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Mjölby-Svartådalen Energi AB

Prislista fjärrvärme företag 2020

Din fjärrvärmekostnad är uppdelad i tre delar. Effekt, energi- och flödespris.  
Du som kund kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energi. 

Energipris
Du betalar för varje kilowattimme(kW/h) 
fjärrvärme som du använder. Priset 
varierar under året (3 nivåer), billigast är 
det på sommaren och dyrast på vintern. 
Det beror på att vi använder olika sorters 
bränsle när vi producerar fjärrvärme. Ju 
kallare det är, desto dyrare bränslen måste 
vi komplettera med för att täcka behovet. 

Flödespris 
Är en kostnad för varje kubikmeter 
fjärrvärmevatten som flödar genom 
värmeväxlaren. Först värms vattnet upp 
för att sedan distribueras ut i nätet. 
Genom att ta vara på värmen från 
fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt, 
minskar du mängden vatten som du 
behöver och då sjunker kostnaden

Effektpris 
Effektpriset bestäms av hur mycket 
fjärrvärme vi som mest behöver leverera 
till din fastighet vilket vi har antagit är när 
utetemperaturen är -17,6 °C*. Ju större 
behov fastigheten har, desto mer kräver 
den av fjärrvärmesystemet. Jämför med 
säkringsstorlek för el. Ju mer el som behövs 
på en och samma gång desto större säkring 
behövs, vilket också medför en högre 
kostnad.

Din fastighets effektbehov, så kallad 
effektsignatur, räknas om en gång om året 
utifrån värden för just din fastighet. Det 
innebär att du minskar din effektkostnad 
om du minskar effektbehovet. Debiteringen 
baseras på ett medelvärde av de senaste två 
årens effektsignaturer.

*-17,6 °C* är Boverkets framräknade dimensionerade utomhustemperatur för MSE:s fjärrvärmeområde.

På samtliga avgifter tillkommer mervärdesskatt, för närvarande 25 procent.
Ps= effektsignatur (två års medelvärde)

Energi- och flödespris    dec-feb mars-apr, okt-nov  maj-sept
Energipris, öre/kWh     37,5           30,0   22,0
Flödespris, kr/m3      3,2           3,2   3,2

Gäller 2020/01/01 - 2020/12/31

Effektpris
Effektsignatur (Ps), kW     0-50            51-250    251-2 000 över 2 000
Effektpris kr/år      1 510            7 650    38 600  499 415
       +906*Ps         +785*Ps    +659*Ps +429*Ps

Prisförändringar 
Måste alltid godkännas av MSE:s styrelse. 
Du som kund meddelas senast 60 dagar 
före eventuell prisändring. 

Avläsning, fakturering och avtal
Ditt fjärrvärmeavtal gäller tillsvidare 
med en uppsägningstid på 3 månader. 
Avläsning och fakturering sker månadsvis. 
Vid överlåtelse av fastighet vill vi ha en 
anmälan senast 7 dagar före önskad 
avläsning.    

Teckna serviceavtal
För att säkerställa optimal funktion kan 
du teckna ett serviceavtal om tillsyn av 
fjärrvärmecentralen.  
Hör av dig till oss!
 
Vi gör det enkelt för dig! 
Kontakta vår kundservice för mer 
information om våra priser. 
  
0142 - 855 85 
kundservice@mse.se


