunkt från 

värmeanläggningens tidigare uppmätta 

användning, uttagskvot samt övriga kända 
omständigheter. 

 

Umeå Energi AB reserverar sig för eventuella 

felberäkningar och felaktigheter i historiska 
data. 

 

Uttag över abonnerad effekt 

Uttag över abonnerad effekt uppstår om den 

uppmätta årseffekten, överstiger den av 

Kunden valda abonnerade effekten. 
 

Vid uttag över abonnerad effekt debiteras 

Kunden enligt sin uppmätta årseffekt med 

samma pris per kilowatt (kr/kW) som för 

Kundens abonnerade effekt. Utöver detta 
tillkommer också ett påslag enligt vid var tid 

gällande prislista. 

 

 
 

 

 

 

Kostnaden för uttaget över abonnerad effekt och 

påslaget beräknas från och med den månad där 

det skedde fram till nästa kalenderårsskifte. 
Kostnaden debiteras Kunden fördelat fram till 

nästa kalenderårsskifte. 

 

Information om Överuttag 

Vid Överuttag av effekt informeras Kunden av 
Umeå Energi AB om överuttaget 

 

Underuttag av effekt 

Uttag under abonnerad effekt - så kallat 
Underuttag av effekt - uppstår om den uppmätta 

årseffekten, aldrig överstiger den abonnerade 

effekten under ett kalenderår. Vid underuttag av 

effekt betalas en underuttagspremie ut till Kunden 

enligt vid var tid gällande prislista. Beräkningen av 
underuttag sker för föregående år efter årsskiftet 

och premien betalas ut på fakturan avseende  

december.  

 
För att få möjlighet att ta del av 

underuttagspremien krävs det att Kunden ägt sin 

anläggning under hela det föregående 

kalenderåret. 

 
Rörlig 

Prisavtal Rörlig är bundet i 12 månader, därefter 

löper prisavtalet tillsvidare utan bindningstid. 

 
Fjärrvärmepriset för Rörlig består av energipris 

samt flödespremie. Inget effektpris debiteras för 

prisavtal Rörlig. Prislistan är fast under 

kalenderåret och justeras den 1:a januari varje år. 

 

Energipriset är uppdelat i tolv perioder, en period 
för varje kalendermånad. 

 

Förklaringar 

*Q/Wreferens (liter/kWh) avser ett referensvärde 

för det antal liter fjärrvärmevatten som krävs för 

att leverera 1 kWh värme 
 

Se gällande prislistor för aktuella värden samt 

definitioner. 

 

För mer information, se umeaenergi.se 


