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Revidering av Fjärrvärmetaxa  

Beskrivning av ärendet 

Fjärrvärmetaxan har indexreglerats för villa- och storkunder, vilket lett till en 

höjning av priset per kilowattimme kWh. Anslutnings- och effektavgifterna, 

har samtidigt höjts inför år 2019.    

Beslutsunderlag 

Fjärrvärmetaxa, daterad den 8 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.    

Överväganden 

Avgifterna för anslutning och effekt har varit orörda sedan år 2008. 

Anslutningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till 

fjärrvärme, höjs med 10 % för villa- och storkunder. Effektavgiften beräknas 

i förhållande till den abonnerade effekten, stäms av årligen och höjs nu med 

10 %. Den rörliga delen regleras av energiprisindex innebärande en höjning 

med 2,4 % för villakunder och 2,2 % för storkunder. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Fjärrvärmetaxan antas att gälla från och med den 1 januari 2019.    

Jens Olsén 

VA-och Fjärrvärmechef 

Maj Wahlström 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiverksamheten 

Författningssamlingen 
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Allmänt 

Mörbylånga kommun tillhandahåller fjärrvärme på de villkor som anges i 

denna fjärrvärmetaxa och i ”Allmänna bestämmelser för leverans av 

fjärrvärme”. För leverans tecknas särskilt avtal. All fjärrvärmeförbrukning 

skall mätas. 

Anslutningsavgift 

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som tas ut för att ansluta din 

fastighet till fjärrvärmenätet. För villor är avgiften fast. För övriga fastigheter 

är kostnaden proportionell mot abonnerad effekt (E). 

Arbete som ingår: 

Grävning och rörläggning (servisledning) på tomtmark samt återställning. 

Rörläggning fram till och med avstängningsventiler innanför husvägg. 

Arbetet utförs av rörentreprenör anlitad av Mörbylånga kommun. 

Om din servisledning är längre än 10 m tillkommer 1000 kr/meter inkl. 

moms. 

Anslutningsavgift  Exkl. moms Inkl. moms 

FV 1 – Villakund (1-2 lgh)  16 000 17 600 20 000 22 000 

FV 2, 3 och 4  400 x E 
440 x E 

500 x E 
550 x E 

 

Observera att installation av fjärrvärmeväxlare och övrig utrustning inne i 

fastigheten inte ingår i anslutningsavgiften. Detta arbete får fastighetsägaren 

själv ombesörja. Utrustning och installation ska följa rekommendationer från 

Svensk Fjärrvärme. Fastighetsägaren äger och ansvarar för värmeväxlare och 

övrig utrustning i sin fastighet. 

Fast avgift och effektavgift 

Effektavgift utgår i förhållande till den abonnerade effekten (E), vilken är 

lika med byggnadens maximala effektbehov. 

Den årliga avgiften är: 

Fast- och 
effektavgift 

Effekt (E) 
kW 

Exkl. moms kr/mån Inkl. moms kr/mån 

FV 1 – Villakund (1-2 
lgh) 

Max 25 
kW 

209 262 

FV 2 -100 O+460 x E 
O+506 x E 

O+575 x E 
O+633 x E 

FV 3 101-200 7 200+385 x E 
7 200+424 x E 

9 000+481 x E 
9 000+530 x E 

FV 4 201 - 16 800+335 x E 
16 800+369 x E 

21 000+419 x E 
21 000+461 x E 

 

Den abonnerade effekten E fastställs med kategoritalsmetoden. Abonnerad 

effekt bestäms genom att årsförbrukningen av fjärrvärme (kWh) divideras 

med ett för fastigheten fastställt kategorital. Kategorital för bostadsfastig-

heter är 2200 och för lokaler och industrier 1800. För andra speciella 

abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. 

Den abonnerade effekten revideras årligen av kommunen. 
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Energiavgift 

Energiavgiften utgår efter gällande energipris i öre/kWh multiplicerat med 

förbrukningen i kWh. 

 

Energiavgift  Exkl. moms 
öre/kWh 

Inkl. moms 
öre/kWh 

FV 1- Villakund 
(1-2 lgh) 

 62,6          64,1 78,3          80,1 

FV 2, 3 och 4  54,3          55,5 67,9          69,4 

Prisförändringar 

Prisförändringar av anslutningsavgift. 

Framtida prisförändringar av anslutningsavgiften fastställs av 

kommunfullmäktige. 

Prisförändringar av fast avgift och effektavgift  

Framtida prisförändringar av fast avgift och effektavgift fastställs av 

kommunfullmäktige. 

Prisförändringar av energiavgift 

Framtida prisförändringar av energiavgiften sker via indexering för varje år 

och utgörs av prisutvecklingen på bränslemarknaden inom biobränsle och 

olja. 

Energiavgiften beräknas enligt en uppdelning på 90% biobränsle och 10% 

olja. 

Särskilda kostnadsändringar 

Om kommunens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle 

öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom 

förordning eller annars genom åtgärd från det allmännas sida, äger 

kommunen rätt att uttaga ett tillägg till värmeavgifterna motsvarande 

kommunens kostnadsökningar. 

Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i 

föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt 

beräknat avdrag från avgifterna.
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